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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DEL CONSELL DE 
MALLORCA 
 
Identificació de la sessió 
 
Núm.: 16/2016 
Caràcter: ordinària  
Data: 10 de novembre de 2016 
Hora: de 9.14 h a 14:57 h 
Lloc: sala de plens 
 
Assistents:  

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. Francisca Martorell Pujadas. 
 
ORDRE DEL DIA: 
 
I) PART RESOLUTIVA 
 
PRESIDÈNCIA 
 
1. Aprovació acta anterior (13-10-2016) 
 
2. Declararacions Institucionals. 
 

DEPARTAMENT D’ECONOMIA I HISENDA 

3. Proposta d’acord d’aprovació del Compte General del Consell de Mallorca 
corresponent a l’exercici de 2015. 

4. Donar compte expediente d’Intervenció núm.3T/2016 de compliment de les 
obligacions trimestrals, corresponents al segon trimestre de 2016, de subministrament 
d’informació de la Llei 2/2012 LOEPFS, desenvolupada per l’ordre HAP/2015/2012. 

DEPARTAMENT DE TERRITORI I INFRAESTRUCTURA 
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5. Proposta d’acord de ple relatiu a l’expedient sancionador en matèria de carreteres 
amb referència es núm. 23/2015 (“Malla, S.A.”) 

6. Proposta d’acord de ple relatiu a l’expedient sancionador en matèria de carreteres 
amb referència es núm. 22/2015 (“Malla, S.A.”) 

7. Proposta d’aprovació del conveni de delegació de competències del municipi de 
Sóller en el Consell Insular de Mallorca. Agència Disciplina Urbanística. 

8. Proposta d’aprovació del conveni de delegació de competències del municipi d’Alaró 
en el Consell Insular de Mallorca. Agència de protecció de la legalitat urbanística i 
territorial de Mallorca. 

DEPARTAMENT DE BENESTAR SOCIAL 

9. Proposta d’acord d’aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdits de l’Institut 
Mallorquí d’Afers Socials (exp.20/2016), import: 1.006.809,73 € 
 
10. Proposta d’acord d’aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdits de l’Institut 
Mallorquí d’Afers Socials (exp.21/2016), import: 110.874,72 € 

 

DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT 

11. Proposta d’acord d’aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdits del 
Departament de Medi Ambient, import: 58.341,48 €.  

12. Proposta de cessament d’inspectors del servei públic de gestió dels residus de 
construcció, demolició, voluminosos i pneumàtics fora d’ús de Mallorca. 

13. Nomenament representants del Consell de Mallorca a la Comissió de Seguiment de 
la Reserva Marina del Freu de sa Dragonera. 

DEPARTAMENT DE MODERNITZACIÓ I FUNCIÓ PÚBLICA 

14. Modificació de la RLT del Consell de Mallorca. 

15. 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: 57.484,84 € 

 

II) PART DE CONTROL 

16. Decrets i resolucions per donar-ne compte 

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

 
MOCIONS IMPULSORES O DE TRÀMIT I DE CARÀCTER IDEOLÒGIC  
 
17. Moció que presenta el Grup El Pi-Proposta per les Illes Balears del Consell de 
Mallorca en vers a l’elaboració del Pla Director Sectorial d’Equipaments Comercials. 
 
18. Moció que presenta el Grup El Pi- Proposta per les Illes Balears del Consell de 
Mallorca sobre finançament. 
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19. Moció que presenta el Grup de Popular del Consell de Mallorca en relació al 
projecte de Presssupostos del Consorci Serra de Tramuntana Patrimoni Mundial pel 
2017 i per ampliació del termini d’execució i justificació de les subvencions per la 
Convocatòria de Subvencions del 2016 per ajuntaments. 
 
20. Moció que presenta el Grup de Popular del Consell de Mallorca relativa als 
contractes de menors, trasparència i publicitat. 
 
21. Moció que presenta el Grup de Popular del Consell de Mallorca en defensa de la 
caça. 
 
22. Moció que presenta el Grup de Popular del Consell de Mallorca relativa als 18 
milions d’euros  en Renda Social. 
 
23. Moción que presenta el Grupo Ciudadanos (Partido por la Ciudadania), del Consell 
de Mallorca, por la que solicita que el Consell de Mallorca adopte las actuaciones 
necesarias para la protección del patrimonio histórico (Monasterios y Conventos). 
 
24. Moción que presenta el Grupo Ciudadanos (Partido por la Ciudadania), del Consell 
de Mallorca, solicitando la mejora de la movilidad en los alrededores del centro 
deportivo Rafa Nadal. 
 
INTERPEL·LACIÓ 
 
25. Interpel·lació que presenta el Sr. Antoni  Pastor Cabrer  “Explicació dels fets 
ocorreguts amb la finca Can Sec” 
 
26. Interpel·lació que presenta el Sr. Mauricio Rovira de Alós “Valoració del President 
del Consell de Mallorca sobre la incidència que hagi pogut tenir a la gestió de l’equip de 
Govern l’enorme mobilitat de càrrecs durant els primers 14 mesos del seu mandat”. 
 
PREGUNTES 
 
27. Pregunta que formula el Sr. Antoni Amengual Perelló a la Sra. Mercedes Garrido 
(rescat concessió Túnel de Sóller). 
 
28. Pregunta que formula el Sr. Antoni Amengual Perelló a la Sra. Mercedes Garrido 
(projecte carretera Campos-Llucmajor) 
 
29. Pregunta que formula la Sra. Catalina Cirer Adrover a la Sra. Margalida Puigserver 
Servera (ajudes a Cáritas). 
 
30. Pregunta que formula la Sra. Catalina Cirer Adrover a la Sra. Margalida Puigserver 
(nomenament director àrea de Menors de l’Imas) 
 
31. Pregunta que formula la Sra. Margalida Roig Catany al Sr. Jesús Jurado Seguí 
(situació pacte governabilitat entre MES, PSIB I PODEMOS) 
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32.Pregunta que formula la Sra. Margalida Roig Catany al Sr. Cosme Bonet Bonet 
(aportacions Consell a l’Ajuntament Palma via llei Capitalitat) 
 
33. Pregunta que formula el Sr. Nofre Ferrer Riera a la Sra. Mercedes Garrido 
Rodriguez (situació obres Av. Es torrent i Portugal de Manacor). 
 
34. Pregunta que formula el Sr. Joan Rotger Seguí al Sr. Francesc Miralles Mascaró 
(contracte lloguer nau del Polígon Son Castelló-magatzem Teatre Principal) 
 
35. Pregunta que formula la Sra. Esperanza Català Ribó al Sr. Miquel Esenyat Riutort 
(criteri Consell en assumptes de caire religiós) 
 
36. Pregunta que formula la Sra. Esperanza Català Ribó al Sr. Miquel Esenyat Riutort 
(Betlem solidari) 
 
37. Pregunta que formula el Sr. Estanislao Pons Cuart al Sr. Jesús Jurado (possible 
ruptura acords Podemos-PSOE). 
 
38.Pregunta que formula la Sra. Catalina Serra Garcias al Sr. Conseller de Cultura, 
Patrimoni i Esports (reforma Teatre Principal Inca).  
 
PRECS 
 
III)DESPATX EXTRAORDINARI 
 
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 
El Sr. PRESIDENT, abans de començar la sessió, informa que avui, de forma 
experimental, ja s’enregistra el Ple per tal d’obtenir llavors l’acta digital, la qual se 
signarà electrònicament. 

Afegeix que avui i fins a final d’any, l’enregistrament dels plens per aquest nou sistema 
serà de manera experimental i està previst que l’acta digital comenci a funcionar, de 
manera definitiva, a partir del ple ordinari de gener de 2017. 

 
I) PART RESOLUTIVA 
 
PRESIDÈNCIA 
 
PUNT 1. APROVACIÓ ACTA ANTERIOR (13-10-2016). 
 

Sotmesa l’acta a votació, s’aprova per unanimitat. 
 
Es troben absents el Sr. Rotger Seguí i el Sr. Gàlvez Garrido 
 
PUNT 2. DECLARARACIONS INSTITUCIONALS. 
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No n’hi ha. 
 

DEPARTAMENT D’ECONOMIA I HISENDA 

PUNT 3. PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL 
DEL CONSELL DE MALLORCA CORRESPONENT A L’EXERCICI DE 2015. 

Es dóna compte de la següent proposta del conseller executiu del Departament 
d’Economia i Hisenda que diu: 

Vist que la Comissió informativa General i especial de Comptes d'aquesta Corporació 
en compliment del que disposa l'article 212.2 del Text refós de la Llei reguladora de les 
Hisendes Locals, aprovat pel RD Leg. 2/2004, de 5 de març, va dictaminar, en sessió 
celebrada el dia 1 de setembre d’enguany, el Compte general del Consell de Mallorca 
corresponent a l'exercici de 2015 elaborat pels serveis d' Intervenció i informat per la 
Interventora general dia 28 de juliol de 2016. 

Vist, d'altra banda, que el Compte General esmentat es va sotmetre a informació 
pública, mitjançant anunci en el Butlletí Oficial de la Comunitat Autònoma de les Illes 
Balears núm. 114, de 8 de setembre de 2016, pel seu examen i formulació, per escrit, de 
les objeccions i les observacions pertinents, durant un termini de quinze dies hàbils i 
vuit més, sense que s'hagi presentat cap reclamació dins aquest termini. 

Vist el que estableix  l'article 212.4 del citat Text Refós, se sotmet al Ple d'aquesta 
Corporació l'adopció del següent   

ACORD: 

Aprovar el Compte General del Consell de Mallorca i els seus organismes autònoms 
corresponent a l'exercici de 2015, elaborat pels serveis d'intervenció i dictaminat per la 
Comissió de Serveis Generals i Especial de Comptes en sessió celebrada dia 1 de setembre 
de 2016, el qual està integrat pel de la pròpia Entitat, els dels Organismes Autònoms 
Institut Mallorquí d’Afers Socials (IMAS), Institut de l’Esport Hípic de Mallorca (IEHM) i 
Agència de Protecció de la legalitat urbanística i territorial de Mallorca (ADU) i els 
comptes anuals de la Societat Mercantil Ràdio i Televisió de Mallorca, SAU, comprenent 
els comptes i estats a què es refereixen els punts 2 i 3 de l'article 209 del Text Refós de la 
Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel RD legislatiu 2/2004 de 5 de març, i 
les Regles 97 a 104 de la OEHA 4041/2004, de 23 de novembre, que aprova la 
Instrucció del model normal de Comptabilitat Local. 

 

La Sra. ROIG (PP) observa que avui duen a aprovació el compte general de l’exercici 2015 i passarà una 
cosa curiosa ja que suposa que l’equip de govern li donarà suport quan resulta que és el compte general 
que contempla la liquidació d’un pressupost que va aprovar el Partit Popular amb els vots en contra del 
PSOE i MÉS per Mallorca. 

Un dels motius pels quals votaren en contra del pressupost de 2015 és perquè la majoria dels ingressos 
que preveia venien d’una llei de finançament aprovada l’any 2014, una llei que tots els partits de 
l’oposició consideraven que era injusta, dolenta, que no donava recursos suficients a aquesta institució i 
que, al cap i a la fi, no era més que el resultat de què la Sra. Salom s’havia venuda al Sr. Bauzá i no era 
més que una delegada seva. 

El que va passar la passada legislatura va ser que el mes de maig de 2015 hi va haver eleccions i, si bé el 
Partit Popular les va guanyar, no va tenir la majoria suficient i se va conformar un altre equip de govern 
de tres partits. 
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En el seu dia, tant el PSOE com MÉS per Mallorca li havien presentat esmenes a aquell pressupost i, per 
això, hauria estat lògic que en entrar a governar haguessin modificat el pressupost en el mateix sentit de 
les esmenes que havien proposat. 

Durant els mesos de juliol i agost de 2015 es varen trobar que al pressupost vigent únicament li varen 
ampliar les partides per tenir més alts càrrecs, les partides d’atencions protocol·làries (uns 40.000 o 
50.000 euros més) i varen destinar més doblers a publicitat, potser amb vista a posar en marxa la 
campanya que varen denominar “Repensem Mallorca”. 

A part d’això, el que s’hi detectà va ser una aturada de màquines ja que el pressupost, en matèria 
d’inversions, va tenir una execució molt baixa. D’un total d’incorporacions per import de 220 M€, hi ha 
obligacions per import de 57 M€ i, llevat dels projectes que ja estaven en marxa, no se’n va posar en 
marxa cap altre. El mateix va passar a l’IMAS, que disposava d’uns 7 M€ per fer inversions i se’n va 
executar devers 1 M€. 

Aquests arguments són la raó per la qual el Grup Popular s’abstendrà en la votació de l’aprovació 
d’aquest compte general. 

Afegeix que els agradaria que l’actual equip de govern els digués què opina de l’expressió: “Consideram 
aquest compte general una operació de maquillatge pressupostari que amaga l’existència d’un forat 
econòmic de 125 M€. Aquest compte és una mentida perquè està basat en el cobrament d’aquests 125 
M€.” Aquesta frase la va pronunciar un membre del PSOE en dur a aprovació el compte general de 2014 
fent unes afirmacions que el Grup Popular va refusar contundentment. 

Tot seguit reitera que li agradaria saber si l’actual equip de govern rebutja aquestes afirmacions –que va 
rebutjar el PP– o les corrobora. Si les corrobora, els aconsellaria que retirassin aquest compte general i el 
tornassin a formular. 

El Sr. BONET (conseller executiu d’Economia i Hisenda) assenyala que també hagués estat bé que el 
Partit Popular votàs a favor d’aquest compte general perquè entra dins la normalitat democràtica que 
l’actual equip de govern hagi assumit un pressupost aprovat per un altre equip de govern que va perdre el 
control de la institució, un pressupost que l’actual equip de govern ha gestionat al 50%. 

Així doncs, es tracta d’un pressupost gestionat a mitges per dos equips de govern i, si bé entra dins la 
normalitat que el PP s’hi abstengui, també entraria dins la normalitat que hi votàs a favor i més al· ludint 
només als canvis que ha esmentat la Sra. Roig. 

Tot i això, pensa que hi ha hagut més canvis, sobretot en la manera de fer les coses encara que també és 
cert que, quan s’agafa un pressupost a mitjan legislatura, els marges d’acció són els que són. 

A continuació posa de manifest que el compte general aporta l’informe d’Intervenció General, les 
conclusions del qual són que s’han seguit les bases d’execució i que s’ha complert amb tot allò que 
exigeix la legislació estatal que és bastant estricta. També s’hi adjunta l’informe de compliment dels 
objectius d’estabilitat pressupostària de la despesa i del límit de deute, és a dir, que s’està acomplint tot 
allò a què els obliga la normativa vigent. A més a més, s’hi incorpora la liquidació que ja coneixen i que 
recull alguns aspectes a què s’ha referit la Sra. Roig. 

Deia la Sra. Roig que s’havia aturat la inversió i que hi va haver un superàvit molt alt i, en aquest sentit, 
també li pot dir que aquest superàvit, per primera vegada, el varen aplicar a unes inversions 
financerament sostenibles fetes a través dels ajuntaments (20 M€), la qual cosa també és un punt positiu a 
favor de la gestió de l’actual equip de govern quan ja comptava amb un cert rodatge. 

Reconeix, d’altra banda, que la Llei de finançament de consells insulars ha estat més positiva del que el 
seu Grup pensava des de l’oposició. Això no obstant, dubta que hi hauria passat si, en lloc de tenir un 
Govern de les Illes Balears que ha fet una política expansiva en matèria d’ingressos, haguessin tengut un 
Govern de les Illes Balears que hagués fet una política que no hagués apostat per augmentar els ingressos 
i, per tant, no preveure més ingressos per als anys següents, la qual cosa no hagués redundat en benefici 
del Consell de Mallorca. 

Quan aquesta Llei de finançament de consells insulars no havia estat aplicada ni un sol any, des de 
l’oposició era fins i tot legítim dubtar que la llei pogués ser positiva. Ara bé, ha de dir que en els dos anys 
que li ha tocat redactar uns pressuposts amb aquesta llei, ha estat positiva per al Consell de Mallorca i 
especialment enguany pel que fa a liquidació de l’any 2015. 
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Creu que està bé tot el que ha dit la Sra. Roig sobre els canvis i les modificacions puntuals que se feren en 
entrar el nou equip de govern però quan realment s’han vist quines eren les prioritats de l’actual equip de 
govern ha estat en aprovar el seu pressupost. 

Recalca que quan l’actual equip de govern ha pogut elaborar uns pressuposts –tant el que executen el 
2016 com el que ahir aprovaven en Consell Executiu per a 2017– ha estat quan han quedat claríssimes 
quines són les seves prioritats i aquí és on s’haurà de fixar qui vulgui analitzar la gestió de l’equip de 
govern i no en les modificacions que pogués fer durant el mig any que va gestionar el darrer pressupost de 
l’equip de govern anterior. 

Sobre les bestretes diu que era una afirmació feta en el context de l’oposició, una afirmació molt dura que 
venia motivada pel fet que les bestretes no se varen resoldre com tocava a través de la Llei de 
finançament de consells insulars ja que l’article que en fa esment les deixa, de manera potestativa, en 
mans del Govern de les Illes Balears. 

És un tema que certament han de recordar i reconèixer que l’anterior equip de govern no va ser capaç de 
resoldre i afirma i confirma que ara estan fent feina per resoldre’l. De fet, està convençut que resoldran 
aquest tema molt abans que acabi aquesta legislatura. 

La Sra. ROIG observa que, si la Llei de finançament de consells insulars no resol correctament el tema de 
les bestretes, avui tendran l’oportunitat –via una moció que ha presentat El Pi-Proposta per les Illes– 
d’aprovar la reforma d’aquesta llei de finançament en el sentit que considerin oportú per tal de resoldre el 
tema de les bestretes. 

El Sr. BONET assenyala que ja en parlaran, en debatre la moció. 

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

 

PUNT 4. DONAR COMPTE EXPEDIENTE D’INTERVENCIÓ NÚM.3T/2016 
DE COMPLIMENT DE LES OBLIGACIONS TRIMESTRALS, 
CORRESPONENTS AL SEGON TRIMESTRE DE 2016, DE 
SUBMINISTRAMENT D’INFORMACIÓ DE LA LLEI 2/2012 LOEPFS, 
DESENVOLUPADA PER L’ORDRE HAP/2015/2012. 

Es dona compte del següent informe: 

I. NORMATIVA APLICABLE 

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

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

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

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

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

II. ANTECEDENTS DE FET 

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

La importància d’aquest principi, ha dut al legislador a establir en l’article 6 de la 
LOEPSF, l’obligació de les administracions públiques de subministrar tota la 
informació necessària per al compliment de les disposicions de l’esmentada llei i de 
les normes i acords que s’adoptin en el seu desenvolupament i garantir la coherència 
de les normes i procediments comptables, així com la integritat dels sistemes de 
recopilació i tractament de dades. 

Vist que el Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques ha dut a terme el 
desenvolupament reglamentari de l’article 6 de la LOEPSF mitjançant l’Ordre 
HAP/2105/2012, de 1 de octubre, i que en l’article 16 d’aquesta Ordre es recullen  
les obligacions trimestrals de subministrament d’informació de les corporacions 
locals. 

Vist que els articles 14 i 16 de l’Ordre HAP/2105/2012, de 1 de octubre, que 
determinen les obligacions mensuals i trimestrals de subministrament d’informació 
de les comunitats autònomes i les corporacions locals, van entrar en vigor l’1 de 
gener de 2013, de conformitat amb la disposició transitòria única de l’Ordre. 

Atès, finalment, que l’article 4 de la referida Ordre HAP 2105/2012 imposa la 
centralització del compliment de l’obligació de remissió i recepció d’informació de 
les corporacions locals a la intervenció local o unitat que exerceixi les seves 
funcions. 

Per tots els fets i els fonaments de dret abans relacionats, emeto el següent  

 

INFORME: 

PRIMER.- Compliment de l’obligació de remissió d’informació 

De conformitat amb el que disposa  l’article 4 de la Llei 2/2012, LOEPSF, 
desenvolupat per l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, concretament als seus 
articles 4 i 16, aquesta intervenció ha complert l’obligació de trametre  la informació 
trimestral corresponent al TERCER trimestre de  2016, en temps i forma,  dia 
29/04/2016 i ha bolcat la totalitat de la informació requerida pel Ministeri d’Hisenda 
i Administracions Públiques mitjançant la plataforma telemàtica habilitada en 
l’Oficina Virtual de les Entitats Locals 
https://serviciostelematicos.minhap.gob.es/Trimestrales/  

SEGON.- Justificació de l’informe i del seu coneixement per part del Ple de la 
corporació.  
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Per subministrar la informació requerida corresponent al TERCER trimestre de 
2016, encara que la normativa no exigeix de manera específica l’elaboració d’un 
informe, aquesta intervenció el considera necessari perquè resumeix la informació 
bolcada, els principals criteris d’estimació seguits i recull les conclusions quant a les 
previsions de compliment o incompliment al tancament de l’exercici pressupostari 
dels objectius d’estabilitat pressupostària i del deute públic. 

Cal destacar que la pròpia plataforma telemàtica habilitada per bolcar la informació 
recull en l’apartat 4 “Tancament de l’informe d’avaluació i signatura”, la necessitat 
de donar trasllat al Ple de la corporació, del resultat de l’informe d’avaluació. El 
capítol IV de la LOEPSF regula les mesures preventives, correctives i coercitives 
que el Govern, a proposta del Ministeri podria imposar a les entitats locals, quan 
s’apreciés un risc d’incompliment dels objectius d’estabilitat pressupostària, de 
deute públic o de la regla de despesa al tancament de l’exercici, i les limitacions 
pressupostàries futures que això generaria.   

D’altra banda, també el Reial decret 1463/2007, de 2 de novembre, de 
desenvolupament de la Llei 18/2001, d’estabilitat pressupostària, estableix a l’article 
16.2 l’obligació d’emetre informe d’intervenció de compliment de l’objectiu 
d’estabilitat i de donar compte al Ple en els supòsits dels expedients de modificació 
de crèdits. En l’actualitat, després de l’entrada en vigor de la LOEPSF i l’Ordre 
ministerial de desenvolupament sobre les obligacions de subministrament 
d’informació HAP2105/2012, la Subdirecció General d’Estudis i Finançament de les 
Entitats Locals, en resposta a una consulta de Cosital Network  va emetre 
contestació en el sentit que tant la verificació del compliment dels objectius 
d’estabilitat com de la regla de despesa, no és requisit previ necessari per a 
l’aprovació dels expedients de modificació de crèdits sinó que el que  procedeix és 
l’actualització trimestral de l’informe d’intervenció de compliment dels objectius a 
què se refereix l’Ordre HAP2105/2012. 

Per tant, el present informe trimestral de compliment o incompliment dels objectius 
d’estabilitat pressupostària, del deute públic i de valoració de la regla de despesa, a 
què es refereix l’Ordre HAP2105/2012 ve a substituir els informes que s’emetien 
abans de l’aprovació dels expedients de  modificació de crèdits en aplicació del que 
disposa l’esmentat article 16.2 del Reial decret 1463/2007, de 2 de novembre. 

S’ha de tenir en compte que, d’acord amb els càlculs que s’inclouen en aquest 
informe trimestral, en el supòsit que no es compleixin els objectius, s’ha d’elaborar 
preceptivament un pla econòmic financer, perquè el Ple conegui l’incompliment. 

Per tot l’anterior, aquesta intervenció considera necessari donar trasllat a la 
presidenta del present informe perquè l’elevi al Ple de la corporació per al seu 
coneixement i efectes oportuns. 

TERCER.- Contingut de la informació 

La  informació que s’ha subministrat per complir l’obligació de remissió és la que 
recull l’article 16 de l’Ordre HAP/2105/2012, d’ 1 de octubre, que es materialitza en 
els formularis que ha dissenyat la Subdirecció General d’Estudis i Finançament de 
les Entitats Locals, complimentats mitjançant l’Oficina Virtual abans citada i en 
relació a totes les institucions que el Ministeri ha sectoritzat a la corporació i que 
són les següents: 
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- Consell Insular de Mallorca. 
- Institut Mallorquí d’Afers Socials. 
- Institut de l’Esport Hípic de Mallorca. 
- Agència de protecció de la legalitat urbanística i territorial de Mallorca. 
- Ràdio i Televisió de Mallorca, SAU. 
- Consorci de la Serra de Tramuntana. 
- Consorci TIC Mallorca. 
- Consorci Eurolocal Mallorca. 
- Fundació Teatre Principal. 
- Fundació Casa Museu Llorenç Villalonga, Pare Ginard i Blai Bonet. 
- Fundació ACA (Àrea de Creació Acústica). 
- Fons Mallorquí de Solidaritat. 

 

A l’annex I, s’adjunta còpia impresa dels formularis tramesos, els quals es relacionen 
a continuació:   

1. Comunicació trimestral de dades individualitzades per entitats:

Dades pressupostàries:

Resum classificació econòmica

Desglossament ingressos corrents

Desglossament ingressos de capital i financers

Desglossament despeses corrents

Desglossament despeses de capital i financeres

Calendari i pressupost de tresoreria

Romanent de Tresoreria

Deute viu i meritació mensual previst en el pròxim trimestre

Perfil de meritació del deute en els pròxims 10 anys

Dotació de plantilles i retribucions

Annexos informació (formularis requerits per la IGAE)

Ajusts Informe d'Evaluació per a relacionar ingressos/despeses amb normes SEC

F.1.1.B2.1 Detall de les inversios financerament sostenibles (DA 6 LO 2/2012) 

A1 Interessos i rendiments meritats durant l'exercici (despeses)

A5 Fluxos interns

B5 Moviments compte "Creditors per op. pendents d'aplicar a pressupost"

B9 Moviments compte "Creditors de devolució d'ingressos"

B10 Interessos i rendiments maritats (ingressos)

B12 Detall de despeses finançades en fons de la UE o altres AAPP
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2. Ajusts SEC aplicables al grup d'entitats de la Corporació

2.1 Ajusts per operacions internes entre entitats

3. Informe d'avaluació grup

3.0 Dades generals de l'informe d'avaluació

3.1 Validació dades informe avaluació / aixecar validació

3.2 Resum anàlisi estabilitat pptaria i valoració del compliment regla de la despesa

3.4 Resum anàlisi deute públic

4. Tancament de l'informe d'avaluació i signatura.  

 

QUART.- Observacions  i explicació dels continguts:  

En relació a la  informació subministrada al MINHAP i, concretament, pel que fa a 
les previsions d’evolució de les ORN i dels DRN al tancament de l’exercici, els 
càlculs realitzats per acreditar el compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària 
i del deute públic de cada institució, s’ha efectuat aplicant el percentatge estimat del 
grau d’execució per a l’exercici a l’import dels crèdits d’operacions no financeres 
(Cap. 1 a 7) del pressupost d’ingressos i de despeses. 

Aquest percentatge estimat del grau d’execució, és la mitjana aritmètica dels 
percentatges del grau d’execució, per capítols, dels crèdits per operacions no 
financeres del pressupost dels tres exercicis anteriors, una vegada eliminats els valors 
atípics. 

En el cas que la mitjana aritmètica anterior sigui menor a 1, implicarà una estimació 
dels DRN i les ORN inferior als crèdits inicials del pressupost per operacions no 
financeres. 

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

III. CONCLUSIÓ DE L’INFORME D’AVALUACIÓ: 

Amb les dades d’execució pressupostària provisionals existents a 30 de setembre de 
2016, i amb les estimacions i els càlculs realitzat d’acord amb aquestes, l’execució 
del pressupost consolidat de l’entitat local, dels seus organismes autònoms i de les 
entitats dependents que presten serveis o produeixen béns no finançats 
majoritàriament amb ingressos comercials, que s’inclouen en el pressupost general 
de l’exercici de 2016,  

1) Compleix l’objectiu d’estabilitat pressupostària, estimant-se una capacitat de 
finançament al tancament de l’exercici pressupostari de 31.423.230,53 €. 

2) Compleix l’objectiu d’estabilitat financera essent el nivell de deute viu estimat a 
30/09/2016 de 116.227.412,54 €. 

 

Es donen per assabentats. 
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DEPARTAMENT DE TERRITORI I INFRAESTRUCTURA 

PUNT 5. PROPOSTA D’ACORD DE PLE RELATIU A L’EXPEDIENT 
SANCIONADOR EN MATÈRIA DE CARRETERES AMB REFERÈNCIA ES 
NÚM. 23/2015 (“MALLA, S.A.”) 

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

La consellera executiva de Territori i Infraestructures, en ús de les atribucions que li són 
conferides 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 en dates 18, 22 i 23 d’agost de 2016 (i amb números 000005108e1602220984, 
22837 i 5305, respectivament) va tenir entrada en el registre de la Delegació del Govern 
en les Illes Balears, en el registre general del Consell de Mallorca i en el registre del seu 
Departament de Territori i Infraestructures el recurs potestatiu de reposició interposat 
pel Sr. Lorenzo Terrasa Reynés (en representació de l’entitat “Malla, S.A.”, amb NIF 
núm. A-07015605) contra l’Acord del Ple del Consell de Mallorca de data 14 de juliol 
de 2016 i mitjançant el qual s’imposa a dita entitat una sanció consistent en multa de 
11.700,00 € i se li ordena procedir a la demolició de la tanca publicitària en qüestió (ES 
23/2015). 

Atès l’informe jurídic del tècnic d’Administració general de data 5 d’octubre de 2016. 
I atesa la proposta de la consellera executiva de Territori i Infraestructures de data 5 
d’octubre de 2016. 

El Ple del Consell de Mallorca, en ús de les atribucions que li són conferides per 
l’article 116 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
Administracions públiques i del procediment administratiu comú (d’ara endavant, 
LRJPAC), i per majoria simple dels membres presents, ACORDA:    

 
1. DESESTIMAR el recurs potestatiu de reposició interposat- en data 18 

d’agost de 2016- pel Sr. Lorenzo Terrasa Reynés (en representació de 
l’entitat “Malla, S.A.”, amb NIF núm. A-07015605) contra l’Acord del 
Ple del Consell de Mallorca de data 14 de juliol de 2016 i mitjançant el 
qual s’imposa a dita entitat una sanció consistent en multa de 11.700,00 
€ i se li ordena procedir a la demolició de la tanca publicitària en qüestió 
(ES 23/2015). 

 
2. CONFIRMAR en tots els seus extrems la resolució recorreguda. 
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3. NOTIFICAR aquesta resolució als interessats, tot adjuntant una còpia de 
l’informe jurídic del tècnic d’Administració general de dia 5 d’octubre de 
2016. 

 

Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat. 
 
Es troba absent el Sr. Gàlvez Garrido 

 

PUNT 6. PROPOSTA D’ACORD DE PLE RELATIU A L’EXPEDIENT 
SANCIONADOR EN MATÈRIA DE CARRETERES AMB REFERÈNCIA ES 
NÚM. 22/2015 (“MALLA, S.A.”) 

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

La consellera executiva de Territori i Infraestructures, en ús de les atribucions que li són 
conferides 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 en dates 18, 22 i 23 d’agost de 2016 (i amb números 000005108e1602220971, 
22835 i 5304, respectivament) va tenir entrada en el registre de la Delegació del Govern 
en les Illes Balears, en el registre general del Consell de Mallorca i en el registre del seu 
Departament de Territori i Infraestructures el recurs potestatiu de reposició interposat 
pel Sr. Lorenzo Terrasa Reynés (en representació de l’entitat “Malla, S.A.”, amb NIF 
núm. A-07015605) contra l’Acord del Ple del Consell de Mallorca de data 14 de juliol 
de 2016 i mitjançant el qual s’imposa a dita entitat una sanció consistent en multa de 
11.700,00 € i se li ordena procedir a la demolició de la tanca publicitària en qüestió (ES 
22/2015). 

Atès l’informe jurídic del tècnic d’Administració general de data 5 d’octubre de 2016. 
I atesa la proposta de la consellera executiva de Territori i Infraestructures de data 5 
d’octubre de 2016. 

El Ple del Consell de Mallorca, en ús de les atribucions que li són conferides per 
l’article 116 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
Administracions públiques i del procediment administratiu comú (d’ara endavant, 
LRJPAC), i per majoria simple dels membres presents, ACORDA:    

 
4. DESESTIMAR el recurs potestatiu de reposició interposat- en data 18 

d’agost de 2016- pel Sr. Lorenzo Terrasa Reynés (en representació de 
l’entitat “Malla, S.A.”, amb NIF núm. A-07015605) contra l’Acord del 
Ple del Consell de Mallorca de data 14 de juliol de 2016 i mitjançant el 
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qual s’imposa a dita entitat una sanció consistent en multa de 11.700,00 
€ i se li ordena procedir a la demolició de la tanca publicitària en qüestió 
(ES 22/2015). 

 
5. CONFIRMAR en tots els seus extrems la resolució recorreguda. 

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

l’informe jurídic del tècnic d’Administració general de dia 5 d’octubre de 
2016. 

 

Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat. 
 
Es troba absent el Sr. Gàlvez Garrido 

 

PUNT 7. PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL CONVENI DE DELEGACIÓ DE 
COMPETÈNCIES DEL MUNICIPI DE SÓLLER EN EL CONSELL INSULAR 
DE MALLORCA. AGÈNCIA DISCIPLINA URBANÍSTICA. 

Es dona compte de la següent proposta de la consellera executiva de Territori i 
Infraestructures: 

 

Atesa la iniciació del procediment per a la signatura del conveni de delegació de 
competències del municipi de Sóller relatives a inspecció, supervisió, sanció i 
restabliment de la legalitat urbanística, en el Consell Insular de Mallorca, el qual les 
exercirà mitjançant l’Agència de protecció de la legalitat urbanística i territorial de 
Mallorca 
 
Atès l’acord pres pel plenari de l’Ajuntament de Sóller de data 8 de març de 2016, per a 
la signatura del conveni de delegació de competències municipals relatives a inspecció, 
supervisió, sanció i restabliment de la legalitat urbanística en el Consell de Mallorca, el 
qual les exercirà mitjançant l’Agència de protecció de la legalitat urbanística i territorial 
de Mallorca 
 
Atès l’informe favorable emès pel Consell de Direcció de l’Agència de protecció de la 
legalitat urbanística i territorial de Mallorca, en sessió celebrada en data 29 de juliol de 
2016, a l’aprovació pel Ple del Consell Insular de Mallorca, del conveni de delegació de 
competències municipals del municipi de Sóller, en favor del Consell Insular de 
Mallorca, la Consellera Executiva de Territori i Infraestructures eleva al Ple del Consell 
Insular de Mallorca la següent  
 

PROPOSTA D’ACORD 

 
“1r.- Acceptar la delegació de competències de l’Ajuntament de Sóller relatives a 
inspecció, supervisió, sanció i restabliment de la legalitat urbanística, que seran 
exercides mitjançant l’Agència de protecció de la legalitat urbanística i territorial de 
Mallorca. 
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2n.- Aprovar el conveni que regula la delegació i que s’adjunta com annex. 
 
3r.- Publicar, un cop signat per les dues parts, el text del conveni en el Butlletí Oficial 
de les Illes Balears, fent constar que entrarà en vigor a l’endemà de tal publicació” 
 
4t.- Comunicar el present acord a l’Ajuntament de Sóller. 

 

ANNEX 
 
 
PROPOSTA DE CONVENI DE DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES 
MUNICIPALS A L’AGÈNCIA DE PROTECCIÓ DE LA LEGALITAT 
URBANÍSTICA I TERRITORIAL DE MALLORCA. 

 
 
Palma, xx,  de xyz de 2016. 
 
REUNITS 
 
D’una banda, la Sra. Mercedes Garrido Rodríguez, Presidenta de l’Agència de protecció 
de la legalitat urbanística i territorial de Mallorca, que actua en nom i representació del 
Consell de Mallorca, corporació amb domicili al carrer Palau Reial, 1, de Palma, amb el 
núm. d’identificació fiscal S0711002F, en virtut de la delegació de signatura de la 
presidència del Consell de Mallorca feta per Decret de data xx de xyz de 201X, i amb 
fonament en l’acord del Ple del Consell de Mallorca de dia xx de xyz de 201X. 
 
I d'altra part, el Sr. Jaume Servera Servera, Batle de Sóller, que actua en nom i 
representació del municipi de Sóller, amb domicili a la Plaça de la Constitució, 1, 
07100, amb el número d’identificació fiscal P0706100E, amb fonament en l’acord de 
ple de l’Ajuntament de Sóller adoptat en sessió de 8 de març de 2016. 
 
EXPOSEN 
 
I.- Els Estatuts de l’Agència de protecció de la legalitat urbanística i territorial de 
Mallorca foren aprovats per l’acord del Ple del Consell de Mallorca de dia 10 de 
novembre de 2008, publicat en el BOIB núm. 160, de 13 de novembre del mateix any. 
 
D’acord amb el seu article primer, l’Agència de Protecció de la Legalitat Urbanística i 
Territorial de Mallorca és un organisme autònom, de caràcter administratiu, dotat de 
personalitat jurídica, patrimoni i pressuposts propis, amb capacitat d’actuació en el 
compliment de les seves funcions, per al desenvolupament, per part de l’administració 
del Consell de Mallorca, de les tasques d’inspecció, restauració de la legalitat i sanció 
en matèria d’urbanisme i litoral, així com de totes les altres competències que li 
assignen els seus Estatuts. 
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L’article 7, per la seva banda, disposa que, de conformitat amb els articles 58 i 64.1 in 

fine de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes 
Balears, els municipis de l’Illa de Mallorca podran delegar les competències 
d’inspecció, supervisió, sanció i restabliment de la legalitat urbanística en el Consell de 
Mallorca, el qual les exercirà mitjançant l’Agència de protecció de la legalitat 
urbanística i territorial de Mallorca, en els termes i condicions establerts en els seus 
Estatuts i en els corresponents convenis de delegació. 
 
II.- L’Ajuntament de Sóller té atribuïdes competències en matèria de disciplina 
urbanística en virtut del que disposen els articles 29.2.c) de la Llei 20/2006, de 15 de 
desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears, i 25.2.d) de la Llei 7/1985, de 
2 d’abril, reguladora de les bases de règim local. 
 
L’avandita Llei 7/1985, en el seu article 10, determina que l’Administració local i les 
restants Administracions públiques ajustaran les seves relacions recíproques als deures 
d’informació mútua, col·laboració, coordinació i respecte als àmbits competencials 
respectius; i que procedirà la coordinació de les competències de les entitats locals entre 
sí i, especialment, amb les de les restants Administracions públiques, quan les activitats 
o els serveis locals transcendeixin l’interès propi de les corresponents entitats, 
incideixin o condicionin rellevantment els de les dites Administracions o siguin 
concurrents o complementaris dels d’aquestes. 
 
Per un altre costat, el Text refós de les disposicions vigents en matèria de règim local, 
aprovat pel Decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, en el seu article 69, estableix que 
les competències compartides o concurrents podran ser exercides conjuntament per 
l’Administració de l’Estat o de la Comunitat Autònoma i la Local, mitjançant la 
constitució d’ens instrumentals de caràcter públic o privat. 
 
III.- En virtut del que expressa l’article 70.1 de l’Estatut d’autonomia de les Illes 
Balears, en la redacció donada per la Llei orgànica 1/2007, de 28 de febrer, són 
competències pròpies dels consells insulars les matèries d’urbanisme i habitabilitat. A la 
vegada, l’article 15.5 de la Llei 2/2014, de 25 de març, d’ordenació i ús del sòl, en la 
redacció donada per la disposició final setena de la Llei 12/2016, de 17 d’agost, 
d’avaluació ambiental de les Illes Balears, recull que, d’acord amb la normativa 
específica, es poden crear entitats urbanístiques especials dependents de les 
administracions de base territorial esmentades en els apartats anteriors del mateix 
precepte, que poden assumir o rebre dels municipis delegacions de competències en 
matèria de planificació i gestió, en els casos en què actuen com a administració, com 
també en matèria d’intervenció en l’edificació i l’ús del sòl, disciplina urbanística i 
altres fins anàlegs. Les delegacions de competències municipals es poden realitzar 
directament a les entitats urbanístiques especials, o també a les administracions matriu 
de base territorial, que poden desconcentrar o descentralitzar el seu exercici en les 
entitats urbanístiques especials dependents, i correspon a cada administració decidir si 
participa amb altres administracions públiques, d’acord amb la legislació pròpia 
d’organització, procediment i règim jurídic. 
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Conformement amb l’article 3.3 dels Estatuts de l’Agència, és funció d’aquesta 
l’exercici de les competències d’inspecció, supervisió, sanció i restabliment de la 
legalitat urbanística que els municipis voluntàriament li deleguin, en les condicions que  
es determinin en els corresponents convenis de delegació. 
 
En aquest sentit, l’article 8.2 disposa que tal delegació produirà necessàriament 
l’atribució a l’Agència de les competències d’inspecció, sanció i restabliment de la 
legalitat urbanística que corresponguin al municipi, en els supòsits d’obres executades 
sense llicència o ordre d’execució o sense ajustar-se a les seves condicions, segons 
s’estableixi en el corresponent conveni. 
 
IV.- El present conveni de delegació ha tengut la prèvia aprovació del Ple de 
l’Ajuntament de Sóller, mitjançant acord de data 8 de març de 2016, amb el vot 
favorable de la majoria absoluta del nombre legal de membres de la corporació, de 
conformitat amb els articles 94.3.h) de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i 
de règim local de les Illes Balears, i 47.2.h) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora 
de les bases de règim local. 
 
Igualment, i previ informe preceptiu del Consell de Direcció de l’Agència de data 29 de 
juliol de 2016, aquest conveni ha estat aprovat pel Ple del Consell de Mallorca, 
mitjançant acord de data xx de xyz de 2016, adoptat amb el vot favorable de la majoria 
absoluta del nombre legal de membres de la corporació, en atenció al que disposa 
l’article 47.2.h) de la Llei 7/1985 abans esmentat. 
 
Les parts es reconeixen, per la representació amb què actuen, la capacitat suficient per 
formalitzar aquest conveni, per la qual cosa, i atesos tots els anteriors antecedents, 
convenen les següents 
 
ESTIPULACIONS 
 
Primera.- Delegació de competències 
 
1.- L’Ajuntament de Sóller delega en el Consell de Mallorca, per al seu exercici 
mitjançant l’Agència de protecció de la legalitat urbanística i territorial de Mallorca, les 
competències municipals d’inspecció, sanció i restabliment de la legalitat urbanística, en 
relació amb les obres, usos del sòl i actuacions que es desenvolupin sense llicència o 
ordre d’execució o sense ajustar-se a les seves condicions en les diferents categories de 
sòl rústic del seu terme municipal, llevat de les compreses al Pla Especial de Protecció i 
Sanejament de l’Horta. PEP-2. 
 
2.- La delegació de competències s'entén efectuada sense perjudici que per part de 
l'Ajuntament es puguin adoptar a sòl rústic protegit les mesures cautelars prèvies a 
l'inici de l'expedient previstes en l'article 150.1 de la Llei 2/2014, de 25 de març, 
d'ordenació i ús del sòl (LOUS), així com en l'article 416.5 del Reglament general de la 
LOUS 
 
3.- Aquesta delegació de competències no inclou la de les potestats sancionadora i de 
restitució de la legalitat urbanística relatives als procediments ja incoats per 
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l’Ajuntament i que es trobassin en tramitació en el moment de l’entrada en vigor del 
present conveni, ni respecte a infraccions ja denunciades davant l’Ajuntament, que 
seran exercides per la corporació municipal. 
 
4.- La resolució dels recursos administratius i de les sol·licituds de revisió d’ofici contra 
els actes dictats per l’Agència en exercici de les competències municipals delegades 
correspondrà als òrgans competents d’aquesta. En canvi, correspondrà als òrgans de 
l’Ajuntament tant respecte als actes adoptats abans de l’entrada en vigor d’aquest 
conveni, com en relació amb els dictats amb posterioritat a aquesta data dins 
d’expedients que aleshores es trobassin en tramitació. 
 
5.- La delegació de competències podrà ser revocada en qualsevol moment mitjançant 
acord del Ple de l’Ajuntament adoptat per majoria absoluta del nombre legal de 
membres de la corporació. La revocació serà efectiva un cop comunicada al Consell de 
Direcció de l’Agència i publicada per aquesta en el Butlletí Oficial de les Illes Balears. 
 
Segona.- Condicions financeres 
 
1.- L’Ajuntament no haurà d’abonar cap aportació econòmica al Consell de Mallorca 
pel cost de l’exercici de les competències delegades. 
 
2.-L’Ajuntament rebrà el finançament de l’Agència per dur a terme les inversions 
oportunes per a la conservació i millora de la qualitat socioambiental i paisatgística. 
Aquest finançament provindrà del fons de l’Agència creat a partir dels excedents dels 
seus ingressos respecte de les seves necessitats de manteniment, d’acord amb allò 
establert a l’article 25.3 dels estatuts.  
 
3.-El finançament de les inversions a què es refereix l’apartat anterior serà acordat pel 
Consell de Direcció de l’Agència, prèvia sol·licitud dels municipis. Els criteris de 
distribució dels recursos del fons incorporaran la proporcionalitat de despeses i 
ingressos generats en relació a cada municipi per les actuacions de l’Agència. 
 
 
Tercera.- Obligacions assumides per l’Ajuntament 
 
1.- L’Ajuntament assumeix en tot cas les següents obligacions: 
 
a) Prestar la cooperació i assistència activa que l’Agència pogués sol· licitar per a 
l’eficaç compliment de les seves competències. 
b) Facilitar al personal de l’Agència tota la informació, documentació i ajuda 
material que hagin de menester per a l’adequat compliment de les seves 
funcions. 
c) Complir la resta de condicions i compromisos assumits en aquest conveni de 
delegació. 
 
2.- Més concretament, l’Ajuntament es compromet a: 
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a) Prestar l’auxili de la policia local per facilitar les inspeccions, per vigilar l’eficàcia de 
les ordres de suspensió d’obres, per identificar als responsables de les infraccions, i per 
assistir a l’execució per part de l’Agència de les ordres de restitució de la legalitat 
urbanística infringida. 
 
b) Trametre a l’Agència les denúncies i tota l’altra documentació que es rebi a 
l’Ajuntament en relació amb les infraccions objecte de delegació. 
 
c) En els casos en què sigui presentada una denúncia per infracció urbanística a 
l’Ajuntament, trametre-la  immediatament  a  l’Agència per  via  telemàtica,  juntament  
amb  les  dades  de  què disposi  sobre la  mateixa,  especialment  les  dades  
fotogràfiques  i planimètriques  que  tengui  l’Ajuntament  que  permetin  identificar  el 
lloc  de  la presumpta infracció. 
 
d) Comunicar a l’Agència les sol·licituds de llicències de legalització formulades en 
relació amb les infraccions objecte de delegació, així com el resultat dels expedients a 
què donassin lloc, i les incidències en la seva tramitació. 
 
Quarta.- Obligacions assumides per l’Agència 
 
El Consell de Mallorca, a través de l’Agència, assumeix les següents obligacions: 
 
a) Tramitar i resoldre els expedients incoats amb motiu de la delegació  de 
competències, així com els recursos administratius i jurisdiccionals que se’n derivassin, 
i executar els actes administratius a què donassin lloc. 
 
b) Comunicar a l’Ajuntament els actes d’inici i de resolució dels expedients 
tramitats a causa de la delegació de competències. 
 
c) Exercir la funció inspectora dins l’àmbit de la delegació de competències. 
 
d) Prestar assessorament jurídic i tècnic a l’Ajuntament respecte a les sol·licituds de 
llicències de legalització formulades com a conseqüència de les infraccions objecte de 
delegació. 
 
e) Trametre a l’Ajuntament la memòria anual de la gestió de l’Agència. 
 
Cinquena.- Vigència del conveni 
 
Aquest conveni entrarà en vigor a l’endemà de la seva publicació per part de l’Agència 
en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i el seu termini de vigència serà indefinit. 
 
Sisena.- Resolució del conveni 
 
1.- Seran causes de resolució del present conveni: 
 
a) La revocació de la delegació per part de l’Ajuntament, tal com recull el punt 4 de 
l’estipulació primera. 
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b) La revocació de la delegació per part del Consell de Mallorca, per incompliment greu 
i reiterat de les obligacions assumides per l’Ajuntament en la estipulació tercera. En 
aquest cas, es requerirà acord del Ple del Consell de Mallorca, a proposta de la 
Presidència de l’Agència, un cop escoltat el Consell de Direcció, i prèvia audiència de 
l’administració municipal afectada. 
 
c) Per mutu acord de les parts. 
 
2.- Un cop resolt el conveni, es procedirà, en el seu cas, a la corresponent liquidació.  
 
En cap cas això afectarà a les obligacions contretes amb l’Agència, ni a la competència 
per a la tramitació i resolució dels procediments de reposició de la legalitat urbanística i 
sancionadors iniciats abans de la revocació de la delegació. 
 
Setena.- Interpretació i aplicació del conveni 
 
Les controvèrsies que poguessin sorgir en la interpretació i aplicació del present conveni 
seran resoltes pel Consell de Direcció de l’Agència, tal com preveu l’article 9.2 dels 
seus Estatuts. 
 
I, en prova de conformitat, ambdues parts signen aquest conveni, per triplicat i a un sol 
efecte, en el lloc i la data assenyalades a l’encapçalament. 
 
La Presidenta de l’Agència de  El Batle de l’Ajuntament  
protecció de la legalitat urbanística          de Sóller 
i territorial de Mallorca 
 
 
Mercedes Garrido Rodríguez  Jaume Servera Servera 

 

Sotmesa la inclusió a votació, es ratifica per unanimitat. 

 

La Sra. GARRIDO (consellera executiva de Territori i Infraestructures) explica que tant el conveni amb 
l’Ajuntament de Sóller com el conveni amb l’Ajuntament d’Alaró (punts núm. 7 i 8) han passat pel 
Consell de Direcció de l’Agència de Protecció de la Legalitat Urbanística i Territorial de Mallorca. En 
ambdós casos es tracta d’assumir les competències que els ajuntaments cedeixen per exercir la disciplina 
urbanística. 

El cas de Sóller és especialment significatiu perquè és un municipi que, encara que no té grans problemes 
en matèria de disciplina urbanística, sí que té un gran part de sòl protegit com, per exemple, el cas del 
barranc de Biniaraix i creu que tothom s’ha de congratular per aquesta oportunitat de donar una mà a un 
ajuntament en aquest sentit. 

El Sr. AMENGUAL (El Pi-Proposta per les Illes) observa que aquests convenis són una decisió 
municipal i el seu Grup no té res a dir respecte a l’autonomia municipal. 

Això no obstant, fa notar que el seu Grup no ha intervengut en el procés d’adhesió i, per tant, desconeixen 
si ha estat una adhesió estàndard o si hi ha hagut negociacions. Insisteix, però, a dir que respecten 
l’autonomia municipal ja que són els ajuntaments els han decidit adherir-se a l’Agència de Protecció de la 
Legalitat Urbanística i Territorial de Mallorca. 
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Fa constar que, com han dit en altres ocasions, el seu Grup considera que l’Agència de Protecció de la 
Legalitat Urbanística i Territorial de Mallorca haurà de créixer en proporció al nombre de municipis que 
s’hi vagin adherint. 

Constata que la Sra. Garrido ha dit que Sóller té una problemàtica especial quant a sòl rústic i sòl protegit 
i, per això, pensa que s’haurà de crear una infraestructura adient dins l’Agència de Protecció de la 
Legalitat Urbanística i Territorial de Mallorca per cobrir totes les expectatives dels municipis adherits. 

Finalment anuncia que el seu Grup s’hi abstendrà perquè no ha participat en el procés d’adhesió d’aquests 
municipis i per respecte a l’autonomia municipal. 

El Sr. ROVIRA (PP) fa avinent que el Grup Popular, després de 4 anys d’haver dirigit l’Agència de 
Protecció de la Legalitat Urbanística i Territorial de Mallorca, no pot votar en contra de cap dels dos 
punts i adverteix que la cessió de les competències municipals perquè les exerceixi el Consell de Mallorca 
respon, evidentment, a la voluntat municipal. 

No és ni bo ni dolent que els municipis deleguin les seves competències a l’Agència de Protecció de la 
Legalitat Urbanística i Territorial de Mallorca però el que tocaria fer-se és que els municipis exercissin les 
seves competències. Amb tot està clar que, per unes circumstàncies especials ocorregudes a Mallorca i 
que sortiren a la llum amb el cas de municipi d’Andratx, hi va haver un acord polític per crear l’Agència i 
ajudar els ajuntaments que volguessin delegar les seves competències al Consell de Mallorca. 

Per això, si un municipi vol delegar les seves competències, no hi té res a dir però, en aquest cas, ha 
demanat tractar els dos punts per separat per poder explicar perquè el Grup Popular s’abstendrà en la 
votació del punt núm. 7 relatiu a la delegació de competències de Sóller. 

El motiu d’aquesta abstenció és que una part del consistori de Sóller no està d’acord amb aquesta 
delegació de competències. Això és perfectament lògic perquè qualsevol partit de qualsevol municipi pot 
optar per preferir gestionar les competències pròpies de l’ajuntament o no fer-ho. 

En el cas de Sóller, el Partit Popular del municipi va decidir que les competències de disciplina 
urbanística les havia de gestionar l’ajuntament. El Grup Popular al Consell de Mallorca no hi votarà en 
contra perquè la majoria de l’Ajuntament així ho ha decidit i, per això, s’hi abstendran fent constar que el 
Grup Popular de Sóller prefereix que les competències de disciplina urbanística les gestioni el mateix 
ajuntament. 

Finalment puntualitza que l’Ajuntament de Sóller no el presideix el Partit Popular i, per tant, no és una 
qüestió de caire polític sinó més aviat una concepció distinta de la manera en què s’ha gestionar la 
disciplina urbanística al municipi de Sóller. 

La Sra. GARRIDO s’adreça al Sr. Amengual per tranquil· litzar-lo si el motiu de l’abstenció del seu Grup 
és per raons de personal ja que, tal i com se va constatar en aprovar el pressupost i l’RLT de l’Agència de 
Protecció de la Legalitat Urbanística i Territorial de Mallorca i també amb la documentació del pressupost 
del Consell de Mallorca, l’Agència incorporarà 9 membres a la seva plantilla: 1 lletrat, 6 TAG i 2 
auxiliars administratius. 

Donat que queda aclarit aquest extrem, li suggereix al Sr. Amengual que el seu Grup canvi el sentit del 
vot o cerqui una altra excusa per justificar l’abstenció. 

Quant al plantejament del Sr. Rovira, assenyala que es tracta d’una visió totalment distinta –i raonable– 
de la finalitat que han de tenir aquests tipus d’instruments. L’actual equip de govern pensa que la 
disciplina urbanística, exercida des d’un àmbit supramunicipal, és més impersonal i, per tant, resulta més 
efectiva. 

Per això, al final molts de municipis acorden l’adhesió a l’Agència de Protecció de la Legalitat 
Urbanística i Territorial de Mallorca per tal que les decisions en matèria de disciplina urbanística siguin 
preses per un òrgan supramunicipal que els llevi la problemàtica que els genera iniciar un procediment de 
disciplina urbanística a un veí del poble. 

Així doncs, sota el seu punt de vista és una qüestió purament de concepte o d’entendre quina és la finalitat 
de l’Agència de Protecció de la Legalitat Urbanística i Territorial de Mallorca. L’equip de govern entén 
que l’Agència ha de complir aquesta tasca i, per això, se li està donant un impuls important amb 
l’ampliació de plantilla i així hi haurà més municipis que delegin les competències ja que els costa exercir 
la disciplina urbanística bàsicament per una qüestió de proximitat. 
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El Sr. AMENGUAL constata que els integrants de la Comissió Insular d’Urbanisme com els de l’Agència 
de Protecció de la Legalitat Urbanística i Territorial de Mallorca coneixen l’ampliació de plantilla que ha 
explicat la Sra. Garrido. 

Matisa, tot seguit, que el sentit del vot d’El Pi-Proposta per les Illes no era tant pels arguments que 
exposats sinó per la preocupació que tenen perquè després no estigui desbordada l’Agència de Protecció 
de la Legalitat Urbanística i Territorial de Mallorca amb l’adhesió de molts municipis amb 
problemàtiques complexes com és el cas dels dos dels que avui parlen, que són dos municipis de la serra 
de Tramuntana. 

Reitera que té constància de la contractació de més personal per a l’Agència de Protecció de la Legalitat 
Urbanística i Territorial de Mallorca malgrat que encara no s’hagi fet efectiva però sí que estan previstes 
les places per a l’any que ve. 

El motiu de l’abstenció del seu Grup és, en primer lloc, perquè no ha intervengut en el procés i, en segon 
lloc, perquè ho han parlat amb els companys de Sóller que tampoc no hi han participat i, donat que 
respecten la decisió municipal, s’hi abstendran però deixant clar que no és per una qüestió de personal. 

El Sr. ROVIRA creu que seria desitjable que els ajuntaments fessin la seva feina així com toca i pensa 
que molts ajuntaments no deleguen les competències a l’Agència de Protecció de la Legalitat Urbanística 
i Territorial de Mallorca perquè perden la recaptació, com va posar de manifest algun dels partits d’Alaró 
que no estava d’acord amb la delegació de competències. 

En el cas de Sóller, el tema de la recaptació no és el més important perquè el Partit Popular no hi estigués 
d’acord sinó la necessitat que l’ajuntament gestioni la disciplina urbanística. 

Referent al cas d’Alaró assenyala que alguns partits varen plantejar dubtes sobre l’adhesió a l’Agència de 
Protecció de la Legalitat Urbanística i Territorial de Mallorca precisament pel no retorn dels doblers de 
les sancions, un tema que després d’un any i mig encara està pendent de solució. 

A pesar d’aquestes observacions, reitera que a nivell filosòfic està molt bé l’argument de la impersonalitat 
de l’Agència de Protecció de la Legalitat Urbanística i Territorial de Mallorca i les dificultats dels 
ajuntaments per exercir la disciplina urbanística però, precisament, creu que és una responsabilitat que 
haurien d’assumir els batles i alguns no ho han fet. 

D’altra banda, fa notar que hi va haver algun cas enigmàtic durant la passada legislatura en què un 
ajuntament va reclamar les seves competències –que havien estat delegades– precisament perquè el 
Consell de Mallorca les exercia molt bé. Lamenta que se’n produeixi l’efecte contrari, és a dir, que pel fet 
que el Consell de Mallorca faci bé la seva feina perdin adhesions d’ajuntaments per a la gestió de les 
competències en matèria de disciplina urbanística. 

Per concloure, manifesta que, segons el seu parer, el que falta és responsabilitat municipal, en molts 
casos, a l’hora d’exercir unes competències que corresponen als ajuntaments i, encara que està bé passar-
li la responsabilitat al Consell de Mallorca, filosòficament no ho pot acceptar, si bé entén que és un mal 
menor i que el Consell de Mallorca presta aquest servei als ajuntaments que no vulguin o no puguin 
exercir correctament aquesta competència, la qual cosa no deixa de ser lamentable. 

La Sra. GARRIDO fa notar que potser no s’ha explicat bé en les intervencions anteriors. 

En aquest sentit aclareix que la finalitat de l’Agència de Protecció de la Legalitat Urbanística i Territorial 
de Mallorca no és descarregar els ajuntaments de responsabilitats sinó que existeix perquè creuen que 
s’ha de fer així i perquè aquesta és la filosofia de l’equip de govern. 

Plantejant el debat a nivell més mundà, indica que cada vegada que un ajuntament no vol transferir les 
competències per una qüestió recaptatòria, tots li haurien de recordar als ajuntaments –i als seus 
interventors– que la Llei del sòl estableix, de manera clara, que els doblers recaptats en matèria de 
disciplina urbanística s’ha de destinar directament a adquisició de patrimoni públic de sòl, cosa que no fa 
ningú a excepció de l’Agència de Protecció de la Legalitat Urbanística i Territorial de Mallorca. 

Per tant, a qui exerceix les competències amb una finalitat recaptatòria, per ventura se li hauria de 
recordar que no hi pot emprar els doblers de la recaptació de disciplina urbanística. 

Per altra banda, s’ha de tenir en compte que els ajuntaments tenen molta feina i que al  Consell de 
Mallorca li correspon donar suport als municipis en virtut de les atribucions que li confereixen totes les 
lleis (tant les municipals de règim local de les Illes Balears com les estatals). Dins aquesta competència 
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que ha d’exercir el Consell de Mallorca està la col· laboració amb altres ens i, sobretot, amb ens 
territorials amb poca població i pocs mitjans. 

Adverteix que la delegació de competències al Consell de Mallorca no és, en moltes ocasions, 
conseqüència d’una falta de voluntat sinó que ve motivada per no poder tirar cap endavant una sèrie 
d’expedients que són, jurídicament, econòmicament i tècnicament molt costosos i, com bé sap el Sr. 
Rovira, hi ha ajuntaments que tenen un aparellador que hi va dos dies per setmana. Sí així ja és complicat 
treure llicències urbanístiques, encara és més complicat treure expedients de disciplina urbanística que 
siguin complexos. 

Per acabar, assenyala que el Consell de Mallorca, en aquest cas, fa la feina que li toca fer, que és la de 
suport als ajuntaments que li ho demanin i, al mateix temps, fa disciplina que, a nivell filosòfic, és el que 
plantegen des dels grups que formen part de l’equip de govern. 

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

 

PUNT 8. PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL CONVENI DE DELEGACIÓ DE 
COMPETÈNCIES DEL MUNICIPI D’ALARÓ EN EL CONSELL INSULAR DE 
MALLORCA. AGÈNCIA DE PROTECCIÓ DE LA LEGALITAT 
URBANÍSTICA I TERRITORIAL DE MALLORCA. 

Es dona compte de la següent proposta de la consellera executiva de Territori i 
Infraestructures: 

Atesa la iniciació del procediment per a la signatura del conveni de delegació de 
competències del municipi d’Alaró relatives a inspecció, supervisió, sanció i 
restabliment de la legalitat urbanística, en el Consell Insular de Mallorca, el qual les 
exercirà mitjançant l’Agència de protecció de la legalitat urbanística i territorial de 
Mallorca 
 
Atès l’acord pres pel plenari de l’Ajuntament d’Alaró de data 26 de gener de 2016, per a 
la signatura del conveni de delegació de competències municipals relatives a inspecció, 
supervisió, sanció i restabliment de la legalitat urbanística en el Consell de Mallorca, el 
qual les exercirà mitjançant l’Agència de protecció de la legalitat urbanística i territorial 
de Mallorca 
 
Atès l’informe favorable emès pel Consell de Direcció de l’Agència de protecció de la 
legalitat urbanística i territorial de Mallorca, en sessió celebrada en data 26 de febrer de 
2016, a l’aprovació pel Ple del Consell Insular de Mallorca del conveni de delegació de 
competències municipals de l’Ajuntament d’Alaró, en favor del Consell Insular de 
Mallorca, la Consellera Executiva de Territori i Infraestructures eleva al Ple del Consell 
Insular de Mallorca la següent  
 

PROPOSTA D’ACORD 

 
“1r.- Acceptar la delegació de competències de l’Ajuntament d’Alaró relatives a 
inspecció, supervisió, sanció i restabliment de la legalitat urbanística, que seran 
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exercides mitjançant l’Agència de protecció de la legalitat urbanística i territorial de 
Mallorca. 
 
2n.- Aprovar el conveni que regula la delegació i que s’adjunta com annex. 
 
3r.- Comunicar el present acord a l’Ajuntament d’Alaró. 
 
4t.- Publicar, un cop signat per les dues parts, el text del conveni en el Butlletí Oficial 
de les Illes Balears, fent constar que entrarà en vigor a l’endemà de tal publicació.” 

 
ANNEX 

 
 
PROPOSTA DE CONVENI DE DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES 
MUNICIPALS A L’AGÈNCIA DE PROTECCIÓ DE LA LEGALITAT 
URBANÍSTICA I TERRITORIAL DE MALLORCA. 

 
 
Palma, xx,  de xyz de 2016. 
 
REUNITS 
 
D’una banda, la Sra. Mercedes Garrido Rodríguez, Presidenta de l’Agència de protecció 
de la legalitat urbanística i territorial de Mallorca, que actua en nom i representació del 
Consell de Mallorca, corporació amb domicili al carrer Palau Reial, 1, de Palma, amb el 
núm. d’identificació fiscal S0711002F, en virtut de la delegació de signatura de la 
presidència del Consell de Mallorca feta per Decret de data xx de xyz de 201X, i amb 
fonament en l’acord del Ple del Consell de Mallorca de dia xx de xyz de 201X. 
 
I d'altra part, la Sra. Aina Maria Munar Isern, Batlessa d’Alaró, que actua en nom i 
representació del municipi d’Alaró, amb domicili a la Plaça de la Vila, 17, 07340, amb 
el número d’identificació fiscal P0700100A, amb fonament en l’acord de ple de 
l’Ajuntament d’Alaró adoptat en sessió de 28 de gener de 2016. 
 
EXPOSEN 
 
I.- Els Estatuts de l’Agència de protecció de la legalitat urbanística i territorial de 
Mallorca foren aprovats per l’acord del Ple del Consell de Mallorca de dia 10 de 
novembre de 2008, publicat en el BOIB núm. 160, de 13 de novembre del mateix any. 
 
D’acord amb el seu article primer, l’Agència de Protecció de la Legalitat Urbanística i 
Territorial de Mallorca és un organisme autònom, de caràcter administratiu, dotat de 
personalitat jurídica, patrimoni i pressuposts propis, amb capacitat d’actuació en el 
compliment de les seves funcions, per al desenvolupament, per part de l’administració 
del Consell de Mallorca, de les tasques d’inspecció, restauració de la legalitat i sanció 
en matèria d’urbanisme i litoral, així com de totes les altres competències que li 
assignen els seus Estatuts. 
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L’article 7, per la seva banda, disposa que, de conformitat amb els articles 58 i 64.1 in 

fine de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes 
Balears, els municipis de l’Illa de Mallorca podran delegar les competències 
d’inspecció, supervisió, sanció i restabliment de la legalitat urbanística en el Consell de 
Mallorca, el qual les exercirà mitjançant l’Agència de protecció de la legalitat 
urbanística i territorial de Mallorca, en els termes i condicions establerts en els seus 
Estatuts i en els corresponents convenis de delegació. 
 
II.- L’Ajuntament d’Alaró té atribuïdes competències en matèria de disciplina 
urbanística en virtut del que disposen els articles 29.2.c) de la Llei 20/2006, de 15 de 
desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears, i 25.2.d) de la Llei 7/1985, de 
2 d’abril, reguladora de les bases de règim local. 
 
L’avandita Llei 7/1985, en el seu article 10, determina que l’Administració local i les 
restants Administracions públiques ajustaran les seves relacions recíproques als deures 
d’informació mútua, col·laboració, coordinació i respecte als àmbits competencials 
respectius; i que procedirà la coordinació de les competències de les entitats locals entre 
sí i, especialment, amb les de les restants Administracions públiques, quan les activitats 
o els serveis locals transcendeixin l’interès propi de les corresponents entitats, 
incideixin o condicionin rellevantment els de les dites Administracions o siguin 
concurrents o complementaris dels d’aquestes. 
 
Per un altre costat, el Text refós de les disposicions vigents en matèria de règim local, 
aprovat pel Decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, en el seu article 69, estableix que 
les competències compartides o concurrents podran ser exercides conjuntament per 
l’Administració de l’Estat o de la Comunitat Autònoma i la Local, mitjançant la 
constitució d’ens instrumentals de caràcter públic o privat. 
 
III.- En virtut del que expressa l’article 70.1 de l’Estatut d’autonomia de les Illes 
Balears, en la redacció donada per la Llei orgànica 1/2007, de 28 de febrer, són 
competències pròpies dels consells insulars les matèries d’urbanisme i habitabilitat. A la 
vegada, l’article 15.5 de la Llei 2/2014, de 25 de març, d’ordenació i ús del sòl, en la 
redacció donada per la disposició final setena de la Llei 12/2016, de 17 d’agost, 
d’avaluació ambiental de les Illes Balears, recull que, d’acord amb la normativa 
específica, es poden crear entitats urbanístiques especials dependents de les 
administracions de base territorial esmentades en els apartats anteriors del mateix 
precepte, que poden assumir o rebre dels municipis delegacions de competències en 
matèria de planificació i gestió, en els casos en què actuen com a administració, com 
també en matèria d’intervenció en l’edificació i l’ús del sòl, disciplina urbanística i 
altres fins anàlegs. Les delegacions de competències municipals es poden realitzar 
directament a les entitats urbanístiques especials, o també a les administracions matriu 
de base territorial, que poden desconcentrar o descentralitzar el seu exercici en les 
entitats urbanístiques especials dependents, i correspon a cada administració decidir si 
participa amb altres administracions públiques, d’acord amb la legislació pròpia 
d’organització, procediment i règim jurídic. 
 
Conformement amb l’article 3.3 dels Estatuts de l’Agència, és funció d’aquesta 
l’exercici de les competències d’inspecció, supervisió, sanció i restabliment de la 
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legalitat urbanística que els municipis voluntàriament li deleguin, en les condicions que  
es determinin en els corresponents convenis de delegació. 
 
En aquest sentit, l’article 8.2 disposa que tal delegació produirà necessàriament 
l’atribució a l’Agència de les competències d’inspecció, sanció i restabliment de la 
legalitat urbanística que corresponguin al municipi, en els supòsits d’obres executades 
sense llicència o ordre d’execució o sense ajustar-se a les seves condicions, segons 
s’estableixi en el corresponent conveni. 
 
IV.- El present conveni de delegació ha tengut la prèvia aprovació del Ple de 
l’Ajuntament d’Alaró, mitjançant acord de data 28 de gener de 2016, amb el vot 
favorable de la majoria absoluta del nombre legal de membres de la corporació, de 
conformitat amb els articles 94.3.h) de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i 
de règim local de les Illes Balears, i 47.2.h) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora 
de les bases de règim local. 
 
Igualment, i previ informe preceptiu del Consell de Direcció de l’Agència de data 26 de 
febrer de 2016, aquest conveni ha estat aprovat pel Ple del Consell de Mallorca, 
mitjançant acord de data xx de xyz de 2016, adoptat amb el vot favorable de la majoria 
absoluta del nombre legal de membres de la corporació, en atenció al que disposa 
l’article 47.2.h) de la Llei 7/1985 abans esmentat. 
 
Les parts es reconeixen, per la representació amb què actuen, la capacitat suficient per 
formalitzar aquest conveni, per la qual cosa, i atesos tots els anteriors antecedents, 
convenen les següents 
 
ESTIPULACIONS 
 
Primera.- Delegació de competències 
 
1.- L’Ajuntament d’Alaró delega en el Consell de Mallorca, per al seu exercici 
mitjançant l’Agència de protecció de la legalitat urbanística i territorial de Mallorca, les 
competències municipals d’inspecció, sanció i restabliment de la legalitat urbanística, en 
relació amb les obres, usos del sòl i actuacions que es desenvolupin sense llicència o 
ordre d’execució o sense ajustar-se a les seves condicions en les diferents categories de 
sòl rústic del seu terme municipal. 
 
2.- La delegació de competències s'entén efectuada sense perjudici que per part de 
l'Ajuntament es puguin adoptar a sòl rústic protegit les mesures cautelars prèvies a 
l'inici de l'expedient previstes en l'article 150.1 de la Llei 2/2014, de 25 de març, 
d'ordenació i ús del sòl (LOUS), així com en l'article 416.5 del Reglament general de la 
LOUS 
 
3.- Aquesta delegació de competències no inclou la de les potestats sancionadora i de 
restitució de la legalitat urbanística relatives als procediments ja incoats per 
l’Ajuntament i que es trobassin en tramitació en el moment de l’entrada en vigor del 
present conveni, ni respecte a infraccions ja denunciades davant l’Ajuntament, que 
seran exercides per la corporació municipal. 
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4.- La resolució dels recursos administratius i de les sol·licituds de revisió d’ofici contra 
els actes dictats per l’Agència en exercici de les competències municipals delegades 
correspondrà als òrgans competents d’aquesta. En canvi, correspondrà als òrgans de 
l’Ajuntament tant respecte als actes adoptats abans de l’entrada en vigor d’aquest 
conveni, com en relació amb els dictats amb posterioritat a aquesta data dins 
d’expedients que aleshores es trobassin en tramitació. 
 
5.- La delegació de competències podrà ser revocada en qualsevol moment mitjançant 
acord del Ple de l’Ajuntament adoptat per majoria absoluta del nombre legal de 
membres de la corporació. La revocació serà efectiva un cop comunicada al Consell de 
Direcció de l’Agència i publicada per aquesta en el Butlletí Oficial de les Illes Balears. 
 
Segona.- Condicions financeres 
 
1.- L’Ajuntament no haurà d’abonar cap aportació econòmica al Consell de Mallorca 
pel cost de l’exercici de les competències delegades. 
 
2.-L’Ajuntament rebrà el finançament de l’Agència per dur a terme les inversions 
oportunes per a la conservació i millora de la qualitat socioambiental i paisatgística. 
Aquest finançament provindrà del fons de l’Agència creat a partir dels excedents dels 
seus ingressos respecte de les seves necessitats de manteniment, d’acord amb allò 
establert a l’article 25.3 dels estatuts.  
 
3.-El finançament de les inversions a què es refereix l’apartat anterior serà acordat pel 
Consell de Direcció de l’Agència, prèvia sol·licitud dels municipis. Els criteris de 
distribució dels recursos del fons incorporaran la proporcionalitat de despeses i 
ingressos generats en relació a cada municipi per les actuacions de l’Agència. 
 
 
Tercera.- Obligacions assumides per l’Ajuntament 
 
1.- L’Ajuntament assumeix en tot cas les següents obligacions: 
 
a) Prestar la cooperació i assistència activa que l’Agència pogués sol· licitar per a 
l’eficaç compliment de les seves competències. 
b) Facilitar al personal de l’Agència tota la informació, documentació i ajuda 
material que hagin de menester per a l’adequat compliment de les seves 
funcions. 
c) Complir la resta de condicions i compromisos assumits en aquest conveni de 
delegació. 
 
2.- Més concretament, l’Ajuntament es compromet a: 
 
a) Prestar l’auxili de la policia local per facilitar les inspeccions, per vigilar l’eficàcia de 
les ordres de suspensió d’obres, per identificar als responsables de les infraccions, i per 
assistir a l’execució per part de l’Agència de les ordres de restitució de la legalitat 
urbanística infringida. 
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b) Trametre a l’Agència les denúncies i tota l’altra documentació que es rebi a 
l’Ajuntament en relació amb les infraccions objecte de delegació. 
 
c) En els casos en què sigui presentada una denúncia per infracció urbanística a 
l’Ajuntament, trametre-la  immediatament  a  l’Agència per  via  telemàtica,  juntament  
amb  les  dades  de  què disposi  sobre la  mateixa,  especialment  les  dades  
fotogràfiques  i planimètriques  que  tengui  l’Ajuntament  que  permetin  identificar  el 
lloc  de  la presumpta infracció. 
 
d) Comunicar a l’Agència les sol·licituds de llicències de legalització formulades en 
relació amb les infraccions objecte de delegació, així com el resultat dels expedients a 
què donassin lloc, i les incidències en la seva tramitació. 
 
Quarta.- Obligacions assumides per l’Agència 
 
El Consell de Mallorca, a través de l’Agència, assumeix les següents obligacions: 
 
a) Tramitar i resoldre els expedients incoats amb motiu de la delegació  de 
competències, així com els recursos administratius i jurisdiccionals que se’n derivassin, 
i executar els actes administratius a què donassin lloc. 
 
b) Comunicar a l’Ajuntament els actes d’inici i de resolució dels expedients 
tramitats a causa de la delegació de competències. 
 
c) Exercir la funció inspectora dins l’àmbit de la delegació de competències. 
 
d) Prestar assessorament jurídic i tècnic a l’Ajuntament respecte a les sol·licituds de 
llicències de legalització formulades com a conseqüència de les infraccions objecte de 
delegació. 
 
e) Trametre a l’Ajuntament la memòria anual de la gestió de l’Agència. 
 
Cinquena.- Vigència del conveni 
 
Aquest conveni entrarà en vigor a l’endemà de la seva publicació per part de l’Agència 
en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i el seu termini de vigència serà indefinit. 
 
Sisena.- Resolució del conveni 
 
1.- Seran causes de resolució del present conveni: 
 
a) La revocació de la delegació per part de l’Ajuntament, tal com recull el punt 4 de 
l’estipulació primera. 
 
b) La revocació de la delegació per part del Consell de Mallorca, per incompliment greu 
i reiterat de les obligacions assumides per l’Ajuntament en la estipulació tercera. En 
aquest cas, es requerirà acord del Ple del Consell de Mallorca, a proposta de la 
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Presidència de l’Agència, un cop escoltat el Consell de Direcció, i prèvia audiència de 
l’administració municipal afectada. 
 
c) Per mutu acord de les parts. 
 
2.- Un cop resolt el conveni, es procedirà, en el seu cas, a la corresponent liquidació.  
 
En cap cas això afectarà a les obligacions contretes amb l’Agència, ni a la competència 
per a la tramitació i resolució dels procediments de reposició de la legalitat urbanística i 
sancionadors iniciats abans de la revocació de la delegació. 
 
Setena.- Interpretació i aplicació del conveni 
 
Les controvèrsies que poguessin sorgir en la interpretació i aplicació del present conveni 
seran resoltes pel Consell de Direcció de l’Agència, tal com preveu l’article 9.2 dels 
seus Estatuts. 
 
I, en prova de conformitat, ambdues parts signen aquest conveni, per triplicat i a un sol 
efecte, en el lloc i la data assenyalades a l’encapçalament. 
 
La Presidenta de l’Agència de  La Batlessa de l’Ajuntament  
protecció de la legalitat urbanística          d’Alaró 
i territorial de Mallorca 
 
 
 
Mercedes Garrido Rodríguez  Aina Maria Munar Isern 

 

 

Sotmesa la inclusió a votació, es ratifica per unanimitat. 

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

 

DEPARTAMENT DE BENESTAR SOCIAL 

 

PUNT 9. PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ DEL RECONEIXEMENT 
EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS DE L’INSTITUT MALLORQUÍ D’AFERS 
SOCIALS (EXP.20/2016), IMPORT: 1.006.809,73 € 
 
Es dóna compte de la següent proposta de la presidenta de l’Institut Mallorquí d’Afers 
Socials que diu: 
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1 Ateses les factures presentades corresponents a béns i serveis prestats amb destí a 
l’Institut Mallorquí d’Afers Socials durant l’any 2016  que no han seguit el procediment 
legalment establert o es inadequat pel tipus de despesa. 

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

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

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

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

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

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

ACORD 

1r. Aprovar el reconeixement extrajudicial REC 20-16 de crèdits amb les relacions de 
factures que s’adjunten com ANNEX I per import de 1.006.809,73€, 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 1.006.809,73€. 
 
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. 

 

La Sra. PUIGSERVER (consellera executiva de Benestar i Drets Socials) informa que se presenten dos 
reconeixements extrajudicials de crèdit, dels programes A. Fa notar que els programes A1 fins a A16 ja es 
varen adjudicar el passat 20 d’octubre i el programa A18 ho va ser el passat 8 de novembre. En 
conseqüència, el REC 20/2016 per import d’1 M€ serà el darrer REC que se presentarà, referit als 
programes A.  
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Pel que fa al REC 21/2016 diu que és a partir del dia 15 al 20 d’octubre en el cas dels programes A i B.  

La Sra. CIRER (PP) Diu que es reafirma en tot allò que ja ha expressat en el Ple durant els mesos 
anteriors en relació a aquests reconeixements extrajudicials de crèdit.  

Agraeix, una vegada més, que el gerent de l’IMAS acudeixi a les comissions informatives per donar 
compte dels REC i expliqui quina és la situació en cada moment.  

Fa avinent que estan més tranquils, ara que ja s’han adjudicat els programes A i només queden pendents 
els programes B; només demana, si és possible, que tant en la comissió informativa com en la 
documentació del Ple s’hi adjunti la relació de factures i els imports per entitats.  

Observa que en documentació de la comissió informativa tampoc no hi havia la documentació del Ple i 
adverteix que ho demana per tal de poder comprovar que efectivament només es tracta de REC referits a 
temes de Menors i que no s’hi inclou  cap altra factura.  

Tot seguit indica que, si ho permet el president de la institució, el seu Grup actuarà en conseqüència i no 
votarà els punt 9 i 10 de l’ordre del dia del Ple d’avui.  

Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per desset 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). 
 
Surten els consellers del PP i es troba absent el Sr. Gàlvez Garrido 
 
PUNT 10. PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ DEL RECONEIXEMENT 
EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS DE L’INSTITUT MALLORQUÍ D’AFERS 
SOCIALS (EXP.21/2016), IMPORT: 110.874,72 € 
 
Es dóna compte de la següent proposta de la presidenta de l’Institut Mallorquí d’Afers 
Socials que diu: 

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

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

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

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

5. S'ha emès informe jurídic i s’ha sotmès a fiscalització les factures que conformen 
l’expedient.  
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6. D’acord amb les bases d’execució i els Estatuts de l’Institut Mallorquí d’afers 
Socials, correspon al director gerent l’ordenació del pagament  

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

ACORD 

1r. Aprovar el reconeixement extrajudicial REC 21-16 de crèdits amb les relacions de 
factures que s’adjunten com ANNEX I per import de 110.874,72 €, 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 110.874,72€. 
 
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. 

 

Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per desset 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). 
 
Es troben absents els consellers del PP i el Sr. Gàlvez Garrido 

 

DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT 

PUNT 11. PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ DEL RECONEIXEMENT 
EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS DEL DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT, 
IMPORT: 58.341,48 €.  

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

1. S'han presentat factures corresponents a béns i serveis prestats amb destí al 
departament de Medi Ambient  durant l’any 2016, pel subministraments prestats dins 
els anys 2015 i 2016. 

3. S'ha emès informe jurídic i informe d'Intervenció General núm. ref. 332/16     de data 
25 d’octubre del 2016, que figuren al corresponent expedient. 

4. La disposició addicional dinou del test refós de la LCSP 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 
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almenys negligència greu, constitueix falta molt greu de la que la seva responsabilitat 
disciplinària s’exigirà de conformitat amb la normativa específica en la matèria”. 

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

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

7. D’acord amb les bases d’execució, correspon al Conseller Executiu d’Economia i 
Hisenda l’ordenació del pagament  

Per tot això, propòs al Ple adopti el següent 

ACORD 

1. Aprovar el reconeixement extrajudicial dels crèdits que se detallen a favor dels 
tercers que figuren a les relacions comptables que s’adjunten, identificades amb el núm. 
F/2016/15, F/2016/16, F/2016/17, F/2016/,19 i F/2016/37 , per import total de 
cinquanta-vuit mil tres cents quaranta-un euros amb quaranta-vuit cèntims dels quals  
cinquanta-quatre mil tres cents vuitanta-vuit euros amb vint-i-cinc cèntims corresponen 
a la base imposable i tres mil nou cents cinquanta-tres euros amb vint-i-tres cèntims a la 
quota d’I.V.A. deduïble (Import total de 58.341,48 € dels quals  54.388,25 € 
corresponen a la base imposable i 3.953,23 € a la quota d’I.V.A. deduïble) d’acord amb 
la disposició addicional dinou del test refós de la LCSP, esmentada amb anterioritat al 
punt 3. 

2. Autoritzar, disposar i reconèixer les obligacions que se detallen a favor dels  tercers 
que figuren a les relacions comptables que s’adjunten, identificades amb el núm. 
F/2016/15, F/2016/16, F/2016/17, F/2016/19 i F/2016/37 , per import total de 
cinquanta-vuit mil tres cents quaranta-un euros amb quaranta-vuit cèntims dels quals  
cinquanta-quatre mil tres cents vuitanta-vuit euros amb vint-i-cinc cèntims corresponen 
a la base imposable i tres mil nou cents cinquanta-tres euros amb vint-i-tres cèntims a la 
quota d’I.V.A. deduïble (Import total de 58.341,48 € dels quals  54.388,25 € 
corresponen a la base imposable i 3.953,23 € a la quota d’I.V.A. deduïble) contretes pel 
departament de Medi Ambient  segons el següent detall: 

 

  
CODI 
RELACIÓ 

CENTRE   IMPORT RC  

1 

 

 

 

 

F/2016/15 

 

 

 

 

Refugi de Son Amer 

 

 

 

 

5.662,90 € 

3.542,57 € 

997,76 € 

216,25 € 

1.916,16 € 

1.087,39 € 

220160005292 

220160012608 

220160014019 

220160019606 

220160021372 

220160025770 
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Total 

  13.423,03 € 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

F/2016/16 Refugi Muleta 

 

1.527,11 € 

702,58 € 

314,97 € 

623,02 € 

338,24 € 

Total 

   3.505,92 € 

220160005293 

220160012607 

220160014020 

220160021373 

220160025771 

3 

 

F/2016/17 Refugi de Tossals Verds            184,85 € 220160005291 

4 F/2016/19 Mallorca i la Mar 

 

  

      19.705,19 € 

        3.977,86 € 

      11.880,15 € 

Total 

      35.563,20 € 

220160006165 

220160012606 

220160025767 

5 F/2016/37 Refugi Can Boi 

 

  

960,84 € 

420,21 € 

330,20 € 

Total 

1.711,25 € 

220160013338 

220160014018 

220160019607 

  TOTAL 54.388,25 €  

 

3. Atesa l’existència de crèdit adequat i suficient al pressupost de l’exercici 2016, les 
despeses aprovades amb codi de relacions F/2016/15, F/2016/16 , F/2016/17,    
F/2016/19 i F/2016/37 s’imputaran a les aplicacions pressupostàries següents: 

 

– 50.17221.22100 

– 50.17222.22100 

– 50.17220.20300 

– 50.17222.20300 

– 50.17228.20200 

– 50.17228.22100 

– 50.17228.22101 
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– 50.17008.22502 

– 50.17228.22799 

– 50.17227.22100 

 

4. Proposar al conseller executiu d’Economia i Hisenda l’ordenament dels pagaments. 

 

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

 

Es troben absents Gálvez Garrido, Ferrer Riera, Salom Coll, Salom Munar i Soler 
Torres. 

 

PUNT 12. PROPOSTA DE CESSAMENT D’INSPECTORS DEL SERVEI 
PÚBLIC DE GESTIÓ DELS RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ, DEMOLICIÓ, 
VOLUMINOSOS I PNEUMÀTICS FORA D’ÚS DE MALLORCA. 

Es dóna compte de la següent proposta de la consellera executiva del Departament de 
Medi Ambient que diu: 
 
Vist l’apartat 3.1 de la correcció d’errates de l’Acord del Ple del Consell de Mallorca 
d’aprovació definitiva del Reglament d’Explotació del Servei Públic de Gestió dels 
residus de construcció, demolició, voluminosos i pneumàtics fora d’ús de l’illa de 
Mallorca, amb núm. D’edicte 3684, publicat al BOIB núm. 52 de 15 d’abril de 2003, en 
què manifesta que, per a la millor labor d’inspecció i control, el Consell de Mallorca 
nomenarà inspectors del Servei que tendran les facultats que es derivin del present 
reglament. 
 
Vist el punt setè del contracte d’1 de juliol de 2003 amb Mac Insular, SL, relatiu al 
servei de gestió de residus de construcció, demolició, voluminosos i pneumàtics fora 
d’ús de Mallorca (Acord del ple del Consell de Mallorca de 5 de maig de 2003), en què 
s’expressa, que el concessionari posarà a disposició del Consell de Mallorca l’espai i els 
mitjans tècnics adequats per a dur a terme el control i la inspecció de les instal·lacions i 
del funcionament del servei públic. 
 
Vist que, en data 9 de gener de 2014, el ple del Consell de Mallorca,  com a òrgan de 
contractació del servei públic de gestió dels residus de construcció, demolició, 
voluminosos i pneumàtics fora d’ús de Mallorca, va adoptar l’acord de nomenar com a 
inspectores del servei de gestió dels residus de construcció, demolició, voluminosos i 
pneumàtics fora d’ús de Mallorca la Sra. MRBO,enginyera tècnica de la DIR i la Sra. 
AMBG, biòloga de la DIR.   
 
Vist que en data 11 de febrer de 2016, el ple del Consell de Mallorca,  com a òrgan de 
contractació del servei públic de gestió dels residus de construcció, demolició, 
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voluminosos i pneumàtics fora d’ús de Mallorca, va adoptar l’acord de nomenar com a 
inspector del servei de gestió dels residus de construcció, demolició, voluminosos i 
pneumàtics fora d’ús de Mallorca al Sr. PTM. 
 
Vist que en data 12 de maig de 2016, el ple del Consell de Mallorca,  com a òrgan de 
contractació del servei públic de gestió dels residus de construcció, demolició, 
voluminosos i pneumàtics fora d’ús de Mallorca, va adoptar l’acord de nomenar com a 
inspector del servei de gestió dels residus de construcció, demolició, voluminosos i 
pneumàtics fora d’ús de Mallorca al Sr. BGC i vista la situació actual del personal que 
presta servei a la Direcció Insular de Residus. 
 
Vist que en data 8 de setembre de 2016, el ple del Consell de Mallorca,  com a òrgan de 
contractació del servei públic de gestió dels residus de construcció, demolició, 
voluminosos i pneumàtics fora d’ús de Mallorca, va adoptar l’acord de nomenar com a 
inspector del servei de gestió dels residus de construcció, demolició, voluminosos i 
pneumàtics fora d’ús de Mallorca al Sr. JRS. 
 
Vist que el Sr. Pedro Torres Marí no presta serveis, en aquests moments, al Consell de 
Mallorca. 
 
I vist que en data 15 de setembre de 2016, el Sr. BGC va ésser anomenat inspector del 
servei de gestió de RSU de l’illa de Mallorca. 
 
Vista la proposta de la directora insular de Residus de data 26 de setembre de 2016. 
 
Atès que, en virtut de l’article 31.2.e) del Reglament Orgànic del Consell de Mallorca 
aprovat per Acord del Ple de 2 de juliol de 2001, modificat per Acord del Ple de 8 de 
març de 2004 (BOIB núm. 38, de 16 de març de 2004), per Acord del Ple de dia 28 de 
juliol de 2008 (BOIB núm. 113, de 14 d’agost de 2008), per Acord del Ple de dia 13 
d’octubre de 2011 (BOIB núm. 158, de 20 d’octubre de 2011), per Acord del Ple de dia 
14 de febrer de 2013 (BOIB núm. 86, de 18 de juny de 2013), per Acord del Ple de dia 9 
d’octubre de 2014 (BOIB núm. 145, de 21 d’octubre de 2014) i per acord del Ple de dia 
8 d’octubre de 2015 (BOIB núm. 186, de 24 de  desembre de 2015).), “els consellers 
executius, com a caps dels seus departaments, exerceixen amb caràcter genèric les 
següents atribucions, que inclouen la facultat de dictar actes administratius que afectin a 
tercers: ...e) Preparar i proposar al Ple, a la Comissió de Govern, al Consell Executiu i a 
la Presidència del Consell l’adopció dels acords escaients respecte de les matèries 
atribuïdes al seu departament, i d’acord amb la competència de cada òrgan esmentat”. 
 
Per tot l’exposat anteriorment i atès l’article 7.h. del Decret de dia 10 de juliol de 2015, 
pel qual es determina l’organització del Consell de Mallorca, la consellera executiva del 
Departament de Medi Ambient eleva al Ple del Consell de Mallorca la següent proposta 
d' 

ACORD 
 

1. Cessar com a inspector del servei de gestió dels residus de construcció, 
demolició, voluminosos i pneumàtics fora d’ús de Mallorca la següent persona, 
funcionari de la Direcció Insular de Residus, tot i agraint-li els serveis prestats 
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-    PTM, cap de servei tècnic de Residus 
 

2. Cessar com a inspector del servei de gestió dels residus de construcció, 
demolició, voluminosos i pneumàtics fora d’ús de Mallorca la següent persona, 
funcionari interí de la Direcció Insular de Residus, tot i agraint-li els serveis 
prestats 

-    BGC, enginyer industrial  
 
3. Notificar aquesta resolució a les persones interessades i l’empresa 

concessionària Mac Insular, SL. 

 

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

 

Es troben absents Gálvez Garrido, Ferrer Riera, Salom Coll, Salom Munar i Soler 
Torres. 

 

PUNT 13. NOMENAMENT REPRESENTANTS DEL CONSELL DE 
MALLORCA A LA COMISSIÓ DE SEGUIMENT DE LA RESERVA MARINA 
DEL FREU DE SA DRAGONERA. 

Es dóna compte de la següent proposta de la consellera executiva del Departament de 
Medi Ambient que diu: 
 
Vist l’ofici del director general de Pesca i Medi Marí del Govern de les Illes Balears, de 
data 18 d’octubre de 2016, relatiu a la sol·licitud de nomenament dels representants del 
Consell de Mallorca a la Comissió de Seguiment de la Reserva Marina del Freu de sa 
Dragonera. 
 
Atès l’article 8 del Decret 62/2016, de 7 d’octubre, pel qual s’estableix la Reserva 
Marina del Freu de sa Dragonera (BOIB Núm. 128, de 8 d’octubre de 2016), la reserva 
marina ha de disposar d’una comissió de seguiment amb funcions informatives i 
consultives formada per, entre d’altres, un representant del Consell de Mallorca. 
 
Atès l’article 7 del vigent Decret, de dia 10 de juliol de 2015, pel qual es determina 
l’organització del Consell Insular de Mallorca, segons el qual són atribucions del 
departament de Medi Ambient, entre d’altres, (c) Encarregar-se de la gestió d’espais 
naturals del Consell de Mallorca i dur a terme les atribucions derivades de la cogestió 
del Parc Natural de sa Dragonera i la gestió de les finques públiques pròpies. 

 
Així mateix, d’acord amb l’article 7 esmentat, són serveis adscrits al departament de 
Medi Ambient, entre d’altres, el Parc Natural de sa Dragonera. 
 
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 
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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 de Seguiment de 
la Reserva Marina del Freu de sa Dragonera, les següents persones: 

 

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

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

 

2.- Notificar-ho a les persones interessades i a la direcció general de pesca i Medi Marí 
del Govern de les Illes Balears. 

 

Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per desset vots a favor (PSOE, MÉS per 
Mallorca i Podem Mallorca), cap vot en contra i onze abstencions (PP, el Pi-Proposta 
per les Illes i Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía). 
 
Es troben absents Gálvez Garrido, Ferrer Riera, Salom Coll, Salom Munar i Soler 
Torres. 

 

DEPARTAMENT DE MODERNITZACIÓ I FUNCIÓ PÚBLICA 

 

PUNT 14. MODIFICACIÓ DE LA RLT DEL CONSELL DE MALLORCA. 

Es dóna compte de la següent proposta de la consellera executiva del Departament de 
Modernització i Funció Pública que diu: 

PROPOSTA D’ACORD 

El Ple del Consell Insular de Mallorca, d’acord amb allò que s’estableix a l’article 90,2 
de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, i a l’article 16 de 
la Llei 30/1984, de 2 d’agost, de mesures per a la reforma de la funció pública, va 
aprovar, en sessió realitzada dia 28 de juliol de 2000, la Relació de Llocs de Treball del 
Consell Insular de Mallorca, la qual, des de la seva aprovació, ha estat objecte de 
modificació per distints acords del Ple, el darrer dels quals va tenir lloc dia 28 de juliol 
de 2016. 
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En l’actualitat, cal modificar puntualment la Relació de Llocs de Treball per tal que a 
l’esmentat instrument d’ordenació dels llocs de treball es recullin els canvis proposats 
per alguns departaments del Consell de Mallorca, d'acord amb les prescripcions 
contingudes als articles 31 i 91 de la Llei 3/2007 de 27 de març, de la Funció Pública de 
la comunitat autònoma de les Illes Balears.  

 

Aquestes modificacions es concreten en les següents:  

 

• Canvi d’adscripció dels llocs de treball del Servei de Bombers de la Direcció 
Insular d’Emergències del Departament de Desenvolupament Local de bomber –
a conductor –a, amb destinació Palma, identificats amb el codi 00969, d’acord 
amb el que ha informat i proposat el Servei de Bombers: quatre al parc de 
Calvià, quatre al parc de Manacor i quatre al parc de Llucmajor. 

 

• Canvi d’adscripció i de denominació del lloc de treball de cap de Servei Tècnic 
(00126) del Departament de Medi Ambient, que s’ha de reubicar a la Direcció 
Insular de Medi Ambient/Servei de Medi Ambient i Natura, amb la denominació 
de cap de Servei d’Infraestructures ambientals i la modificació de la 
denominació i de la categoria d’adscripció del lloc de cap de Servei de Gestió 
Econòmica (01142), que ha de passar a denominar-se cap de Servei de Gestió i 
Execució i la categoria d’adscripció la d’Enginyer –a industrial.  

 

La proposta ha estat sotmesa a negociació amb les representacions sindicals presents a 
la Mesa general de negociació conjunta del personal funcionari i del personal laboral del 
Consell de Mallorca i de l'IMAS, a la reunió mantinguda dia 1 de setembre de 2016, i ha 
resultat aprovada per una ample majoria d’aquesta.  

 

A part de l’anterior, cal rectificar una errada continguda a l’acord del Ple de 28 de juliol 
de 2016, de modificació de la RLT (BOIB núm. 99, de 4 d’agost de 2016), i que afecta 
al lloc identificat amb el codi  00861, adscrit al Departament d’Economia i 
Hisenda/Intervenció, en el qual la columna corresponent al nivell de català ha de restar 
en blanc, conforme la previsió continguda al darrer apartat de l’annex (nivells de català 
en la Relació de Llocs de Treball). 

     

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

 

La consellera executiva de Modernització i Funció Pública, en virtut de les atribucions 
conferides pel Decret de 10 de juliol de 2015, d’organització del Consell de Mallorca, 
eleva al Ple de la Corporació, per a la seva aprovació, el següent acord: 
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Primer.- APROVAR la modificació parcial de la Relació de Llocs de Treball del 
Consell de Mallorca que s’adjunta com a document annex a la present proposta, i 
autoritzar la consellera executiva de Modernització i Funció Pública per dur a terme 
l’aplicació individualitzada de les determinacions contingudes a la modificació 
aprovada. 

 

Segon.- La data d’efectes del present acord serà a partir del dia següent a la seva 
publicació al Butlletí Oficial de les Illes Balears, excepte per a la incorporació de noves 
places o de modificació de les existents, que impliquin la modificació de la plantilla, 
que ho seran des de la data d’efectivitat de l’acord d’aprovació o de modificació de la 
plantilla. 

  

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

 

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

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

 

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

les Illes Balears. Contra la desestimació expressa del recurs de reposició, hi podeu 
interposar el recurs contenciós administratiu, en el termini de dos mesos, comptadors a 
partir de l’endemà de rebre la notificació de la desestimació del dit recurs de reposició. 
Si ha transcorregut un mes des de la interposició del recurs de reposició potestatiu i no 
n’heu rebut la notificació de resolució expressa, s’entén desestimat per silenci i podeu 
interposar el recurs contenciós administratiu en el termini de sis mesos comptadors a 
partir de l’endemà de la desestimació presumpta. 

 

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. PALOMINO (consellera executiva de Modernització i Funció Pública) inicia la seva intervenció. 

Explica que es tracta d’una correcció d’errades en el lloc de treball de nova creació (Intervenció 
Delegada) pel que fa al nivell de català i de dues modificacions puntuals, que explica tot seguit. 

La primera pertany al Departament de Medi Ambient, que canvia la denominació d’un lloc vacant de cap 
de servei de Gestió Econòmica a cap de servei de Gestió i Execució i un canvi d’adscripció de la Direcció 
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Insular de Residus a la Direcció Insular de Medi Ambient (lloc 126) i també canvia la denominació de 
cap de servei tècnic a cap de servei d’Infraestructures Ambientals.  

El segon canvi pertany al Departament de Desenvolupament Local i es tracta de dotze places destinades a 
Palma i, en funció d’allò que ha determinat el personal tècnic del servei de Bombers, s’han adscrit quatre 
places al Parc de Bombers de Manacor, quatre al Parc de Bombers de Calvià i quatre vacants passen al 
Parc de Bombers de Llucmajor amb vista a la creació del futur Grup de Recerca Canina.  

El Sr. PASTOR (El Pi-Proposta per les Illes), en primer lloc, demana a la Sra. Palomino si accepta fer 
votació separada, i tot seguit ho explica.  

Fa avinent que el seu Grup està d’acord en una part de la modificació de la Relació de Llocs de Feina 
(RLLF), i tenen constància que es fa a petició dels propis treballadors i que existeix un acord en aquest 
sentit, però no admet la modificació que es fa en relació als habilitats nacionals quant a la modificació del 
requisit del coneixement del català.  

En aquest sentit, observa que la Llei de Funció Pública ho preveia i la norma general era que els habilitats 
nacionals també havien de complir el requisit de coneixement del català però, segons va explicar la pròpia 
Sra. Palomino, en la modificació de l’esmentada llei no es va tenir en compte.  

Fa notar que, com a mínim, crida l’atenció que un govern progressista del qual participen tots els partits 
que fan bandera de la defensa del català tenguin aquestes llacunes legislatives i deixin en aquest cas que 
una part del funcionariat de les Illes Balears no hagi de complir el requisit del coneixement obligatori del 
català.  

Fa notar que tothom recorda allò que pensava una majoria de partits polítics a l’hora de fer la modificació 
de la Llei de Funció Pública, que no estava d’acord amb el fet que les persones que accedeixen a la 
Funció Pública de les Illes Balears no compleixin l’esmentat requisit.  

Tot i que és una qüestió legislativa, expressa el desacord del seu Grup sobre aquest tema. En canvi, si 
accepten instar el Govern de les Illes Balears a modificar la llei per tal que els habilitats nacionals també 
compleixin el requisit de coneixement del català, el seu Grup votarà a favor de la moció.  

La Sra. PALOMINO, tot i que comparteix el parer del Sr. Pastor en el sentit que hauria de ser un requisit 
el coneixement del català des de l’inici, fa notar que no és la Llei de Funció Pública, la que regula la feina 
dels habilitats nacionals sinó que aquests tendran una normativa específica que estarà aprovada abans de 
final d’any i s’exigirà un nivell de català.  

Observa que el problema que se presenta avui és una correcció d’errades de la RLLT que es va aprovar el 
passat mes de juliol, en la qual per a la creació d’aquest lloc de feina es va establir un nivell de català que 
és el que li hauria pertocat en el cas de l’aplicació de la Llei de Funció Pública.  

Reitera que es tracta d’una correcció d’errades i afirma que hi haurà una normativa pròpia per a 
l’exigència del nivell de català abans de final d’aquest any, que ha establert el Govern balear. 

El Sr. PASTOR diu que vol deixar constància del malestar del seu Grup pel que fa a la discrepància que 
ha expressat i de la seva queixa pel fet que no estigui regulat a dia d’avui. Es mostra convençut que 
s’hauria pogut fer conjuntament amb la Llei de Funció Pública i fa avinent que fa quatre anys no existia 
aquest problema però ara sí que existeix, a partir de la modificació de la Llei de Funció Pública.  

Per acabar torna a expressar la protesta i el desacord del seu Grup polític.  

Indica que, si no s’accepta la votació separada, el seu Grup s’abstendrà de votar aquest punt. Puntualitza 
que serà una abstenció positiva en el sentit que està d’acord amb la modificació de la RLLT pel que fa a 
l’acord del personal, però no és possible votar a favor la proposta conjuntament. 

El Sr. MAS (secretari general) explica que per fer votació separada hauria de ser a una esmena a la RLLT 
en aquest aspecte concret, de l’exigència del coneixement del català.  

La Sra. PALOMINO indica que no és possible votar per separat, atès que no se presenta l’esmena.  

Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per devuit vots a favor (PSOE, MÉS per 
Mallorca i Podem Mallorca), cap vot en contra i dotze abstencions (PP, El Pi-Proposta 
per les Illes i Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía). 
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Es troben absents Salom Coll, Salom Munar i Soler Torres. 

 

PUNT 15. 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: 57.484,84 € 

Es dóna compte de la següent proposta de la consellera executiva del Departament de 
Modernització i Funció Pública que diu: 
 
Atès que diverses empreses han presentat factures de data 2016 corresponent a serveis 
prestats durant l’any 2015 i 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 18 
de juliol de 2016. 

Atès l’informe de fiscalització prèvia d’Intervenció General núm.  ref. REC 234.3/16 
de data 20 d’octubre 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 
PRESSUPOSTÀRIA 

CODI 
RELACIÓ 

IMPORT 

SERVEIS GENERALS 10.92020.21200 
10.92020.22100 

F/2016/32 16.633,37 
6.271,54 

SERVEIS GENERALS  LLAR INFÀNCIA I JOVENTUT 
 

10.92022.22100 
10.92023.22100 

F/2016/34 
 

12.926,83 
12.926,85 

DESPESES NETEJA MUSEU KREKOVIC 10.33220.22700 F/2016/36 3.145,98 
ASSEGURANCES EDIFICIS 10.17000.22410 

10.17223.22410 
10.31290.22410 
10.33220.22410 
10.33440.22410 
10.33620.22410 
10.33700.22410 
10.33701.22410 
10.33702.22410 
10.34200.22410 
10.42200.22410 

F/2016/39 3.029,59 
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10.43210.22410 
10.45300.22410 
10.92020.22410 
10.92021.22410 
10.92022.22410 
10.92023.22410 

 
 
 

ASSEGURANCES RESPONSABILITAT CIVIL 10.33620.22405 
10.92030.22405 
1094310.22405 

F/2016/39 2.550,68 

  TOTAL 57.484,84 

 
 
Per un import màxim de 47.508,13 € (QUARANTA-SET MIL CINC-CENTS VUIT 
EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS), més  9.976,71 € (NOU MIL NOU-CENTS 
SETANTA-SIS EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS) en concepte d’IVA, fent un 
total de 57.484,84 € (CINQUANTA-SET MIL QUATRE-CENTS VUITANTA-
QUATRE EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS). 
 
La disposició addicional 19 de la TRLCSP imposa a l’administració l’exigència de 
responsabilitat de carácter patrimonial derivada de les actuacions en matèria de 
contractació de les autoritats i del personal al servei de les Administracions públiques, 
afegint que, “la infracció o aplicació indeguda dels preceptes que conté aquesta Llei per 
part del personal al servei de les administracions públiques, quan hi hagi almenys 
negligència greu, 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 l’obligació a favor de les persones físiques o 
jurídiques que consten a les relacions adjuntes amb càrrec a les operación RC’s núms. 
220160014005,  220160014123, 220160014004, 220160014007,  220160014676 i 
220160014509. 
 
3er.- Proposar al Conseller d’Economia i Hisenda que ordeni el pagament a favor de les 
persones fisiques o jurídiques que consten a les relacions adjuntes. 

 

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

 
Es troben absents Salom Coll, Salom Munar i Soler Torres. 

 

II) PART DE CONTROL 

PUNT 16. DECRETS I RESOLUCIONS PER DONAR-NE COMPTE 

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

S’ajunta com annex la relació de decrets 

Es donen per assabentats. 
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MOCIONS IMPULSORES O DE TRÀMIT I DE CARÀCTER IDEOLÒGIC  
 
PUNT 17. MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP EL PI-PROPOSTA PER LES 
ILLES BALEARS DEL CONSELL DE MALLORCA EN VERS A 
L’ELABORACIÓ DEL PLA DIRECTOR SECTORIAL D’EQUIPAMENTS 
COMERCIALS. 
 
Es dóna compte de la següent moció: 
 
ANTECEDENTS 

Tal i com diu la memòria justificativa de la Norma Territorial Cautelar (NTC) prèvia a 
la formulació del Pla Director Sectorial d’equipaments comercials de Mallorca, els 
consells insulars ostenten la competència exclusiva en matèria d’ordenació territorial i 
urbanisme, que inclou l’ordenació sectorial dels equipaments comercials en el marc de 
la legislació específica sobre la matèria i amb els condicionants regulats en la normativa 
europea. En aquest sentit, cal fer palès el fet insular, amb les especials característiques 
territorials, demogràfiques i ambientals, comporta un fenomen singular que no es pot 
obviar en l’àmbit urbanístic.  

Els consellers d’El Pi – Proposta per les Illes Balears vàrem votar a favor de l’aprovació 
inicial d’aquesta NTC i consideram del tot important que es doni seguretat jurídica al 
sector comercial, des del consens i el diàleg amb totes i cadascuna de les associacions. 
En un altre temps aquest era el teixit econòmic més important de l’illa però 
dissortadament a dia d’avui es troba quasi desmantellat del tot.  

Tenir cura, per tant, del comerç local ha de ser una de les prioritats que han de tenir 
totes i cada una de les institucions d’aquesta terra. La necessitat de mantenir un equilibri 
entre les múltiples ofertes comercials que conviuen al territori és un objectiu cabdal per 
a la sostenibilitat econòmica, social i urbanísitca. Un dels mecanismes a través del qual 
s’instrumentalitza aquest equilibri és l’establiment d’un règim d’horaris.  

Així, tot i que l’apartat 1 de l’article 11 de la LOT afirma que “els plans directors 

sectorials són els instruments d’ordenació específica que tenen per objecte regular, en 

àmbits materials determinats, el planejament, la projecció, l’execució i la gestió dels 

sistemes generals d’infraestructures, d’equipaments i de serveis i d’activitats 

d’explotació de recursos”, des d’El Pi consideram molt necessari que dins aquesta 
regulació es tengui, especial consideració al teixit comercial local, tan important i tan 
deixat de mà actualment. Cal recordar que en els darrers 7 anys uns 2.000 comerços han 
tancat les portes a l’illa de Mallorca.  

Donat que amb l’aprovació inicial de la NTC prèvia al PDS d’equipaments comercials, 
queda palès la intenció del govern del Consell de Mallorca envers a la protecció del 
petit i mitjà comerç, des d’El Pi entenem del tot necessari, vist els darrers 
esdeveniments succeïts a Mallorca, refermar aquesta aposta.  
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Per tant, i perquè quedi clar l’aposta clara de la institució envers al comerç de 
proximitat, proposam el següent  

ACORD:  

El Ple del Consell de Mallorca assoleix el ferma compromís i així ho transmet al 
Departament de Territori i Infraestructures de la institució, a que dins l'elaboració i 
estudis del futur Pla Director Sectorial d'Equipaments Comercials i, en el seu cas, dins 
el seu contingut, es tengui especialment en compte: 
 

1. La conseqüència de l'obertura en diumenges i festius dels grans establiments 
comercials.  

 
2. La necessitat que les previsions dels plans urbanístics i les autoritzacions 

administratives municipals tenguin en compte les conseqüències sobre les 
infraestructrures publiques, en relació a la instal·lació de grans establiments 
comercials, establint les mesures correctores adients. 

 

El Sr. AMENGUAL (El Pi-Proposta per les Illes) indica que la moció, en l’exposició de motius, diu que 
s’ha duit a terme la norma territorial cautelar i ara s’està treballant amb el Pla Director Sectorial 
d’Equipaments Comercials. 

Puntualitza que El Pi-Proposta per les Illes presentava aquesta moció de caràcter preventiu per la seva 
ferma preocupació pel tema del petit i mitjà comerç d’aquesta terra atès que el seu teixit comercial està 
cada vegada més deteriorat fins al punt d’estar en perill d’extinció. 

El compromís del seu Grup amb aquest sector és ferm i la moció és preventiva per tal que s’incloguessin 
els dos acords que conté en la redacció del Pla Director Sectorial d’Equipaments Comercials. 

Un dels acords és sobre la conseqüència de l’obertura els diumenges, que és una iniciativa que han duit al 
Parlament de les Illes Balears i que s’ha aprovat per unanimitat de tots els grups d’aquella cambra. 

L’altre acord versa sobre les previsions, dins els plans urbanístics de les actuacions administratives 
municipals, de les conseqüències que pot ocasionar l’obertura de grans superfícies. 

Ara bé, vista la sentència del Tribunal Constitucional, publicada en el BOE dia 31 d’octubre, el seu Grup 
ha rebut una petició de l’equip de govern –concretament de la consellera executiva de Territori i 
Infraestructures– per tal de retirar aquesta moció, també de forma preventiva –ad cautelam–, per estudiar 
el que diu la sentència esmentada ja que parla del tema competencial. 

Donat que el Grup El Pi-Proposta per les Illes no vol perjudicar ni la feina que s’està fent amb el futur Pla 
Director Sectorial d’Equipaments Comercials ni tampoc que se’ls posi el focus a damunt en segons quines 
coses, doncs una vegada estudiada la sentència del Tribunal Constitucional al respecte es plantejaran si 
convé reformular la moció i, per tant, la retira de l’ordre del dia. 

Es retira. 
 
 
PUNT 18. MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP EL PI- PROPOSTA PER LES 
ILLES BALEARS DEL CONSELL DE MALLORCA SOBRE FINANÇAMENT. 
 
Es dona compte de la següent moció: 
 
ANTECEDENTS 
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En els 35 anys de democràcia i 30 anys d’Estatut d’Autonomia, Balears ha rebut molt 
poc de l’Estat. Hem hagut de ser, per necessitat, una societat d’emprenedors que hem 
hagut de crear riquesa i feina a partir de la nostra pròpia iniciativa, a diferència d’altres 
nacionalitats o regions d’Espanya,  que per una o altre raó han estat fortament 
subsidiades. 

Les Illes Balears son la comunitat amb el major dèficit fiscal d’Espanya. Segons les 
darreres balances fiscals publicades, el dèficit fiscal de les Balears (la diferència entre el 
que aportam i el que rebem) estaria al voltant del 14% del nostre PIB. En termes 
absoluts, una quantitat superior als 3.000 milions d’euros anuals. És a dir, l’equivalent 
al pressupost anual de la Comunitat Autònoma. Ens trobam que tenim l’equivalent al 
pressupost autonòmic que correspondria a dues anualitats que se’n van a Madrid per no 
tornar mai més. Duent les coses a l’extrem, si aquest dèficit fos zero, podríem duplicar 
el nostre pressupost, eradicar el dèficit de la comunitat autònoma en menys de tres anys 
o, que és el que ens ocupa, realitzar una transferència plena de competències al Consell 
de Mallorca, totes elles ben dotades per tal de donar compliment a l’Estatut 
d’Autonomia aprovat el 2007. 

La crisi econòmica, en el cas específic de les Illes Balears, es deu en gran mesura, al 
drenatge fiscal que històricament hem patit i seguim patint i a un sistema de 
finançament nefast per aquestes illes. Tot el temps que les coses anaven bé no ho hem 
notat tant però, ara que venen mal donades, ens està conduint a una situació límit, 
insostenible. 

Per tant, és imprescindible que, d’una vegada per totes, la societat illenca es plantegi, 
fins a quin punt vol seguir patint un tracte injust i arbitrari, i què està disposada a fer per 
provar de revertir un greuge històric que llastra gran part de les possibilitats de futur per 
a aquesta terra. 

Tots els Governs d’Espanya i de les Illes Balears, tant del Partit Popular com del Partit 
Socialista, tant si eren del mateix color polític aquí i allà, com si no, han menystingut 
econòmicament aquesta Comunitat Autònoma, amb Mallorca al cap davant. Els 
representants dels partits estatals s’omplen la boca de la necessitat de millorar el 
finançament d’aquesta terra i al final no fan res al respecte, molt bones intencions però 
escassos resultats.  

Amb més autogovern i un major control sobre els nostres recursos i la riquesa que 
generam, tendriem capacitat per produir benestar i incrementar la qualitat de vida dels 
nostres ciutadans i, a més, seguir sent solidaris amb la resta d’Espanya, que no espoliats. 

En paraules del propi President Ensenyat durant el discurs de la Diada, “no donam a 
més, aquesta societat està asfixiada, ho hem de tornar a denunciar des d’aquí, perquè no 
fer-ho seria una irresponsabilitat o una mostra del pitjor provincianisme”. 

Per aquests motius demanam al Ple que prengui els següents 
ACORDS 

 
1. El ple del Consell de Mallorca subscriu les paraules que feu el President 

Ensenyat sobre finançament durant el discurs de la Diada de Mallorca 
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2. El ple del Consell de Mallorca acorda exigir a l’actual Govern Balear 
accions contundents per aturar la situació desavantatjosa que vivim, sigui qui 
sigui qui governi a l’estat espanyol. 

3. El Ple del Consell de Mallorca, acorda prendre les mesures adients per a 
negociar una nova llei de Consells Insulars, que garanteixi la viabilitat 
econòmica del que ha de ser el vertader Govern de Mallorca, com preveu 
l’Estatut d’Autonomia. 

 

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

El Sr. FELIP (portaveu de la Unió d’Associacions de Mallorca) fa la següent intervenció: 

“Honorable senyor president, senyores i senyors consellers, la Unió d’Associacions de Mallorca, referent 
a aquest punt, exposa el següent: 

35 anys de democràcia (és un dir) han estat, pel que fa al finançament per a Balears, una bufetada, una 
punyalada amb traïdoria política antibalear. Sí, ha estat una punyalada inquisitorial i inacceptable. 

Des de La Cibeles, durant 35 anys, ens han fet la maça i el cullerot de la forma més injusta possible. Des 
de l’onso i l’arboç ens tenen com a una colònia bananera a la qual per tradició marginen i atempten 
greument en contra de la patidora ciutadania de les Illes Balears.  

I no cal oblidar que la Comunitat Autònoma de les Illes Balears és la que més divises aporta de tot l’Estat 
espanyol, per raó del turisme. És clar, que mantenim tota Espanya i que, contra tota lògica, com a 
contrapartida, tots els governs del centralisme espanyol que s’han succeït durant 35 anys han tengut la 
cara dura d’enviar-nos només rosegons i miquetes.  

És un escàndol d’alt voltatge, inacceptable. L’Estat espanyol sempre ens ha tengut en desconsideració 
amb el beneplàcit i la covardia, és clar, de la quasi total majoria de diputats i senadors de les Illes Balears 
que han encalentit escons a Madrid i cobrant sous elevadíssims.  

Sí, aquests nefasts, funests i porucs diputats i senadors balears en la capital de l’Estat espanyol han fet el 
joc al centralisme. I, ho direm sense acritud i de forma desenfadada, ens han ‘venut’ al poder, al 
centralisme de l’Estat espanyol. Sembla ser que no els importa ni poc ni gens la qualitat de vida de la gent 
de les Illes Balears. 

I ha arribat l’hora de dir prou. Ha arribat l’hora de senyalar els diputats i els senadors que s’han convertit 
en la corretja de transmissió del centralisme estatal i, per més befa, amb els nostres vots. Ja n’estam 
cansats, farts, de polítics que se’n van a Madrid i tot d’una es converteixen en titelles i en uixers d’un 
centralisme que ens ignora i ens perjudica.  

S’ha d’acabar això de dir amén a tot, perquè els nostres diputats i senadors varen ser votats per defensar 
els interessos de les Illes Balears i la seva ciutadania. Ja n’hi ha prou de persones covardes, en la tasca 
política.  

Però, a partir d’ara, amb el nou govern, el tractament discriminador en matèria de finançament per a les 
Illes Balears s’hauria d’haver acabat. El tema de fons s’haurà d’emmarcar en el nou model de 
finançament, però sempre queden escletxes per a suavitzar aquest greuge per mitjà de convenis o 
d’inversions.  

És indubtable, que a Madrid hi ha actualment un escenari polític molt diferent al que s’havia mantingut 
fins ara, amb la majoria absoluta del Partit Popular. S’obre un període de pacte i de negociació en tots els 
fronts del qual les Illes Balears no n’han de quedar marginades. 

Mostrar fermesa, des del primer moment, pot ser una actitud que permeti destacar, però l’important són 
els resultats i en aquest terreny el Govern de les Illes Balears –com tots els anteriors– es troba en un clar 
desavantatge.  
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El pes polític de les Illes Balears depèn, en bona mesura, de la capacitat que tenguin els nostres 
responsables institucionals de cercar aliances polítiques amb les quals fer palanca en els despatxos de 
Madrid. Aquesta és la realitat a la que s’ha de fer front durant aquesta complexa legislatura d’incert futur. 
Un govern en minoria posa en situació d’avantatge al Govern balear, però només si aconsegueix suports 
per a les seves exigències.  

La presidenta Armengol, en un gest més que protocol·lari, s’ha avançat a felicitar el Sr. Rajoy per la seva 
recent investidura, per tal de sol· licitar-li una nova trobada amb vista a reprendre les converses sobre les 
qüestions pendents.  

La ferma oposició de la dirigent balear a la reelecció del candidat del PP a la Presidència del Govern de 
l’Estat, en clara divergència amb les indicacions de la direcció estatal del PSOE, no han de ser un obstacle 
en les relacions entre l’administració central i l’autonòmica. La política ha entrat en una nova fase en la 
qual la ciutadania de les Illes Balears s’ha de situar en el centre d’interès.  

Moltes gràcies.” 

El Sr. PASTOR (El Pi-Proposta per les Illes) exposa que la política, durant els darrers anys, ha canviat 
d’una manera més ràpida del que estaven acostumats. 

Fa uns mesos, varen presentar una moció molt semblant davant aquest Ple i varen tenir la sorpresa que 
l’equip de govern la va votar en contra; un equip de govern que va renunciar a demanar un millor 
finançament per a la institució que governa. 

Els va venir de nou perquè, dins aquest mateix equip de govern, hi ha partits –MÉS per Mallorca o el que 
resta del PSM– que sempre –històricament– havien defensat una autonomia financera per a les Illes 
Balears i per al Consell de Mallorca. Bàsicament podrien dir que, juntament amb el tema de la llengua, 
aquest havia estat una de les seves senyes d’identitat que els diferenciava de moltes altres formacions 
polítiques.  

Entenen que, de vegades, dins un pacte de govern les coses s’han de consensuar i no poden votar d’acord 
amb el que realment pensen. Els va sorprendre el discurs del Sr. Bonet dient que l’excusa per no demanar 
un millor finançament era que no volia crear un problema amb el Govern de les Illes Balears. 

El PSOE és un partit que no ha tengut cap problema ni un per crear un problema a l’Estat espanyol amb 
les votacions per elegir president tot pensant més en el pacte d’aquí –aguantar la cadira de la Sra. 
Armengol– que en una possible negociació sobre el finançament de les Illes Balears. 

Deia abans que les coses canvien perquè, poc temps després –aproximadament un mes després– el 
president del Consell de Mallorca, durant la Diada de Mallorca, deia: 

“Presidenta Armengol, me faré seves unes paraules que vostè pronuncià el 2010 quan era presidenta del 

Consell de Mallorca, en referència al finançament. No hem d’oblidar les mancances en el finançament 

dels consells insulars i dels ajuntaments que haurem de debatre quan les circumstàncies ho permetin.  

La crisi ha alentit el debat del finançament però que ningú no pensi que els mallorquins hem oblidat allò 

que ens pertoca; els mallorquins tenim dret a decidir les polítiques que volem fer a ca nostra i això 

només es pot fer des de la institució que representa el poble de Mallorca, que és el Consell de Mallorca. 

Els interessos dels mallorquins són uns interessos que només poden defensar amb més competències i 

amb un millor finançament que ens permeti afrontar els reptes de futur.” 

Avui mateix, la consellera del Partit Popular li ha recordat al Sr. Bonet el tema de les bestretes. L’actual 
Llei de finançament deixa al Govern de les Illes Balears la possibilitat que pressuposti les bestretes quan 
tengui disponibilitat pressupostària. Això li sona a què no se farà mai. 

És una sort per al Consell de Mallorca –dubta que ho sigui per al conjunt de les Illes Balears– comptar 
amb un govern que no tengui objeccions a l’hora d’acudir a l’endeutament per poder quadrar el seu 
pressupost. Això fa que el pressupost de la Comunitat Autònoma augmenti d’una manera notable, amb 
uns recursos que no té, i el Consell de Mallorca se’n veu beneficiat. El pressupost del Consell de Mallorca 
i el dels altres consells insulars han augmentat de forma notable. 

Tot i això, la Llei de finançament de consells insulars no preveu que si l’any que ve, per exemple, el 
Govern de les Illes Balears decideix fer un pressupost més restrictiu i abaixar l’endeutament, aquest 
pressupost no sigui contrari als interessos del conjunt de mallorquins i mallorquines. 
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Per això, el seu Grup té l’esperança que els partits que conformen el Pacte de Govern donin suport 
aquesta moció. De fet, han presentat una moció un poc més suau perquè hi puguin votar a favor i així 
donar suport a les paraules que el president Ensenyat va pronunciar sobre el finançament durant el discurs 
de la Diada de Mallorca. 

Imagina que tot l’equip de govern dóna suport a les paraules del president del Consell de Mallorca en el 
discurs de la Diada de Mallorca i és per això que confia que votin a favor de la moció. 

També pensa que hi donaran suport atès que també s’hi demana que el Govern de les Illes Balears 
prengui accions contundents per aturar la situació de desavantatge que té aquesta Comunitat Autònoma –
i, per tant, també Mallorca– davant el Govern de l’Estat, sigui quin sigui el partit que governi a Madrid. 

En darrer lloc, la moció proposa que el Consell de Mallorca acordi prendre les mesures adients per 
negociar una nova llei de finançament de consells insulars que garanteixi la viabilitat econòmica del que 
ha de ser el vertader govern de Mallorca, així com preveu l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears com, 
per exemple, solucionant el tema de les bestretes i que l’actual llei no resol. 

Observa que pareix que avui són al Govern de les Illes Balears perquè la moció podria haver estat 
presentada pel PSM –si és que encara queda algun dels seus membres– que eren els nacionalistes de 
Mallorca i que ben segur haurien redactat una moció molt semblant. 

Avui, emperò, els que són els cosins petits de Podemos difícilment presentarien aquesta moció però, si 
encara en queda qualcun d’aquells temps, segurament l’hagués presentada i, per això, espera que votin a 
favor d’aquesta moció. 

El Sr. PONS (Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía) assenyala que la qüestió del finançament 
darrerament està d’actualitat amb l’existència de partits com El Pi-Proposta per les Illes o MÉS per 
Mallorca, que era està al poder, o el PSIB que ningú no sap ben bé què és, un partit que poc o res té a 
veure amb el PSOE. 

Des de Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía són partidaris de revisar el sistema de finançament, de 
reclamar més inversions a l’Estat i d’actualitzar el règim especial de les Illes Balears. En canvi, no estan 
d’acord amb la postura que sempre té El Pi-Proposta per les Illes, una postura victimista fent veure que 
pareix que tots els nostres problemes provenen de Madrid.  

Si la Comunitat Autònoma de les Illes Balears té actualment un deute al voltant dels 9.100 M€ 
(equivalent a un 30% del nostre PIB), no és una situació sobrevinguda i mai no s’ha sentit el mea culpa, 
una autocrítica o algun tipus de referència a què qualque cosa no s’ha fet bé. 

El pas de 1.600 M€ de deute de fa 10 anys a ara –que ha augmentat en gairebé 8.000 M€– no es pot 
justificar, evidentment, donant les culpes a Madrid perquè és fals, encara que és una excusa que queda 
molt bé per justificar els problemes de les Illes Balears. 

Per això i si se permet la votació separada dels punts d’acord, el seu Grup votaria en contra del primer i 
del segon punt i votaria a favor el tercer punt, relatiu a mesures per millorar el finançament dels consells 
insulars.  

La Sra. ROIG (PP) li diu al Sr. Pastor que el seu Grup ja ha presentat dues mocions en aquest sentit però, 
pel que fa a la que varen presentar en el mes d’octubre, recorda que el Partit Popular va sol· licitar la 
votació separada dels punts d’acord i avui ho tornaran a fer.  

En el mes d’octubre, El Pi-Proposta per les Illes no va acceptar la votació separada perquè entenien que 
tots els punts de la moció estaven interrelacionats i comprendria que, fent seguir el mateix argument, avui 
tampoc no se permetés la votació separada dels acords. 

A continuació assenyala que el Grup Popular es reafirma en tot el que ja ha dit sobre aquest tema i 
ressalta que és feina de tots els partits polítics intentar millorar el finançament d’aquesta Comunitat 
Autònoma. Tot i això, al PP li resulta difícil corroborar les paraules del Sr. Ensenyat, malgrat que entenen 
quin era el seu objectiu i quin era el rerefons del seu discurs. 

Observa que el Sr. Ensenyat, quan reclama un millor finançament, les seves paraules no mai no són massa 
afortunades (la primera vegada va generar confrontació amb Extremadura i aquesta vegada els acusa de 
provincians). Reitera que entén l’esperit de les seves paraules i que s’ha de reclamar un millor 
finançament però no comparteix les formes amb què el Sr. Ensenyat reclama aquest finançament i, per 
això, el PP s’abstendria en la votació del primer punt d’acord. 
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Pel que fa al segon punt d’acord, diu que hi votarien a favor i, sobre el tercer punt, indica que treu a 
col· lació un problema que ja han anunciat. La Llei de finançament actual la va negociar el Partit Popular 
i, si ara governàs, no la modificaria encara que reconeix que és millorable, com totes les lleis, sobretot en 
relació amb les bestretes i, de fet, els que governen ara tenen l’oportunitat de reformar-la.  

Tot seguit li recomana al Sr. Pastor, amb relació al tercer punt d’acord, que hi insereixi un paràgraf i, allà 
on diu “...prendre les mesures adients per negociar una nova llei de consells insulars.”, afegir quelcom 
fonamental i és que digui “...que millori el finançament actual.” 

Fa aquesta puntualització perquè, en cas contrari, corren el perill que l’equip de govern insti la reforma de 
la llei i la conseqüència sigui que, en lloc de millorar el finançament del Consell de Mallorca, el 
perjudiqui. 

Diu això perquè fa poc ha sortit publicat en premsa –el Sr. Bonet li podrà confirmar si és cert o no– que 
està negociant transferir les competències en matèria de promoció turística al Consell de Mallorca amb 
una dotació de 6 M€ i el Sr. Bonet diu que és capaç d’acceptar-les amb una dotació mínima, tot 
renunciant a allò que està acordat i d’aquí neix el perill de reformar un llei i, en lloc de millorar el 
finançament del Consell de Mallorca, el perjudiqui un poc més. 

Finalment reitera que, si se permet la votació separada dels punts, el PP s’abstendria en els punts primer i 
tercer i votaria a favor del segon punt, encara que entendran que no s’accepti aquesta votació separada i, 
en aquest cas, el PP s’abstendria en tota la moció. 

El Sr. BONET (conseller executiu d’Economia i Hisenda) comença dient que no comparteix l’anàlisi de 
la moció que varen votar en contra fa uns mesos però es reafirma en allò que hi ha dit sempre, és a dir, 
que el Consell de Mallorca podrà reclamar un millor finançament quan el Govern de les Illes Balears 
millori el seu finançament. Recorda que ja va dir que aquesta postura és un acte de responsabilitat i s’hi 
reafirma. 

Dit això, comenta que, d’ençà que entrà l’actual equip de govern del Govern de les Illes Balears, s’ha 
reclamat la revisió del sistema de finançament autonòmic, cosa que ja s’hauria d’haver fet l’any 2014 i ja 
s’està acabant el 2016. 

La consellera Cladera ha estat contundent quan hagut de parlar d’aquest tema i ha dit que el Govern de les 
Illes Balears no té prou suficiència financera per mor d’un mal sistema de finançament que s’hauria de 
canviar. Calcula que el Govern de les Illes Balears necessitaria uns 200 M€. 

El Govern central i el ministre Montoro, per altra banda, no han demostrat, fins ara, cap tipus de 
sensibilitat envers les comunitats autònomes infrafinançades i, de fet, en aquesta moció troba a faltar una 
apel·lació al Govern central exigint un nou sistema de finançament, la revisió que ja s’hauria d’haver fet 
l’any 2014. 

Si aquest sistema canvia, naturalment llavors serà el moment de demanar la revisió del sistema a Madrid, 
exigir-ho amb contundència, però també serà el moment de demanar la revisió el finançament dels 
consells insulars amb contundència perquè hauran canviat les regles del joc a tots els nivells. 

Una contundència que li consta que han tengut sempre tant la presidenta Armengol com la consellera 
Cladera i que va en la mateixa línia en què el president Ensenyat va fer les seves afirmacions durant la 
Diada de Mallorca; afirmacions que, per descomptat, l’equip de govern subscriu. 

Així doncs, comparteixen íntegrament el sentit de la moció malgrat que no sigui tan reivindicativa amb el 
Govern central com seria d’esperar i, per això, votaran a favor de tots els punts d’acord que s’hi proposen. 

El Sr. PASTOR es dirigeix en primer lloc al Sr. Bonet. 

Li agraeix el vot a favor de la moció. Agraeix aquest canvi de parer del Consell de Mallorca confiant que 
sigui reivindicatiu de la mateixa manera que ho és el Govern de les Illes Balears amb el Govern de 
l’Estat. 

Deia el Sr. Bonet que condicionaria la millora de finançament al moment en què se millori el finançament 
del Govern de les Illes Balears per part de l’Estat i quan se modifiqui la Llei de finançament de les 
comunitats autònomes. No li recordarà les paraules del Sr. Marc Pons durant el debat d’aquesta llei 
perquè no el condicionava a una millora del finançament del Govern de les Illes Balears. Aleshores el 
PSOE exigia directament un millor finançament per al Consell de Mallorca i afirmava que era una llei 
perjudicial. 
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És cert que el Sr. Bonet s’ha trobat amb una bona situació econòmica i se n’aprofita a l’hora 
d’incrementar el pressupost del Consell de Mallorca però sense garanties de quina serà l’aportació del 
Govern de les Illes Balears l’any que ve ja que depèn, directament, del pressupost de la Comunitat 
Autònoma. 

Per això, El Pi-Proposta per les Illes demana una llei que sigui més estable per al Consell de Mallorca per 
tal que pugui fer una programació, a més llarg termini, del que vol fer i del que vol ser aquesta institució, 
atès que ara està condicionada al pressupost del Govern de les Illes Balears. 

Observa, per altra banda, que amb l’actual pressupost s’està generant molta més despesa corrent, hi ha 
doblers per a inversions i s’estan fent noves infraestructures però s’ha de tenir en compte que aquestes 
infraestructures s’han de mantenir i, per això, és necessari comptar amb un finançament que garanteixi el 
manteniment futur de les infraestructures que s’estan fent. 

A continuació s’adreça al Partit Popular i a Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía. 

Pel que fa al comentari de la Sra. Roig en el sentit d’afegir a la moció “...que millori el finançament 
actual”, li diu que és evident que la intenció és que la llei millori el finançament del Consell de Mallorca i 
que li doni estabilitat i un finançament fix que li permeti fer una programació a llarg termini. 

Al mateix temps demanen que la llei arregli, d’una vegada per totes, el tema de les bestretes perquè, si bé 
el varen tenir en compte en la llei actual, està condicionat a què el Govern de les Illes Balears tengui 
disponibilitat econòmica i se veu que encara no en té. 

Indica que no ha mirat el pressupost del Govern de les Illes Balears però suposa que encara hi deu ser la 
partida de més d’1 M€ per al manteniment de Marivent, malgrat que hi havia una esmena que acordava 
que se llevaria aquesta dotació. Aleshores, si el Govern de les Illes Balears té doblers per a segons quines 
coses, doncs també en pot tenir per al Consell de Mallorca. 

Quant a la intervenció del representant de Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía, que li deia que partits 
com el seu sempre estan amb el mateix discurs, li comenta al Sr. Pons que El Pi-Proposta per les Illes se 
basa precisament en aquest discurs, que és defensar els interessos dels mallorquins i les mallorquines i els 
interessos del conjunt de ciutadans de les Illes Balears. 

El Sr. Pons apunta que qualcú n’ha de tenir la culpa i així és, efectivament. La culpa és de l’Estat 
espanyol, sense cap dubte. El motiu del nivell d’endeutament d’aquesta Comunitat Autònoma és 
precisament perquè no està ben finançada. 

Tal vegada Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía retallaria 100 o 150 M€ de Salut, 100 o 150 M€ 
d’Educació o 100 o 150 M€ de Serveis Socials. Creu que Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía hauria de 
dir d’on retallaria en el pressupost de la Comunitat Autònoma, un pressupost que és totalment insuficient i 
se farà palès l’any que ve quan s’hi hagin d’afegir més doblers. 

En matèria de Salut, el pressupost d’enguany és de 100 M€ més però tampoc no són suficients perquè la 
despesa serà major de la que està pressupostada. I la culpa d’això és de Madrid perquè hi ha altres 
comunitats autònomes com, per exemple, el País Basc o Navarra, que tenen aquest problema solucionat 
des de fa molt de temps. 

Si la Comunitat Autònoma de les Illes Balears tengués les mateixes condicions que tenen el País Basc o 
Navarra, avui tendria solucionat el problema del finançament i segurament no s’hauria d’acudir a 
l’endeutament per finançar la Sanitat i els Serveis Socials d’aquesta Comunitat Autònoma. 

Realment no sap què defensa el Sr. Pons. Entén que, en tot cas, Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía no 
defensa els interessos dels mallorquins i les mallorquines ja que avui no votaran a favor de demanar un 
millor finançament per als ciutadans de les Illes Balears. Per això, espera que algun dia li expliquin quin 
sentit té Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía a les institucions perquè allò que defensen té molt poc 
sentit i poc benefici per als ciutadans de les Illes Balears. 

El Sr. PONS expressa que el seu Grup no està d’acord amb les paraules que va pronunciar el Sr. Ensenyat 
en la Diada de Mallorca perquè consideren que no se corresponen amb la realitat. 

Retreu, d’altra banda, que sempre posin com excusa que l’endeutament és per culpa de Madrid, un 
argument fàcil i així qualsevol persona pot gestionar. Creu que, per més que en parlin, no arribaran a 
posar-se d’acord en aquest aspecte. 
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Quant al tercer punt de la moció sobre millora de la Llei de finançament de consells insulars, reitera que 
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía el vol votar a favor i, per tant, refusa que li diguin que no els 
importen les institucions mallorquines, que no és més que una declaració gratuïta. 

El Sr. BONET recorda que, amb relació a aquest debat, la línia del PSOE sempre ha estat la mateixa, la 
qual cosa demostra la seva coherència. 

El Sr. Pastor ho ha resumit molt bé en la seva rèplica quan ha dit que condicionen el canvi de la Llei de 
finançament de consells insulars a un millor finançament autonòmic. Insisteix que sempre ho ha dit 
perquè pensa que els dos temes van lligats i resultaria irreal separar-los. 

Recalca que seria il· lusori plantejar una millora del finançament del Consell de Mallorca quan el Govern 
de les Illes Balears no ha millorat el seu sistema d’ingressos que permeti tenir la suficiència financera que 
caldria per exercir unes competències tan importants per a la societat mallorquina com són les d’Educació 
o Sanitat. 

Això no obstant, reconeix que la llei té aspectes millorables, que possiblement podrien modificar-la 
perquè donàs més estabilitat al Consell de Mallorca ja que les bestretes estan mal resoltes les han de 
negociar per altres vies. Aquesta és la seva prioritat encara que, de moment, no pot presentar cap resultat 
però, si s’ha de plantejar un canvi de la Llei de finançament de consells insulars, ho haurien de fer de 
manera global i en un moment que tenguin eines per negociar amb el Govern de les Illes Balears i que 
aquest també les tengui per negociar amb el Consell de Mallorca. 

Assenyala que els tres punts d’acord d’aquesta moció reflecteixen, de qualque manera, l’evolució que 
hauria de seguir aquesta reivindicació, és a dir, que el Govern de les Illes Balears, la societat balear, els 
consells insulars i els ajuntaments facin una gran plataforma que reivindiqui davant Madrid una millora 
del sistema de finançament i constati la injustícia que se comet amb els ciutadans de les Illes Balears. 

En referència al comentari de la Sra. Roig sobre la competència de promoció turística, diu que se podria 
haver acceptat fa un any. Vist ara, amb perspectiva, aquell acord no era tan dolent donada la situació 
actual i probablement l’equip de govern anterior es va equivocar en no acceptar-la tot i que en aquell 
moment poguessin discutir si estava mal finançada o no.  

Ara veuen que possiblement aquell hagués estat un acord que li hauria anat bé al Consell de Mallorca 
però la solució no és esperar que millori el finançament del Govern de les Illes Balears per tenir unes 
condicions tant o més favorables que el 2015 per traspassar la competència de promoció turística. 

Parafrasejant un gran economista com va ser John Maynard Keynes, que deia que “a llarg termini, tots 
serem morts”, doncs això mateix. Si han d’esperar a rebre les competències de promoció turística a llarg 
termini, tots serem morts i no les tendran mai. 

Per acabar, comenta que no se pot destriar el funcionament, les negociacions i la feina que fa una 
institució de les que fa l’altra i, si volen ser realistes i no enganar la gent, han de saber que, per plantejar 
una millora de la Llei de finançament de consells insulars o per plantejar rebre unes competències, s’han 
d’atendre a la realitat i la realitat és que actualment el sistema de finançament perjudica el Govern de les 
Illes Balears i s’hauria de millorar. 

El Sr. PASTOR intervé per manifestar que el seu Grup no accepta la votació separada dels distints punts 
d’acord de la moció. 

Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per vint vots a favor (PSOE, MÉS per Mallorca, 
Podem Mallorca i El Pi-Proposta per les Illes), cap vot en contra i dotze abstencions (PP 
i Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía). 
 
Es troba absent Jurado Seguí 
 
PUNT 19. MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP DE POPULAR DEL CONSELL 
DE MALLORCA EN RELACIÓ AL PROJECTE DE PRESSSUPOSTOS DEL 
CONSORCI SERRA DE TRAMUNTANA PATRIMONI MUNDIAL PEL 2017 I 
PER AMPLIACIÓ DEL TERMINI D’EXECUCIÓ I JUSTIFICACIÓ DE LES 
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SUBVENCIONS PER LA CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS DEL 2016 
PER AJUNTAMENTS. 
 
Es dona compte de la següent moció: 
 
Atès que el passat 24 d’octubre de 2016 es va reunir la Junta extraordinària del Consoci 
de la Serra de Tramuntana Patrimoni mundial. 
 
Atès que en la esmentada Junta es va dur a aprovació el projecte de pressupostos del 
consorci pel 2017, el qual es veu disminuït en 150.000 euros respecte als dels anteriors 
anys. 
 
Ates que el 2016 i també es preveu que al 2017, aquesta institució ha millorat els seus 
recursos i el seu finançament, augmentant els fons rebuts de manera significativa. 
 
Atès que, encertadament, l’equip de govern, ha rectificat i pel 2017  es  preveu tornar 
convocar  la  línia de subvencions per a particulars. 
 
 Atès que al 2014 i al 2015 es varen fer convocatòries d’ajuts per ajuntaments, empreses 
i particulars amb gran acceptació i presentació de gran nombre de projectes de actuació 
a la Serra tant per ajuntaments com per empreses i particulars 
 
Atès que el 95% del propietaris del territori de la Serra son particulars i que son aquets  
els que donen sentit a la declaració de  patrimoni humà de la Serra de tramuntana, per la 
conjunció entre l’activitat humana i la cura del medi natural.  
 
Atès que aquets  propietaris  que fan activitat econòmica ,i  que son aquets el vertader 
motor de l’acció humana dins la Serra, desenvolupant activitats agrícoles i forestals, fent 
possible  la recuperació del paisatge agrícola i la recuperació d’element etnològics, i que 
acolliren amb gran interès i participació les línees de subvencions del 2014 i 2015 
presentant mes de 150  projectes subvencionables. 
 
Atès que dos del punt basics del pla de gestió de la Serra de Tramuntana son la 
compensació al pagesos pels beneficis mediambientals i culturals que produeixen amb 
la seva activitat a les seves finques i la aplicació per part de l’administració  de 
politiques de rendibilitat agrícola per garantir l’ús agrícola de les finques.  
 
Ates que el passat 24 d’octubre en Junta Extraordinària del Consorci es va aprovar la 
proposta de concessió de les subvencions del 2016  per ajuntaments.  
 
Ates que el termini de execució i justificació de subvencions pels ajuntaments acaba dia 
25 i 30 de Novembre del 2016 respectivament. 
 
Per tot això, el Grup de consellers del Partit Popular, presenta a debat el següent: 
 
ACORD 
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1.- Demanar la modificació del projecte de pressupost del consorci de la Serra de 
tramuntana patrimoni Mundial pel 2017 , en 150.000 euros mes, per al manco sigui en 
quantia als dels anys anteriors, augmentant l’aportació a subvencions a particulars en 
150.000 euros mes. 
 
2.- Ajudar i establir un procediment extraordinari d’ampliació de termini d’execució i 
justificació de les subvencions en el cas de que qualque  Ajuntament dels  que tenen 
concedit subvenció del 2016 i que no ho puguin dur a terme en el termini aprovat a la 
junta extraordinària.   
 

El Sr. SERRA (PP) assenyala que la moció que presenta el seu Grup conté dues peticions, que explica tot 
seguit. 

Pel que fa al primer punt de la moció, recorda que el 24 d’octubre se va reunir la Junta del Consorci Serra 
de Tramuntana Patrimoni Mundial i, en sessió extraordinària, se va aprovar l’avantprojecte de pressupost 
d’aquesta entitat i es varen assabentar que el pressupost s’abaixava en 150.000 €, raó per la qual la moció 
demana que almenys se mantengui el pressupost anterior, d’1,5 M€ anuals.  

Indica que el motiu d’aquesta reclamació de 150.000 € és poder fer més aportacions a les ajudes a 
particulars i a pagesos, per tal que rehabilitin i tenguin cura del patrimoni natural i de les seves finques, 
per bé que valora el fet que enguany l’equip de govern hagi rectificat i hagi fet cas d’una moció anterior 
en aquest sentit del Grup Popular. 

També fa notar que en la mateixa sessió se va aprovar la convocatòria d’ajudes de 2016 per als 
ajuntaments i se’n va resoldre la concessió per als ajuntaments que havien fet la sol· licitud l’any 2016.  

Fa avinent que el termini d’execució d’aquestes ajudes acabava dia 25 de novembre i el de justificació el 
dia 30 de novembre. Atès que dins aquesta àrea hi ha municipis de molt poca població i de pocs recursos 
econòmics, com ara Fornalutx, Puigpunyent, Escorca o Deià, és evident que aquests no poden emprendre 
els projectes fins que no reben la confirmació de concessió de la subvenció.  

Pel que fa al segon punt de la moció, se sol· licita establir un procediment extraordinari d’ampliació de 
terminis d’execució i de justificació de les subvencions en cas que algun ajuntament dels que la tenen 
concedida per a 2016 no hagi pogut dur a terme les obres durant el termini aprovat, en el mateix sentit en 
què el Departament de Desenvolupament Local ho ha fet per resoldre problemes sorgits en altres 
situacions similars.  

La Sra. SERRA (Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía) inicia la seva intervenció. 

Diu que el seu Grup aprova que s’estalviïn doblers a la ciutadania, en aquest cas concret en la figura del 
gerent del Consorci Serra de Tramuntana Patrimoni Mundial. Tot i això, assenyala que aquest estalvi ha 
de redundar en la millora de la serra de Tramuntana i una forma de fer-ho és augmentant les subvencions 
que es concedeixen als pagesos per tal que puguin arreglar els seus terrenys.  

D’altra banda, fa avinent que cal acostar-se més al poble, facilitar a la gent l’accés a aquestes subvencions 
si és que efectivament se pretén que no les obtinguin sempre els mateixos, que són els que tenen darrera 
la gent que els fa la feina.  

Observa que l’equip de govern ja havia fet el canvi argumentant que l’objectiu era facilitar al pagès 
l’accés a les ajudes, per mitjà del seu ajuntament. Fa notar que ara ho tornen canviar, de tal forma que el 
pagès ho deixa córrer i renuncia a demanar l’ajuda perquè ho troba complicat.  

Davant aquesta situació, demana a l’equip de govern si s’han plantejat en algun moment si volen ajudar 
de veritat al pagès, en aquest cas en la millora de la serra de Tramuntana. 

Pel que fa al segon punt de la moció, qüestiona que es pugui fer l’execució i la justificació en el termini 
d’un mes, si ningú no els ho ha advertit prèviament. Observa que potser pensen que és que no tenen res 
més a fer, que estar pendents de la convocatòria.  

Per les raons que ha exposat, anuncia que el seu Grup votarà a favor de la moció. 
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El Sr. PASTOR (El Pi-Proposta per les Illes) anuncia que el seu Grup donarà suport a la moció perquè 
està del tot d’acord amb el seu contingut.  

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

En primer lloc respon a la Sra. Serra. Li fa un aclariment, en el sentit que des del seu departament no s’ha 
manifestat en cap moment que les subvencions de 2016 tenguessin com objectiu ajudar els pagesos. Ho 
reitera, perquè ha quedat així de clar, tant en el pressupost com a la convocatòria i en el Pla estratègic de 
subvencions: la convocatòria de 2016 era única i exclusivament per als ajuntaments de Mallorca.  

Assegura que mai no varen dir que era perquè els pagesos anassin a l’ajuntament.  

Fa notar que, tal i com ha dit abans el Sr. Serra (PP), han rectificat. Considera que és bo admetre-ho, quan 
s’equivoquen, i rectificar com ha ocorregut en aquest cas; els dóna la raó, sobretot al Sr. Serra, que ho va 
demanar des del primer dia.  

Fet aquest aclariment i aquest reconeixement al Sr. Serra, tot seguit diu a aquest que el Grup del Partit 
Popular té poques idees, atès que en més d’un any l’única proposta que ha fet per a la serra de 
Tramuntana ha estat que disposin o que incrementin les subvencions a particulars.  

Observa que ja s’han disposat aquestes subvencions, i ara el Grup Popular demana que s’incrementin.  

Considera que la gestió d’aquest entorn no s’ha de limitar única i exclusivament a la concessió de 
subvencions. Indica que, si demanen un increment de 150.000 € però donen la possibilitat d’estudiar a 
què se destinen, quines actuacions concretes se poden dur endavant, ho entendria, però és que el Partit 
Popular sempre acaba allà mateix: donar subvencions als propietaris de finques. 

Tot seguit dóna la raó a la Sra. Serra (Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía), en el sentit que al petit 
agricultor, al pagès, li resulta molt complicat tramitar una sol· licitud de subvenció de 10.000 o 12.000 € 
en el Consell de Mallorca. Opina que s’ha de ser un expert, per aconseguir-ho.  

Per aquest motiu, explica que enguany s’han posat en contacte amb totes i cadascuna de les associacions 
de pagesos (Unió de Pagesos, ASAJA, cooperatives, etc) per tal que siguin elles les que puguin ajudar els 
pagesos a l’hora de presentar-se a la convocatòria, quan se faci efectiva. Pensa que serà la forma d’oferir 
aquesta ajuda d’una forma més correcta.  

Pel que fa a l’increment de 150.000 € en el pressupost que proposa la moció, per destinar-lo a 
subvencions, comenta que es podria discutir o no, indica que els pressuposts es fan com una previsió i 
aquesta ha de ser realista, d’acord a allò que demana el Departament d’Economia i Hisenda.  

En conseqüència, per dur endavant l’execució de polítiques destinades a la serra de Tramuntana no cal 
que les úniques polítiques siguin les que hi aplica el Consorci Serra de Tramuntana Patrimoni Mundial, 
atès que el conformen no només el Consell de Mallorca sinó també el Govern de les Illes Balears. 

D’altra banda, totes les actuacions que s’hi facin no corresponen únicament a l’esmentat consorci, sinó 
que la resta dels departaments del Consell de Mallorca també duen endavant polítiques a favor de la serra 
de Tramuntana, i en posa dos exemples que explica tot seguit.  

El primer exemple és el suport a la Gota d’Oli, de forma que tot el sector de l’oliverar se’n beneficia, de 
la iniciativa que va tenir fa aproximadament dues setmanes el Departament d’Economia i Hisenda del 
Consell de Mallorca.  

El segon exemple són les ajudes que ofereix, de manera contínua, la Conselleria de Medi Ambient, 
Agricultura i Pesca del Govern balear, tant pel que fa al restabliment dels tancaments de paret seca (atès 
que el tancament de finques no és el mateix que per a la resta de Mallorca) com per a la recuperació de 
finques i per a la seva neteja.  

Fa avinent que és aquest, el plantejament que considera correcte: entendre la gestió de la serra de 
Tramuntana de forma conjunta, atès que aquesta no és patrimoni exclusiu del Consorci Serra de 
Tramuntana Patrimoni Mundial. Opina que, quan s’entengui això, les coses canviaran. I canviaran també 
molt les coses quan s’entengui que no s’ha de gestionar únicament basant-se en la concessió de 
subvencions. 

Pel que fa al segon punt de la moció, la proposta d’ampliar el termini, adverteix que ja està ampliat i que 
la llei no permet ampliar-lo dues vegades, com sap prou bé el Grup Popular. Ho reitera: no és possible, la 
llei no ho permet.  
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Tot seguit dona les respostes oportunes a les referències que ha fet el Sr. Serra (Grup del Partit Popular) 
sobre els problemes que tenen els ajuntaments petits. 

Li dóna la raó en el cas del recurs que ha presentat l’Ajuntament de Fornalutx. En el cas de l’Ajuntament 
de Puigpunyent i de l’Ajuntament de Deià, comenta que tenen les obres en marxa i que s’acabaran dins el 
termini establert. En canvi, en el cas d’Escorca, li fa saber que el seu ajuntament va quedar exclòs de la 
convocatòria de subvencions; li fa notar que ho lamenta, però el motiu de no fer obres és aquest.  

Indica que a dia d’avui, els casos en què no es podran acabar les obres dins el termini previst són aquests: 
l’Ajuntament de Fornalutx, que ha presentat un recurs, que no acaben d’entendre; un projecte de 
l’Ajuntament d’Esporles (el canvi de la coberta de l’Escoleta) pel fet que és període lectiu i es crea un 
problema evident. Dóna les explicacions oportunes per justificar-ho. 

Tot seguit explica detalladament què és una subvenció i quin és el criteri que s’aplica per concedir-la per 
demostrar que la subvenció de cap manera ha de ser única. Indica que els ajuntaments havien presentat 
projectes que tenien, i no té res a veure si finalment el Consell de Mallorca els dona o no els doblers de la 
subvenció, perquè els pot dur endavant ben igual.  

Destaca que la subvenció és una acció de foment, i com a tal la preveu la llei. Consegüentment, entendre 
la subvenció com a única fórmula de finançament també és un error en el qual hi ha caigut molta gent i 
molts d’ajuntaments durant molts d’anys, atès que molts ajuntaments han funcionat només per mitjà de 
subvencions.  

El Sr. SERRA intervé tot seguit. 

Quant al tema de subvencions als ajuntaments petits i als casos concrets que ha esmentat, diu que 
esperava més bona voluntat política per solucionar els seus problemes, per raó del seu baix pressupost i 
perquè és obvi que no tenen capacitat financera per bestreure 24.000 € i començar a fer una intervenció 
concreta de millora patrimonial.  

Observa que allò que fan és obrir una partida pressupostària amb un import de 6 € i quan se li concedeix 
la subvenció se genera el crèdit i és possible contractar i executar l’obra. Reitera que els ajuntaments 
petits funcionen d’aquesta forma, normalment.  

Reitera els motius pels quals sol· liciten obrir un procediment extraordinari per fer notar que qui se’n 
beneficiarà, finalment, serà la pròpia serra de Tramuntana.  

Recorda que el conseller executiu de Desenvolupament Local ho va fer així en dos casos referits a POS 
anteriors, raó per la qual se demana el mateix per solucionar els casos que ha proposat. Aprofita per fer 
avinent que si la convocatòria s’hagués presentat durant els mesos de juny, juliol o agost, no el 24 
d’octubre de 2016, un mes abans d’acabar el termini, possiblement no s’hauria generat aquest problema.  

També puntualitza que la proposta pretén solucionar aquest tipus de problema a un ajuntament: “si és el 
cas que n’hi ha algun”; se demana en general, no per a cap cas d’un ajuntament concret.  

Reitera els motius pels quals el seu Grup demana l’augment de pressupost. Retreu que en el pressupost 
d’enguany se retiri el sou del gerent del consorci esmentat, perquè consideren que aquesta figura és 
positiva.  

D’altra banda, opina que l’augment del finançament del Consell de Mallorca dels dos darrers anys 
s’hauria de reflectir en aquest tipus de millores del consorci. Es mostra convençut que no s’hauria de 
retallar en un 11% el pressupost del consorci sinó que s’hi podrien destinar 450.000€ més, per tal que la 
serra de Tramuntana se’n vegi beneficiada, amb ajudes, projectes, mobilitat, actuacions, repercussió en 
les xarxes socials, en l’àmbit escolar, etc. 

Fa avinent que, si no hi ha gerent, no hi ha ningú per donar dinamisme a aquest projecte i tampoc no 
s’augmenta el pressupost. Diu que és clar, que no s’hi dedica l’atenció deguda. Opina que només es fa 
autobombo, com és el cas d’un programa que s’emetrà per la cadena Ser.  

Recorda l’èxit d’acceptació que varen tenir les subvencions concedides els anys 2014 i 2015 (750.000 € 
per a ajuntaments i particulars) mentre que l’any passat se varen destinar 500.000 € per als ajuntaments 
però només se varen rebre propostes per un valor d’aproximadament 300.000 € i enguany, entre 
particulars i ajuntaments hi destinen 560.000 €. Observa que és obvi, que no s’ha igualat encara la 
primera quantitat. 
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Fa avinent que, al cap i a la fi, és una qüestió d’interès públic; no se’n beneficien els particulars, sinó el 
patrimoni etnològic, natural i cultural de la serra de Tramuntana.  

La Sra. GARRIDO fa avinent al Sr. Serra que, efectivament, es tracta de dues formes diferents d’entendre 
la forma concreta de dur endavant el Pla de gestió de la serra de Tramuntana com a patrimoni de la 
humanitat. Així, mentre el Partit Popular ho basa en les subvencions –i ho considera un problema, que 
tenguin aquest punt de vista– l’actual equip de govern opina tot el contrari, tal i com ha explicat abans.  

Considera una barbaritat que el Partit Popular pensi que la serra de Tramuntana se pot gestionar 
únicament des de 750.000 € en subvencions.  

Torna a recordar que la serra de Tramuntana no és propietat del Consorci Serra de Tramuntana Patrimoni 
de la Humanitat, sinó de tots els municipis i també del Govern balear, de tota la ciutadania i també del 
Consell de Mallorca.  

Consegüentment, la gestió del pressupost del Consell de Mallorca se gestiona des d’aquesta evidència, 
que la responsabilitat és col· lectiva. Assenyala que tots i cada un dels departaments de l’entitat fan 
accions que hi tenen molt a veure.  

Considera que és un pensament simplista, la defensa de que tot ha d’estar basat en la via de les 
subvencions. Refusa també que el Sr. Serra digui que perquè no hi ha gerent no se fan actuacions, perquè 
assegura que se n’han fetes moltes més durant aquesta legislatura que les que se varen fer quan ho 
gestionava el Partit Popular, amb un gerent que se va passejar molt, va fer un llibre per als nins i va fer la 
convocatòria de subvencions.  

Demana al Sr. Serra que li indiqui quines altres coses se varen fer, durant la passada legislatura per a la 
serra de Tramuntana. Torna a dir que si el Grup Popular només entén aquesta gestió basada en les 
subvencions, és clar que té un problema.  

També destaca que l’única empresa o persona física que s’ha adreçat al Consorci Serra de Tramuntana 
Patrimoni de la Humanitat per saber quan se posaria en funcionament la convocatòria ha estat la família 
March, ningú més ho ha fet. Afirma que això va ocórrer la setmana passada.  

Informa també que els responsables de la Cooperativa de Sóller han demanat al Consell de Mallorca que 
no se funcioni a base de subvencions als agricultors, que no necessiten subvencions sinó accions 
concretes; aquesta és la diferència d’una visió i una altra, a l’hora d’emprendre les gestions.  

Quant a la petició d’ampliació del termini, fa notar al Sr. Serra que pensen que l’únic ajuntament que 
quedarà fora de convocatòria és el de Fornalutx, que ha presentat un recurs administratiu, com ha explicat 
abans. Informa que han parlat amb els responsables i, si no retiren l’esmentat recurs ni fan les obres, els 
han proposat que facin la renúncia i que facin la petició l’any que ve, atès que és justament això el que se 
va fer des del Departament de Desenvolupament Local a l’inici d’aquesta legislatura en els casos a què 
s’ha referit el Sr. Serra. 

Puntualitza, tot i això, que hi ha una gran diferència entre el pla especial de subvencions i la situació legal 
aplicable que tenia el Departament de Cooperació Local i la situació actual, en què no en tenen.  

Per les raons que ha explicat, anuncia que votaran en contra de la proposta. 

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

 
Es troben absents Font Massot i Pastor Cabrer. 

 

El Sr. PRESIDENT interromp la sessió per fer una proposta al Ple. 

Exposa que són presents al Consell de Mallorca el Sr. Virgili Moreno, batle d’Inca; la Sra. Antònia Maria 
Sabater, regidora de fires i encarregada del Dijous Bo; el Sr. Pep Nicolau Parra, president l’Associació de 
Comerciants i Restauradors d’Inca; la Sra. Aurora Coll, presidenta d’AFACA; representants de la 
Cooperativa de Pagesos d’Inca i també tres tinents de batle que vénen a convidar-los al Dijous Bo. 
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Així doncs, la proposta és que, si els sembla oportú, suspendria la sessió plenària durant un estona per 
convidar-los a entrar perquè facin efectiva la seva invitació al Dijous Bo a tots els membres de la 
corporació. 

El Sr. ROVIRA (PP) fa constar que això no li pareix normal. La foto de demà no serà d’allò que debatin 
al Ple sinó de la invitació de l’Ajuntament d’Inca al Consell de Mallorca. 

Li sembla molt bé que l’Ajuntament d’Inca els convidi al Dijous Bo i que ho faci a tot els membres del 
Ple però creu que és un intent perquè al final, dels plens del Consell de Mallorca, se’n destaqui la foto i la 
informació que li interessi al president, que és de coses protocol·làries no s’haurien de fer durant la 
celebració del Ple. 

El Grup Popular s’ha de queixar perquè no forma part del funcionament ordinari del Ple que un 
ajuntament hi comparegui a convidar-los a la seva fira, una gran fira de Mallorca. 

No consideren oportú, en aquests moments, declinar que l’Ajuntament d’Inca els faci la invitació ja que 
per això han vengut i, per tant, acceptaran que se faci però fent constar la seva més profunda queixa 
perquè això els hauria d’haver estat consultat abans del Ple per poder opinar sobre el tema sense haver de 
fer ara el ridícul de posicionar-se en contra de què durant el Ple se facin coses que no s’han de fer. 

Per aquest motiu, avui acceptaran que l’Ajuntament d’Inca els convidi a tots durant el Ple però deixant 
constància de la seva més profunda queixa perquè no els sembla normal que durant els plens facin el 
paperot. 

El Sr. PRESIDENT diu que accepta la queixa del Partit Popular i aclareix que la proposta ha estat seva ja 
que la recepció estava prevista en l’agenda i hagués pogut absentar-se del Ple durant 10 minuts per 
rebre’ls però, per més fer, ha cregut convenient que se fes a través del Ple i així la convidada se faci 
directament a tota la corporació, atès que està reunida, a un esdeveniment que és un dels principals dins el 
calendari dels que se fan a Mallorca. 

Això no obstant, si no hi estan d’acord, ell sortirà del Ple durant 10 minuts i rebrà la delegació d’Inca però 
entén que, ja que hi són, les han de fer un poc de cas i, per tant, anuncia un recés durant uns minuts i 
convida la gent d’Inca a entrar dins la sala. 
 

Es fa un recés quan són les 10:53 h. 

Es reprèn la sessió quan són les 11:01 h. 
 
 
PUNT 20. MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP DE POPULAR DEL CONSELL 
DE MALLORCA RELATIVA ALS CONTRACTES DE MENORS, 
TRASPARÈNCIA I PUBLICITAT. 
 
Es dona compte de la següent moció: 
 
EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 
El Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de 
la Llei de Contractes del Sector Públic (TRLCSP), els contractes menors es defineixen, 
en funció a la seva quantia, com aquells d’import inferior a 50.000 euros, quan es tracti 
de contractes d’obres, o 18.000 euros, quan es tracti d’altres contractes (art. 138.3). 
Aquests contractes es caracteritzen perquè poden adjudicar directament a qualsevol 
prestador de servei amb capacitat d’obrar, el que permet a les administracions 
simplificar la seva tramitació millorant l’eficàcia. 
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No obstant això, a causa de l’excepcionalitat que suposa als principis de publicitat i 
concurrència que regeixen la contractació pública, la seva utilització s’ha de fer amb el 
degut rigor i control per evitar un ús fraudulent. En l’actualitat, la no obligatorietat de la 
seva publicitat fa que, sobretot en Administracions Municipals, sigui molt difícil tenir 
un registre exacte de les vegades que es recorre a aquest mecanisme. 
A la web del Consell de Mallorca, la informació en relació a aquests contractes és molt 
deficient, ja que només surten els contractes de fa estona, és a dir, que fins ara no hi ha 
cap informació penjada des de l’any 2013. 
En contraposició a aquesta situació, per exemple, a l’Ajuntament de Palma, en el seu 
perfil del contractant hi ha una relació detallada i actualitzada de tots els contractes 
menors del consistori, cosa que demostra que al Consell encara queda molta feina en 
relació a la transparència. 
Per tal de reforçar la transparència en la gestió del pressupost públic, entenem 
fonamental que s’atorgui la màxima publicitat i informació actualitzada sobre la 
concessió dels contractes inscrits sota aquesta modalitat.  
 
Per tot això, el Grup Popular de Consellers del Consell de Mallorca proposa al Ple 
l’adopció del següent, 

ACORD 

ÚNIC.- El Consell de Mallorca publicarà, a partir de data 1 de gener de 2017, tots els 
contractes menors al perfil del contractant de la web institucional, actualitzats i amb tota 
la informació relativa al seu objecte, pressupost, termini i estat de tramitació de la 
contractació. 

El Sr. ROVIRA (PP) fa notar que aquest és un tema menor que no interessarà a ningú i que demà tampoc 
no tendrà cap repercussió en els mitjans de comunicació perquè el més important haurà estat la 
presentació del Dijous Bo durant la celebració del Ple del Consell de Mallorca. 

Recalca que li sembla increïble que cada mes intentin tombar la repercussió dels plens tot fent actuacions 
d’autobombo i publicitàries de distracció. El president deia que ha estat quelcom sobtat però no s’ho creu 
perquè no pot concebre que al Sr. Ensenyat que li ocorri fer un acte protocol·lari d’un ajuntament enmig 
d’una sessió plenària del Consell de Mallorca. 

De fet, l’oposició podria retirar tots els seus punts de l’ordre del dia i presentar-los el mes que ve perquè, 
tanmateix, ja no tendran cap repercussió per mor del protagonisme de l’acte protocol·lari enmig d’un ple.  

Ara ja ni el pressupost del Consell de Mallorca no tendrà repercussió. Únicament se destacarà la cistella i 
el cartell que li han regalat al Consell de Mallorca en detriment del pressupost del Consell de Mallorca i la 
resta d’assumptes del ple d’avui. En qualsevol cas, convé que això no torni a passar.  

Tot seguit fa notar que avui matí ha parlat amb el Sr. Ensenyat en 4 ocasions emperò s’ha hagut 
d’assabentar de l’acte protocol·lari amb l’Ajuntament d’Inca just 30 segons abans que tengués lloc. Això 
no és normal perquè entre els consellers se telefonen per altres coses més banals i s’envien missatge de 
WhatsApp en grup per a coses que no tenen cap importància. En canvi, allò que realment és important, és 
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a dir, torpedinar el ple del Consell de Mallorca amb un acte protocol·lari, n’informen els portaveus 15 
segons abans. 

Pel que fa a la moció en sí i donat que imagina que no despertarà cap interès, anuncia que en farà un breu 
resum d’allò que s’hi demana. 

La petició és que les paraules de major transparència se concretin amb actuacions reals. Els contractes 
menors –que són un figura que pot emprar qualsevol administració perquè així ho preveu la llei– tenen un 
gran dificultat per ser controlats pels ciutadans per saber en què gasta els doblers l’administració. 

Els partits polítics poden formular preguntes, sol· licitar documentació, demanar informació sobre els 
contractes que veuen que s’estan tramitant a través dels programes de comptabilitat del Consell de 
Mallorca però és molt difícil que la ciutadania pugui tenir accés a aquesta informació i, al final, una gran 
quantitat dels doblers que gasta l’administració ho fa mitjançant contractes menors. 

El Consell de Mallorca hi va fer un esforç i la passada legislatura es publicaven els contractes menors en 
la pàgina web de la institució. De fet, encara es pot comprovar que la darrera informació publicada sobre 
contractes menors és de l’any 2013, una informació que se bolcava amb un cert retard atès que s’introduïa 
la informació de tots els contractes realitzats durant l’exercici següent. 

Suposa que tothom creu que això se fa per tal que qualsevol ciutadà pugui tenir accés al llistat del 
contractes menors i saber qui, com i per quin motiu s’han contractat unes determinades quantitats del 
pressupost del Consell de Mallorca. 

Ara pensen que no just és que no estigui actualitzada la informació sinó que s’hi ha de fer una passa més. 
N’és un exemple l’Ajuntament de Palma que, des de fa anys i ara de forma més completa, està oferint una 
informació molt detallada sobre la contractació menor.  

Just accedint a la pàgina web de l’Ajuntament de Palma –i també d’altres administracions– es pot 
consultar, dia a dia, com s’estan tramitant aquests contractes menors. S’hi pot accedir i saber, en 
qualsevol moment, en què està treballant l’administració. 

Per aquest motiu, el Grup Popular demana quelcom que ja s’ha comentat en algunes ocasions en la 
Comissió de Transparència i és que els agradaria que aquesta informació –que altres administracions 
ofereixen al dia– se pugui oferir de la mateixa manera al Consell de Mallorca i els ciutadans hi puguin 
accedir d’una forma pràctica, real i actualitzada. 

Així doncs demanen que, a partir del proper 1 de gener, els contractes menors es publiquin en el perfil de 
contractant, actualitzats i amb tota la informació relativa al seu objecte, pressupost, terminis i estat de 
tramitació de la contractació.  

La Sra. SERRA (Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía) anuncia que, per descomptat, el seu Grup votarà a 
favor d’aquesta moció. 

Adverteix que resulta increïble que, després de més d’un any de legislatura, l’equip de govern hagi estat 
incapaç d’aconseguir tenir una pàgina web més o manco acceptable. També és cert que, per part del seu 
Grup, varen voler consultar un currículum d’una de les contractacions però no la varen poder trobar. La 
transparència és una exigència i una necessitat constant de la societat i més avui en dia. 

La Sra. MORA (El Pi-Proposta per les Illes) recorda que, durant el decurs de la darrera sessió plenària, la 
Sra. Palomino va parlar d’administració electrònica i va explicar que hi havia un problema amb la pàgina 
web. 

Fa avinent que aquest problema el tenen també els ajuntaments amb la plataforma de pàgina web que 
gestiona el Consorci de Tecnologies de la Informació i de les Comunicacions de Mallorca (TIC 
Mallorca). 

Aprofita l’ocasió per reconèixer la feina del personal de TIC Mallorca i fa constar el seu Grup està 
totalment d’acord amb els fonaments de la moció perquè també s’obliga els ajuntaments a què siguin 
transparents. De fet, de vegades passa que encara que la informació se publiqui, no resulta fàcil accedir-
hi.  

Per això, seria desitjable que es destinin més recursos a TIC Mallorca, ja sigui per adquirir nous gestors 
de pàgina web o més personal, per tal que aquesta transparència sigui efectiva. 
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El Sr. JURADO (conseller executiu de Participació Ciutadana i Presidència) manifesta que entén la 
confusió perquè el tema de pàgines web i transparència és un assumpte compartit entre els departaments 
de Modernització i Funció Pública i de Participació Ciutadana i Presidència. 

D’altra banda i en relació amb un comentari del Sr. Rovira, destaca la importància dels mitjans de 
comunicació perquè se sàpiga què fa el Consell de Mallorca però creu que no és el més important. 

Fa notar que està content que s’hagi presentat aquesta moció i de poder-la debatre però no és tan 
important que tot això llavors tengui ressò en els mitjans de comunicació. Per tant, creu que s’ha de 
relativitzar la necessitat de què els mitjans recullin fins al darrer mot del que se diu al Ple. 

Quant a la moció en si, comenta que l’equip de govern està a favor d’aconseguir un Consell de Mallorca 
més transparent i més obert, sobretot a la ciutadania que està pendent de veure el que se fa en aquesta 
institució. De fet, s’està treballant en aquesta direcció i entenen que la moció va en la mateixa línia que 
s’està intentant seguir al Consell de Mallorca. 

És evident que són necessàries algunes modificacions en la manera de funcionar a nivell de transparència 
dins el Consell de Mallorca com, per exemple, amb la recopilació d’informació que sempre ha estat molt 
complexa i per aquí és per on estan fent més feina. 

Assegura que ja s’ha començat a ordenar tot aquest tema per tal de poder publicar els contractes menors i 
altres matèries que s’han de publicar obligatòriament per llei a fi d’aconseguir un punt d’eficiència òptim 
i que la informació sigui publicada amb poc retard i que estigui disponible dins els terminis que marquen 
les lleis, concretament la Llei de transparència. 

Reitera que aquest és un aspecte en el qual s’està treballant i esperen que estigui enllestit dins el termini 
que el Grup Popular fixa en la moció perquè s’hi fa feina, de valent, des de tots els departaments del 
Consell de Mallorca. 

Per tot això, anuncia que l’equip de govern votarà a favor d’aquesta moció però, de totes formes, observa 
que és cert que estan publicats els contractes menors de 2013 però no hi estan ni els de 2014 ni els dels 
primers mesos de 2015, és a dir, que hi ha un retard important acumulat que implica un gran volum de 
feina a l’hora de bolcar la informació en les pàgines web. 

Torna a dir que la previsió és tenir-ho tot acabat dins els terminis que se fixen en la moció i, per això, 
s’arriscaran a subscriure la data que proposa el Partit Popular. 

Fa avinent que s’ha treballat molt, durant aquesta legislatura, envers tota l’acció de transparència del 
Consell de Mallorca i ja estan publicades les agendes dels alts càrrecs –abans només se’n publicaven les 
dels consellers/-es executius/-ves–, la qual cosa suposa una multiplicació de la quantitat d’agendes 
publicades.  

També s’ha reestructurat la pàgina web –encara que no li agradi a la Sra. Serra– introduint-hi millores per 
tenir la informació molt més ordenada. S’ha implementat molta feina com, per exemple, les accions de 
subvencions que ja està actualitzada a data d’avui, és a dir, que això demostra que la feina s’està fent però 
no és possible fer-la tota al mateix temps i a la mateixa velocitat. 

Això ha estat possible, en gran mesura, per la incorporació de nou personal en la secció de Transparència 
perquè creuen que és una prioritat que han de tenir. Opina, per tant, que van per bona direcció, que estan 
dins termini i, per acabar, reitera que votaran a favor de la moció, que és positiva i s’alegren de debatre 
mocions sobre transparència a les que puguin donar suport. 

El Sr. ROVIRA agraeix, per primer lloc, el suport de tots els grups polítics a la moció. 

Assenyala, tot seguit, que creu que de la lectura de la moció i de les intervencions es pot constatar que no 
hi ha cap tipus de critica exagerada a la feina que s’està fent. 

Ressalta que la passada legislatura s’inicià una tasca molt important quant al tema de transparència 
intentant arribar a acords unànimes dels grups polítics que aleshores formaven part del Consell de 
Mallorca, una tasca que s’ha de continuar tot i que falten moltes coses per fer. Fins i tot, malgrat tota la 
feina realitzada des del canvi de legislatura, encara queden coses per fer i segurament hi haurà moltes 
coses en les quals s’ha d’aprofundir. 

Tot i això, trobaven a faltar treball en aquest punt concret. Pensen que és un tema dels que havien quedat 
encallats en l’any 2013 i matisa que la informació de 2014 s’hauria d’haver publicat en 2015 però no se 
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va fer per causa del canvi de legislatura i la conseqüència és que la informació esdevé fins i tot ridícula 
perquè tenir publicada informació de 2013 en 2016 és certament lamentable i gairebé seria millor no tenir 
res publicat –que no se pugui consultar la informació d’anys anteriors– a què la gent hi entri i vegi que fa 
3 anys que no s’actualitza la informació. 

Queda clar que s’ha d’avançar en aquest tema i, sense exigir que funcioni dia 1 de gener com un rellotge, 
sí que estaria bé que al voltant d’aquesta data se pugui comptar amb una informació millor que la que hi 
ha ara i que estigui més actualitzada. Llavors, amb el temps, imagina que tot millorarà. 

El Sr. JURADO agraeix el to del debat de la moció i li assegura al Sr. Rovira que s’està treballant a tota 
màquina per tal de treure aquest tema endavant atès que consideren que és de cabdal importància. 

Fa notar que l’única opció que tenen és publicar-ho tot al dia o, almanco, aquest és l’objectiu que s’han 
marcat i intentaran acomplir-lo. 

Abans de concloure la intervenció, vol recordar que tota aquesta feinada s’ha feta gràcies al personal de la 
casa. Els polítics poden impulsar mesures o intentar reorganitzar alguns procediments perquè funcionin 
millor però l’esforç, tant de feina com de formació, per treure aquestes tasques és un mèrit del personal i 
els ho ha de reconèixer. 

Puntualitza que és qüestió de molta feina, de moltes persones en molts departaments, unes persones que 
han hagut de fer molta formació per poder avançar la transparència al Consell de Mallorca i, tenint en 
compte que volen ser més transparents i que queda molt de camí per recórrer, el més just és posar en valor 
la feina que s’hi està fent i que segur que donarà els seus fruits d’aquí a poc. 

Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat. 
 
Es troben absents Sevillano Miguel i Apesteguia Ripoll 
 
 
PUNT 21. MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP DE POPULAR DEL CONSELL 
DE MALLORCA EN DEFENSA DE LA CAÇA. 
 
Es dona compte de la següent moció:  

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

Davant les darreres manifestacions fetes per diferents col·lectius on es demana que per 
part del Consell de Mallorca es derogui el Pla marc de terrenys lliures o per posar 
dificultats a obtenir terrenys per poder caçar i exercir el seu dret cinegètic, i s’insta als 
ciutadans de Mallorca a demanar refugis de fauna, tot i que, per part del nostre Partit no 
estem en contra d’aquesta figura, però si que entenem que està regulada a l’article 23 de 
la llei de caça, la funció i finalitat d’aquests refugis. 
Davant el silenci més absolut per part d’aquesta institució i els seus responsables, 
referents als atacs constants al món de la caça 
Per tot això, el Grup Popular de Consellers del Consell de Mallorca proposa al Ple 
l’adopció del següent, 

ACORD 
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1.- Que el Ple del Consell de Mallorca recolzi amb les seves polítiques el col·lectiu de 
caçadors entenent com a tal que dins la tasca de la caça també exerceixen tasques 
mediambientals, control de fauna i manteniment del nostre territori. 
2.- Que el Ple del Consell de Mallorca reconegui com a competència pròpia la defensa 
de la caça amb totes les seves modalitats i faci polítiques en el seu benefici. 
 

La Sra. SOLER (PP) inicia la seva intervenció. 

Fa una sèrie de consideracions referides a les darreres informacions dels mitjans de comunicació en les 
quals s’insta els particulars a adherir-se als refugis de fauna, que estan regulats per la llei, o bé que se 
derogui la referència a que els ajuntaments s’acullin al sistema establert en el Pla marc de terrenys lliures.  

Observa que des de l’inici de la temporada de caça i de forma reiterada s’està parlant en contra del món 
de la caça, mai se destaca el benefici que aporta al medi ambient, al control de la fauna, de manteniment 
de terrenys, etc.  

Per aquest motiu el Grup del Partit Popular proposa que el Ple del Consell de Mallorca se manifesti amb 
una declaració de defensa de la caça regulada, amb les pertinents prescripcions legals, respectuosa amb el 
medi ambient i amb l’entorn. Explica que, per aquest motiu, es fa cada any una ordre de vedes 
consensuada amb el màxim possible de col·lectius de caçadors. 

Demana que sigui el Consell de Mallorca qui manifesti el seu suport a aquesta activitat cinegètica, com a 
competència pròpia de la institució. 

Destaca que la moció no pretén criticar la gestió que s’ha fet i tot seguit llegeix l’acord textualment.  

El Sr. PONS (Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía) anuncia que el seu Grup votarà a favor de la moció. 

El Sr. PASTOR (El Pi-Proposta per les Illes) anuncia que el seu Grup votarà a favor de la moció, atès que 
es tracta d’una moció de suport en general al món de la caça.  

El Sr. FONT (conseller executiu de Desenvolupament Local) intervé tot seguit. 

Fa saber a la Sra. Soler que no entén per quin motiu el Grup Popular ha presentat aquesta moció al Ple, 
atès que allò que se demana ja s’està fent des del primer minut en què se va iniciar la legislatura actual. 
Assegura que se fa de forma molt responsable i amb total consideració cap a aquest sector.  

Li fa notar que s’ha donat tot el suport a les societats de caçadors, que s’entén la caça des del punt de vista 
de la seva contribució a tenir cura del medi ambient i de l’equilibri que ha de tenir la natura i que se 
pretén que sigui una activitat de futur dins Mallorca. Assegura que pretenen que cada vegada siguin 
menys les persones que s’hi dediquin sense tenir la formació adequada i, alhora, tenen també la tasca de 
sensibilitzar la societat en els valors positius d’aquesta activitat cinegètica si se fa com pertoca.  

Tot i això, s’ha d’admetre que sempre hi haurà associacions i entitats contràries a la caça, però s’ha 
d’entendre que aquest fet forma part de la llibertat d’expressió i d’acció.  

Adverteix a la Sra. Soler que no esperi unes declaracions seves, com a conseller executiu ni tampoc de 
l’equip del Servei de Caça, en contra de les manifestacions de discrepància d’alguns col·lectius, perquè 
no ho farà. 

Torna a dir que fan molta feina i que parlen molt amb la gent, però no cercaran la confrontació perquè 
aquesta no duu enlloc. Defensa el diàleg permanent amb tots els col· lectius de gent per bé que en 
discrepin.  

Diu que procuren dur endavant iniciatives que hagin rebut el consens de tot l’àmbit de l’activitat 
cinegètica.  

Anuncia que votaran en contra de la moció, per bé que insisteix a dir a la Sra. Soler que no és perquè 
refusin el seu contingut, sinó justament perquè ja ho fan, tot el que proposa el seu acord. Opina que no té 
cap sentit, votar aquesta moció. 

La Sra. SOLER intervé a continuació.  
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Fa notar que ella no ha dit que no se faci la feina oportuna, però l’àmbit de la caça no ho percep d’aquesta 
forma. Tot i això, és clar que el Sr. Font té els seus motius per actuar així com ho fa.  

També recorda que el seu Grup presenta la moció en sentit positiu. D’altra banda, si és cert que ja fan tot 
allò que se proposa, no entén perquè la votaran en contra.  

Retreu que aquesta sessió del Ple s’hagi pogut aturar per fer un show mediàtic de la Fira del Dijous Bo 
d’Inca mentre el propi Ple de la institució vota en contra d’una moció que vol fer costat al món de la caça. 
Fa notar que el PSOE, Podem Mallorca i Més per Mallorca votaran en contra de fer costat als caçadors.  

Ho torna a retreure, perquè no entén que si ja se fa allò que demana la moció el Sr. Font mantengui el vot 
en contra a la moció. 

Diu que no vol pensar que l’actual pacte de governabilitat tengui tan fermat el Sr. Font, fins al punt de no 
poder votar a favor de la moció, si és cert tot el que ell ha explicat.  

El Sr. FONT respon tot seguit.  

Assegura que ell no té cap altre condicionant al marge del Pacte de Governabilitat, que és públic. 
Garanteix que cap dels companys socis de l’equip de govern no li ha imposat cap condició referida a les 
polítiques de caça que es duen endavant.  

Es reafirma en el convenciment que és justament aquesta política de caça, l’adequada. 

Reitera els motius del seu vot en contra i li fa saber que coneix perfectament quina és, la seva obligació 
sobre aquesta àrea de gestió i com s’ha de fer de manera correcta, no perquè el Grup Popular vulgui que 
el Ple de la institució ho determini.  

Diu que té la sensació que el Grup Popular té un problema, atès que durant la passada legislatura varen 
aprovar una llei de caça i ara han vist que se varen equivocar pel que fa a allò que se disposa per als 
espais lliures. Observa que potser temen perdre el sector dels caçadors, atès que durant aquesta legislatura 
es fan moltes coses.  

Diu a la Sra. Soler que l’equip de govern no fa feina pel vot, sinó pel sector de la caça, mentre que el 
Partit Popular sí que fa feina pel vot. Li diu que es veu i que es demostra.  

Li retreu el protagonisme que vol tenir per haver presentat aquesta moció en el Ple, tot i que el cert és que 
els caçadors ja se senten prou representats per l’actual equip del Servei de Caça, en totes les assemblees 
que se celebren –dues anuals, cosa que el Partit Popular no havia fet mai– en les quals se discuteix tot i 
s’aproven tots els acords.  

Admet que hi ha discrepàncies, dins aquest àmbit, però assegura que l’equip actual fa quinze o vint 
actuacions més que les que feia el Partit Popular durant la passada legislatura. Tot seguit esmenta una 
sèrie de projectes i li adverteix que en podria afegir molts més: un de defensa del conill, un de recuperació 
del ca mè, un d’ampliació del recomptes dels cens de caça i la recuperació de la subvenció a la Federació 
de Caça que el Partit Popular no havia donat.  

Finalment destaca que es tracta d’activitats potents, que el Partit Popular no va fer quan governava i ara 
mostren la seva gelosia perquè el govern actual les fa.  

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), cap abstenció i devuit vots en contra 
(PSOE, MÉS per Mallorca i Podem Mallorca). 
 
Es troben absents Mora Veny i Rovira de Alòs 
 
PUNT 22. MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP DE POPULAR DEL CONSELL 
DE MALLORCA RELATIVA ALS 18 MILIONS D’EUROS  EN RENDA 
SOCIAL. 
 
Es dona compte de la següent moció: 
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EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 

 El passat mes d’abril el Parlament de les Illes Balears va aprovar la llei 5/2016 de la 
Renda social Garantida de les Illes Balears per atendre a les persones amb risc 
d’exclusió social. 
Les previsions inicials que els partits del pacte varen fer d’aquesta ajuda eren de 50 a 60 
milions d’euros, per atendre de 100.000 a 115.000 persones de les Illes Balears. 
Realment el pressupost de 2016 del Govern Autonòmic va incloure una partida de 20 
MM d’€ i a priori s’estimava que la Renda social podria beneficiar a 12.000 persones en 
2016, amb ajudes entre 428 € per persones que viuen soles i 776 € per famílies amb 3 o 
més menors al seu càrrec. 
A dia d’avui pareix que cap de les previsions fetes pels responsables del Pacte s’han 
complit i la Consellera Santiago ha manifestat que dels 20 MM d’€ pressupostats se’n 
gastarien tan sols un 10%, 2 MM d’€. 
 
Sembla també, que els 18MM d’€ no dedicats al “rescat ciutadà” tal com indicaven els 
membres del pacte a l’hora de definit l’objectiu de la Renda social Garantida) no seran 
destinats a altres necessitats de serveis Socials, sino que aniran també a Sanitat i 
Educació, tal com va indicar la Conseller Fina Santiago, a una resposta parlamentària. 
Per tot això, el Grup Popular de Consellers del Consell de Mallorca proposa al Ple 
l’adopció del següent, 

ACORD 
 
1.- Instar al Govern de les Illes Balears que els 18 MM d’€ no disposats de la Renda 
Social Garantida en destinin a Serveis socials 
2.- Instar al Govern de les Illes Balears que faci la transferència als Consells Insulars els 
18 MM d’€ per atendre les necessitats que estimin més prioritàries 
 
 

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

El Sr. FELIP (portaveu de la Unió d’Associacions de Mallorca) fa la següent intervenció: 

“Honorable senyor president, senyores i senyors consellers, la Unió d’Associacions de Mallorca, referent 
a aquest punt, exposa el següent: 

Des de sempre i des d’àmbits diversos, inclosos els plens del Consell de Mallorca, la nostra entitat s’ha 
preocupat per la fràgil economia de la gent de Mallorca, especialment del cas de les persones amb més 
risc d’exclusió social.  

I, es vulgui o no, la crisi a Mallorca és molt important. I són moltes, les persones que pateixen seriosos 
problemes econòmics, sobretot les que es troben a l’atur, les indigents, les que treballen amb contractes de 
misèria, autònomes, petits comerciants, etc.  

Sí, la pobresa augmenta de forma vertiginosa. Treballin o no treballin, la gent de Mallorca no pot arribar a 
fi de mes sense fer malabarismes. Fa llàstima, veure captaires demanant almoina pels carrers sense que 
les nostres institucions adoptin les mesures d’ajuda necessàries. També fan llàstima, tants desnonaments. 
I veure que tanquen les seves portes comerços tradicionals i emblemàtics de tota la vida. I comprovar que 
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no es poden pagar els rebuts de l’electricitat, del gas, de l’aigua, del telèfon, etc. Fa pena veure que es 
passa fam. 

Són nombroses, les persones de Mallorca que es troben en una situació d’emergència econòmica. I 
aquesta situació els emporta cap a un malviure, a una pèssima qualitat de vida, a endeutar-se pels quatre 
costats, a depressions cròniques. I si això és democràcia, que vengui Déu i ho vegi.  

En molts països considerats del tercer món la gent viu molt millor que la gent de Mallorca, com ara a 
Cuba. A Cuba no hi ha desnonaments, tothom té feina, la sanitat funciona perfectament, sense llistes 
d’espera; tothom té habitatge, i en el mateix edifici d’habitatges allà on hi viu un ministre també hi viu la 
persona més humil del país; l’ensenyament és del tot gratuït, no hi ha ni rastre d’impostos, etc. És clar que 
és tot un referent, un exemple a seguir. Prenguin exemple de Cuba, senyores conselleres i senyors 
consellers!  

I davant el caos econòmic, què fan les nostres institucions, sobretot el grisenc Govern balear i, en menor 
mesura el Consell de Mallorca, per pal· liar, per frenar aquesta situació? Segons el nostre parer, poc, molt 
poc.  

Si durant la passada legislatura del PP la pobresa era una llosa per a la gent de Mallorca, durant aquesta 
ens trobam exactament igual. O, més ben dit, pitjor, molt pitjor. I no hauria de ser així, atès que ara el 
poder de les institucions es troba en mans de la denominada esquerra (bé, això d’esquerra és un dir) la 
qual, en teoria, ja hauria d’haver cercat alternatives per resoldre un problema tan prioritari.  

Ara és el moment en què les nostres institucions tenen el deure de reduir la forta i inacceptable pressió 
tributària que suporta la ciutadania de totes les condicions socials.  

És del tot urgent, abaixar els impostos, no es pot cruixir més el contribuent, sinó fer just el contrari, 
rebaixar i rebaixar imposts i, d’altra banda, crear llocs de feina.  

És del tot imprescindible, reduir les càrregues tributàries que contribueixin al sosteniment d’un 
creixement econòmic sà. I si les nostres institucions no estan capacitades per gestionar aquest assumpte 
importantíssim per a la salut econòmica de la gent de Mallorca, o no ho volen fer, aleshores potser que la 
nostra entitat comenci a demanar dimissions, atès que no es casa amb ningú, només ho fa amb el poble 
mallorquí que ho passa molt malament per poder subsistir.  

Actualment són més de 150 persones les que viuen al carrer permanentment. Com és possible, que el 
Govern balear i el Consell de Mallorca siguin tan inhumans, tan ineptes, tan incompetents, que ho 
consentin? Sr. Ensenyat, president del Consell de Mallorca, vostè és un polític sensible, valent i bona 
persona, faci alguna cosa, per favor, es posi al capdavant d’aquest assumpte i enfronti’s als seus 
companys polítics del funest Govern balear.  

El passat mes d’abril el Parlament de les Illes Balears va aprovar la Llei 5/2016 de la Renda Social 
Garantida de les Illes Balears per atendre les persones en situació de risc d’exclusió social. A dia d’avui 
sembla que quasi cap, o cap, de les previsions fetes pels responsables del Pacte no s’han complit.  

Vergonya, cavallers, vergonya! 

Moltes gràcies.” 

La Sra. CIRER (PP) comença la intervenció dient que, dia 4 de maig de 2015, una persona que coneixen i 
respecten com a gran expert en serveis socials, en qualitat de membre de la candidatura PSIB-PSOE al 
Parlament de les Illes Balears i portaveu del Grup Socialista al Consell de Mallorca, Sr. Jaume Garau, 
escrivia el següent: 

“La situación necesita un cambio. Un cambio progresivo que transforme la RMI en una renta básica 

para todas la familias y las personas que viven solas en situación de exclusión severa, en una renta 

básica para cubrir las necesidades vitales para llevar una vida digna. 

Un cambio es que esta nueva renta básica debe incluir a los jóvenes en situación de pobreza, a los 

trabajadores que no llegan a fin de mes por el trabajo parcial y precario que ahora tienen, a los mayores 

que viven solos y su renta no llega para cubrir los gastos de supervivencia y así como a otros colectivos 

especialmente vulnerables. 

Para una persona sola, esta cantidad básica puede estar en torno a los 750 euros mensuales. Para las 

familias, la cantidad debe ser mayor.” 
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En data 4 de juny de 2015, una vegada passades les eleccions, llegiren la notícia que deia: “PSIB, 
Podemos i MÉS per Mallorca han acordat avui posar en marxa, des del primer moment de la nova 
legislatura, una renda mínima garantida amb un cost anual per a la Comunitat Autònoma que podria 
ascendir de 50 a 60 M€. Els primers càlculs diuen que podrien atendre de 100.000 a 115.000 persones de 
Balears que se troben en risc d’exclusió social. El primer any no s’aplicarà però serà efectiva el proper 
any, o sigui, el 2016.” 

En el mes d’octubre de 2015, la notícia que se publicava era: “La Renda Social Garantida beneficiarà 
12.000 persones en 2016”, és a dir, que ja se passava de 100.000-115.000 persones en juny de 2015 a dir, 
en octubre de 2015, que se’n beneficiaran 12.000 persones en 2016, amb ajudes entre 428 i 770 euros. La 
notícia continuava dient: “En el pressupost de l’any següent, l’executiu autonòmic ha inclòs una partida 
de 20 M€”.  

Ho varen haver de comprovar perquè inicialment s’havia parlat de 50 o 60 M€, és a dir, que se’n 
pressupostava una quantitat sensible més petita a més dir-se que, per a 2016, el Govern de les Illes 
Balears preveia, com a beneficiàries, les famílies amb menors al seu càrrec i, per tant, tots aquells 
col· lectius que apuntava el Sr. Garau quedaven reduïts a famílies amb menors al seu càrrec. 

Com ja ha dit el Sr. Felip, en el mes d’abril de 2016 s’aprova la Llei 5/2016, de 13 d’abril, que deixa clar 
que el Govern de les Illes Balears decideix destinar 20 M€ que beneficiaran 3.000 famílies sense recursos 
de l’arxipèlag amb una previsió d’entre 9.000 i 12.000 persones beneficiàries. Se parla, aleshores, que la 
Renda Social Garantida és un dret subjectiu per a totes les persones que acompleixin els requisits. 

La Sra. Santiago deia que suposava el reconeixement del segon dret social per als ciutadans de les Illes 
Balears però que se començaria a aplicar només per a famílies amb menors sense ingressos. 

El Sr. Garau hi insisteix dient que és un “instrumento nuevo con el que el Govern de les Illes Balears 

continua con su política de rescate de la ciudadanía.” Per altra banda, la Sra. Camargo deia: “Hemos 

dejado de rescatar bancos y ahora toca rescatar a la ciudadanía.” 

Tothom se n’alegra i és una llei que s’aprova per unanimitat però passen els mesos i, en el mes de 
novembre de 2016, fa just un parell de dies, se publicava una notícia que deia: “Los 20 M€ 

presupuestados para el actual ejercicio, según la propia consellera de Servicios Sociales, Fina Santiago, 

apenas se han gastado 2 M€. El Govern pretendía llegar a 3.000 familias y solo ha llegado a 181.” 

Aquestes informacions aportades són per entendre els motius pels quals el Partit Popular presenta aquesta 
moció, unes informacions que fan que se li plantegin diferents preguntes: On és el rescat ciutadà? On 
queda el dret social que pensaven tenir totes les persones sense recursos? Com definirien tot això si ho 
hagués fet un govern del Partit Popular? Demagògia, mentida, venda de fum?  

Segurament dirien que és, com deia el Sr. Felip, una gran vergonya. Ella, en canvi, no s’atreviria a dir tant 
però sí que és una grandiosa presa de pèl a un col·lectiu que esperava aquest recurs com una taula de 
salvació i han vist que a ells, els més necessitats, no els ha servit per a res, de moment. 

Amb tot, la història no acaba aquí. Poden no haver sabut gestionar una ajuda de 20 M€ –que havien 
promès que seria de 60 M€– i poden no haver arribat a tota la gent que ho necessita per una mala gestió o 
no saber com fer-ho perquè era un recurs nou però, ara bé, si no han sabut gastar aquest recurs, hi poden 
posar remei i els 18 M€ que no ha gastat els haurien hagut de redistribuir en serveis socials, però no és 
així. 

La Sra. Santiago, en resposta a una pregunta de la Sra. Sandra Fernández, diu que els doblers de Renda 
Social Garantida no es malmenaran i aniran destinats a política de serveis socials, a política educativa i a 
política sanitària. Una partida considerable anirà a infraestructures de Serveis Socials, a Educació i a 
Sanitat. 

Aquí és on el PP veu més que justificat que s’aturin i pensin un poc què fer amb aquests 18 M€. Ressalta 
la importància de tenir clar que aquests 18 M€ no s’han sabut gastar com tocava però hi ha un col·lectiu 
que s’ha fet mereixedor del rescat ciutadà i d’un dret que li atribueix l’esmentada llei que va ser aprovada 
en el mes d’abril. 

Per tot això, el Grup Popular presenta una moció senzilla, en positiu i bona d’entendre que proposa instar 
el Govern de les Illes Balears que els 18 M€ no disposats de la Renda Social Garantida es destinin a 
Serveis Socials i, si és possible (ja que el Consell de Mallorca té les competències de Serveis Socials per 
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exercir-les d’una manera més propera que el Govern balear), demanar al Govern de les Illes Balears que 
transfereixi als consells insulars aquests 18 M€ per atendre les necessitats que s’estimin prioritàries. 

Fa notar que aquesta darrera petició deixa oberta la porta a què els responsables de l’IMAS puguin 
destinar aquests doblers a qualsevol necessitat que considerin prioritària, sense acotar ni capítol ni tancar 
les opcions que hi pugui haver per destinar aquesta dotació econòmica. 

La Sra. SERRA (Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía) manifesta que, una vegada més, queden 
al· lucinats davant un despropòsit com aquest. 

Relata que se fan unes previsions de 60 M€ per atendre unes 100.000 persones i se conformen amb 
consignar una partida de 20 M€ que just serveix per atendre 12.000 de les 100.000 persones i, dels 20 M€ 
pressupostats, se’n gasten 2 i els 18 M€ que no se gasten no van a serveis socials. 

Davant aquests fets, es demana si és que consideren que no hi ha gent que ho passa malament i d’on surt 
l’estudi que xifrava les persones necessitades en devers unes 100.000. 

Atesos els arguments exposats, el seu Grup no pot fer altra cosa que donar suport a la moció i assenyala 
que, tal vegada, s’haurien de plantejar unificar tots els serveis socials fent-ne la gestió des del Consell de 
Mallorca perquè no hi hagi tantes institucions que sembla que fan el mateix. Remarca que s’han d’evitar 
les duplicitats perquè, veritablement, els ciutadans ho agrairan. 

La Sra. MORA (El Pi-Proposta per les Illes) indica que vol fer una puntualització referida al primer punt 
d’acord de la moció. 

En aquest sentit diu que el seu Grup està totalment d’acord amb la moció i sol· licita que aquestes ajudes 
es poguessin destinar concretament a serveis socials, ja sigui a incrementar la dotació pressupostària del 
PPB o que fossin els mateixos serveis socials municipals que decidissin a quines partides volen que 
s’incrementi la dotació, que les puguin gestionar directament els serveis socials dels ajuntaments i no a 
través de l’IMAS. 

La Sra. PUIGSERVER (consellera executiva de Benestar i Drets Socials) li comenta a la Sra. Cirer que 
no sap com ha d’agafar els seus plantejaments. 

Si bé deia que no s’ha de fer demagògia amb aquest tema, resulta que la Sra. Cirer és la primera que se 
posa molt sensible amb un tema que s’ha tractat i discutit al Govern de les Illes Balears. De fet, la seva 
companya, Sra. Maria Salom, deu saber totes les explicacions que hi ha hagut al Parlament de les Illes 
Balears sobre la Renda Social Garantida. 

Els partits que han signat el pacte al Govern de les Illes Balears i també els que l’han signat al Consell de 
Mallorca tenen clar que, quan han arribat al govern, s’han trobat amb una situació molt dificultosa i que el 
creixement econòmic del darrer any no està solucionant els greus problemes de pobresa que se pateixen a 
les Illes Balears. 

La xifra que se va calcular a principis de legislatura era una xifra coneguda per tothom, una xifra que 
sortia en dades de l’IBESTAT o enquestes de qualitat de vida. Aquí és on es parla d’unes 115.000 
persones que viuen en situació de pobresa extrema i sobreviuen amb menys de 332 € al mes. Davant 
aquestes notícies, era clar que s’havia d’actuar fent-hi feina. 

Les dades que la Sra. Cirer comenta al principi de la seva exposició de motius (50-60 M€) era referida al 
total de persones beneficiàries però sempre s’ha deixat clar que la implantació de la Renda Social 
Garantida seria progressiva tot començant per les famílies amb menors al seu càrrec. Aquest càlcul, per 
tant, es va fer en base a bossa de 3.000 famílies, beneficiant unes 12.000 persones. 

Tot seguit fa notar que, en part, està d’acord amb alguns arguments del Sr. Felip però no en el seu conjunt 
perquè els partits d’esquerres han fet molta feina per fer front a aquestes dificultats de la ciutadania de 
Mallorca i, si saben que hi ha 150 persones que viuen al carrer, és perquè s’han preocupat per saber-ho. 
Se n’han fet estudis i se’n farà un altre pel mes de març de 2017 i s’implementaran mesures per fer-hi 
front. 

També, per part del Govern de les Illes Balears, s’ha fet molta feina de publicitat i comunicació. Varen 
visitar totes les unitats de treball dels diferents municipis de totes les illes. Se’n va fer una campanya molt 
directa als mitjans de comunicació. La renda va sortir el mes de maig i durant la primera setmana s’hi 
presentaren més de 1.200 sol· licituds. 
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La previsió feta per a famílies no és tan dolenta però sí que la posada en marxa de la renda va coincidir 
amb l’inici de la temporada turística i moltes de les sol· licituds presentades les varen aturar els mateixos 
sol· licitants perquè havien trobat feina. 

Reitera que la moció versa sobre un assumpte que ja s’ha tractat al Parlament de les Illes Balears, on ha 
estat explicat molt bé. 

Pel que fa als 18 M€ no disposats, diu que pot ser que no quedin tots en la Conselleria de Serveis Socials 
però sí que se destinaran tots al benestar de les persones de les Illes Balears. És necessari que aquests 
doblers vagin a altres partides, com Educació i Sanitat, perquè la Comunitat Autònoma de les Illes 
Balears està patint una greu situació financera i s’han deixat de banda compromisos com el del Sr. 
Montoro que no ha enviat el 80 M€ que hi havia per a carreteres. 

Per això, des d’Hisenda i Pressuposts del Govern de les Illes Balears s’ha hagut de fer moltíssima feina 
per reorganitzar les partides i, si la Renda Social Garantida només ha arribat a una sèrie de famílies i hi ha 
hagut un sobrant de doblers, la dotació pressupostària ha estat redistribuïda i ja s’han destinat gairebé 8 
M€ a residències de gent gran, centres de dia o la reforma d’Es Pinaret. 

A més a més, 600.000 € aniran a beques de menjador i la resta, com deia abans, a Educació i Salut perquè 
la Comunitat Autònoma pateix una greu situació de finançament. Per tant, refusa que se digui que els 
doblers sobrants no s’han destinat al benestar de la ciutadania. 

Quant al segon punt d’acord de la moció, anuncia que hi votaran en contra perquè el l’IMAS, durant el 
2016, ha tengut 11 M€ més de pressupost que s’han destinat a polítiques socials i no s’ha hagut 
d’augmentar la partida d’RMI perquè molts dels seus usuaris han passat a Renda Social Garantida i, en 
aquests moments, l’IMAS no necessita cap aportació extraordinària dins aquest exercici, cosa que no 
significa que no se demanin més doblers amb vista a 2017. 

Per concloure, torna a dir que, ara per ara, es destinen 8 M€ a temes de residències, centres de dia i la 
reforma d’Es Pinaret i, per tant, l’equip de govern votarà en contra d’aquesta moció. 

La Sra. CIRER li agraeix a la Sra. Puigserver l’esforç que ha fet per tal de justificar el que és 
injustificable, intentant trobar arguments allà on no n’hi ha. 

Subratlla que ha començat dient que és un tema tractat al Parlament de les Illes Balears i, al respecte, li fa 
notar que ja ho sabia i que, donat que al PP no li agrada ni està d’acord amb la solució que dóna la Sra. 
Santiago per als 18 M€ (que eren per a una causa molt concreta), per això al Ple del Consell de Mallorca 
–amb coherència d’acció i pensament amb els companys del PP al Parlament de les Illes Balears– 
presenten aquesta moció a veure si hi poden fer pressió i reconduir una situació que no és com hauria de 
ser. 

La situació és mala d’entendre i li planteja al govern si estan contents que només s’hagin gastat 2 M€ dels 
20 M€ pressupostats i que només s’hagi arribat a 181 de les 3.000 famílies que volien ajudar. Tot això ho 
justifica la Sra. Puigserver dient que no hi ha cap altra necessitat a l’illa de Mallorca, és a dir, que llevat 
d’aquestes 181 famílies, no n’hi ha d’altres que passin dificultats i, per tant, han bastat 2 M€. 

Hom veu que han cercat pertot i han pogut comprovat que tothom ho tenia tot solucionat, però això xoca 
molt amb la informació difosa. També li sorprèn que la Sra. Puigserver digui que han fet molta feina per 
fer un estudi de persones que viuen al carrer i li sorprèn perquè aquell primer recompte el va fer el Partit 
Popular, quan durant la passada legislatura dirigia l’IMAS. 

Això no significa que vulgui dir que la Sra. Puigserver no faci molta feina. Tampoc no dubta que en faci 
molta per fer el segon recompte però, la informació difosa sobre les 150 persones que viuen al carrer, són 
dades extretes d’un recompte elaborat en el mes de març de 2015, quan la Sra. Puigserver encara no era a 
l’IMAS. Així doncs, la informació que ha difós és una informació que ja va trobar i que era el resultat del 
recompte fet per l’anterior govern. 

Llavors hi ha altres retalls de premsa que se fan ressò dels informes de pobresa que aporten unes altres 
xifres, les quals no sap si la Sra. Puigserver desconeix o simplement no les llegeix. 

La Sra. Puigserver aquí i la Sra. Santiago al Parlament de les Illes Balears són capaces de dir-los que, més 
enllà d’aquests 181 famílies, no n’hi ha cap altra que necessiti res però els informes recullen que, a part 
d’això, hi ha més de 400 persones a albergs. Per això, suggereix que visitin Ca l’Ardiaca i Casa de 
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família, que té perfils més normalitzats, perquè potser aquestes persones, amb una ajuda, podrien sortir de 
Casa de família i començar una nova vida amb un habitatge llogat, per exemple. 

Retreu que s’hagin limitat al perfil que contemplava la llei, el de famílies amb menors al seu càrrec, i se’n 
donen per satisfets malgrat que hagin sobrat 18 M€. Demana, per tant, on és aquella apocalipsi que 
anunciaven abans de les eleccions sobre el rescat ciutadà perquè tot era un desastre i hi havia una pobresa 
extrema a les escoles. 

Aquell discurs d’abans de les eleccions no se correspon amb les actuacions que fan ara quan governen. 
Això crida molt l’atenció perquè és impossible que allò que vaticinaven que se trobarien, ara resulti que 
no trobin perfils de persones ni famílies per destinar aquests 18 M€ i els desviïn a fer obres a un hospital, 
a fer una residència o fer el que sigui. 

Cert és que millorar les carreteres redunda en el benestar de la ciutadania però no és d’aquest benestar que 
estan parlant. El departament que dirigeix la Sra. Puigserver no se’n cuida d’aquest tipus de benestar; 
s’encarrega dels serveis socials i ha d’atendre les necessitats bàsiques i primàries dels ciutadans. 

Remarca que, per descomptat, se suposa que totes les actuacions del Consell de Mallorca redundaran en 
el benestar de la societat però, en aquest cas concret, s’està parlant d’un tipus de benestar concret, el 
benestar essencial que és la subsistència. 

Per aquestes raons, el Partit Popular està totalment en desacord que els doblers sobrants es destinin a 
altres actuacions que no siguin purament de serveis socials i, com que creuen que ha de ser així, volen que 
siguin els consells insulars que reparteixin els doblers i, com deia al Sra. Mora –a qui agraeix el suport, 
igual que a la Sra. Serra–, acceptaria que en la moció, allà on diu “...per atendre les necessitats que 
estimin més prioritàries.”, s’afegeixi “...de tots els municipis.” 

Finalment insisteix en què s’ha d’entendre el concepte i que a la població li resulta difícil comprendre que 
hi hagi 20 M€, dels 60 que havien promès, només en gastin 2 i diguin que la resta ja la gastaran en altres 
coses.  

La Sra. PUIGSERVER fa constar que el Govern de les Illes Balears ha actuat ràpidament quan ha vist que 
no s’arribava al nombre estimat de beneficiaris i ha ampliat els perfils a persones totes soles, a què feia 
referència el Sr. Garau fa un any, és a dir, joves aturats o majors de 45 anys amb problemes per trobar 
feina. 

Recalca que s’hi ha fet tota la via que ha estat possible per tal que, a partir de novembre, se puguin 
ampliar els perfils i, per tant, el nombre de beneficiaris. 

La Renta Social Garantida se va aprovar el mes d’abril, les sol· licituds se varen poder presentar a partir 
del mes de maig coincidint amb l’inici de la temporada alta d’estiu, una temporada que ha estat molt 
bona, encara que això no vol dir que les famílies estiguin cobrant uns sous adequats i suficients per sortir 
de la crisi, aspecte aquest que també s’haurà de treballar. 

Nega, a continuació, que els doblers sobrants –els 18 M€– vagin a carreteres i remarca que van a 
Educació i a Sanitat. Si la Sra. Cirer ha de ser coherent amb el seus companys del Parlament de les Illes 
Balears, li estranya que aquests companys seus demanin, per a l’any que ve, un increment de 1.000 M€ 
per a Educació mentre que, per altra banda, la Sra. Cirer està dient que no veu bé que se’n destini una 
part, d’aquests 18 M€, a Educació. 

Constata que està ben contenta que una part d’aquests doblers vagin a Educació i reconeix que l’any que 
ve s’hauran d’estudiar nous perfils de beneficiaris de Renda Social Garantida i que el Consell de Mallorca 
hi ha de destinar més doblers. De fet, el pressupost de l’IMAS de 2017 s’incrementa en 18 M€, s’està 
negociant amb el Govern de les Illes Balears el pla de finançament per als ajuntaments i es destinaran més 
de 9 M€ a nous programes i serveis per atendre persones en risc d’exclusió social a Mallorca. 

Per tancar el debat, fa avinent que en aquests moments la feina del Consell de Mallorca és negociar amb 
el Govern de les Illes Balears per millorar les transferències i els convenis els hi arribin però estan acord 
que decideixin destinar aquests doblers a Educació i Sanitat i, per això, votaran en contra d’aquesta 
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), cap abstenció i desset vots en contra 
(PSOE, MÉS per Mallorca i Podem Mallorca). 
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Es troben absents Ensenyat Riutort, Soler Torres i Pons Cuart. 
 
PUNT 23. MOCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO CIUDADANOS (PARTIDO 
POR LA CIUDADANIA), DEL CONSELL DE MALLORCA, POR LA QUE 
SOLICITA QUE EL CONSELL DE MALLORCA ADOPTE LAS 
ACTUACIONES NECESARIAS PARA LA PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO 
HISTÓRICO (MONASTERIOS Y CONVENTOS). 
 
Es dona compte de la següent moció: 
 
Son claros y manifiestos los problemas que muchos monasterios y conventos presentan 
en Mallorca. Se trata de un patrimonio histórico y artístico (muchas veces unido a un 
patrimonio de grandes Archivos y Bibliotecas) repartido por toda la Isla que está 
sometido a diferentes amenazas para su conservación adecuada. 
 Se trata de bienes inmuebles y muebles muy antiguos con fácil deterioro y con 
problemas la mayor parte de las veces de mantenimiento.  
 
 En ocasiones dichos bienes pierden su uso religioso o lo ven claramente disminuido: 
por falta de vocaciones religiosas y envejecimiento de los monjes y monjas. 
 
 En algunos casos puede haber también problemas de propiedad que en último término 
tienen que dilucidarse en los Tribunales. 
 
En muchos casos, por ser bienes inmuebles bien situados y de gran volumen edificado, 
los conventos y monasterios permiten albergar nuevos usos y grandes inversiones que 
pueden hacer dudar de cómo se conservará el patrimonio histórico de Mallorca. 
 
 En ciertos ejemplos, como por ejemplo el de Artá o Sineu, los municipios pueden optar 
a participar en el uso, gestión y conservación de estos espacios. 
 
Casos en lo que concurren los elementos que enunciamos son Sant Jeroni (o Santa 
Elizabet en Palma), Sineu (Monjas Concepcionistas), Ermita de Betlem (Artà), 
Dominicas (Palma Polígono), entre otros. En el caso de Sant Jeroni hemos constatado 
que el Presidente Ensenyat se ha reunido con la Iglesia y la Congregación Religiosa 
deseando apoyar la conservación adecuada del Monasterio. 
 
Por otro lado, podemos constatar que en algunos casos las propias Congregaciones o 
Órdenes religiosas se están movilizando para gestionar y administrar su patrimonio del 
mejor modo posible: nos referimos a Lluc i La Real, Sant Francesc, La Porciúncula i 
Cura (Sagrats Cors i Franciscans) que están abriendo el patrimonio histórico a usos 
sociales (programas sociales) y al turismo facilitando su conservación. 
 
 
Por ello proponemos el siguiente  
 
                                               ACUERDO 
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1- Instar al Consell de Mallorca para que promueva la obtención de recursos      
(ecotasa, Instituto de patrimonio Cultural de España o incluir una partida en los   

 presupuestos de 2017) para realizar un proyecto de conservación y gestión 
patrimonial integral del Monasterio de monjas Jerónimas(Santa Elisabet de 
Palma). 

 
2- Instar al Consell de Mallorca a través de convenio de Colaboración con la 

propiedad, disponga al amparo de la ley y garantizando las medidas de 
conservación y seguridad en un plazo razonable la apertura al público con un 
horario adecuado para divulgar este   patrimonio. 

 

La Sra. SERRA (Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía) explica que el seu Grup defensa els monuments 
pel seu valor històric i considera que l’administració s’hi ha de comprometre.  

Planteja el cas concret del convent de Sant Jeroni, un patrimoni històric i artístic que actualment es troba 
sotmès a un greu deteriorament per manca de manteniment i també per problemes relacionats amb la 
propietat de l’immoble.  

Tot seguit llegeix textualment l’acord que proposa la moció del seu Grup.  

El Sr. AMENGUAL (El Pi-Proposta per les Illes) expressa la conformitat del seu Grup amb els 
antecedents que formula aquesta moció.  

Fa saber que el seu Grup no votarà en contra de la protecció, de la restauració i d’aquest tipus de 
col·laboració del Consell de Mallorca pel que fa als béns immobles i els edificis religiosos, però també 
defensa el mateix en el cas dels edificis civils, i amb molt més motiu quan es tracta d’un Bé d’Interès 
Cultural (BIC), com és el cas que planteja la moció.  

Tot i això, adverteix que el seu Grup estarà a l’aguait d’allò que digui l’equip de govern de la institució, 
per tal d’evitar crear determinats precedents. Fa avinent que són moltes, les persones propietàries de béns 
BIC, raó per la qual s’ha de tenir molta cura a l’hora de decidir quines ajudes i a qui es donen.  

Recorda que el seu Grup ja va presentar fa temps una moció per demanar la creació d’un registre 
d’edificis singulars de Mallorca, civils i religiosos, i no només BIC. La intenció era poder fer actuacions 
reglades i adients d’acord a les prioritats establertes per tots els ajuntaments.  

Torna a dir que el seu Grup no votarà en contra, per les raons que ha explicat, però reitera l’advertiment 
d’anar molt alerta en la forma en què s’actua en aquest cas per tal d’evitar crear greuges comparatius.  

El Sr. ROTGER (PP) diu que el seu Grup està d’acord amb l’esperit d’aquesta moció i que comparteix la 
preocupació i l’ocupació que pertoca a la institució pel que fa a totes les actuacions i les iniciatives 
destinades a la protecció del patrimoni històric de Mallorca.  

Fa notar que més del 80% d’aquest patrimoni el gestiona l’Església Catòlica i que el Consell de Mallorca 
té un instrument, la Comissió Mixta de Patrimoni, dotada pressupostàriament, que determina quines són 
les actuacions necessàries per a aquesta finalitat. Demana que la dotació econòmica d’aquesta comissió 
s’augmenti, perquè les seves necessitats són imperioses, com és el cas concret del monestir de Santa 
Elisabet.  

Tot i compartir el seu Grup l’esperit de la moció, considera que s’hi haurien de fer una sèrie de millores, 
des del punt de vista tècnic, en el mateix sentit que ha indicat el Sr. Amengual (El Pi-Proposta per les 
Illes) per tal que no comprometin el Consell de Mallorca més enllà d’allò que estableixi la llei sobre 
aquesta qüestió.  

Pel que fa a la petició de promoure l’obtenció de recursos, fa avinent que ha de ser en el sí de l’esmentada 
comissió mixta on s’ha de fer, com també la feina de col· laboració amb les persones propietàries dels 
béns objecte de protecció per tal que sol· licitin aquests recursos, atès que és obvi que no ho podrà fer la 
institució en nom seu.  

Quant a la petició d’incloure una partida pressupostària en el pressupost de 2017 per realitzar projectes de 
conservació patrimonial integral del monestir de Santa Elisabet, el Grup Popular opina que si s’ha de fer 
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un projecte de conservació integral del patrimoni, com ja varen fer durant la passada legislatura, amb 
motiu del trasllat de la biblioteca al convent de les monges tancades d’Inca basat en un protocol 
d’actuacions per tal de garantir la seguretat del patrimoni, atès que se va determinar que els llibres també 
eren un BIC.  

Consegüentment, el Consell de Mallorca no pot comanar un estudi, un projecte de conservació 
patrimonial sinó que allò que pot fer és, dins l’àmbit de la Comissió Mixta de Patrimoni, encomanar-ho a 
la persona responsable de la propietat de l’edifici, com es va fer, per exemple, en el cas del castell de 
Santueri.  

Torna a dir que ha de ser la persona propietària la que es vegi en la tessitura de dur a terme la redacció del 
projecte de conservació patrimonial; en aquest cas concret, el projecte que tengui com a finalitat la 
preservació del monestir de Santa Elisabet.  

Assenyala que, si el Grup Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía accepta aquestes observacions que ha fet, 
referides a la moció, el Grup Popular la podria votar a favor, atès que comparteix el seu esperit i la seva 
finalitat.  

Fa avinent que, en definitiva, d’allò que es tracta és d’estimular que la institució que és competent en la 
preservació del patrimoni, que és el Consell de Mallorca, treballi de forma activa amb la propietat del bé, 
per trobar conjuntament la solució, atès que es pot aprofitar l’existència d’un instrument jurídic que 
permet aturar el deteriorament que presenti i tenir també un pla d’actuació.  

Pel que fa al segon apartat de l’acord, opina que aniria inclòs dins la redacció del projecte de conservació, 
de forma que estaria tot relacionat.  

Per acabar torna a dir que, si la Sra. Serra accepta aquestes apreciacions concretes que ell ha fet, el seu 
Grup votarà a favor de la moció.  

El Sr. MIRALLES (conseller executiu de Cultura, Patrimoni i Esports) intervé a continuació. 

Diu que, evidentment, l’equip de govern de la institució entén la filosofia d’aquesta moció i la iniciativa 
del Grup Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía.  

Entén que va encaminada a fer actuacions de col·laboració amb les diverses propietats del patrimoni, que 
al seu parer hauria de tenir un profit per al conjunt de la ciutadania. 

Respon al Sr. Amengual que no es tracta de fer parts i quarts, en el cas d’aquestes propietats.  

Puntualitza que s’ha parlat del monestir de Santa Elisabet com exemple d’una filosofia de feina, perquè és 
evident que al cap i a la fi recau sobre la propietat, i en aquest cas concret la propietat de l’immoble és 
encara un tema en discussió i debat; aquest fet dificulta molt més la intervenció concreta en l’esmentat 
immoble.  

Per aquest motiu, lluny de fer una intromissió en el debat o la disputa de fons sobre la qüestió de la 
propietat de l’immoble, allò que ha d’interessar a la institució és la conservació d’aquest patrimoni.  

Manifesta que coincideix amb la proposta que ha fet el Sr. Rotger en el sentit d’incorporar, en el primer 
punt de l’acord, la referència a obtenir els recursos d’acord amb la propietat del bé, perquè d’altra forma 
no s’aconseguiria res; un cop determinat qui és la legítima propietat per obtenir els recursos, comencen 
les actuacions.  

En canvi, fa notar que no ha acabat d’entendre el matís que volia incorporar el Sr. Rotger quan ha parlat 
de la realització d’un projecte de conservació i de gestió patrimonial integral per al monestir de Santa 
Elisabet és la voluntat dels col· lectius en litigi.  

Puntualitza que ell considera correcte instar el Consell de Mallorca a promoure els recursos, d’acord amb 
la propietat, siguin d’on siguin: ecotaxa, Institut del Patrimoni Cultural, etc i en cas que sigui possible 
també per mitjà de la partida pressupostària del Conveni de la Comissió Mixta de Patrimoni, que existeix, 
i el Sr. Rotger també hi ha fet referència. 

Comenta que tal i com està redactada li sembla bé, però tampoc molesta gens tot allò que ha explicat el 
Sr. Rotger.  

Afirma que entén la filosofia de la moció, en el sentit que el Consell de Mallorca ha de treballar per 
aconseguir que es puguin visitar el BIC. Fa notar que ja n’existeixen, d’experiències anteriors, no en el 
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cas concret d’un monestir però sí en casos de tafones, torres i molins. Assegura que sempre que una 
propietat manifesta la seva voluntat de rehabilitació d’uns béns, el Consell de Mallorca hi participa i fins i 
tot hi col· labora econòmicament, en uns casos per mitjà de la brigada de Patrimoni i en uns altres amb un 
pla especial, com és el cas del programa especial per a les torres de defensa.  

En conseqüència, dins aquest marc, considera que facilitar l’obtenció de les ajudes és correcte i 
assumible. Diu que comparteix també les aportacions que ha fet el Sr. Rotger i anuncia que, en aquests 
termes, no hi veu cap inconvenient per votar favorablement la moció.  

La Sra. SERRA diu que el seu Grup no té cap inconvenient en establir aquest conveni de col·laboració 
amb la propietat d’un bé, sempre i quan això no endarrereixi les gestions, com ara si existeix un conflicte 
entre ambdues parts; suposa que no renunciarien a que hi hagi una col·laboració per part del Consell de 
Mallorca.  

Fa avinent que l’única cosa que interessa al seu Grup és que el convent de Santa Elisabet no es deteriori 
més i que s’hi facin ja les actuacions oportunes.  

Per acabar agraeix el suport que s’ha expressat a la moció.  

El Sr. AMENGUAL assenyala que, si hi ha un litigi i encara no se sap qui és el propietari del convent de 
Santa Elisabet, és obvi que el Consell de Mallorca no podrà signar cap conveni amb ningú. 
Consegüentment, adverteix que s’ha d’anar molt alerta amb la redacció final de l’acord de la moció. 

Assegura que el seu Grup està conforme amb tots els matisos que hi ha introduït el Grup Popular.  

Pel que fa als comentaris del Sr. Miralles sobre l’expressió “parts i quarts” que ell ha esmentat durant la 
seva primera intervenció, diu que vol aclarir que ha sorgit a causa de la redacció del punt primer de la 
moció, que després ha matisat el Sr. Rotger, atès que s’ha d’anar molt alerta amb la redacció definitiva 
que s’aprova, perquè si tots els particulars i totes les propietats, privades o públiques, pretenen que el 
Consell de Mallorca exerceixi d’intermediari per poder aconseguir ajudes econòmiques, és clar que 
sorgirien problemes.  

El Sr. ROTGER reitera que, tot i estar d’acord amb el nucli de la moció, també és cert que s’ha d’anar 
amb peus de plom a l’hora de concretar la redacció de la moció. Certament, la bona intenció sobre la 
finalitat és clara, però s’està parlant d’un bé que no és propietat del Consell de Mallorca, sinó d’una 
entitat que té pendent de resoldre un litigi.  

Tot i això, a dia d’avui algú en té la possessió, i és qui en té també obligacions. Qui en té el títol de 
disponibilitat també té unes obligacions i si és patrimoni té l’obligació de conservació i de preservació, 
més encara si es tracta d’un BIC. Per aquest motiu, és clar que qui ha de cercar els recursos és qui té el 
títol de disponibilitat del monestir de Santa Elisabet.  

D’altra banda, opina que el Consell de Mallorca ha de requerir a qui té el títol de disponibilitat del 
monestir de Santa Elisabet la redacció d’un projecte de conservació, perquè si després no es du a terme 
quan s’ha establert un termini es poden donar les ordres d’execució pertinents si es troba en perill la 
preservació dels valors culturals i patrimonials que s’han de preservar.  

Observa que totes les gestions s’han d’encaminar cap a treballar conjuntament; qui n’és el titular del 
monestir de Santa Elisabet ha de saber que el Consell de Mallorca està preocupat per trobar formules de 
solució del problema que actualment planteja aquest edifici.  

Torna a recordar que la institució ja va haver d’intervenir quan se va fer el trasllat del mobiliari i dels 
llibres, atès que se va informar que tenien un valor patrimonial que calia informar i preservar 
degudament.  

El Sr. MIRALLES afirma que està d’acord amb tot el que s’ha explicat i no hi té res més a dir.  

Pel que fa al primer punt de la moció, considera que queda clar que la institució es posa a disposició per 
ajudar la propietat a obtenir recursos per elaborar aquest document, però el Consell de Mallorca no 
assumeix, en cap cas, la iniciativa de redactar aquest document. És evident, que no ho podria assumir.  

Reitera que ha existit, des de sempre, la bona disposició de la institució a col· laborar amb la propietat per 
fer possible la rehabilitació, la conservació i l’obtenció de recursos i els plans de gestió i de conservació. 
Pensa que si això queda clar, no hi haurà cap problema.  
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El Sr. PRESIDENT comenta que s’accepta l’esmena. Tot seguit demana al Sr. Mas (secretari general) si 
té clar en quins termes s’accepta. 

El Sr. MAS (secretari general) respon que no queda clar.  

El Sr. PRESIDENT comenta que convé conèixer quina és la redacció definitiva de l’acord, perquè la 
Secretaria General en tengui constància. 

El Sr. MAS (secretari general) diu que seria convenient que les esmenes se presentin per escrit, per evitar 
complicacions quan es facin les actes digitals.  

El Sr. PRESIDENT adverteix que, atès que a partir del proper mes de gener les actes seran digitals, 
visuals, convé que se presenti per escrit la redacció de l’acord, perquè quedi tot ben clar.  

Tot seguit fa notar que convé saber com queda redactada l’esmena a la moció del Grup Ciudadanos-
Partido de la Ciudadanía, perquè la Secretaria General en prengui nota.  

El Sr. MIRALLES proposa presentar la redacció de l’esmena per escrit, per tal d’incloure-la a l’acta. 

El text literal que presenta és el següent: 

“Instar el Consell de Mallorca per a què: 

1. Promoure l’obtenció de recursos econòmics d’acord amb el titular dels drets del Monestir de Santa 
Elisabet, amb la finalitat de servir a la preservació dels seus valors culturals (Institut de Patrimoni 
Cultural d’Espanya, ingressos estades turístiques, ...). 

2. Promoure amb el titular dels drets del Monestir la realització d’un projecte de conservació i gestió 
patrimonial integral del Monestir de Monges Jerònimes de Santa Elisabet de Palma, amb la finalitat 
de la preservació, divulgació i coneixement dels seus valors culturals.” 

Sotmesa la proposta esmenada a votació, s’aprova per unanimitat. 
 
Es troben absents Sr. Serra Comas i Bujosa Estarellas 
 
PUNT 24. MOCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO CIUDADANOS (PARTIDO 
POR LA CIUDADANIA), DEL CONSELL DE MALLORCA, SOLICITANDO 
LA MEJORA DE LA MOVILIDAD EN LOS ALREDEDORES DEL CENTRO 
DEPORTIVO RAFA NADAL. 
 
Es dona compte de la següent moció: 
 

En la pasada sesión plenaria que tuvo lugar el 10 de Octubre en el Ayuntamiento 
de Manacor se puso de manifiesto la necesidad de buscar una solución al colapso, 
saturación y sobre ocupación del aparcamiento público situado junto a la Torre dels 
Enagistes de Manacor, donde se encuentra un campo de fútbol, el Museo Municipal, la 
voltadora ciclista, las pistas de atletismo, pistas de tenis; y ahora se ha incorporado el 
Centro de Alto Rendimiento de Tenis de Rafa Nadal (actividad esta última de interés 
general y autonómico). 

Por parte de la coalición MES-Esquerra se instó al alcalde y al Equipo de 
Gobierno si tenían alguna solución para resolver el problema porque esta empresa 
privada (Centro Rafa Nadal) ocupa casi la totalidad del parking público y sus 
alrededores. 

La regidora de urbanismo contestó afirmando que la movilidad y accesos es 
competencia del Consell de Mallorca que es dueño de la carretera que va desde 
Manacor a Calas de Mallorca, y por eso el Ayuntamiento de Manacor poco puede decir 
en lo referente al parking y los accesos. 
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Además de la problemática en cuanto a los accesos al parking se suma que la 
carretera de Manacor a Calas de Mallorca y Son Forteza ha incrementado su tráfico el 
500% en los últimos tres años. Las Cuevas del Drach y Perlas Majórica llevan a sus 
clientes por allí para evitar el paso por las Cuevas del Hams, la vía Manacor - Porto 
Cristo, que junto a la implantación del Centro Rafa Nadal está suponiendo un atasco 
generalizado de la carretera. 

La situación ahora mismo es un caos, existe un gran colapso, está saturado y 
todo se ha quedado pequeño por la dinámica del Centro de Alto Rendimiento de tenis de 
Rafa Nadal. 

El Govern y el Consell de Mallorca cuando dieron las licencias debieron 
prevenir lo que ahora es un gran problema. 

Desde el Consell de Mallorca hay que buscar una solución a los 
estacionamientos y los accesos. 

 
Por todo ello, desde el Grupo de Ciudadanos del Consell Insular de   Mallorca 

 INSTAMOS:  
 
1- Que el Pleno del Consell de Mallorca elabore un estudio para buscar una solución a 
los problemas de movilidad que actualmente están padeciendo los vecinos de Manacor 
en la zona de la Torre dels Enagistes . 
2- Que se estudie la posibilidad de realizar una rotonda en la carretera de Manacor a 
Calas de Mallorca Ma-4015 a la altura del Centro Rafa Nadal que permita una entrada 
más fluida y segura del tráfico. 
3- Que se de cuenta a este pleno en un plazo máximo de 6 meses sobre la evolución de 
estas propuestas. 

El Sr. PONS (Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía) exposa que, com bé saben, al municipi de Manacor, 
d’ençà que s’inaugurà el centre d’alt rendiment Rafa Nadal, els manacorins estan molests pels problemes 
de mobilitat a la zona de la Torre dels Enagistes de Manacor. 

Al consistori manacorí s’ha debatut aquesta problemàtica de mobilitat i accessos a la carretera de 
Manacor a Cales de Mallorca però no s’hi ha trobat cap solució. La regidora de Mobilitat ha dit que és 
competència del Consell de Mallorca i Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía hi està d’acord. 

No s’ha d’oblidar que en aquesta carretera s’ha incrementat el trànsit rodat un 500% en 20 mesos, d’ençà 
que hi ha cartells per tota la ciutat que aconsellen emprar aquesta via per anar a Portocristo a veure les 
coves, la qual cosa, sumada al trànsit d’entrada al centre d’alt rendiment de tennis, ha fet que la carretera 
perdi seguretat i no volen que s’hi hagi produir alguna desgràcia perquè s’hi cerqui, de manera urgent, 
una solució al problema existent. 

La policia local de Manacor aconsella, en un informe, que s’elabori un pla de mobilitat, que s’hi faci una 
rotonda circulatòria, que se’n regulin els accessos i, en definitiva, que se millori la situació d’aquesta 
carretera de Manacor a Cales de Mallorca. 

Fins i tot el Grup Socialista de l’Ajuntament de Manacor ha presentat al· legacions al Pla General 
d’Ordenació Urbana posant de manifest la necessitat de construir-hi una rotonda, que provocaria una 
entrada més fluida i segura del trànsit. 
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Per altra banda, segons el que s’ha publicat en premsa, s’enfoca el problema des d’un altre punt de vista. 
La informació és que la Sra. Garrido reconeix que hi ha uns problemes de mobilitat que s’han de 
solucionar però planteja qui és que ha de pagar les despeses de rotonda –si se fes– i les expropiacions en 
cas que n’hi hagi. 

Li agradaria que la Sra. Garrido els aclarís aquest punt, què hi ha de cert en la informació publicada i, en 
cas que sigui certa, si el particular –Sr. Rafel Nadal i els propietaris del centre esportiu– s’hi negàs, 
aleshores quina solució oferiria per a aquest problema que el Consell de Mallorca ha de resoldre. 

La sensació des de fora és que, en el seu moment, se va declarar un interès general autonòmic per a la 
construcció d’aquest complex sense escoltar l’Ajuntament de Manacor (imagina que el Sr. Pastor, que 
aleshores era el batle de Manacor, podrà detallar millor com va passar tot) i ara no se sap qui ha de 
resoldre el problema però, sota el seu punt de vista, el Consell de Mallorca hi té molt a dir. 

En qualsevol cas, el seu Grup entén que hi ha uns problemes importants de seguretat i de mobilitat; 
creuen que el Consell de Mallorca s’hi ha d’implicar i, per això, sol· liciten que, en primer lloc, se’n faci 
un estudi per resoldre els problemes de mobilitat que actualment pateixen els veïns de Manacor en 
aquesta zona; per altra banda que s’estudiï la possibilitat de construir-hi una rotonda i, finalment, que el 
Ple fixi un termini de 6 mesos per trobar-hi una solució a fi que el problema no s’oblidi i s’hi posin a 
treballar al més aviat possible. 

El Sr. PASTOR (El Pi-Proposta per les Illes) observa que hi ha molta gent que no l’escolta i ho diu 
perquè ell va defensar aquesta llei al Parlament de les Illes Balears. La defensà com a diputat però al 
mateix temps era el batle de Manacor i, per tant, l’Ajuntament de Manacor n’estava assabentat. 

Aclarit això, li demana al Grup Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía que retirin una part de la moció i tot 
seguit n’explica els motius. 

Fa constar que això va sorgir en base a una llei autonòmica, llei feta pel Parlament de les Illes Balears i 
redactada pel Govern de les Illes Balears. Segurament, en aquell moment, al pla director inicial hauria 
d’haver figurat la rotonda aclarint qui l’havia de fer però això no es va preveure. 

A dia d’avui no sap quina n’és a solució. De fet, a nivell tècnic no s’atreviria a dir que la solució és la 
construcció d’una rotonda o un altre tipus de solució. 

La sol· licitud de la moció, tot i que és una competència del Consell de Mallorca atès que fa referència a 
una carretera, va més enllà perquè considera que hi ha altres problemes, possiblement més greus, que just 
l’entrada de vehicles a la zona de la Torre dels Enagistes. Per això, creu que la sol· licitud hauria de 
provenir de l’Ajuntament de Manacor o, com a mínim, d’acord amb l’Ajuntament de Manacor. 

La qüestió de la mobilitat en la carretera és competència del Consell de Mallorca però per la ubicació dels 
terrenys allà on es produeix el problema, s’hauria de fer en col·laboració amb l’Ajuntament de Manacor i 
potser també amb el Govern de les Illes Balears que no hi va preveure una solució en fer la llei. 

Aleshores, El Pi-Proposta per les Illes proposa que se mantengui el punt d’acord núm. 1 en el sentit que el 
Consell de Mallorca, juntament amb l’Ajuntament de Manacor i potser també el Govern de les Illes 
Balears, elaborin un estudi per cercar una solució als problemes de mobilitat que actualment estan patint 
els veïns de la Torres dels Enagistes. 

També els va bé el tercer punt d’acord per tal de fixar un termini per trobar una solució al problema i que 
el tema no quedi oblidat però sempre que siguin els tècnics i les tres institucions les que diguin quina és la 
millor solució per als accessos. Cal tenir en compte que també hi ha problemes d’aparcament però la 
qüestió avui és la mobilitat, una qüestió no s’hauria d’abordar sense comptar amb l’Ajuntament de 
Manacor. 

Adverteix emperò, que si la solució passa per la construcció d’una rotonda, no serà fàcil tampoc perquè a 
l’indret hi ha uns desnivells importants, sobretot venint de Cales de Mallorca, que no sap si farien viable 
fer-hi una rotonda. Si no és viable i s’hi hagués de reduir el desnivell, estarien parlant d’una obra 
considerable. 

Per tot això, seria oportú mirar primer quina solució és viable i qui l’ha assumir, sempre amb la presència 
del Consell de Mallorca i l’Ajuntament de Manacor i potser també la del Govern de les Illes Balears. 

Si el Grup Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía accepta la proposta formulada, seria qüestió de, en lloc 
de demanar una solució concreta –com fa el punt núm. 2–, deixar-ho en mans dels tècnics –que són els 
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que en saben– responsables de carreteres de les tres institucions perquè proposin la solució millor per als 
accessos de la zona. 

El Sr. SEVILLANO (Podem Mallorca) adverteix que el Sr. Pons torna a presentar una moció de les que 
denominaria “made in Ciudadanos”, basada en què un amic els ha dit...,  què s’han assabentat de..., 
m’han contat..., l’altre dia vaig llegir...  

Suposa que un dia d’aquests acabaran presentant una moció que digui “Madò Pereta ens conta que anit va 
veure un conseller de l’equip de govern fent pancatalisme a la plaça del poble i insten el Consell de 
Mallorca a crear una comissió de foment en pro del castellà en espais públics.” 

Fa notar que Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía està presentant, bàsicament, una transcripció literal 
d’un ple municipal però, això sí, interpretada a la seva manera i li sorprèn, coneixent-los, que no hagin 
registrat directament l’acta del ple que, en qualsevol cas, seria més agradable de llegir. 

No sap en quin moment Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía dedueix, tenint en compte  que els que són 
o viuen a Manacor coneixen la problemàtica exacta, que “La situación ahora mismo es un caos. Existe un 

gran colapso. Todo está saturado.” 

Refusa aquest argument perquè no creu que sigui així i li demana a Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía 
si s’han desplaçat a Manacor per conèixer la situació. Realment pensa que només hi varen anar el dia de 
la inauguració d’aquest centre, un dia que sí hi va haver caos. 

Adverteix que el problema en aquella zona és principalment d’aparcament, com en molts altres indrets de 
l’illa en els quals treballa el Consell de Mallorca, cosa que no vol dir que l’hagin d’obviar però, d’aquí a 
presentar-ho com el major problema de mobilitat del municipi o la regió, hi una bona diferència perquè 
no és cert que els accessos estiguin saturats ni és cert que hi hagi col· lapse ni embossos. Potser sí que n’hi 
va haver el dia de la inauguració del centre, que és quan Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía hi va anar. 

Sí que està d’acord amb què s’ha d’estudiar el cas, s’ha d’escoltar l’opinió dels tècnics del Consell de 
Mallorca i hi ha d’haver coordinació entre ambdues institucions, com se fa sempre perquè és la manera 
habitual de procedir de la casa. Per això, poden acceptar el primer acord. 

Al final de l’exposició de motius, Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía els deixen una altra de les seves 
perles i se demana per què els resulta tan difícil informar-se i actuar amb un mínim rigor, cosa que se’ls 
ha demanat en diverses ocasions al Ple. Afegeix, amb el respecte degut, que entén que per això els paguen 
a tots i a totes. 

Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía, que darrerament no fan altra cosa que dir que toca fer feina, ja és 
hora que facin cas de les seves pròpies paraules i treballin però amb un cert rigor. 

Tot seguit remarca que el Consell de Mallorca no ha concedit cap llicència per a aquest centre. Refusa 
que el Sr. Pons li digui que ho sap perquè en l’exposició de motius de la moció consta, explícitament, que 
el Consell de Mallorca ha concedit llicències i no és cert. 

Si volen, poden parlar del fet que el Consell de Mallorca no va intervenir, en la mesura de les seves 
possibilitats, per aturar el projecte però què se’n podia esperar d’un Consell de Mallorca governat 
aleshores pel Partit Popular, un partit que va utilitzar totes les seves eines disponibles per concedir un 
interès general per tal que Sr. Rafel Nadal pogués especular en sòl rústic. 

El seu Grup ja va avisar que allò al final no seria el que s’estava venent. Ja varen avisar que allò no seria 
un centre esportiu d’alt rendiment. Ja avisaren que acabaria essent un hotel, un centre comercial i, en 
definitiva, un tot inclòs. 

Ara diuen que s’ha de redundar en aqueixa política de clientelisme del Partit Popular tot ampliant-ne els 
accessos i construint-hi una rotonda a la carta per al centre esportiu quan resulta que alguns ja varen 
avisar que això acabaria succeint. 

El Grup Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía, com a bons neoliberals 2.0, fan prevaler els interessos 
privats per damunt dels col· lectius. 

Per acabar, insta el Grup Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía a replantejar-se el segon punt d’acord 
d’aquesta moció i que, si s’anomenen “la nova política”, ho demostrin amb fets i no amb paraules. Saben 
que són la marca blanca del PP però els demanaria que no se’ls noti tant. 
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El Sr. FERRER (PP) assenyala que li sap greu que el Sr. Pastor hagi parlat abans que ell, perquè ha dit 
allò que volia dir i ho ha fet perquè té un coneixement més o manco realista de la situació. 

També li ha xocat molt que el Sr. Sevillano li digui a Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía que se basi en 
fets quan resulta que ell no s’està basant en cap fet. El Sr. Sevillano ha parlat d’especular, d’un hotel de 5 
estrelles, etc. 

Al respecte assenyala que el problema és que aquest centre ha tengut una acceptació molt elevada per part 
dels ciutadans manacorins. Potser el Sr. Sevillano just hi va anar el dia de la inauguració però, si hi va 
qualsevol horabaixa, comprovarà que hi ha un bloqueig d’aparcament. Cal tenir en compte que el Sr. 
Rafel Nadal té 70 aparcaments seus –els ha edificat– més uns altres aparcaments pels quals paga 30.000 € 
al Govern de les Illes Balears. 

Pel que fa a la moció, diu que el Partit Popular està d’acord amb el primer punt i es mostra convençut que 
la Sra. Garrido hi està treballant. Així doncs, el PP donarà suport a aquest primer punt per tal que el 
govern faci un projecte estudiant quina és l’opció més convenient per als ciutadans de Manacor, que no 
per al Sr. Rafel Nadal perquè no ho necessita. Els que ho necessiten són els ciutadans de Manacor. 

Sobre el segon punt d’acord, que demana la construcció d’una rotonda però no a davant el centre Rafa 
Nadal perquè tothom sap que el problema se genera a davant les instal· lacions municipals –que estan 
cedides a una empresa concessionària– allà on els al· lots van a jugar a futbol i qualcun corre un cert risc a 
l’hora de travessar la via. 

Per tant, cal fer-ne un estudi (creu que l’obligació de fer-lo és del Consell de Mallorca perquè és 
l’administració competent en matèria de carreteres) a fons per esbrinar quina és la solució més convenient 
per als ciutadans de Manacor i, en tenir-la, l’han d’aplicar. 

Dubta –i en això està d’acord amb el Sr. Sevillano– que la rotonda sigui la solució més òptima però sí 
creu que hi ha d’haver uns altres aparcaments i que el centre Rafa Nadal no ha de pagar els aparcaments 
dels que van a les instal· lacions municipals a jugar a futbol. 

Tot seguit reitera que el PP està d’acord amb l’estudi primer però li demana a Ciudadanos-Partido de la 
Ciudadanía que llevin l’estudi segon perquè, en funció del resultat del primer estudi, s’actuï així com se 
consideri més convenient. 

Quant al tercer punt d’acord, diu que el PP també hi votarà a favor perquè, d’ençà que és conseller al 
Consell de Mallorca, sent dir molts vegades que s’està fent molta feina, que s’està treballant en un 
determinat assumpte o un altre, etc., però la veritat és que no arriben a veure una plasmació de resultats. 

En aquest sentit detalla que s’ha dit, amb relació als serveis socials, que se fa molta feina però la realitat 
és que a Manacor hi ha molta gent que necessita una ajuda que no se li dóna. 

Per acabar, recapitula i diu que el PP votarà a favor del primer i del tercer punt d’acord de la moció i, en 
cas que s’accepti retirar el segon punt d’acord, aleshores votaria a favor de tota la moció. 

La Sra. GARRIDO (consellera executiva de Territori i Infraestructures) indica que comença la 
intervenció aclarint aspectes importants perquè hi ha algunes coses que estan un poc embullades. 

En primer lloc diu que el centre internacional Rafel Nadal es fa arran d’una llei del Parlament de les Illes 
Balears, que va ser modificada posteriorment per ampliar els terminis d’execució. 

Tot seguit li observa al Sr. Sevillano que ha de rompre una llança a favor del Departament de Territori de 
la legislatura passada atès que aquesta tema es tramità via llei perquè el Consell de Mallorca no havia 
autoritzat aquest centre. 

El motiu de fer-se aquesta llei és perquè, una vegada que l’assumpte va passar pel Consell de Mallorca, 
els tècnics de Territori varen dir que no a la construcció del centre ja que hi havia una sobreocupació de 
terreny que mai no havia estat vista a Mallorca. 

Suposant que aquesta sobreocupació s’hagués pogut aprovar via declaració d’interès general o via 
modificació del planejament de Manacor, el primer condicionant que hagués tengut aquesta instal· lació 
haurien estat els accessos. Així doncs, partint del fet que el Consell de Mallorca hi va dir que no, 
aleshores se va cercar la via fàcil que era fer una llei que autoritzàs allò que el Consell de Mallorca no 
autoritzava passant, per tant, per damunt del Departament de Territori del Consell de Mallorca. 
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El Consell de Mallorca va dir que no se podia fer d’aquella manera perquè hi havia una sobreocupació del 
terreny en un espai on la mobilitat no permetia fer-hi aquest centre i la conseqüència va ser que el 
Parlament de les Illes Balears va obviar el Consell de Mallorca i va autoritzar la construcció del centre. 

Una vegada executades les obres del centre, totes les llicències les ha donades el Govern de les Illes 
Balears. El Consell de Mallorca no n’ha donada cap. L’Ajuntament de Manacor no n’ha donada cap ni 
tampoc no n’ha cobrada cap, qüestió que també s’ha de posar damunt la taula perquè, si aquest centre 
hagués pagat les llicències, les taxes i els imposts municipal, hagués deixat bastants doblers a 
l’Ajuntament de Manacor. De moment, només li ha donat maldecaps un darrere l’altre i també al Consell 
de Mallorca. 

La situació és que hi ha un centre esportiu amb un hotel –fa un incís per refusar que el Sr. Ferrer digui que 
no hi ha cap hotel– que compta amb tots els serveis (gimnàs, botiga, pistes esportives, museu, restaurant, 
bar, etc.). S’hi va plantejar un gran centre de mobilitat, diferent a un gran centre comercial, tant interna 
des de Manacor –perquè el centre té una escola– com externa.  

Aquest centre s’ubica a una carretera que, de per si, necessita inversions (la carretera de Cales de 
Mallorca) perquè devora la ubicació del centre –en l’entorn de la Torre dels Enagistes– hi ha un centre 
esportiu municipal i la zona té un gran pendent.  

La zona té uns problemes greus amb la mateixa família que fa el centre, problemes com, per exemple, en 
matèria d’indemnitzacions per les expropiacions de zones verdes i, de fet, la mateixa família que 
construeix el centre ha plantejat quantitats summament altes perquè l’Ajuntament de Manacor pogués 
expropiar terrenys de zones verdes. 

La llicència atorgada pel Govern de les Illes Balears prohibeix el gir a l’esquerra en la sortida del recinte i 
aquí comencen els problemes. Si la llicència del centre Rafa Nadal no hagués prohibit el gir a l’esquerra, 
ara no n’estarien parlant. 

El Sr. Ferrer i el Sr. Pons li han fet el mateix discurs que, en el seu moment, li fa va fer son pare de Rafa 
Nadal dient que no necessita la rotonda i que el centre només el feien per als al· lots.  

Ara per ara, no hi ha dubtes que la gent que surt del centre ha d’anar cap a la dreta, entrar dins les pistes, 
fer-hi mitja volta per llavors fer el gir a l’esquerra. Després de la seva visita al centre, va fer pintar una 
ratlla contínua davant el centre perquè se vegi bé que no se pot girar cap a l’esquerra. 

El resultat és que, per la inconsciència o la consciència, el Parlament de les Illes Balears va fer una llei 
que obligava al Govern de les Illes Balears a atorgar una sèrie de llicències, s’ha creat un centre de gran 
mobilitat que ara obliga tots els mallorquins a haver-hi de fer front. De fet, no s’obliga el centre a fer front 
a aquests problemes de mobilitat que provoca. 

Cert és que hi ha unes pistes esportives municipals i que els dissabtes i diumenges hi van els al· lots a 
jugar a futbol però tot això ja passava abans de la construcció del centre Rafa Nadal. 

El Sr. Pons ha aportat unes xifres, que no sap d’on les treu, relatives al creixement del trànsit en aquella 
carretera un 500% en 20 mesos. Al respecte assenyala que la dada no és certa perquè no és ver que el 
trànsit s’hi hagi incrementat tant. De fet, el creixement del trànsit no ha arribat al 10%. 

Fa notar que cal ser seriosos i intentar plantejar les coses com s’han de plantejar. Tot seguit mostra el seu 
acord amb el Sr. Pastor en dir que qualsevol moviment que se faci en aquest entorn (el de la Torres dels 
Enagistes i d’un centre esportiu municipal) s’ha de fer conjuntament amb l’Ajuntament de Manacor, el 
qual no hi veu necessària una rotonda. 

Fer un rotonda davant el centre Rafa Nadal li costarà moltíssim al Consell de Mallorca a nivell 
d’expropiacions quant només bastava que el centre se fes 20 metres enrere, un centre que ni tan sols no 
respecta la zona de domini de carreteres recollida en el Pla de Carreteres. El gran problema és que el 
centre s’ha fet a partir d’una llei que no ha tengut en compte absolutament res de tot el que varen dir els 
departaments de Carreteres i de Territori del Consell de Mallorca durant la legislatura passada. S’hi va 
imposar un centre i ara s’ha d’actuar contra aquesta imposició. 

Atès que el Consell de Mallorca és responsable i creu que hi d’actuar, s’ha iniciat un estudi de l’entorn de 
la Torre dels Enagistes –que no del centre– que, de manera consensuada amb l’Ajuntament de Manacor, 
se tirarà endavant.  
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La qüestió no consisteix només en fer-hi una rotonda ja que la zona presenta un gran gual i, 
probablement, l’actuació que s’hi hagi de fer per a la construcció d’una rotonda o altra solució per 
permetre el canvi de sentit de circulació passarà per una important reducció del nivell de la carretera. En 
conseqüència, no es tracta d’un projecte de 200.000 o 300.000 euros sinó d’un projecte molt quantiós que, 
si s’ha de tirar endavant, ho hauran de fer però primer n’han de parlar amb l’Ajuntament de Manacor. 

En aquest cas, les prioritats de mobilitat de l’Ajuntament de Manacor les ha de fixar el mateix ajuntament 
i no les ha de fixar ni Rafel Nadal, ni son pare, ni Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía quan se’n va a 
xerrar amb ell, donat que han fet el mateix discurs. 

A continuació comenta que, pel que fa a la proposta que en 6 mesos el Consell de Mallorca informi sobre 
està l’acord, no hi tenen cap problema i ratifica que l’equip de govern pot comparèixer d’aquí a 6 mesos a 
dir com està el tema, tot i que Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía, de tant en tant, també pot demanar-
los informació. 

Ressalta que, tal i com deia el Sr. Sevillano, li agradaria veure els consellers de Ciudadanos-Partido de la 
Ciudadanía pel seu Departament per fer un seguiment dels temes i fer preguntes. De fet, estan convidats a 
anar-hi cada vegada que vulguin però, de moment, només hi van el dia de la Comissió d’Urbanisme i no 
hi tornen fins un mes després. 

Al Sr. Ferrer també li diu que el seu Departament fa molta feina i el convida a anar-ho a comprovar i fer-
hi preguntes. Creu que no s’han de limitar a fer rendiment de comptes però, així i tot, en varen fer, de 
rendiment de comptes, i no hi havia cap conseller del PP. Potser enguany seria bo que hi assistissin. 

Per acabar li diu al Sr. Pons que l’equip de govern li proposa el mateix que li han proposat els altres grups 
i anuncia que votarien a favor el primer punt d’acord, matisant que no sigui el Ple del Consell de Mallorca 
qui elabori els informes sinó que els faci el Consell de Mallorca. També sol· licita la retirada del segon 
punt d’acord a l’espera de què determina l’estudi (si fessin la rotonda, ja no caldria fer-ne l’estudi). Si no 
el retiren, hi votarien en contra. Finalment indica que votarien a favor del tercer punt d’acord encara que 
convida el Sr. Pons a anar al Departament d’Infraestructures i Territori a veure la feina que fan. 

El Sr. PONS exposa, quant a la modificació del primer punt d’acord, que el seu Grup està d’acord que és 
el Consell de Mallorca el que ha d’abordar l’estudi i, si ja l’estan fent, accepta la modificació proposada. 

Sobre el plantejament del Sr. Pastor, en el sentit que és una qüestió que s’ha de debatre conjuntament amb 
l’Ajuntament de Manacor, fa notar que l’ajuntament ja l’ha debatuda i li ha passat la pilota al Consell de 
Mallorca i ha dit que és competència del Consell de Mallorca. 

Amb relació a la intervenció del Sr. Sevillano, obviant que una part del seu discurs sempre està fora de 
lloc, li diu que varen anar al centre Rafa Nadal el dia de la inauguració i hi varen anar un altre dia i 
consellers com el Sr. Ferrer i el Sr. Pastor, que viuen a Manacor, no han negat els problemes de mobilitat 
i, per tant, no creu que Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía hagi fet cap declaració fora de lloc. 

Quant a la resta de la moció, indica que mantenen els mateixos punts i, sobre la possibilitat suggerida pel 
Sr. Ferrer d’ubicar la rotonda en un altre punt, diu que ja els va bé sempre que solucioni els problemes ja 
que la moció l’han plantejada per l’existència d’uns problemes de mobilitat que volen que se solucionin. 

Observa que són els tècnics els que ha dir quina és la solució més adequada i, per això, la moció diu que 
s’ha de fer un estudi per trobar-hi la millor solució i, si aquesta passa per ubicar la rotonda en un altre 
punt, doncs endavant i, per tant, no retiren cap punt de la moció. 

El Sr. PASTOR en primer lloc li comenta al Sr. Pons que li han de donar de menjar a part. Llavors 
afegeix que creu que no té remei i que la seva companya, la Sra. Serra, té un sac de paciència per 
aguantar-lo. 

A continuació s’adreça al Sr. Sevillano per dir-li que ha fet afirmacions gratuïtes que no estan 
relacionades amb l’assumpte que debaten. Evidentment, són afirmacions seves que potser són fruit dels 
nervis del seu partit al Parlament de les Illes Balears o fruit de la lesió que té a la clavícula però, en tot 
cas, creu que no venien al cas ja que ha parlat d’una persona que és fill il· lustre del Consell de Mallorca i 
fill predilecte de l’Ajuntament de Manacor, persona que està damunt dels dubtes que el Sr. Sevillano hagi 
pogut plantejar, dubtes que no comparteix però respecta la seva opinió. 
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Avui vénen per parlar d’una altra cosa, d’un problema real del qual se’n fan ressò els mitjans de 
comunicació i està en l’ordre del dia del Ple. Un problema que preocupa també l’Ajuntament de Manacor 
així com la consellera Garrido.  

Per aquestes raons, creu que seria convenient que el avui Ple del Consell de Mallorca assolís un acord al 
respecte, un acord per intentar solucionar un problema que existeix. 

Tot seguit assenyala que seu Grup manté la proposta plantejada i, si el Sr. Pons no l’accepta i no vol 
modificar els acords de la moció, va a compte seu i El Pi-Proposta per les Illes s’abstendria en la votació 
del segon punt perquè no és la manera de fer feina i perquè consideren que s’ha de tenir en compte 
l’Ajuntament de Manacor i s’han d’escoltar els tècnics que són els que han de proposar quina és la 
solució millor. 

En referència a les paraules de la Sra. Garrido, diu que és cert que el centre Rafa Nadal se va fer arran 
d’una llei però una llei que el PSOE va votar a favor al Parlament de les Illes Balears. A més a més, la 
modificació de la llei no va ser únicament per una qüestió de terminis sinó que, per evitar que el procés 
complex de modificacions, se va acordar que totes les modificacions que no suposassin un augment de 
l’edificabilitat ni de volum les podria aprovar el Consell de Govern. 

Ressalta, per altra banda, que llei fou bastant consensuada atès que l’únic partit que no hi votà favor, que 
fou MÉS per Mallorca, s’hi va abstenir. Segurament la llei ha tengut inconvenients i genera problemes 
però, en el seu moment, tots la consideren positiva (de fet, ell encara manté que és positiva) i s’optà per 
fer-ho mitjançant una llei perquè era l’única figura que donava seguretat jurídica. Això no obstant, hi ha 
tècnics i juristes que qüestionen si era el procés més oportú però era el que oferia més garanties 
jurídiques, encara que aquest és un debat a part, de caire més tècnic que no polític, i recalca que varen fer 
allò que els tècnics indicaven que era més correcte i més segur. 

A partir d’aquí, al seu Grup li agradaria que el Consell de Mallorca intentàs, juntament amb l’Ajuntament 
de Manacor, trobar-hi una solució pel bé dels ciutadans. Pel que fa a la resta de plantejament, fa notar que 
segurament hi ha gent que està a favor del centre i d’altres que hi estan en contra. Ell, com a manacorí, se 
sent molt orgullós que el centre estigui a Manacor i que Rafel Nadal sigui de Manacor i probablement hi 
haurà altra gent que no n’estigui tan contenta però el debat d’avui n’és un altre. 

Li reitera la petició al Sr. Pons de rectificar la moció i que entengui que avui la majoria del Ple pot arribar 
a un acord que pot ser bo per als ciutadans de Manacor, un acord que, al cap i a la fi, pot ser que 
condueixi a la solució proposada en la moció ja que tal vegada els tècnics considerin que la solució més 
adient sigui la construcció d’una rotonda però no s’han d’encaparrotar en què la solució ha de ser la 
rotonda.  

La idea és escoltar l’opinió dels tècnics després de l’estudi, un estudi que s’ha de fer conjuntament amb 
l’Ajuntament de Manacor i, baldament el tema sigui competència del Consell de Mallorca, li agradaria 
que s’escolti el parer de l’ajuntament encara que, els que han d’assumir els costos (el Consell de Mallorca 
o el Govern de les Illes Balears) defensaran que no hi sigui l’ajuntament però, com a mínim, ha de 
participar en les reunions per decidir quina és la solució millor. 

Insisteix a dir que, segon el seu punt de vista, avui haurien de sortir amb un acord al respecte i, de fet, ha 
observat que més o manco tothom està d’acord amb el primer i el tercer punt de la moció i ressalta que és 
positiu que avui tots els grups, exceptuant el proposant, estiguin d’acord en què hi ha d’haver una solució 
que s’ha d’estudiar. 

Per això, li recomana a la Sra. Serra que li pegui una colzada al seu company i el faci reflexionar un poc 
perquè baixi el llistó. 

El Sr. PRESIDENT li diu al Sr. Pons que, per una qüestió d’ordre, ha de concretar si retira el segon punt 
d’acord de la moció. 

El Sr. PONS confirma que retira el segon punt d’acord de la moció ja que el seu objectiu és que se 
solucioni el problema ja sigui amb una rotonda o amb una altra solució més òptima. 

El Sr. SEVILLANO es dirigeix al Sr. Rovira per demanar-li disculpes pels arguments que ha exposat en 
la seva primera intervenció. 

Tot i això, fa avinent que el seu Grup hauria esperat més implicació tècnica i política per acompanyar els 
informes del Consell de Mallorca però, en tot cas, reitera les seves disculpes. 
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A continuació s’adreça al Sr. Pastor per dir-li que el fet que una persona sigui fill il· lustre de Mallorca no 
li dóna una carta blanca, ni a ell ni a la seva família, per fer el que vulgui. Per tant, creu que podrà parlar 
del Sr. Rafel Nadal o de qualsevol altra personalitat de l’illa de Mallorca en to negatiu sempre que el seu 
Grup consideri que ha fet qualque cosa que sigui millorable. Sap que el Sr. Pastor mai no parlarà 
malament de la família Nadal, com tampoc no ho farà de la família Gomila però Podem Mallorca tal 
vegada sí que ho pugui fer. 

El Sr. FERRER assenyala que si se retira el segon punt d’acord, aleshores el PP està totalment d’acord 
amb la moció. 

Fa notar, per altra banda, que se refereixen molt al passat però ara s’ha de parlar del problema actual i, per 
tant, està d’acord amb què se’n faci un estudi els resultats del qual no els han d’anar a demanar –ni ell ni 
cap ciutadà–, els resultats s’han de veure i, en veure’ls, en podran parlar però, mentre no se vegin, no 
n’han de parlar ni anar al Departament d’Infraestructures i Territori per saber com està el tema ja que li 
diran que hi estan fent feina i, per això, pensa que no ha de perdre el seu temps en anar a demanar coses 
quan ja sap quina serà la resposta. 

En relació amb l’hotel, diu que no està segur si per a una residència d’alumnes i pares –perquè els puguin 
acompanyar– és necessari que se faci un títol d’hotel o si basta el de residència. Amb tot, des del 
començament, el centre Rafa Nadal tenia una primera fase per a l’allotjament de 140 alumnes per tal que 
hi poguessin tenir una dedicació intensiva i s’obria la possibilitat que els pares o acompanyants 
d’alumnes, que provenen de distints països, hi poguessin romandre. Dir que s’hi ha fet un hotel, al qual 
pugui anar segons quina gent, és faltar a la veritat, és tergiversar.  

Creu que avui s’assolirà un acord que redundarà en benefici dels ciutadans de Manacor, els quals se 
congratulen de poder tenir a Manacor un centre que se digui “Rafa Nadal Academy” amb les prestacions 
que compta i amb les possibilitats que dóna als ciutadans de Manacor i, una vegada que això està clar, 
pensa que la Sra. Garrido farà una bona feina. 

La Sra. GARRIDO li diu al Sr. Ferrer que li posa messions que, si van a l’hotel i demanen una habitació, 
els la donen perquè sí que és un hotel i se pot demanar una habitació sense necessitat de ser el pare o la 
mare de cap alumne del centre.  

De fet, l’escola està a una banda i l’hotel està a una altra allà on estan el gimnàs, el bar i la cuina i, atès 
que el Sr. Ferrer ho reconeix, li diu que no falti a la veritat perquè és cert que és un hotel i que se pot 
llogar una habitació sense haver de tenir un fill matriculat a l’escola. 

Tot seguit li agraeix al Sr. Pons que retiri el segon punt d’acord de la moció i, consegüentment, la 
proposta d’esmena al primer punt d’acord seria: “El Consell de Mallorca elabore un estudio para buscar 

una solución a los problemas de movilidad que actualmente están padeciendo los vecinos de Manacor de 

la zona de la Torre dels Enagistes conjuntamente con el Ayuntamiento de Manacor.” 

Observa que, si volen, hi poden afegir el tema del Govern de les Illes Balears però creu que si ho estudien 
entre l’Ajuntament de Manacor i el Consell de Mallorca els anirà bé ja que pensa que el Govern de les 
Illes Balears dirà que hi pot participar però que a nivell pressupostari i competencial és un assumpte que li 
correspon al Consell de Mallorca. 

D’altra banda assenyala que no entrarà a discutir si la llei li agrada o no, o si estan d’acord o no amb el 
centre perquè la finalitat d’aquest debat és totalment distinta. Tot i això, opina que a la llei li va faltar una 
cosa, que era tenir en compte la mobilitat. El Grup Socialista ho va advertir i, de fet, no varen votar a 
favor de la segona llei, és a dir, que votaren a favor del primer text de la llei però no de la modificació que 
posteriorment se’n va fer sobretot perquè faltava tenir-hi en compte tot el tema de mobilitat. 

Ara es troben amb aquest problema i, si bé el Sr. Ferrer deia que s’ha de parlar del futur, la realitat és que, 
per parlar del futur, abans s’ha d’entendre el passat i al Ple del Consell de Mallorca han d’entendre bé que 
s’ha creat un problema de mobilitat a una carretera molt concorreguda (sobretot en l’estiu que hi ha molt 
de trànsit cap a Cales de Mallorca –no cap les coves, perquè s’hi va per la carretera de Portocristo–, Cala 
Romàntica, etc.). Se li ha afegit un pal a la roda al trànsit d’una carretera que ja de per si és una carretera 
estreta que necessita ser millorada. 

Les millores d’aquesta carretera probablement no passen per la construcció d’una rotonda per molt que 
sigui la solució que a tothom li passa pel cap. De totes maneres, la solució del problema de trànsit de la 
zona ja s’està estudiant i es compromet que, tot d’una que tenguin fet l’estudi d’alternatives, fet 
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conjuntament amb l’Ajuntament de Manacor, en donarà compte a tots els grups polítics del Consell de 
Mallorca. 

Per concloure, li diu al Sr. Ferrer que fer la seva feina no significa perdre el temps. 

Es sotmet la següet proposta esmentada a votació: 

1. El Consell de Mallorca elabore un estudio para buscar una solución a los problemas 
de movilidad que actualmente están padeciendo los vecinos de Manacor de la zona de la 
Torre dels Enagistes conjuntamente con el Ayuntamiento de Manacor. 

2. Que se de cuenta a este pleno en un plazo máximo de 6 meses sobre la evolución de 
estas propuestas. 

S’aprova per unanimitat. 

 
Es troben absents Sr. Serra Comas, Salom Coll i Bujosa Estarellas 
 
 
INTERPEL·LACIÓ 
 
PUNT 25. INTERPEL·LACIÓ QUE PRESENTA EL SR. ANTONI  PASTOR 
CABRER  “EXPLICACIÓ DELS FETS OCORREGUTS AMB LA FINCA CAN 
SEC”. 
 
Es dona 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 a la Consellera, la Sra. Margalida Puigserver:  

 
Explicació dels fets ocorreguts amb la finca Can Sec 
 
 

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

Recorda que el passat dia 19 d’octubre el seu Grup va presentar una sol· licitud de documentació 
informativa sobre els fets ocorreguts amb la finca Can Sec i adverteix que, segons el reglament establert, 
han de rebre la resposta en un termini de cinc dies, però tot i això encara no l’han rebuda.  

Indica que la intenció era revisar quin ha estat el procediment que s’ha seguit i si ha estat el correcte.  

Adverteix que els dubtes que tenien des de l’inici han anat augmentant progressivament; tot i això, 
aquesta no és una interpel· lació de caràcter crític sinó únicament per demanar informació.  

També adverteix que potser no sigui aquesta, l’única intervenció que faci el seu Grup en aquest sentit 
perquè hi veu moltes ombres, en el procediment de compra de Can Sec. Tot seguit formula tres preguntes 
concretes i en demana la resposta oportuna. 

En primer lloc, atès que abans s’havia signat un contracte de lloguer d’aquesta finca, vol saber si aquest 
va sorgir d’un concurs públic o si la varen triar directament. En demana també la seva durada.  

En segon lloc, atès que es tracta d’un espai públic en què hi ha menors i s’hi duen a terme activitats de les 
quals n’és responsable el Consell de Mallorca, és obvi que aquesta institució ha de ser la primera 
interessada a donar exemple de bona gestió. Per aquest motiu, vol saber si aquest edifici té o no té 
concedida la llicència d’activitats i si compleix tots els requisits legals com a centre d’acollida. 
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En tercer lloc, vol saber si els responsables de l’IMAS varen tenir en compte la situació urbanística de la 
finca, tant a l’hora de decidir formalitzar l’esmentat lloguer com més tard per a la seva adquisició.  

Recorda que en el darrer Ple varen manifestar que des del punt de vista urbanístic la situació ja estava 
resolta, però ell fa notar que no és cert que estigui solucionat aquest tràmit. Segons el parer del seu Grup, 
aquesta activitat no està permesa, raó per la qual insisteix a demanar si els responsables de l’IMAS ho 
varen tenir en compte o no.  

També vol saber per quin motiu no es va executar la decisió de la mesa de contractació de comprar 
l’esmentat immoble (si és perquè varen rebre la notificació de l’existència d’una opció de compra, si 
varen partir de vacances durant tot el mes d’agost i no la varen executar, etc).  

Fa avinent que el parer del seu Grup és que malgrat l’existència d’una opció de compra, si els 
responsables de l’IMAS no en tenien constància i s’hagués formalitzat i executat l’operació de compra 
aquesta era ferma. En qualsevol cas, el problema hagués sorgit entre el propietari de la finca i el tercer 
interessat, que tenia l’opció de compra; és clar que s’hauria convertit en un problema de dret civil a 
resoldre entre les altres dues parts.  

En conseqüència, vol saber per quin motiu no la varen executar.  

També vol saber si en algun moment s’han fet despeses, bé per raó d’una opció de compra que tengués el 
Consell de Mallorca –que imagina que no és el cas- o bé per fer obres de reformes amb vista a ser 
rehabilitat com centre d’acollida. Si s’han fet, voldria saber quin cost han tengut aquestes inversions.  

Explica que la Sra. Puigserver, com a presidenta de l’IMAS va informar que varen aturar la licitació arran 
d’una notícia apareguda en premsa, que va definir d’una forma més o manco literal com d’oportunitat del 
diari que la va publicar.  

Li diu també que el parer del seu Grup és que si el Diario de Mallorca va publicar aquesta notícia el 
passat dia 16 d’agost és perquè algú del seu departament va dir que el Consell de Mallorca ja havia 
comprat l’immoble, tot i que encara no s’havia presentat la documentació.  

Discrepa de les explicacions de la Sra. Puigserver quan afirma que ho varen saber per mitjà del diari; diu 
que els sorgeixen dubtes, perquè tenen informació contrària. Per aquest motiu li demana si ella en algun 
moment, durant la licitació, abans o després de que la mesa hagués pres la decisió, va tenir coneixement 
de l’existència d’una opció de compra, per part dels propietaris de la finca o bé per part de tercers, els 
compradors actuals (per mitjà d’alguna persona, en una reunió, o presentant una documentació, una 
certificació, etc.). 

Indica que són dubtes que sorgeixen arran de les explicacions que ha donat la Sra. Puigserver i que també 
es desprenen de la revisió que han fet de l’expedient administratiu que es va redactar a l’IMAS. En fa una 
sèrie de comentaris referits als requisits i a les condicions jurídiques de l’equipament, les facultats de 
propietat i les facultats dispositives suficients per vendre signifiquen que la finca no ha d’estar gravada 
amb una opció de compra d’un tercer.  

Fa notar que, si fos el cas, el seu Grup considera que el propietari no va complir allò que determina el plec 
de condicions administratives.  

D’altra banda, atès que l’immoble ha de tenir les condicions adequades per obtenir la llicència d’activitats 
classificades, fa notar que és clar que no se compleixen però tot i això la mesa va prendre la decisió de 
comprar-lo.  

Observa que sembla ser un expedient fet quasi a mida, atès que se demana que tengui un porxo, una 
piscina d’unes mides determinades, etc. Diu que, al seu parer, sembla que quan se fan les bases de 
contractació ja pensen en un immoble concret.  

Per les raons que ha exposat voldria rebre les respostes concretes als dubtes que ha generat aquest fet al 
seu Grup polític.  

La Sra. PUIGSERVER (consellera executiva de Benestar i Drets Socials) intervé tot seguit. 

Diu al Sr. Pastor que no en té coneixement, de la pregunta que el seu Grup va enregistrar el passat dia 19 
d’octubre. Tot i això, assegura que es posarà en contacte amb el Servei Jurídic de l’IMAS perquè potser la 
responen directament i encara no l’han enviada. Puntualitza també que, segons les informacions que ella 
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en té sobre els terminis establerts en el codi ètic de la institució per a donar resposta, tenen un mes per fer-
ho.  

Tot seguit respon les preguntes que li ha fet el Sr. Pastor. 

Afirma que des del primer moment en què varen saber que la finca de Can Sec no tenia les condicions 
adequades per ser destinat a atendre menors adolescents el seu equip va iniciar una tanda de reunions amb 
els responsables de l’Ajuntament d’Alaró i amb el Departament de Territori del Consell de Mallorca per 
intentar solucionar aquesta situació, per bé que la finca complia els paràmetres d’habitabilitat i no existia 
cap expedient urbanístic obert.  

Pel que fa al contracte de lloguer pel qual s’ha interessat el Sr. Pastor, informa que no es va fer un 
contracte públic i tot seguit n’explica els antecedents.  

El dia 4 de juny de 2015 –quan ella encara no era la presidenta de l’IMAS– el Servei Jurídic de l’IMAS 
va rebre un informe-proposta de la directora de les Llars del Menor per iniciar un expedient de lloguer. 

El dia 5 de juny de 2015 es va fer la resolució d’inici de l’expedient i el requeriment de la documentació a 
la propietat de l’immoble, en un termini de 10 dies. 

El dia 15 de juliol de 2015 es va fer la resolució d’adjudicació del contracte de lloguer amb la família 
Garau.  

La signatura del contracte de lloguer va ser dia 16 de juliol de 2015 i només podia durar un any, per 
decisió de la família propietària.  

Recorda que l’equip responsable actual va entrar en el govern de la institució el dia 7 de juliol de 2015 i 
adverteix que ella ja es va trobar tots els informes dels serveis jurídics i de Intervenció a punt per signar.  

Adverteix que tan aviat com els menors hi varen ser ubicats -perquè era urgent fer-ho- es varen iniciar 
reunions, el mes d’agost de 2015, amb el Departament de Territori i Urbanisme. L’equip directiu es va 
posar a fer feina amb l’objectiu d’adquirir un centre que reunís les característiques tècniques que es 
requerien des de la Direcció Insular de Menors, que donàs estabilitat a l’equip tècnic i sobretot als infants 
acollits.  

Així, es va promoure, des del Consell de Mallorca, una modificació legislativa via Decret 1/2016 de 9 de 
gener de mesures urgents en matèria urbanística, que permet els usos dins sòl rústic sempre que els 
immobles siguin de titularitat pública. En conseqüència, es va iniciar el procés de licitació oberta per a 
l’adquisició d’un immoble, en les condicions que volia l’IMAS. En aquest sentit fa notar que, després de 
viure un any a Can Sec, és lògic que se demanassin unes condicions semblants (l’exemple del porxo, unes 
quadres, etc) perquè es fan necessàries per a les activitats que fan els joves que es troben en situació de 
primera acollida.  

Assenyala que el procés va durar fins dia 31 d’agost de 2016 i finalment va quedar desert.  

Reconeix que ella, en una entrevista, va dir que ja estaven a punt de comprar un immoble; el dia 16 
d’agost es va publicar que ja l’havien comprat, tot i que el cert és que estaven a punt de fer-ho.  

El dia 24 d’agost de 2016 els serveis jurídics de l’IMAS varen rebre un escrit dels Srs. Erhart, de 
nacionalitat suïssa i propietaris actuals de Can Sec, en el que manifesten que el dia 18 d’abril de 2016 
havien subscrit un contracte d’opció de compra i demanaven la suspensió del procediment de 
l’adjudicació. El 24 d’agost va ser el primer dia en què l’IMAS va tenir coneixement de l’existència d’una 
opció de compra. 

Posteriorment varen tenir una sèrie de reunions per aclarir com quedava aquesta situació i dia 29 d’agost 
de 2016 l’IMAS va rebre un escrit de la família Garau desistint del procediment de licitació i varen 
vendre la finca als Srs. Erhart.  

Des de la Gerència de l’IMAS es va acordar amb la nova propietat de Can Sec la sortida de l’immoble en 
data 31 de gener de 2017. L’antiga propietat va renunciar al lloguer de l’immoble entre el 16 de juliol de 
2015 i el 31 d’agost de 2105. Des de l’1 de setembre de 2015 s’ha acordat un lloguer amb la nova 
propietat de 2.800 € mensuals fins a 31 de gener de 2017. 

Informa que el mateix 1 de setembre de 2015 ja se va iniciar el procés de compra directa d’un altre 
immoble, que reuneix les condicions adequades.  
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Afirma que des de l’IMAS sempre s’ha prioritzat l’interès dels infants que té acollits i s’ha cercat una 
sortida definitiva a una situació irregular, no ocasionada per l’actual equip directiu.  

Quant al cost que han representat les inversions fetes a Can Sec, admet que se varen fer unes millores i 
que se varen posar unes baranes. Destaca que es tracta de millores de seguretat per als infants, tot i no 
poder donar ara mateix la xifra de la despesa total. Proposa al Sr. Pastor que presenti la pregunta per escrit 
i els serveis jurídics de l’IMAS la respondran.  

Per acabar observa que, precisament per aquestes inversions que s’hi han fet, va ser possible arribar a un 
acord en el preu de lloguer, que és inferior.  

El Sr. PASTOR insisteix a demanar una resposta a les preguntes concretes que ell ha formulat en la seva 
interpel· lació. Diu que li sembla surrealista que la Sra. Puigserver dugui escrita la resposta a la 
interpel· lació quan no sap què li demanarà ell.  

Insisteix a dir que no li ha donat resposta a cap de les preguntes que ell li ha fet, tot i ser ben clares. 
Recorda a la Sra. Puigserver que les ha de contestar, que hi està obligada. 

Vol saber si la finca té o no té llicència d’activitats i si compleix tots els requisits legals com a centre 
d’acollida.  

També vol saber si se va tenir en compte la situació urbanística de la finca, quan es va prendre la decisió 
de comprar-la.  

Tot i que la Sra. Puigserver digui que ja està tot solucionat, ell manifesta que és fals, no es troba regulat 
l’ús sociosanitari en sòl protegit.  

Adverteix que el seu Grup demanarà per escrit, a la Secretaria General, un informe que reflecteixi si és 
cert o no el que manifesta la Sra. Puigserver. Torna dir que la llei vigent estableix que no és possible l’ús 
sociosanitari en un sòl protegit.  

Demana per quin motiu no se va executar la decisió de comprar l’immoble. Fa notar que s’entén 
perfectament, des del moment en què se varen assabentar que hi havia un tercer interessat, però mentre 
encara no sabien que existia una opció de compra no s’entén que no s’executàs la compra. 

Observa que l’interessat que proposa la venda de l’immoble lliura la documentació i manifesta que coneix 
les condicions i que es troba en condicions de vendre la propietat de l’immoble al Consell de Mallorca; és 
clar, que ha fet perdre el temps amb aquest procediment, i que després el ven a qui n’hi paga més.  

Consegüentment, demana a la Sra. Puigserver quines accions legals fa comptes de prendre, si és que ho 
considera, contra els propietaris de la finca, la família Garau, atès que aquestes coses no poden passar. 
Reprova aquesta conducta, canviar de parer d’un dia per l’altra perquè ha aparegut un interessat suís que 
els dóna més doblers, incomplint allò que establia el concurs del Consell de Mallorca.  

Fa avinent a la Sra. Puigserver que, si haguessin demanat fiança, a dia d’avui no tendrien aquest 
problema. 

Quant a la documentació que el seu Grup li va demanar per escrit el passat 19 d’octubre, puntualitza que 
el termini per respondre és de 5 dies, exactament, perquè no es tracta d’una pregunta. Insisteix a dir que 
encara no l’han rebuda, i que per al seu Grup és molt important saber en quina situació es troben els 
menors que hi viuen. 

Es mostra sorprès també pel fet que l’Ajuntament d’Alaró tampoc no hagi pres cap mesura sobre aquesta 
qüestió, tot i saber que en el seu terme municipal una administració pública incompleix la normativa 
establerta. Retreu que l’Agència de la Disciplina Urbanística no requereixi a l’administració el mateix que 
requereix als particulars.  

Per acabar torna a demanar si la finca té o no té llicència d’activitats i també que la Sra. Puigserver 
respongui a totes les preguntes que li ha fet.  

La Sra. PUIGSERVER diu, en primer lloc, al Sr. Pastor que és evident que si ella sap per endavant que en 
la interpel· lació li demanarà explicacions sobre els fets ocorreguts amb la finca de Can Sec s’haurà 
preparat prèviament tota la documentació de què disposa i que li permeti relatar cronològicament tot el 
que ha succeït, per tal que l’explicació sigui correcta i no es perdin detalls.  
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De fet, li fa notar que amb tot el que li ha explicat s’anava donant resposta a moltes de les preguntes que 
ell formula. Tot i això, reitera les explicacions tot seguit. 

Pel que fa a la llicència d’activitats informa que ja la tenien com a alberg, i on hi ha un alberg hi poden 
residir menors adolescents. Li diu que, tot i això, li respondrà per escrit.  

Quant al motiu pel qual no se va comprar la finca indica que els serveis jurídics no li varen recomanar. 
També puntualitza que no es tracta d’un problema civil entre els dos membres de la compravenda ni amb 
els nous compradors. Fa notar al Sr. Pastor que si haguessin executat la compra d’aquest immoble la 
propietat que tenia l’opció de compra hagués pogut emprendre accions legals contra l’IMAS.  

Sobre el compliment de tot allò que establien els plecs de condicions administratives, torna a dir al Sr. 
Pastor que li faran arribar tota la documentació de l’expedient complet, tant pel que fa al lloguer com a la 
compra de Can Sec.  

Aprofita per fer avinent que des de l’IMAS s’ha prioritzat en tot moment el benestar dels menors i 
cerquen una sortida a aquesta situació. Diu que voldrien poder convocar els portaveus de tots els Grups 
polítics a una reunió la propera setmana per explicar el procediment previst, com també els problemes que 
tenen a l’hora de concertar el lloguer o de comprar un altre immoble semblant.  
 
 
PUNT 26. INTERPEL·LACIÓ QUE PRESENTA EL SR. MAURICIO ROVIRA 
DE ALÓS “VALORACIÓ DEL PRESIDENT DEL CONSELL DE MALLORCA 
SOBRE LA INCIDÈNCIA QUE HAGI POGUT TENIR A LA GESTIÓ DE 
L’EQUIP DE GOVERN L’ENORME MOBILITAT DE CÀRRECS DURANT 
ELS PRIMERS 14 MESOS DEL SEU MANDAT”. 
 
Es dona compte de la següent interpel·lació: 
 
Mauricio Rovira de Alós, 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. Miquel Ensenyat Riutort , la següent INTERPEL·LACIÓ: 

Valoració del President del Consell de Mallorca sobre la incidència que hagi 
pogut tenir a la gestió de l’equip de Govern l’enorme mobilitat de càrrecs durant 
els primers 14 mesos del seu mandat. 
 

El Sr. ROVIRA (PP) posa de manifest que el motiu d’aquesta interpel· lació és que, mes a mes després de 
més d’un any de govern, estan veient, a través de les notes de premsa que envia el Consell de Mallorca i a 
través dels plens, els distints canvis que s’estan fent al govern de la institució emperò no veuen una 
explicació política dels motius que justifiquen aquests canvis ni tampoc no veuen que se li doni 
importància llevat d’algun comentari més o manco afortunat als plens. 

Remarca que no veuen cap explicació ni en les baixes ni en les altes més enllà de les socorregudes frases 
com “motius personals”, “raons familiars”, “motius de salut”, “millores salarials”, “millores en el lloc de 
treball” i, en algun cas, fins i tot “motius ambientals” per no entrar en detalls sobre el cessament d’algun 
càrrec. Aclareix que, en dir “motius ambientals”, s’està referint al Departament de Medi Ambient. 

Al seu Grup li agradaria que el president del Consell de Mallorca fes una mínima valoració global d’uns 
canvis que no són normals. Reconeix que és normal que hi hagi alguns canvis, és normal que hi hagi 
algunes baixes per les circumstàncies que siguin (falta de confiança, perquè no acaben de rendir com 
s’esperava, perquè alguns prefereixen millorar la seva situació laboral, etc.) però no és normal que hi hagi 
hagut tantes baixes que pareixen més un part de la Primera Guerra Mundial que no un organigrama 
normal, ja que en 1 any i 5 mesos han canviat el 40% dels càrrecs de segona línia. 

Això no obstant, encara s’han donar les gràcies perquè el president del Consell de Mallorca ha pogut 
mantenir els seus consellers ja que, evidentment, la valoració seria pitjor si els canvis haguessin afectat 
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des del nivell màxim al nivell mínim. De moment, els canvis ha estat en la segona línia però, en aquesta 
línia, hi ha alguns departaments que, sense que sigui culpa del conseller o consellera, han canviat tots els 
càrrecs. 

Vistes les dades objectives dels canvis, l’oposició no pot més que mostrar la seva sorpresa i demanar què 
està passant. Ressalta que no han volgut dir res al respecte quan se varen produir els primers canvis però, 
quan ja duen 12 o 13 canvis en un any, el tema els comença a preocupar perquè no saben si el Consell de 
Mallorca agrada poc i per això la gent se’n va o potser el Consell de Mallorca paga poc i és el motiu 
d’anar-se’n o, tal vegada, hi ha una falta d’esperit d’equip o d’interès. 

Sigui com sigui, la qüestió és que si el president té un personal al seu servei, que treballa amb ell fent un 
equip, seria normal intentar mantenir aquest personal i, de fet, suposa que el fet que no se n’hagi anat 
ningú més és perquè s’ha intentat mantenir el personal de confiança però, si no ho han fet i això ha 
provocat la partida de tants càrrecs, li sembla que és una deixadesa de l’equip de govern per no haver-hi 
fet qualque cosa més per tal de mantenir tot l’equip durant 4 anys. 

Entén que és complicat fer-ho ja que ha format part de l’equip de govern del Consell de Mallorca durant 
la passada legislatura i, precisament per això, reconeix l’esforç que representa haver de gestionar el 
Consell de Mallorca i més amb les dificultats d’opinió pública que tenen els càrrecs polítics. 

En qualsevol cas, li interessa que el president valori què està passant o què ha passat en el seu govern i si 
tot això és una casualitat i el Sr. Ensenyat ha tengut la mala sort de presidir aquesta administració quan 
tothom se’n vol anar, cosa que no està passant a les altres administracions, o si simplement li és igual i 
pensa que la feina se fa igualment i se mantenen els mateixos estàndards de qualitat véngui qui véngui. 

Reconeix, finalment, que no és una interpel· lació gaire habitual però, ja que no han tengut l’oportunitat de 
conèixer una opinió política clara sobre aquest tema durant el que duen de legislatura i atès que encara 
resten dos anys i mig de legislatura, els preocupa que si els canvis segueixen al mateix ritme potser al 
final no quedarà ningú dels que començaren la legislatura i, per això, la idea és conèixer què opina el 
president al respecte i quina valoració fa de tots aquests canvis. 

El Sr. PRESIDENT fa avinent que desconeix si els canvis han afectat un 40% dels càrrecs i matisa que 
suposa que el Sr. Rovira se refereix a secretaris tècnics i directors insulars. 

Si s’hi inclouen tots els altres càrrecs que s’anomenen per decisió política (secretaris primers i segons de 
grup i assessors), el percentatge de canvis seria més gros, encara que no fan referència a l’equip de govern 
sinó als grups polítics, on també hi ha hagut bastants moviments que han afectat tots els grups polítics que 
tenen representació al Consell de Mallorca, començant pel mateix Grup Popular. 

Assegura que, al respecte, no té absolutament res a dir sempre que la vara de mesurar sigui la mateixa per 
a tothom, és a dir, que no s’exigeixi als altres coses que un no acompleix. 

En referència als alts càrrecs (directors insulars i secretaris tècnics), reconeix que és cert que hi ha hagut 
un moviment important i, evidentment, no n’està content ja que la solució òptima seria que, amb tots els 
que començaren la legislatura, la puguin acabar però, de vegades, l’opció més òptima no s’ajusta a la 
realitat perquè, amb el dia a dia, van passant coses. 

Entre aquestes coses, destaca que hi ha hagut temes de salut que han afectat o bé directament a la persona 
que ocupava el càrrec o bé a un familiar i, en aquests casos, no poden fer res més que respectar la voluntat 
de la persona que decideix retirar-se ja sigui per circumstàncies personals o d’un familiar. 

En altres casos de canvis de molts altres càrrecs, que computen com a moviments, han estat canvis dins la 
mateixa institució com els casos de secretaris tècnics que han passat d’un departament a un altre, canvis 
que causen una baixa a un departament i una alta a un altre departament.  

N’és un exemple el cas del secretari tècnic d’Infraestructures i Carreteres a l’inici de legislatura que 
llavors va passar al Departament de Cultura, Patrimoni i Esports. També n’és un exemple el cas de la 
Vicepresidència segona de l’IMAS que la va ocupar una directora insular. Tots aquests són moviments 
que es produeixen dins la casa i, fins i tot, hi ha moviments cap a altres institucions, uns moviments que 
tenen més a veure amb criteris polítics, com és el cas dels càrrecs de Modernització i Funció Pública que 
se n’han anat per ocupar càrrecs a altres administracions públiques. 

A part d’aquests motius, n’hi ha hagut d’altres com el relacionat amb una problemàtica que hi va haver a 
Medi Ambient, una problemàtica que va acabar amb un cessament. I, a més a més, també hi ha casos de 
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persones que han ocupat un càrrec però que, en un moment donat, han considerat que no eren capaços de 
fer front als reptes que li suposava el càrrec o veien que no podien seguir el ritme del dia a dia de la feina, 
ja sigui la seva complexitat de la gestió o, fins i tot, per la quantitat d’hores de dedicació que exigeix la 
gestió diària i, per tant, han estat molt honestos i han renunciat al càrrec. 

Així doncs, són diferents els motius i la casuística que han provocat els distints canvis i, per tant, resulta 
complex fer-ne una valoració global i reitera que, per a ell, la solució òptima hagués estat poder acabar la 
legislatura amb la majoria de gent que la va començar.  

D’altra banda, també s’ha de tenir en compte el risc que aquests canvis afectin el dia a dia de la gestió del 
Consell de Mallorca però ho han intentar suplir des d’una feina que no ha de ser personalista, la qual cosa 
és molt important en política i, per això, sempre ha de ser una feina plantejada des d’una perspectiva 
d’equips de feina: d’una part un equip en cada direcció insular, d’una altra part i a un altre nivell un equip 
en cadascun dels departaments i, per descomptat, també un equip a nivell general que gestioni, coordini i 
governi el Consell de Mallorca. 

El Sr. ROVIRA reconeix que és legítim fer canvis i no dirà que no els pugui fer ja que el president és qui 
sap qui té un millor rendiment per dur a terme les polítiques que s’han marcat. 

Amb tot, és cert que els canvis en el govern afecten els ciutadans directament ja que afecten la gestió de la 
institució i, al final, el dia a dia de tots els ciutadans es deriva de la gestió de l’equip de govern mentre 
que els canvis interns dins un grup polític (d’un secretari, un assessor o un portaveu o, fins i tot, el tipus 
de dedicació d’un conseller concret) no afecten gairebé ni a la persona que se canvia ni tampoc al grup 
polític en qüestió perquè són temes menors i interns. 

Ara bé, amb relació a la gestió del dia a dia i la dels doblers públics, és molt delicat que hi hagi un 
nombre tan elevat de canvis. Almanco segons l’opinió del seu Grup, aquest nombre elevat de canvis 
preocupa perquè segur que incideix en la feina ja que, malgrat que se treballi en grup i cada departament 
tengui els equips cohesionats, el fet de fer canvis dins un grup sempre perjudica. 

Cal reconèixer que quan se fa un canvi, la nova persona que ocupa el càrrec no pot posar-se al dia de la 
feina en un dia. Quan un govern comença, se li concedeixen 100 dies perquè s’assenti en la seva feina –
encara que n’hi ha que no s’assenten ni en 4 anys– però està clar que, si se canvia el 40% de la segona 
línia en un període d’un any i quatre mesos, per més bons i vàlids que siguin els nous, se perd molt de 
temps fins que entenen com funciona la institució a fi de donar solucions i trobar la forma de treballar 
correcta. 

Observa que es detecta un problema inicial de fragilitat en l’equip de govern però el que més el preocupa 
és que les persones que han substituït alguns dels que se n’han anat puguin ser encara més fràgils i que els 
canvis s’estiguin fent, únicament i exclusivament, amb una visió partidista de les coses. 

No sap si s’han escollit les millors persones però sí que és veritat que la novetat en la política i en 
l’administració d’alguns dels nous càrrecs preocupa sobretot quan han entrat amb la legislatura 
començada. 

Espera que els problemes no els pateixen els ciutadans (no interessa que els repercuteixi una mala gestió) 
però sí que vol transmetre al president, des del Grup Popular, la seva preocupació perquè veuen que 
l’equip de govern no està tant cohesionat com hauria d’estar i s’observa una fragilitat en els nomenaments 
i els equips de govern. Resten dos anys i mig de legislatura i qualque cosa s’haurà de fer amb la gent de 
l’equip de govern per evitar que hi hagi més canvis. 

Fa notar que gairebé tots han tengut l’oportunitat de canviar per millorar durant les legislatures i li consta 
que molts no ho han fet precisament per mantenir un equip en funcionament. 

No sap si aquesta legislatura han menyspreat aquests arguments per fer-hi un esforç o no els han tengut en 
compte però, en tot cas, creu que s’hi hauria d’haver fet qualque cosa més que permetre que tothom 
canviï ja sigui per millorar, per la seva comoditat o per llevar-se pressió i recalca que en els propers dos 
anys i mig s’hauria d’evitar continuar amb aquest ritme de canvis i, fent un símil futbolístic, comenta que 
un equip, que canvia tot el seu entramat durant la temporada, normalment és perquè quelcom li passa i no 
vol pensar que l’equip de govern del Consell de Mallorca sigui un equip de futbol però, així i tot, fins ara 
han canviat el 40% dels càrrecs i, en alguns casos, fins a dues vegades i, en algunes àrees com la de 
Benestar i Drets Socials, d’una forma especialment sorprenent amb relació a matèries que han funcionat 
especialment malament. 
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Per aquests motius vol creure que alguns d’aquests canvis hauran estat motivats per la mala gestió 
d’alguns temes o, si no és així, tal vegada haurà estat una coincidència. En qualsevol cas, espera que 
durant els propers dos anys i mig tenguin més encert a l’hora de fitxar personal de confiança. 

El Sr. PRESIDENT li agraeix al Sr. Rovira el to de la interpel· lació. 

Afegeix que abans el barrejava quan, de bona fe, ha fet entrar al Ple els representants d’Inca i reconeix 
que potser, en lloc de fer-los entrar, hauria d’haver sortit ell i així evitar que la foto destacada de demà 
sigui la de la gent d’Inca presentant el Dijous Bo.  

El Sr. Rovira, al respecte, indicava que el preocupava molt el ressò que se’n poguessin fer els mitjans de 
comunicació, que moltes vegades són imprevisibles. En posa un exemple dient que ahir es varen presentar 
els pressuposts del Consell de Mallorca mitjançant una roda de premsa però el ressò que se n’han fet els 
mitjans de comunicació és bastant dispar, alguns li han donat molta importància i altres, en canvi, ni tan 
sols no en parlen. 

Pel que fa al tema que ara tracten, adverteix que els mitjans li han comprat els arguments atès que va 
sortir als diaris, fa unes tres setmanes, que “el 40% de los altos cargos del Consell de Mallorca ha 

dimitido en menos de año y medio”, encara que la notícia no és exacta perquè no tots ha dimitit ja que hi 
ha casos de gent que ha cessat i de gent que ha canviat d’àrea. 

Recorda que deia que agraïa el to suau de la interpel· lació perquè el Sr. Rovira, en la notícia esmentada, 
fa unes afirmacions que no són tan suaus ja que diu que l’equip de govern ha convertit el Consell de 
Mallorca en una agència de col·locació. Una afirmació que li va saber relativament greu perquè hi veu 
una certa demagògia encara que tranquil· litzadora en el sentit que, si el PP no té res més a fer que ficar-se 
amb això, vol dir que no hi gaire més assumptes per interpel· lar o qüestionar de la gestió de l’equip de 
govern. 

Tot seguit el Sr. Rovira feia notar la seva preocupació perquè tot això pugui afectar la gestió del Consell 
de Mallorca i, al respecte, constata que abans ja li ha explicat que no és així atès que són projectes 
d’equip i, per tant, els equips supleixen moltes vegades els defectes que pugui tenir una persona. 

També el Sr. Rovira deia que era necessari que hi hagués gent solvent i amb experiència. Amb la 
solvència d’aquest personal està totalment d’acord amb el Sr. Rovira perquè realment creu que fa falta 
gent ben preparada tècnicament per desenvolupar la feina de gestió de l’àrea que li correspon. Ara bé, no 
estaria tant d’acord amb què hagin de ser amb experiència perquè cercar gent amb experiència implicar 
llevar oportunitats a gent jove perquè adquireixi experiència. De fet, la gent amb experiència va 
començar, en el seu dia, sense tenir experiència. 

Considera, així doncs, que les administracions han de fer un esforç per donar oportunitats a la gent jove 
que, baldament pugui garantir la seva solvència, li falta l’experiència. 

Fins i tot hi afegiria, a més de gent solvent i gent preparada, que sigui gent amb ganes i, sobretot, gent que 
sigui honesta i, que si veu que no és capaç de desenvolupar les tasques que li hagin estat encomanades, 
presenti la seva dimissió com ja ha passat en alguns casos. Puntualitza que suposa que el Sr. Rovira es 
deu referir a aquests casos perquè, en els altres supòsits com els de salut, l’equip de govern no hi pot fer 
res. 

Entén que se tengui tendència a comparar aquesta legislatura amb la passada. El PP va dir, durant els 4 
anys de la legislatura passada, que havien aturat motors però, en canvi, aquesta legislatura s’ha fet tot el 
contrari, és a dir, que han posat els motors en marxa i això moltes vegades suposa haver de dur un ritme 
que pot resultar mal d’aguantar. 

Observa que el plantejament canvia radicalment quan vénen a aturar màquines i, al cap i a la fi, a limitar 
la feina que se pugui desenvolupar des dels diferents departaments, de quan vénen a posar la maquinària a 
treballar al màxim per tal de ser capaços de complir un projecte de feina que és ambiciós. Això vol dir 
també haver de tenir la gent bastant més ocupada i més preocupada en aquest sentit.  
 
PREGUNTES 
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PUNT 27. PREGUNTA QUE FORMULA EL SR. ANTONI AMENGUAL 
PERELLÓ A LA SRA. MERCEDES GARRIDO (RESCAT CONCESSIÓ TÚNEL 
DE SÓLLER). 
 
Es dona compte de la següent pregunta: 
 
El Parlament de les Illes Balears va aprovar el passat dimarts dia 25 d’octubre una 
iniciativa d’El Pi per demanar al Govern de la CAIB un compromís ferm en el rescat de 
la concessió del Túnel de Sóller al llarg de la present legislatura, establint una 
col·laboració amb el CIM en l’aspecte econòmic, atès que el Govern assumeix 
anualment el cost de la subvenció als residents del preu del Túnel. Al respecte ens 
agradaria saber: 

- En quin estat es troba la valoració encomanada pel CIM pel rescat del Túnel? 
- En quin estat es troben les converses, si ni ha, amb el Govern al respecte? Ja hi 

ha cap compromís ferma? Es cert que el Govern col·laborarà amb 12 milions 
d’euros (cost aprox. de les subvencions pels propers 6 anys)? 

- Si es té constància a aquesta institució que a càrrec dels pressuposts del 2017 el 
Govern de la CAIB destinarà una partida de tant sols 750.000.-€? li sembla 
suficient a la consellera? 

El Sr. AMENGUAL (El Pi-Proposta per les Illes) formula la pregunta en els seus termes. 

La Sra. GARRIDO (consellera executiva de Territori i Infraestructures) indica que respondrà, una a una, 
les qüestions plantejades. 

En primer lloc diu que la pericial del túnel, comanada a fora, els la varen lliurar fa més o manco 10 dies i 
els serveis tècnics del Consell de Mallorca (departament de Carreteres per una banda i Intervenció i 
Tresoreria per una altra) l’estan estudiant a fi d’emetre l’informe corresponent. 

Puntualitza que estan preparant tota la documentació i, de fet, haguessin pogut iniciar l’expedient però 
han considerat que, per raons de seguretat jurídica, sobretot de cara al concessionari que l’haurà de 
consultar i perquè la tengui des del primer moment, ara elaboren la documentació i llavors, dins 
l’expedient, únicament quedarà resoldre les al· legacions que presenti el concessionari i, si s’escau arran 
de les al· legacions, elaborar altres informes o comanar altres feines. 

Aquest és el motiu que s’estigui retardant l’elaboració de la documentació i demana que tenguin un poc 
de paciència perquè breu –segurament la propera setmana– ja podran tenir tots els informes dels tècnics 
del Consell de Mallorca una vegada estudiada la pericial feta i vegin si els plantejaments que s’hi fan són 
correctes. 

La següent pregunta que li feia era amb relació a si el Govern de les Illes Balears pagarà 12 M€. Al 
respecte diu que l’equip de govern del Consell de Mallorca ha pres la decisió de rescatar el túnel de Sóller 
i, com a òrgan independent, competent i amb una majoria d’edat suficient, si el Consell de Mallorca 
decideix, el Consell de Mallorca paga. 

Aquest és un punt de partida que han de posar a damunt la taula. Malgrat que el Consell de Mallorca 
decideixi i, per tant, pagui, li han demanat al Govern de les Illes Balears que ajudi el Consell de Mallorca 
a pagar o bé el rescat o bé el manteniment del túnel fins a la data que hi havia prevista de venciment del 
contracte (l’any 2022), la qual cosa s’està negociant ara mateix amb el Govern de les Illes Balears. 

Al Parlament de les Illes Balears, el conseller Sr. Marc Pons va plantejar que hi havia 750.000 € per a 
l’any que ve, una quantia que s’acosta al cost del manteniment anual del túnel però encara ho estan 
negociant. En tot cas, si l’opció triada és la de manteniment, se faria a través d’un pluriennal i, si l’opció 
és fer una aportació per al pagament del rescat, se faria amb un pagament únic de la quantitat que se 
determini. 
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La pregunta següent plantejava per què el Consell de Mallorca no té partida pressupostària en el 
pressupost de 2017. La resposta és que és una qüestió purament i simplement de tema de comptabilitat i 
pressupostari. 

Aclareix que gran part dels doblers del rescat sortiran del mateix departament de Carreteres, doblers que 
se rescabalaran de projectes no executats o de romanents d’altres projectes. Atès que gran part dels 
doblers s’aconseguiran així, s’han de consignar una vegada que facin les operacions d’incorporació de 
romanents, un aspecte que podrà explicar millor el conseller executiu d’Economia i Hisenda, Sr. Bonet. 

Insisteix en tranquil· litzar tothom informant que, el fet que els doblers del rescat no estiguin en el 
pressupost inicial, no vol dir que el rescat no se faci. Vol dir que, per motius pressupostaris i de 
comptabilitat, es consignaran en el pressupost amb posterioritat a l’aprovació del pressupost inicial 
perquè s’ha intentar estalviar al màxim i rescabalar doblers d’allà on sigui possible per fer front a aquest 
pagament. 
 
 
PUNT 28. PREGUNTA QUE FORMULA EL SR. ANTONI PASTOR CABRER A 
LA SRA. MERCEDES GARRIDO (PROJECTE CARRETERA CAMPOS-
LLUCMAJOR). 
 
Es dona compte de la següent pregunta: 
 
En quina situació es troba el projecte de la Carretera Campos-Llucmajor? 
 

El Sr. PASTOR (El Pi-Proposta per les Illes) formula la pregunta en els seus termes. 

La Sra. GARRIDO (consellera executiva de Territori i Infraestructures) puntualitza, en primer lloc, que 
tots estan d’acord en què la seguretat d’aquesta carretera s’ha de millorar i, per fer-ho, l’opció triada és el 
seu desdoblament. 

Això no obstant, en aquests moments i d’ençà que s’hi varen prendre unes determinades mesures 
(limitació de velocitat, línia contínua, etc.) han millorat una mica la seguretat d’aquesta carretera.  

Per això, refusa que se facin afirmacions alarmistes com és dir que la gent hi posar en perill la seva vida, 
la qual cosa passa sempre que s’agafa un cotxe i se circula per qualsevol carretera i, aquesta en concret, 
no comporta un risc més elevat al d’altres carreteres. A més a més, resulta que no és la carretera més 
perillosa de Mallorca per molt que a la gent li agradi dir-ho, ja que n’hi ha d’altres que són molt més 
perilloses. 

Quant a l’estat en què es troba el projecte, diu que ja està redactat –la propera setmana convocaran tots els 
grups polítics per mostrar-los-el– i es troba en la Conselleria de Medi Ambient pendent d’informar. 
L’única cosa que li falta al projecte ara mateix és la supervisió atès que, si la Conselleria de Medi 
Ambient digués que s’hi ha de modificar qualque cosa, després l’haurien de tornar a supervisar. Tot d’una 
que la Conselleria de Medi Ambient emeti l’informe, se’n farà la supervisió de manera immediata. 

Al mateix temps s’està treballant en la redacció dels plecs, els quals no se poden mostrar fins que no 
s’aprovin i se publiquin. El plantejament que han fet és que surti a licitació a finals d’any però, atès que 
només queda un poc més d’un mes, tal vegada no se pugui acomplir aquest termini. 

De totes maneres, mentre la Conselleria de Medi Ambient està redactant el seu informe, el departament 
de Carreteres està duent a terme tota la feina paral· lela d’elaboració dels els plecs, està fet l’estat 
d’amidaments del projecte perquè pugui sortir a licitació i s’està preparant la supervisió i, en tenir 
l’informe de Medi Ambient, només serà qüestió de fer la supervisió, aprovar el projecte i sortir a licitació 
atès que tot està preparat a l’espera de l’informe esmentat. 
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PUNT 29. PREGUNTA QUE FORMULA LA SRA. CATALINA CIRER 
ADROVER A LA SRA. MARGALIDA PUIGSERVER SERVERA (AJUDES A 
CÁRITAS). 
 
Es dona compte de la següent pregunta: 
 
Tenen previst aquest any 2016 signar contracte de Serveis amb Cáritas Mallorca? Ha 
tingut Cáritas qualque ajuda econòmica aquest any 2016 de l’Imas per tal de dur a terme 
la seva feina a favor dels més desfavorits? 
 

La Sra. CIRER (PP) formula la pregunta en els seus termes. 

La Sra. PUIGSERVER (consellera executiva de Benestar i Drets Socials) respon que, en 2016, Càritas 
només ha rebut ajudes fins al moment en què va finalitzar el seu contracte en el mes de març de 2016, un 
contracte negociat sense publicitat que tenia una durada de dos anys i que no se podia renovar ni tornar a 
treure. 

Com sap la Sra. Cirer, el Reial Decret 10/2013, que va aprovar el seu Grup parlamentari, parla de la 
impossibilitat d’incórrer en ajudes, subvencions i contractes a totes les entitats que no estiguin 
autoritzades. 

Aquesta ha estat la dificultat que ha tengut l’entitat Càritas per presentar-se a la darrera convocatòria de 
subvencions que ha tret l’IMAS i, per tant, des d’aquell moment –i fins tot des d’abans– estan en contacte 
amb l’entitat per tal de donar-li una mà i facilitar-li el procés per aconseguir el compliment del Reial 
Decret i pugui estar autoritzada a fi que l’any que ve pugui rebre les ajudes pertinents. 
 
 
PUNT 30. PREGUNTA QUE FORMULA LA SRA. CATALINA CIRER 
ADROVER A LA SRA. MARGALIDA PUIGSERVER (NOMENAMENT 
DIRECTOR ÀREA DE MENORS DE L’IMAS). 
 
Es dona compte de la següent pregunta: 
 
Quan tenen previst anomenar el nou Director/a de l’àrea de Menors de l’Imas? Ha pogut 
el Sr. Sevillano acabar la seva feina de selecció? 
 

La Sra. CIRER (PP) formula la pregunta en els seus termes. 

La Sra. PUIGSERVER (consellera executiva de Benestar i Drets Socials) contesta que ja ha acabat el 
procés de selecció, el qual ha durat un poc més del que estava previst. Un procés que s’ha coordinat des 
del Grup Podem Mallorca, liderat pel Sr. Sevillano i la Sra. Ribot. 

Destaca que ha estat un procés obert en què han participat moltíssimes persones. Indica que les entrevistes 
varen acabar la setmana passada i que les entrevistes finals han tengut lloc aquesta setmana i es preveu el 
nomenament de la nova directora insular d’àrea de Menors de l’IMAS per al proper dimecres dia 16, si tot 
va bé. 

El Sr. SEVILLANO sol·licita fer ús de la paraula per al· lusions. 

El Sr. PRESIDENT no li concedeix l’ús de la paraula i anuncia que se passa a la pregunta següent tot 
assenyalant que aquest punt és una pregunta i no considera necessari aprofundir-hi més. 

El Sr. SEVILLANO diu que, si l’estan nomenant directament, voldria intervenir si el Reglament ho 
permet. 

El Sr. PRESIDENT li diu que és ell qui aplica el Reglament i, encara que li sap greu, no li dóna la paraula 
perquè, si comencen amb aquestes dinàmiques, no acabarien mai. 
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El Sr. SEVILLANO fa ús de la paraula per demanar-li als partits de l’oposició que, quan facin una 
pregunta als consellers executius, que és el que pertoca en aquest moment del Ple, la facin directament a 
la persona responsable. 

El Sr. PRESIDENT interromp la intervenció del Sr. Sevillano per dir-li que la pregunta ha estat 
formulada a la persona responsable del tema i li aconsella que no tengui la pell tan fina. 
 
 
PUNT 31. PREGUNTA QUE FORMULA LA SRA. MARGALIDA ROIG 
CATANY AL SR. JESÚS JURADO SEGUÍ (SITUACIÓ PACTE 
GOVERNABILITAT ENTRE MES, PSIB I PODEMOS). 
 
Es dona compte de la següent pregunta: 
 
La Sra. Camargo ha expressat que els acords de Governabilitat del Govern de les illes 
Balears “es troben en perill de mort”. En quin estat es troba el pacte de governabilitat 
signat entre MES, PSIB i PODEMOS? 
 

La Sra. ROIG (PP) formula la pregunta en els seus termes. 

El Sr. JURADO (conseller executiu de Participació Ciutadana i Presidència) fa notar que no entrarà a 
valorar el sentit del vot dels diputats i diputades del PSIB o del PSOE en general a altres institucions. 
Matisa que no ho farà perquè la pregunta de la Sra. Roig versa sobre l’estat de pacte en aquesta institució. 

En els arguments exposats com a introducció de la pregunta, la Sra. Roig parlava de declaracions de la 
seva companya, Sra. Laura Camargo, i al respecte diu que se varen fer en una conjuntura que ara ja és un 
poc diferent. Aleshores estava en joc el procés d’investidura. Era una situació molt concreta i se feia 
referència a allò que faria el PSIB en un context estatal. 

Ara ja saben què ha fet el PSIB en un context estatal i, sobre com afecta això el Consell de Mallorca, diu 
que considera que el pacte de govern habilitat al Consell de Mallorca té bona salut. Els partits que el 
conformen troben molts més punts forts i molts més punts d’acord que no punts de desacord i, quan 
sorgeixen punts de desacord, doncs els debaten i hi cerquen un consens per tirar cap endavant. 

Per tant entén que, amb els nous temps polítics que hom viuen i estant en una situació al Consell de 
Mallorca on conviuen sis partits polítics sense majories clares, si no és arribant a acords, consensos i amb 
enteniment entre els que governen, aleshores no arribarien enlloc. 

Consegüentment, la resposta concreta a la pregunta és que el pacte de governabilitat té bona salut. 
 
 
PUNT 32. PREGUNTA QUE FORMULA LA SRA. MARGALIDA ROIG 
CATANY AL SR. COSME BONET BONET (APORTACIONS CONSELL A 
L’AJUNTAMENT PALMA VIA LLEI CAPITALITAT). 
 
Es dona compte de la següent pregunta: 
 
Quin és l’estat de tramitació de les aportacions que el Consell de Mallorca havia de fer a 
l’Ajuntament de Palma via llei de Capitalitat? 
 

La Sra. ROIG (PP) formula la pregunta en els seus termes. 

El Sr. BONET (conseller executiu d’Economia i Hisenda) contesta que la Sra. Roig es refereix al Consell 
de Capitalitat que se va celebrar el passat 14 de desembre de 2015 en el qual el Consell de Mallorca va 
aprovar tota una sèrie d’inversions i detallarà l’estat de cadascuna d’elles després de fer un aclariment. 



 96 

En aquest sentit manifesta que les inversions, tal i com les va plantejar el Consell de Mallorca, no se 
farien com una aportació directa als comptes de l’Ajuntament de Palma (com li aniria bé a l’ajuntament) 
atès que entenen que la llei no obliga el Consell de Mallorca a fer aquestes aportacions sinó que era una 
contribució a la capitalitat de Palma, tot i que llei, així com està redactada, sí que obliga el Govern de les 
Illes Balears a fer-hi una aportació anual encara que el Consell de Mallorca sempre hi ha participat. 

En funció d’això, varen acordar que la majoria de les aportacions se farien en espècies. La majoria d’elles 
són per a infraestructures viàries i una part provenen de Carreteres, una altra de l’1% cultural i una altra 
de Benestar i Drets Socials. 

La part final, que era una quantitat pendent de determinar, està pendent precisament que se determini ja 
que, fins ara, l’Ajuntament de Palma no ha demanat que se concreti en cap projecte.  

De la resta informa que el milió d’euros per al Castell de Bellver, doblers que provenen de l’1% cultural, 
està pendent de la modificació de crèdit necessària per incorporar els doblers i, a partir d’aquí, signar un 
conveni que depèn d’un informe que ha de fer el Ministeri de Foment i que encara no l’ha emès per 
trobar-se en funcions. 

Quant al detall de les inversions, exposa que les del camí Salard estan pendents de la signatura d’un 
conveni amb l’Ajuntament de Palma. Pel que fa a projecte de l’autopista de l’aeroport, des del torrent fins 
al Palau de Congressos, està en fase final d’aprovació del projecte i just després se traurà a licitació. Amb 
relació a l’accés a Son Espases, diu que està pendent que l’Ajuntament de Palma aporti els terrenys per 
poder iniciar les obres i també se n’haurà de signar un conveni. 

Sobre el centre d’acolliment per a famílies que s’havia de fer, explica que està pendent d’una redefinició 
del projecte ja que l’Ajuntament de Palma, a través de la Regidoria de Serveis Socials, ha demanat donar-
li un nou enfocament a aquest projecte perquè no sigui exactament un centre d’acolliment per a famílies i, 
per tant, aquest nou enfocament haurà de tornar a passar pel Consell de Capitalitat, que suposa que es 
reunirà en breu. 

Fa constar que, segons el seu parer, el Consell de Mallorca va mostrar bona voluntat a l’hora de posar 
damunt la taula tots aquests projectes i destaca que era la primera vegada en la història que el Consell de 
Mallorca aportava alguna cosa a l’Ajuntament de Palma pel concepte de capitalitat i d’aquí les dificultats 
que s’han trobat a l’hora de concretar aquestes aportacions. 

Per concloure informa que, en la propera reunió del Consell de Capitalitat, el Consell de Mallorca pensa 
continuar amb aquesta línia però, per ventura, havent après durant aquest any el que funciona i el que no 
funciona, proposaran una millora o un canvi en el sistema que, de moment, s’està estudiant. 
 
 
PUNT 33. PREGUNTA QUE FORMULA EL SR. NOFRE FERRER RIERA A 
LA SRA. MERCEDES GARRIDO RODRIGUEZ (SITUACIÓ OBRES AV. ES 
TORRENT I PORTUGAL DE MANACOR). 
 
Es dona compte de la següent pregunta: 
 
Amb data 14 d’octubre de 2016, l’ajuntament de Manacor va lliurar al Consell les 
deficiències observades a l’Avinguda es torrent i Portugal que pertanyen al Consell de 
Mallorca. Donat que la sra. Garrido va informar a l’anterior plenari que estaven a 
l’espera de rebre aquestes indicacions. Quina és la situació actual d’aquesta urgent 
actuació i en quin període es preveu dur a terme les obres necessàries? 
 

El Sr. FERRER (PP) formula la pregunta en els seus termes. 

La Sra. GARRIDO (consellera executiva de Territori i Infraestructures) recorda que la darrera vegada que 
en varen parlar, la situació era que estava pendent d’una resposta per part del batle de l’Ajuntament de 
Manacor, una resposta que encara esperen ja que, per tal que el Consell de Mallorca dugui a terme les 
obres, caldrà que se faci la cessió d’ambdues avingudes. 
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En data 14 d’octubre de 2016, l’Ajuntament de Manacor va presentar al Consell de Mallorca un document 
–amb les actuacions que s’han de fer tant a l’avinguda del Torrent com a l’avinguda de Portugal– en el 
qual es diu que el ferm viari de l’avinguda del Torrent està en bon estat i, per altra banda, demana que 
s’arreglin les voravies, l’arbrat i els serveis però tant les voravies com l’arbrat i els serveis són 
competència municipal i, conseqüentment, el Consell de Mallorca no hi pot entrar. 

Pel que va a l’avinguda de Portugal, el Consell de Mallorca comparteix amb l’Ajuntament de Manacor 
l’exposició que fa sobre l’estat del ferm –que està en males condicions– i també se demana que s’arreglin 
les voravies, la pastera central i els serveis.  

En aquest cas, tant les voravies com els serveis tornen a ser competència municipal i, per tant, haurà de 
ser l’Ajuntament de Manacor qui hi hagi d’actuar i, quant a la pastera central, indica que l’ajuntament sap 
que el manteniment corre a càrrec seu i, pel que fa al ferm d’aquesta via i l’eliminació o no de la pastera, 
són temes que s’hauran de parlar amb l’ajuntament i estan a l’espera que els digui coses. El que no pot fer 
el Consell de Mallorca és arreglar ara el ferm d’aquesta via i llavors fer un conveni per fer les dues o tres 
rotondes que demana l’ajuntament. 

Finalment reitera que s’estan a l’espera de rebre notícies de l’Ajuntament de Manacor però tal vegada 
serà més ràpid si ella mateixa telefona el batle per interessar-se per aquest assumpte. 
 
 
PUNT 34. PREGUNTA QUE FORMULA EL SR. JOAN ROTGER SEGUÍ AL 
SR. FRANCESC MIRALLES MASCARÓ (CONTRACTE LLOGUER NAU DEL 
POLÍGON SON CASTELLÓ-MAGATZEM TEATRE PRINCIPAL). 
 
Es dona compte de la següent pregunta: 
 
Podrien indicar si ja han signat el contracte de lloguer de la nau del Polígon son Castelló 
on el Teatre Principal té el magatzem de vestuari? Per quan de temps i amb quin 
import? 
 

El Sr. ROTGER (PP) formula la pregunta en els seus termes. 

El Sr. MIRALLES (conseller executiu de Cultura, Patrimoni i Esports) assenyala que és sabut que el 
Teatre Principal disposa d’una nau, en condicions de pròrroga tàcita, com ja ha explicat en ocasions 
anteriors, situada en el polígon industrial que fa funcions de magatzem del vestuari i d’escenografia del 
Teatre Principal.  

Explica que tenen també intencions de poder aconseguir un altre espai, com a magatzem. Esperen que 
sigui, alhora, més econòmic i més convenient per a la institució.  

Assenyala que el passat mes de juliol es varen posar en contacte amb els responsables de la Conselleria de 
Presidència del Govern de les Illes Balears i varen visitar l’antic quarter militar de Son Tous, 
instal· lacions que destina a usos diversos, i allà varen veure un espai adequat, segons el parer del personal 
directiu del Teatre Principal.  

Atès que es tracta d’una propietat del Ministeri de Defensa, varen fer la gestió no formal per mitjà del 
Govern balear que és qui ho gestiona per consultar al Ministeri de Defensa si era possible utilitzar aquell 
espai; extraoficialment la resposta ha estat que no hi ha cap inconvenient, raó per la qual ara s’ha fet la 
petició formal, per mitjà del Departament de Cultura, per tal d’utilitzar una nau del quarter de Son Tous.  

Assegura que la varen visitar i que reuneix les condicions arquitectòniques i de seguretat adequades per 
guardar-hi el mobiliari i els complements propietat del Teatre Principal. Actualment estan a l’espera de la 
resposta. 

Pel que fa al cost econòmic que tendria, diu que no han concretat encara cap quantitat de lloguer, però 
suposa que el Teatre Principal pagaria un import inferior a 12.000 € mensuals. Atès que és molt més 
convenient, considera que abans d’iniciar un altre contracte de renovació convendria aprofitar aquesta 
ocasió.  
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Assegura que, tan aviat com tenguin més informació, informaran com pertoca al Patronat del Teatre 
Principal per tal de presentar la proposta al Ple per a la seva aprovació.  
 
 
PUNT 35. PREGUNTA QUE FORMULA LA SRA. ESPERANZA CATALÀ 
RIBÓ AL SR. MIQUEL ESENYAT RIUTORT (BETLEM SOLIDARI) (A l’ordre 
del dia figura com el punt 36) 
 
Es dona compte de la següent pregunta: 
 
Quina valoració fa el President de la resposta que ens va donar el seu Vicepresident 1er 
el Sr. Jurado el passat ple del mes d’octubre en quant a la realització del Betlem Solidari 
i si comparteix les afirmacions, i la idea i la voluntat de no fer el Betlem solidari? 
 

La Sra. CATALÀ (PP) sol·licita poder formular en primer lloc la pregunta núm. 36, si no hi ha 
inconvenient, respectant l’ordre d’entrada en el registre general del Consell de Mallorca i posteriorment 
formularia la pregunta núm. 35. 

El Sr. PRESIDENT li diu que les pot formular ambdues alhora i les contestarà conjuntament. 

La Sra. CATALÀ assenyala que el Grup El Pi-Proposta per les Illes ha formulat moltes preguntes en un 
sol punt i ella s’estimaria més fer les dues preguntes per separat. A continuació formula la pregunta en els 
seus termes. 

El Sr. PRESIDENT fa notar que, contestant la pregunta núm. 35 ja li hauria contestat també una part de la 
núm. 36.  

En la núm. 35 demana quin criteri té el Consell de Mallorca al respecte i la resposta és que el Consell de 
Mallorca, formalment, no hi té cap criteri. 

Potser ara que replantegen el Codi Ètic, seria important establir a què han d’assistir i a què no, és a dir, en 
quins actes ha de participar el Consell de Mallorca i en quins no ha de participar, sempre entenen que la 
Constitució Espanyola estableix que Espanya és un estat aconfessional.  

El Consell de Mallorca, com a administració pública, també és una entitat aconfessional, que no laica. 
Això vol dir que respecten, al màxim, totes les creences i totes les manifestacions religioses que se puguin 
produir però tenint en compte que provenim d’una llarga tradició catòlica. 

De fet, hi ha moltíssims esdeveniment en què resulta mal de definir allà on acaba la manifestació religiosa 
i allà on comença la manifestació cultural o tradicional, com és cas del Nadal i el debat que se’n deriva 
per definir quins esdeveniments són tradicionals i quins no ho són (debat entre els Reis Mags i Papà Noel, 
per exemple). 

Les administracions, com a aconfessionals que són, també han de determinar quina postura han de 
mantenir davant aquestes manifestacions en les quals moltes vegades no està clar on acaba la part 
religiosa i on comença la part cultural o tradicional, com és el cas del betlem. 

Hom parla del betlem com una de les tradicions més antigues a nivell europeu. El Consell de Mallorca té 
la sort de tenir, a la Sang, una de les representacions del betlem de les més antigues d’Europa, fins i tot 
més antiga que les que se troben a Nàpols. 

Evidentment, aquest és un patrimoni que tenim i del que s’ha de tenir cura però la Sra. Català exactament 
demana sobre el betlem de la Misericòrdia, que era un betlem vivent solidari, és a dir, que no se li pot 
donar el mateix tractament que a una representació del betlem, tal i com se fa a Mallorca des de fa segles 
amb la imatge típica de les figures del betlem. 

Remarca que hi ha molta diferència i ambdós tipus de betlem no tenen res a veure. En parlar de tradició, 
s’ha de reconèixer que a Mallorca no hi ha tradició de fer betlems vivents com passa a certs pobles de 
Catalunya allà on se’n fan des de fa dècades. 
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Respecte a aquest assumpte, el Sr. Jurado va insistir molt a deixar clar que el betlem vivent de la 
Misericòrdia no era una prioritat del departament de Promoció Sociocultural tant pel cost que tenia com 
per la rendibilitat social que suposava, la qual cosa no vol dir que el govern no aposti per qüestions 
socials o solidàries i, de fet, sí que ho han fet. N’és un exemple que el pressupost de 2017 de l’IMAS 
tornarà a pujar com també ho farà l’aportació al Fons Mallorquí de Solidaritat i Cooperació. 

En el cas concret del betlem vivent, explica que es varen trobar amb un projecte que era poc concís i molt 
car. Veient les experiències d’anys anteriors, s’ha vist que si les coses no se fan amb dignitat val més no 
fer-les per tal que no siguin un nyarro. 

A més a més, el Consell de Mallorca comptava amb pocs recursos com per dedicar-ne al betlem vivent –
l’aportació era de 20.000 €– i, per aquest motiu, se va optar per no fer aquest tipus d’activitat, que no se 
pot considerar com una activitat tradicional ja que a Mallorca no hi ha tradició de fer betlems vivents. 
 
 
PUNT 36. PREGUNTA QUE FORMULA LA SRA. ESPERANZA CATALÀ 
RIBÓ AL SR. MIQUEL ESENYAT RIUTORT (CRITERI CONSELL EN 
ASSUMPTES DE CAIRE RELIGIÓS)(A l’ordre del dia figura com el punt 35) 
 
 
Es dona compte de la següent pregunta: 
 
Quin és el criteri general que segueix el Consell de Mallorca en els assumptes de caire 
religiós? 
 

La Sra. CATALÀ (PP) formula la pregunta en els seus termes, matisant que ja ha estat contestada en part 
i retraient que el Consell de Mallorca no tengui cap tipus de criteri per discernir en quins esdeveniment ha 
de participar. Posa alguns exemples d’esdeveniments en què el Consell de Mallorca participa per fer notar 
la incoherència de la institució. 

El Sr. PRESIDENT puntualitza que, quan ha dit que el Consell de Mallorca no té cap criteri al respecte, 
no vol dir que no en tenguin personalment. 

Aclareix que, formalment, el Consell de Mallorca no té escrit, enlloc, com s’ha de ser la relació amb totes 
aquelles qüestions de caràcter religiós. 

Manifesta que, segons el seu parer, els està passant el mateix que va passar durant els anys del 
destapament al cine. Després de 40 anys de franquisme en què al cine no se mostrava absolutament res, se 
va passar a no haver-hi cap pel· lícula que no se mostràs l’escudella.  

Ara, amb relació al tema que tracten, passa igual i, després de 40 anys de nacionalcatolicisme, no se sap 
on s’ha de posar el tall. Com a exemple diu que si el dia del Corpus s’han de treure o no els domassos i si 
han d’anar a la processó o no hi han d’anar. És una manifestació cultural que prové del segle XVI, en la 
qual les administracions participen amb espècies. L’Ajuntament de Palma hi posa els tamborers, els 
cossiers i la banda de música i el Consell de Mallorca hi posa els domassos, els ministrils –quan n’hi 
havia–, els gegants, etc. 

Per tant, la qüestió és on s’ha de fixar el tall, que és una feina de discerniment que han de fer entre tots per 
trobar-hi un equilibri i saber, especialment, què és una manifestació religiosa, què és una manifestació 
cultural i, evidentment, donar suport a les manifestacions culturals. 

Sobre els exemples comentats per la Sra. Català, assenyala que la cavalcada del Carro de la Beata fa 150 
anys que se celebra i així passa també en molts altres casos però aquest no és el cas del betlem solidari. 

Constata que al PP li sap greu que no se faci el betlem solidari i, per això, convida el Grup Popular a 
reunir-se tots per plantejar si fan el betlem solidari i en quins termes el fan. 

Reitera que el criteri de la institució és sempre el mateix en aquest sentit i afegeix que, per exemple, el 
Cant de Sibil· la va ser declarat patrimoni de la humanitat i és un cant religiós o, un altre exemple és que 
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el Consell de Mallorca té un quadre –el Sant Crist de la Sang– que s’exhibeix en la sala de plens com una 
obra d’art i no per la simbologia religiosa que té. 

Per acabar, torna a dir que s’ha de determinar allò on fixar el tall però ho han de fer entre tots els 
consellers del Consell de Mallorca i arribar a un acord que figuri en el Codi Ètic de la institució, amb 
independència de les creences de cadascú i amb total respecte a totes les confessions religioses. 
 
 
PUNT 37. PREGUNTA QUE FORMULA EL SR. ESTANISLAO PONS CUART 
AL SR. JESÚS JURADO (POSSIBLE RUPTURA ACORDS PODEMOS-PSOE). 
 
Es dona compte de la següent pregunta: 
 
Debido a las declaraciones del Secretario General de su partido el Sr. Pablo Iglesias  
comentando la posible ruptura de acuerdos con el Partido Socialista. Quisiéramos saber 
si esto tendrá algún tipo de repercusión en el pacto de gobierno de este Consell. 
 

El Sr. PONS (Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía) manifesta que ja ha obtingut resposta a la pregunta 
que el seu Grup havia formulat.  

Es retira. 
 
PUNT 38.PREGUNTA QUE FORMULA LA SRA. CATALINA SERRA 
GARCIAS AL SR. CONSELLER DE CULTURA, PATRIMONI I ESPORTS 
(REFORMA TEATRE PRINCIPAL INCA).  
 
Es dona compte de la següent pregunta: 
 
Sr. Miralles mos podria explicar si hi ha, o quines negociacions amb s’Ajuntament 
d’Inca sobre sa reforma d’es Teatre Principal, i sobre sa possibilitat d’una aportació 
econòmica.                                                                        
 

La Sra. SERRA (Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía) formula la pregunta en els seus termes. 

El Sr. MIRALLES (conseller executiu de Cultura, Patrimoni i Esports) respon que en el pressupost 
d’enguany ja existeix una aportació econòmica del Consell de Mallorca a la Fundació Teatre Principal 
d’Inca. 

Recorda que el Consell de Mallorca, el Govern de les Illes Balears i l’Ajuntament d’Inca són els tres 
patrons de la Fundació Teatre Principal d’Inca, els quals des de la legislatura anterior mantenen el 
compromís de fer una aportació econòmica, a tres parts iguals del cost que suposa la inversió en el nou 
teatre.  

En conseqüència, no s’està negociant res, no hi ha res de nou, sinó que s’executen els acords que s’han 
heretat, fruit de la participació del Consell de Mallorca en l’esmentada fundació. Allò que sí existeix és la 
dificultat per part de l’Ajuntament d’Inca de l’execució del projecte de construcció d’aquest teatre; hi va 
haver una dificultat amb l’empresa contractista, Dragados i aquesta manca d’enteniment va provocar la 
ruptura del contracte d’obres i ha obligat a fer una nova redacció del projecte amb les obres que encara 
resten per fer i, alhora, s’hi han incorporat una sèrie de millores.  

Fruit de la ruptura d’aquest contracte amb l’empresa Dragados es va perdre una subvenció dels Fons 
Europeus i el que s’ha fet ara és reformular el projecte, presentar-lo a una nova convocatòria de Fons 
Feder per garantir el finançament i a dia d’avui aquesta és la situació.  

Adverteix que ell en diverses ocasions ja ha expressat la voluntat del Consell de Mallorca de mantenir el 
compromís adquirit per la institució, però la situació actual és exactament la que ha descrit. 
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PRECS 
 

EL PRESIDENT exposa que la data en què s’hauria de celebrar el Ple ordinari de desembre és dia festiu. 
Tot i que se podria avançar una setmana, es crearia un problema d’agenda perquè s’ha previst una trobada 
de l’Alianza de Paisajes Patrimonio de la Humanidad en la qual hi ha de participar tant el conseller 
d’Economia i Hisenda, la consellera executiva de Territori i Infraestructures i ell mateix. 

Per aquest motiu, atès que també s’haurà de fer un Ple extraordinari dia 21 per aprovar els pressuposts de 
2017, proposa que se celebri també el Ple ordinari de desembre el mateix dia 21.  

El Sr. PASTOR (El Pi-Proposta per les Illes) demana disposar d’un dia o dos per plantejar-ho.  

Demana si s’ha de prendre aquest acord avui mateix o si es pot fer un altre dia.  

El Sr. MAS (secretari general del Consell de Mallorca) indica que hi ha d’haver un acord formal del Ple. 

La Sra. SERRA (Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía) expressa la conformitat del seu Grup amb aquesta 
proposta.  

El Sr. PASTOR diu que el seu Grup ho accepta si no existeix cap problema per prendre una decisió 
d’aquest tipus en un Ple extraordinari si no està inclòs en l’ordre del dia. 

El Sr. PRESIDENT diu que s’inclourà en l’ordre del dia.  

Assenyala que queda aprovada la proposta de celebrar un sol Ple el dia 21 de desembre de 2016. 
 
 
III)DESPATX EXTRAORDINARI 
 
 
PRIMER PUNT DESPATX EXTRAORDINARI. MOCIÓ D’URGÈNCIA QUE 
PRESENTA EL GRUP POPULAR DEL CONSELL DE MALLORCA ENVERS 
ELS DOBLERS RECUPERATS PER L’ACCIÓ DE LA JUSTICIA 
 
Es dóna compte de la següent moció: 
 
Atès que una vegada revisat l’execució del Pressupost i havent detectat que existeixen 
una sèrie d’ingressos per part de l’acció de la justícia. 
 
Atès que estem a poc temps per acabar l’any 2016 i per tant queda poc temps per 
destinar aquest doblers a polítiques d’emergència social. 
 
Atès que hem pogut constatar una vegada més aquesta legislatura que l’equip de Govern 
del Consell de Mallorca incompleix l’acord plenari que diu: 
 
“El Consell de Mallorca invertirà en polítiques d’emergència social, per als col·lectius 
especialment vulnerables de Mallorca, els doblers que la institució recuperi per l’acció 
de la justícia, sempre que sigui d’acord amb la legalitat vigent”. 
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Per tot això, el Grup Popular de Consellers del Consell de Mallorca proposa al Ple 
l’adopció del següent, 

ACORD 

ÚNIC.- Que es transfereixin a l’IMAS tots els ingressos procedents de corrupció 
produïts durant l’any 2016 

La Sra. ROIG (PP) intervé per justificar-ne la urgència. 

Exposa que la urgència està motivada perquè ha estat ara que, revisant l’estat d’execució, ha detectat que 
hi ha uns ingressos derivats del cas Can Domenge i, per donar compliment als acords plenaris, només 
resta un ple ordinari –el de desembre– per poder executar els ingressos. 

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

La Sra. ROIG (PP) posa de manifest que, pel gener de 2014, el Grup Socialista va presentar una moció al 
Ple del Consell de Mallorca proposant que tots els doblers que se recuperassin per l’acció de la justícia es 
destinassin a les persones més vulnerables. 

Aquella moció va ser aprovada per unanimitat de tots els partits polítics i, en el passat ple de juny de 
2016, arran de la liquidació de l’exercici 2015, varen detectar que hi havia un ingrés de 750.000 € de 
Sacresa que no s’havia destinat a serveis socials i el Grup Popular va presentar una moció al respecte. 

L’excusa que va manifestar, en aquell moment, l’equip de govern per justificar el seu vot en contra de la 
moció era que, precisament, duien a ple un despatx extraordinari per incorporar aquests doblers a l’àrea 
de serveis socials i, per tant, no era necessari votar a favor d’una cosa que se faria uns minuts després. 

La sorpresa ha estat que, en revisar l’estat d’execució del pressupost i recordant que el conseller ho havia 
anunciat, han detectat que en el mes de març de 2016 hi va haver un ingrés de Sacresa de 250.000 €, que 
en el mes de maig de 2016 n’hi va haver un altre de 160.000 € i que en el mes de juliol de 2016 n’hi va 
haver un altre de 360.000 €. Així doncs, hi ha hagut uns ingressos extraordinaris de Sacresa per un import 
total de 615.000 €. 

El motiu de presentar aquesta moció és comprovar si el Ple del Consell de Mallorca reafirma el 
compromís que hi havia. El Sr. Bonet va assegurar, verbalment, que sí que hi havia el compromís encara 
que la Sra. Puigserver li indicava que el seu departament no necessitava més doblers. 

Tal vegada aquesta temporada alta ha fer que la Sra. Puigsever anunciï que ja no hi ha famílies 
necessitades i, per tant, ja no necessitarà més doblers però la voluntat era que els doblers recuperats arran 
de l’acció de la justícia anassin a serveis socials. 

Tot i això, la moció l’han plantejada amb un enfocament ampli, és a dir, que no proposen que els doblers 
siguin per a Renda Mínima d’Inserció ni per a discapacitats, etc., sinó que els gestors de l’àrea de serveis 
socials decideixin a què els han de destinar però, en tot cas, insisteix que els doblers vagin a aquesta àrea. 

Per acabar, assenyala que li agradaria que avui se pogués aprovar aquesta moció i reitera que la urgència 
és perquè, si s’acorda així, s’haurà de fer un expedient de modificació de crèdit i només queda un ple 
ordinari per poder-ho fer. 

La Sra. SERRA (Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía) anuncia que el seu Grup votarà a favor de la 
moció perquè, tot allò que torni al poble, ho consideren bo. 
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La Sra. MORA (El Pi-Proposta per les Illes) proposa que se faci igual que s’ha demanat en la moció 
presenta pel Partit Popular per tal que aquests doblers siguin gestionats directament pels serveis socials 
municipals. 

El Sr. BONET (conseller executiu d’Economia i Hisenda) fa notar que la resposta és senzilla ja que així 
se farà atès que és la finalitat de l’acord pres pel Ple del Consell de Mallorca. 

Explica que la quantitat exacta que ha estat ingressada per aquest concepte és de 769.548,48 € però estan 
pendents d’un ingrés que encara no ha arribat de 125.000 € més i, precisament esperant aquest ingrés, no 
havien posat en marxa l’expedient de modificació de crèdit que s’haurà de fer. És cert que només queda 
un ple ordinari per fer la modificació de crèdit i, per tant, hauran de posar en marxa la maquinària que 
estava a l’espera de l’ingrés que faltava. 

Remarca que l’equip de govern es reafirma en aquest compromís que va sorgir a proposta del Grup 
Socialista i, per tant, se procedirà com s’ha procedit cada vegada i, encara que està bé que els ho recordin, 
el que faran és complir l’acord pres. 

La Sra. ROIG planteja que no sabia quin seria el sentit del vot atès que l’altra vegada votaren en contra 
perquè ja s’estava fent però, donat que l’equip de govern li ha fet saber que votarà a favor de la moció, 
just pot dir que se n’alegren.  

Li diu al Sr. Bonet que no pot posar com excusa que estiguin esperant un ingrés per fer la corresponent 
modificació crèdit ja que se n’han fetes moltes, de modificacions de crèdit com el dia que en varen dur 15 
al ple per via d’urgència. Ressalta que l’expedient és molt senzill perquè consisteix en el traspàs d’un 
ingrés i no cal fer-hi molt més i més tenint en compte que a cada ple duen REC que impliquen molta més 
tramitació que un expedient d’aquests. 

Per acabar, comenta que seria interessant dur l’expedient a ple sense haver d’esperar l’ingrés que falta i 
que l’IMAS destini els doblers a allò que consideri més oportú. 

El Sr. PRESIDENT li demana a la Sra. Roig que digui si el Grup Popular accepta o no l’esmena 
presentada per la Sra. Mora. 

La Sra. ROIG fa constar que la idea del Grup Popular –i el que planteja en aquest moment– és que els 
doblers vagin a l’àrea de serveis socials i que aquesta àrea els destini a les necessitats que consideri més 
prioritàries, ja sigui la Renda Mínima d’Inserció o ajudar els ajuntaments. 

Reitera que l’objectiu era més general i, per tant, destinar els doblers a l’IMAS sense discutir en què 
s’havien de gastar i que se distribueixen segons les necessitats que consideri més prioritàries, en cada 
moment, la consellera executiva de Benestar i Drets Socials qui, posteriorment, en dur a ple l’expedient 
de modificació de crèdit, ja els explicarà on s’envien els doblers. 

En base a aquest argument, anuncia que el Grup Popular no accepta l’esmena proposada per la Sra. Mora 
i manté la moció tal i com ha estat presentada. 

La Sra. MORA intervé per dir que al seu Grup li hagués agradat que s’afegís a l’acord de la moció 
prioritzar, a part de les necessitats d’urgència social que hi puguin haver, les ajudes als diferents 
ajuntaments per donar aquesta ajuda als ciutadans que l’hagin de menester. 

El Sr. BONET pensa que està bé donar un cert marge per tal que l’IMAS pugui distribuir aquests doblers 
i, si volen que les ajudes les gestionin els ajuntaments, creu que l’IMAS és el que ha de determinar si ho 
ha de prioritzar però en poden parlar per veure com ho fan l’any que ve. 

De totes maneres, l’acord de la moció compta amb tot el suport de l’equip de govern així com està 
redactat perquè no és més que reafirmar una proposta que va ser aprovada la passada legislatura i que va 
en consonància amb allò que vol fer l’actual equip de govern. 

Afegeix que, quan la Sra. Roig era consellera executiva d’Hisenda i Funció Pública, potser feia moltes 
modificacions de crèdit per a l’aplicació d’aquest tipus d’ingressos i, en aquest cas, el seu equip ha 
preferit esperar al final per fer una modificació de crèdit per l’import total dels doblers que s’havien 
d’ingressar. 

Això no obstant, també és cert que estan en el mes de novembre, el condemnat que havia de fer aquest 
ingrés no l’ha fet de moment i tal vegada convé no esperar més i posar-ho en marxa al més aviat possible. 
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Tot seguit assenyala que ell mateix amb el seu equip i els tècnics de la casa determinaran quina és la 
millor manera de fer-ho i, per acabar la intervenció, reitera que l’equip de govern votarà a favor de la 
moció. 

Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat. 
 
 
Es troben absents Sr. Salm Coll i Bujosa Estarellas 
 
 
SEGON PUNT DESPATX EXTRAORDINARI. APROVACIÓ INICIAL 
REGLAMENT REFUGIS 
 
Es dona compte de la següent propota de la consellera executiva de Medi Ambient: 
 

ANTECEDENTS 

 
Atès que en data 8 de setembre de 2016 el Ple de Consell de Mallorca va aprovar 
inicialment la modificació del Reglament regulador dels usos i serveis dels refugis del 
Consell de Mallorca aprovat per Acord de Ple de 8 de març de 2004, el qual ha estat 
objecte de diverses modificacions, la darrera per Acord de Ple del Consell de Mallorca 
de 8 de maig de 2014 (publicat al BOIB núm. 68 de 17 de maig de 2014) 
 
Atès que l’expedient ha estat sotmès a informació publica mitjançant la inserció dels 
corresponents anuncis al tauler d’edictes del Consell de Mallorca i en el BOIB núm. 124 
de 29 de setembre de 2016, i havent-se donat audiència prèvia a les associacions 
inscrites en el Registre d’entitats de participació ciutadana del Consell de Mallorca, la 
finalitat de les quals guarda relació directa amb l’objecte de la disposició. 
 
Havent-se complert el termini de trenta dies compresos des del 29 de setembre al 5 de 
novembre de 2016 per  formular al·legacions o reclamacions, n’ha estat formulades les 
següents: 
 

·  En data 14 d’octubre de 2016, s’ha rebut en el Registre General del Consell de 
Mallorca (RE núm. 27829) escrit signat pel Sr. Mauricio Rovira de Alós, com a 
Portaveu del Grup de Consellers del Partit Popular del Consell de Mallorca, en 
el qual presenta en temps i forma les següents al·legacions: 

 
Primera.- A l’article 11 del Reglament, quan es parla de serveis, s’hauria 

d’afegir “Llenya”. 

 

Segona.- A l’article 12 quan es parla del preu dels serveis que s’exposaran al 

tauler, s’hauria d’afegir “el tauler d’anuncis que hi ha en cada refugi”. 

 

Tercera.- Com al·legació genèrica demanam que s’inclogui a qualque article la 

possibilitat de fer ús de les dutxes del refugi. 
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· En data 28 d’octubre de 2016, s’ha rebut en el Registre General del Consell de 
Mallorca (RE núm. 29406 de 28-10-2016), escrit presentat per Aurora Ribot 
Lacosta, com a portaveu del Grup de Consellers de PODEM MALLORCA al 
Consell de Mallorca, i en representació del mateix, Miquel Àngel Coll 
Canyelles, com a portaveu del GRUP SOCIALISTA al Consell de Mallorca, i en 
representació del mateix i Mercè Bujosa Estarellas, com a portaveu del Grup 
MÉS PER MALLORCA al Consell de Mallorca, i en representació del mateix. 
A l’escrit consten tres al·legacions, totes elles relacionades, per tal d’incorporar 
el concepte de “refugi lliure”, al Reglament regulador dels usos i serveis dels 
Refugis del Consell de Mallorca. Les al·legacions són les següents:  

 
Primera: El Capítol I Normes i funcionament s'iniciaria amb l’article 4. 

 
Segona: Nova redacció de l’article 2 Definició i finalitat, que quedaria amb el 
següent text: 

 
Els refugis del Consell de Mallorca, ja siguin guardats o lliures, són 

instal·lacions d’ús públic destinades a: 

 

a) Facilitar la pràctica del senderisme i l’excursionisme, en totes les seves 

modalitats, mitjançant l’oferta dels serveis d’allotjament i de manutenció en la 

mesura de les seves possibilitats. 

 

b) Proporcionar la formació, l’educació i la investigació en el camp de la 

conservació i de la millora de l’entorn natural, del patrimoni etnològic i 

arquitectònic de muntanya, així com la gestió del medi natural. 

 

Els refugis guardats són aquells que disposen de personal d’atenció al públic,  i 

presten els serveis d’allotjament, manutenció i bar, previstos en aquest 

reglament. 

 

Els refugis lliures són aquells que no disposen de personal d’atenció al públic, 

ni presten els serveis de manutenció i bar propis dels refugis guardats.  

 

Tercera: Afegir un nou Capítol amb tres articles, que quedaria amb el redactat 
següent. 

 
Capítol III.  Dels refugis lliures  

 

Article 17.  Regulació dels refugis lliures. 

 

Amb caràcter general els refugis lliures es regulen pel present Reglament, i per 

tant en són d’aplicació les previsions contemplades en el Capítol lI, excepte  els 

articles 6, 7, 8, 9 10 i 11, ateses les característiques dels refugis lliures. 

 

Per altra banda, en els refugis lliures són d’aplicació les normes assenyalades a 

l’article 4, amb excepció dels epígrafs a), b) i c), del primer paràgraf. 
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A més del que preveu el paràgraf anterior, pel que fa a altres normes, 

funcionament i reserves, s’haurà de tenir en compte el que estableixen els 

articles següents. 

 

Article 18. Normes específiques i funcionament dels refugis lliures 

 

En els refugis lliures, per les seves característiques, a més de les normes 

esmentades a l’article anterior, les persones usuàries, s’hauran de subjectar al 

següent : 

 

1. L’estada al refugi es farà sota la responsabilitat de cada persona usuària, 

no obstant, en el moment de la reserva s’identificarà una persona major 

d’edat, com a responsable de la reserva i/o del grup. Els menors de 18 anys 

han d’anar acompanyats d’una persona major d’edat, que se n’ha de fer 

responsable.  

 

2. Deixar nets i endreçats els espais interiors dels refugis (dormitoris, 

menjadors, cuina, banys, etc.) i els exteriors (terrasses, mobiliari exterior, 

etc.). Per aquesta finalitat els refugis disposen dels estris necessaris. Els 

residus generats s’hauran de traslladar als contenidors reservats per a tal fi 

dins els nuclis de població més propers. 

 

3. Responsabilitzar-se de les claus del refugi, les quals seran lliurades a la 

persona responsable de la reserva, tal i com estableix el punt 3 de l’article 

19. 

 

4. S’ha de tancar el refugi amb clau sempre que es realitzin activitats a fora. 

 

5. Un cop finalitzada l’estada, i abans de deixar el refugi, comprovar que els 

llums estan totalment apagats, els focs de les xemeneies completament 

apagats i totes les finestres i portes del refugi tancades correctament. 

S’haurà de comprovar també que la resta d’instal·lacions del refugi (aigua, 

calefacció, etc.) queden degudament apagades segons les indicacions o 

instruccions que en cada cas s’hagin de seguir. 

 

6. Portar el material necessari per poder dormir (sacs de dormir, llençols i/o 

flassades), així com els queviures, utensilis i estris necessaris per a l’estada 

al refugi. 

 

7. Comunicar al Consell de Mallorca qualsevol desperfecte o incidència 

ocorreguda o observada en el refugi.  

 

8. Atendre en tot moment les indicacions que puguin efectuar el personal del 

Consell de Mallorca. 

 

9. Respectar les altres persones usuàries de l’entorn del refugi. 

 

Article 19. Reserves dels refugis lliures. 
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1. Per les seves característiques els refugis lliures s’han de reservar en la seva 

totalitat, atès que es consideren una unitat que inclou tot el nombre de 

places disponibles del refugi. La reserva del refugi suposarà l’abonament 

dels preus públics corresponents a la totalitat de les places, d’acord amb 

l’ordenança de preus públics dels refugis del Consell de Mallorca vigent en 

cada moment. 

 

2. El registre i inscripció de les persones usuàries, d’acord amb la normativa 

vigent, s’ha de formalitzar en el moment de fer la reserva. Només podran 

accedir als refugis les persones usuàries degudament inscrites i registrades 

a la reserva, sense que en cap cas es pugui superar la capacitat màxima del 

refugi. 

 

3. La recollida de les claus del refugi es farà a les dependències del Consell de 

Mallorca, departament de Medi Ambient, Unitat de Refugis, el darrer dia 

hàbil abans de la data d’entrada al refugi, de les 09.00 h a les 14.00 h. La 

devolució es farà a les mateixes dependències i amb el mateix horari, el 

primer dia hàbil desprès de la data de sortida del refugi. Com s’indica al 

punt 3 de l’article 18, les claus seran lliurades a la persona responsable de 

la reserva, formalitzant-se, en aquest moment, el corresponent document de 

lliurament i recepció, que serà degudament signat per la persona 

responsable. Una vegada finalitzada l’estada i retornades les claus, aquesta 

circumstància, quedarà degudament registrada i documentada  

 

4. 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 motivats 

per causes alienes a la voluntat de la persona que fa la reserva.  

 
 
Atès l’informe tècnic relatiu a les al·legacions presentades pel grup de consellers del 
Partit Popular del Consell de Mallorca a la modificació del Reglament regulador dels 
usos i serveis dels refugis del Consell de Mallorca, emès en data 4 de novembre de 2016 
pel  cap del Servei de Medi Ambient amb el vist i plau del director insular de Medi 
Ambient. Informe on es proposa desetimar la primera i la tercera al·legació i estimar la 
segona. 
 
Atès l’informe tècnic relatiu a les al·legacions presentades pels grups de consellers de 
Podem Mallorca, Socialista i Més per Mallorca al Consell de Mallorca a l’aprovació 
inicial de la modificació del Reglament regulador dels usos i serveis dels refugis del 
Consell de Mallorca, emès en data 4 de novembre de 2016 pel  cap del Servei de Medi 
Ambient amb el vist i plau del director insular de Medi Ambient. Informe on es proposa 
estimar les al·legacions. 
 
Considerant que la tramitació de la modificació reglamentaria que ens ocupa no suposa 
despesa econòmica directa pel Consell de Mallorca. 
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Atès l’informe jurídic de la TAG del Servei de secretaria tècnica de Medi Ambient de 
data 8 de novembre de 2016. 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
De conformitat amb l’article 7 del vigent Decret de dia 10 de juliol de 2015 pel qual es 
determina l’organització del Consell Insular de Mallorca, són atribucions del 
departament de Medi Ambient, entre d’altres, (g) Planificar, crear i gestionar rutes 
senderistes i refugis de muntanya en l’àmbit de les competències del Consell de 
Mallorca. Així mateix, d’acord amb l’article 7 esmentat, són serveis adscrits al 
departament de Medi Ambient, entre d’altres, els refugis de la Ruta de la pedra en sec. 

 
Atès l’apartat d 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 presentar per a la seva aprovació per l’òrgan 

competent, a través del procediment establert, els projectes de reglaments o ordenances 

insulars relatius a qüestions del seu departament”.  
 
Atès l’article 31.2.e del citat Reglament orgànic del Consell de Mallorca, segons el qual 
correspon als consellers executius, entre d’altres, “Preparar i proposar al Ple, a la 

Comissió de Govern, al Consell Executiu i a la Presidència del Consell l’adopció dels 

acords escaients respecte de les matèries atribuïdes al seu departament, i d’acord amb 

la competència de cada òrgan esmentat” 

Atès l’apartat i de l’article 8 de la Llei 8/2000, de 27 d’octubre, de Consells Insulars 
segons el qual correspon al Ple del Consell de Mallorca aprovar les ordenances i els 
reglaments insulars. 
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 
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. 
 
El Reglament Orgànic del Consell de Mallorca, aprovat pel Ple en sessió celebrada dia 8 
de març de 2004, dedica el títol IV (articles 77 a 81) a les normes sobre participació 
ciutadana i associativa, establint l’article 78 els drets de les associacions, sempre que tal 
i com preveu l’article 79 estiguin inscrites en el Registre Insular d’Entitats de 
Participació Ciutadana, s’estima necessari 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. 
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Atès l’article 7, lletra g), de la Llei 12/2006, de 20 de setembre, Per a la dona, segons el 
qual “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”. 
 
 
Vist tot l’anterior i, atès que s’han inclòs al text algunes de les propostes fetes 
mitjançant al·legacions que impliquen un canvi substancial en la redacció final del 
reglament, la consellera executiva de Medi Ambient proposa al Ple de la corporació: 
 
 
PRIMER.- Desestimar la primera al·legació presentada mitjançant escrit rebut en el 
Registre General del Consell de Mallorca (RE núm. 27829) en data 14 d’octubre de 
2016 pel grup de consellers del Partit Popular del Consell de Mallorca a la modificació 
del Reglament regulador dels usos i serveis dels refugis del Consell de Mallorca, pels 
motius que segueixen: 
 
A l’ordenança reguladora dels preus públics dels refugis del Consell de Mallorca 

aprovada inicialment pel Ple del Consell de Mallorca en data 13 d’octubre de 2016 

s’inclou el preu pel servei de venda de llenya associat a l’ús de les torradores, tal i com 

s’indica a continuació: 

 

Servei de venda de llenya   

preu per torradora amb feix de llenya de 10 kg 3,31 

Per tant es considera que el contingut de l’al·legació ja està previst i inclòs en la 

proposta de modificació l’ordenança que ha aprovat inicialment el Consell de 

Mallorca. 

 

SEGON.- Desestimar la tercera al·legació presentada mitjançant escrit rebut en el 
Registre General del Consell de Mallorca (RE núm. 27829) en data 14 d’octubre de 
2016 pel grup de consellers del Partit Popular del Consell de Mallorca a la modificació 
del Reglament regulador dels usos i serveis dels refugis del Consell de Mallorca, pels 
motius que segueixen: 

 

Atès que l’article 10 de la proposta de modificació del reglament presentat i aprovat 

inicialment pel Ple del Consell de Mallorca, literalment assenyala:  

Article 10. Servei de dutxes 

Els refugis ofereixen la possibilitat de disposar de servei de dutxes i lloguer de 

tovalloles de bany. Els preus per la utilització d’aquests serveis es regularan a 

l’ordenança reguladora dels preus públics dels refugis del Consell de Mallorca.  

Es considera que el contingut de l’al·legació ja està previst i inclòs en la proposta de 

modificació del Reglament, aprovada inicialment pel Consell de Mallorca. 

 

TERCER.- Estimar la segona al·legació presentada mitjançant escrit rebut en el Registre 
General del Consell de Mallorca (RE núm. 27829) en data 14 d’octubre de 2016 pel 
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grup de consellers del Partit Popular del Consell de Mallorca a la modificació del 
Reglament regulador dels usos i serveis dels refugis del Consell de Mallorca, pels 
motius que segueixen: 
 

Atès que l’article 12 de la proposta de modificació del reglament presentat i aprovat 

inicialment pel Ple del Consell de Mallorca, literalment assenyala:  

Article 12. Preus del servei 

Els preus dels serveis oferts als refugis es regeixen en tot moment per l’ordenança 

reguladora dels preus públics dels refugis del Consell de Mallorca en vigor, i estan 

exposats en el tauler d’anuncis del Departament de Medi Ambient del Consell de 

Mallorca.  

Es considera que el contingut de l’al·legació millora la informació a les persones 

usuàries dels refugis, no suposa cap dificultat d’aplicació i els refugis disposen de 

taulers d’anuncis propis. 

 

Per tant, l’article 12 del reglament queda redactat com segueix: 

Article 12. Preus del servei 

Els preus dels serveis oferts als refugis es regeixen en tot moment per l’ordenança 
reguladora dels preus públics dels refugis del Consell de Mallorca en vigor, i estan 
exposats en el tauler d’anuncis del Departament de Medi Ambient del Consell de 
Mallorca  i en els taulers de cada un dels refugis.  

 

QUART.- Estimar les al·legacions presentades mitjançant escrit rebut en el Registre 
General del Consell de Mallorca (RE núm. 29406) en data 28 d’octubre de 2016 pels 
grups de consellers de Podem Mallorca, Socialista i Més per Mallorca al Consell de 
Mallorca a l’aprovació inicial de la modificació del Reglament regulador dels usos i 
serveis dels refugis del Consell de Mallorca, pels motius que segueixen: 

 

·  En quant a la primera, es tracta d’una modificació formal d’ordenació del text 

articulat, sense canvi o nou contingut. 

 

· En quant a la segona i tercera:  

 

1. El concepte de refugi de muntanya lliure no està contemplat en el vigent 

Reglament regulador dels usos i serveis dels refugis del Consell de Mallorca. 

 

2. El model proposat és el mateix que fa servir el Govern de les Illes Balears, des 

de fa anys i mitjançant l’Institut Balear de la Natura (IBANAT) per als seus 

refugis, per tant no és nou a casa nostra. 

 

3. El concepte de refugi de muntanya lliure és ben present en altres indrets amb 

llarga tradició excursionista, la qual cosa permet ampliar la disponibilitat de 

refugis al utilitzar edificis o construccions que, degudament condicionats, 



 111 

habilitats i complint els requisits fixats, entre els que s’hi ha de comptar el de 

seguretat per als usuaris, per les seves dimensions i característiques no poden 

oferir els serveis dels refugis guardats. 

 

4. La modificació suposa l’ampliació de les possibilitats d’ús i de gestió  amb 

l’incorporació de nous equipaments o l’habilitació de parts dels equipaments 

existents, i per tant suposa l’ampliació de la xarxa de refugis existent així com 

l’oferta de serveis públics a les persones usuàries. 

 

5. Tal i com es planteja no hi ha cap col·lisió amb el vigent Reglament i amb la 

seva futura modificació, ni amb la gestió de la xarxa de refugis actual, ja siguin 

de gestió directa o en concessió,  tota vegada que pel que fa a les normes de 

comportament i ús es mantenen les pròpies dels refugis guardats, més les 

normes que, ateses les característiques dels refugis lliures, s’hi afegeixen, les 

quals s’indiquen a la proposta, al capítol III, que es dedica íntegrament als 

refugis lliures. Cal assenyalar que, en cap cas, els refugis lliures, tindran un ús 

gratuït, per la qual cosa la voluntat de la proposta de modificació és, a més 

d’ampliar l’oferta de refugis de muntanya, garantir un ús adequat dels refugis 

lliures i de les senes instal·lacions. 

 

CINQUÈ.- Aprovar inicialment el text consolidat del Reglament regulador dels usos i 
serveis dels refugis del Consell de Mallorca aprovat mitjançant acord del Ple del 
Consell de Mallorca de data 8 de març de 2004 (BOIB núm. 73, de 22-05-2004) i 
modificat en data 6 de juny de 2005 (BOIB núm. 137, de 15-09-2005) i  3 de març de 
2008 (BOIB núm. 74, de 29-05-2008) i 8 de maig de 2014 (BOIB núm. 68, de 17 de 
maig de 2014). Text complet que s’incorpora con annex a la present proposta.  
 
SISÈ.- 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. 
 
SETÈ.- Trametre l’expedient a l’Institut Balear de la Dona per a que, en compliment de 
l’article 7.g) de la Llei 12/2006, de 20 de setembre, per a la Dona, s’adjunti informe 
sobre el seu impacte de gènere. 
 
VUITÈ.- Que es notifiqui aquest acord als al·legants acompanyant l’informe tècnic del 
cap del servei de Medi Ambient de data 4 de novembre de 2016 relatiu a les seves 
al·legacions. 
 
 

La Sra. ESPEJA (consellera executiva de Medi Ambient) intervé per justificar-ne la urgència.  
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Observa que aquesta proposta, per raons administratives, no se va poder presentar abans. Tot i això, 
recorda que ella ho va explicar convenientment en la darrera comissió informativa, i tot seguit ho reitera. 

Assenyala que es tracta d’al· legacions a les modificacions del reglament i se presenta avui per despatx 
extraordinari per evitar que se retardi tota la tramitació, encara més, potser fins i tot tres mesos. Fa notar 
que aquest retard no tendria gaire sentit.  

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

La Sra. ESPEJA (consellera executiva de Medi Ambient) indica que se presenten al Ple, per a la seva 
aprovació, les al· legacions presentades tant per l’equip de govern de la institució com pel Grup del Partit 
Popular. 

Pel que fa a les que ha presentat el Partit Popular, informa que s’han desestimat la primera i la tercera, pel 
fet que estan dins l’ordenança de preus i es tracta de conceptes que ella ja ha explicat en el Ple en 
ocasions anteriors, quan ha explicat que estaven separant el reglament de l’ordenança.  

Torna a dir que els supòsits als quals se refereixen aquestes dues al· legacions ja estan previstes dins 
l’ordenança, raó per la qual s’han desestimat.  

En canvi, s’accepta una tercera al· legació del Partit Popular perquè consistia a incloure en la redacció una 
cosa que a dia d’avui ja tenia efectes pràctics.  

Tot seguit recorda que ella ja va explicar a la darrera comissió informativa i a la Junta de Portaveus que 
han incorporat un nou concepte: els refugis lliures. Tot seguit n’explica el motiu.  

Entenen que, amb la nova creació de rutes senderistes i excursionistes, cal preveure, a mig i a llarg 
termini, l’ampliació de la xarxa de refugis associada a aquestes rutes. En consideració a la feina de 
valoració concreta que s’està fent de diversos espais, com ara les casetes de peó caminer, els fars i d’altres 
que puguin sorgir s’ha cregut oportú regular el concepte de refugi lliure.  

Fa notar que per a la Xarxa de Refugis del Consell de Mallorca encara no s’havia fet, per la qual cosa s’ha 
inclòs un capítol que explica exactament com queda regulat aquest concepte i se separen també les 
definicions que corresponen a refugi guardat i a refugi lliure.  

La Sra. SERRA (Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía) intervé per anunciar que el seu Grup donarà 
suport a la proposta de modificació inicial d’aquest reglament.  

La Sra. SOLER (PP) comenta que, atès que el President ha dit a la Sra. Roig (PP), en una intervenció 
anterior, que el nou equip de govern ha posat en funcionament tota la maquinària de la institució, tot el 
contrari del que va fer el Partit Popular durant la passada legislatura, retreu que el Departament de Medi 
Ambient hagi travelat d’aquesta manera. Retreu la velocitat amb què prenen les decisions. 

Recorda que quan se va presentar aquest reglament al Ple per a la seva aprovació inicial la Sra. Espeja el 
va presentar com una meravella de reglament mentre que ara resulta curiós que s’esmenin a sí mateixos.  

Demana a la Sra. Espeja què volen fer, amb els refugis, si ho saben. Adverteix que els refugis que té 
actualment la institució no tenen res a veure amb els refugis lliures, per la qual cosa vol saber si pretenen 
seguir-ne fent la gestió com a Consell de Mallorca o en volen fer una concessió privada i que la institució 
se quedi només els refugis lliures.  

Adverteix que l’equip de govern fa ara el mateix que durant la passada legislatura va criticar al Partit 
Popular. Per aquest motiu demana si volen treure a gestió privada els dos refugis de dins els nuclis urbans 
i deixar la resta per al Consell de Mallorca.  

Adverteix que allò que pretenen és quedar bé, amb una proposta de refugis lliures, molt de la línia política 
de Podem Mallorca. Demana quins seran, els refugis lliures que tendrà la institució, quins són els fars en 
què se fa feina, etc. 

Retreu al Sr. Ensenyat que permeti aquesta situació en el Departament de Medi Ambient. Adverteix que 
se’n parlarà, d’aquest tema, quan se debatin els pressuposts de la institució.  

Vol saber quina és, la política mediambiental que pretén dur endavant l’esmentat departament referida als 
refugis dels quals disposa el Consell de Mallorca actualment, atès que no n’hi cap ni un que sigui un 
refugi lliure. Afirma que la figura nova que se pretén introduir en el reglament no té res a veure amb els 
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refugis que té actualment el Consell de Mallorca. Fa notar que se refereixen als refugis que té el Govern 
balear, tal i com està establert a dia d’avui.  

Tot seguit reitera tots els retrets que ha fet en aquest sentit.  

Assegura que quan governa l’esquerra se demostra que és especialista en deixar factures sense pagar, en 
crear forats econòmics, etc.  

La Sra. ESPEJA intervé per dir a la Sra. Soler que li hauria de fer vergonya, fer aquestes manifestacions. 

La Sra. SOLER reprèn la seva intervenció. 

Retreu al president que no es prengui de forma seriosa la gestió del Departament de Medi Ambient 
(canvis de personal, incertesa en la línia d’acció mediambiental, autoesmena del reglament perquè quedi 
bé, sense saber què en faran, d’aquest refugi, etc.).  

Reitera que el seu Grup s’abstendrà, per les raons que ha explicat i adverteix que si s’accepta l’esmena 
també s’haurà d’esmenar, automàticament, l’error de l’ordenança que també es troba en exposició 
pública, aprovada inicialment fa quinze dies. 

La Sra. ESPEJA inicia la seva intervenció. 

En primer lloc, justifica la seva irrupció durant l’anterior intervenció de la Sra. Soler pel fet que 
determinades mentides l’exalten.   

A continuació agraeix al Grup Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía que faci costat a la proposta.  

Tot seguit observa que li fan molta gràcia totes les intervencions de la Sra. Soler, sobretot perquè 
comença sempre parlant de coses que no tenen res a veure amb la moció concreta que se presenta perquè, 
oh casualitat! el seu partit no va assistir a la Junta de Portaveus i és clar que no s’assabenten d’allò que se 
presenta exactament al Ple.  

Considera que és una vergonya que la resta dels membres del seu Grup no facin la seva feina en aquest 
sentit que és, com a mínim, assistir a la Junta de Portaveus. Si hi haguessin assistit i si la Sra. Soler 
s’hagués llegit la moció és obvi que no hauria de començar a parlar de coses que no tenen res a veure amb 
la moció.  

Explica que allò que fa exactament el seu departament, és un reglament amb una planificació de futur. 
Observa que els seus objectius són obrir camins i, per tant, obrir més la xarxa de refugis, s’haurà de 
pensar en aquesta planificació.  

Per acabar fa avinent que al Partit Popular li costa, entendre aquest plantejament, perquè no fa una 
política de planificació, sinó “de hoy y ahora y me salvo el voto”. Considera que és obvi, que des d’aquest 
punt de vista no s’entengui una política de planificació.  

Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per vint-i-dos vots a favor (PSOE, MÉS per 
Mallorca, Podem Mallorca, El Pi-Proposta per les Illes i Ciudadanos-Partido de la 
Ciudadanía), cap vot en contra i nou abstencions (PP). 
 
Es troben absents Sr. Salom Coll i Bujosa Estarellas 
 

El president aixeca la sessió, de la qual, com a secretari general, estenc aquesta acta  
amb plecs de paper números de B Nº 00702 a  B  Nº  00902. 

 

El secretari general              El president 
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DECRETS PRESIDÈNCIA     

DEPARTAMENT DATA_DECRET TEMA COMENTARI DESTINATARI IMPORT 

ASSESSORIA 
JURÍDICA 

22-9-16 COMPAREIXENÇA DAVANT EL JUTJAT CONT.ADMINISTRATIU NÚM.1 
DE PALMA, EXP. SANCIONADOR 5/2014 
ACTUACIONS PA215/2016 

NÚM. D.90/16  

ASSESSORIA 
JURÍDICA 

22-9-16 COMPAREIXENÇA DAVANT EL JUTJAT CONT.ADMINISTRATIU NÚM.1 
DE PALMA, P.O 125/2016 

NÚM. D.89/16  

ASSESSORIA 
JURÍDICA 

21-9-16 COMPAREIXENÇA DAVANT EL JUTJAT CONT.ADMINISTRATIU NÚM.3 
DE PALMA, P.O 94/2016 

NÚM. D.88/16  

ASSESSORIA 
JURÍDICA 

16-9-16 COMPAREIXENÇA DAVANT EL JUTJAT CONT.ADMINISTRATIU NÚM.1 
DE PALMA, P.O 109/16 

NÚM. D.87/16  

ASSESSORIA 
JURÍDICA 

16-9-16 COMPAREIXENÇA DAVANT EL JUTJAT INSTRUCCIÓ NÚM.7 DE 
PALMA, DILIGÈNCIES PRÈVIES 1319/2016 

NÚM. D.84/16  

ASSESSORIA 
JURÍDICA 

16-9-16 COMPAREIXENÇA DAVANT EL JUTJAT INSTRUCCIÓ NÚM.7 DE 
PALMA, DILIGÈNCIES PRÈVIES 1253/2016 

NÚM. D.86/16  

ASSESSORIA 
JURÍDICA 

16-9-16 COMPAREIXENÇA DAVANT EL JUTJAT INSTRUCCIÓ NÚM.2 DE 
PALMA, DILIGÈNCIES PRÈVIES 1547/2016 

NÚM. D.85/16  

COOPERACIÓ 
LOCAL 

16-9-16 DESESTIMAR RECURS ALÇADA CONTRA RESOLUCIÓ DEL 
CONSELLER EX. DE 24 NOV.2016 

LRV  

MEDI AMBIENT 15-9-16 CESSAMENT INSPECTOR DEL SERVEI PÚBLIC DE GESTIÓ 
DELS RESIDUS URBANS DE MALLORCA 

P.T.M I B.G.C  

PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRES 

20-9-16 INCLUSIÓ  NÓMINA DE DESPESES DE QUILOMETRATGE JAUME ALZAMORA 
RIERA 

91,49 

PRESIDÈNCIA 21-9-16 DELEGACIÓ COMPETÈNCIES DE LA SECRETARIA GENERAL EN LA PERSONA QUE OCUPA EL LLOC 
TREBALL CAP DE SECCIÓ ADSCRIT A LA SECRETÀRIA TÈCNICA DEL DEPARTAMENT DE 
MEDIA AMBIENT 

PRESIDÈNCIA 26-9-16 REVOCAR LA DELEGACIÓ DE LA SECRETARIA DE LA 
COMISSIÓ DE TRANSPARÈNCIA 

ABR  

PRESIDÈNCIA 15-9-16 ACCEPTAR RENÚNCIA A LA PRESIDÈNCIA DE LA COMISSIÓ 
ESPECIAL SOBRE LA DIADA DE MALLORCA 

A.A.P  

 
 
 

RESOLUCIONS CONSELLERS    

DEPARTAMENT DATA DECRET TEMA COMENTARI DESTINATARI IMPORT 

DEPARTAMENT 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

15-6-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

SUBVENCIÓ CONCEDIDA PER AL 
DESENVOLUPAMENT DE L'ACTIVITAT ESPORTIVA 
DELS CLUBS ESPORTIUS DE MALLORCA 

CLUB BÀDMINTON 
PALMA 

972,92 

DEPARTAMENT 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

15-6-16 APROVAR 
EXPEDIENT DE 
SUBVENCIONS 

CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS 2016 PER A 
LES ACTIVITATS CULTURALS DE LES ENTITATS 
ASSOCIATIVES O ORGANITZATIVES SENSE ÀNIM 
DE LUCRE, I LES SEVES BASES 

VARIS 100000 
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DEPARTAMENT 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

16-6-16 ALTRES CONCESSIÓ SUBVENCIÓ EN ESPÈCIE (TROFEUS) 
PER AL DESENVOLUPAMENT DE L'ACTIVITAT 
TORNEIG DE FUTBOL FESTES DE SANT JOAN 

ASSOCIACIÓ 
ESPORTIVA 
SERVERINA 

168,04 

DEPARTAMENT 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

16-6-16 ALTRES CONCESSIÓ SUBVENCIÓ EN ESPÈCIE 
(AMBULÀNCIES) PER AL DESENVOLUPAMENT DE 
L'ACTIVITAT ESTRELLA DAMM PALMA DE 
MALLORCA OPEN 

PINS PÀDEL CLUB 3000 

DEPARTAMENT 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

16-6-16 ALTRES CONCESSIÓ SUBVENCIÓ EN ESPÈCIE (TROFEUS) 
PER AL DESENVOLUPAMENT DE L'ACTIVITAT 
FINAL XXI LIGA DEL CONSELL DE MALLORCA 

KARATE I DD.AA. DE 
LES ILLES BALEARS 

773,99 

DEPARTAMENT 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

16-6-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DE BIBLIOTEQUES, ARXIUS I MUSEUS 
 
REF. Q/2016/1038 

E.M.S. 565 

DEPARTAMENT 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

16-6-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DE BIBLIOTEQUES, ARXIUS I MUSEUS 
 
REF. Q/2016/1041 

VARIS 1129 

DEPARTAMENT 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

16-6-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

CONCESSIÓ SUBVENCIÓ PER DUR A TERME EL 
PROJECTE REFERENT AL MOVIMENT BANDÍSTIC 
DE MALLORCA 2015 

FEDERACIÓ BALEAR 
DE BANDES DE 
MÚSICA I 
ASSOCIACIONS 
MUSICALS 

36937,5 

DEPARTAMENT 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

16-6-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

SUBVENCIÓ PER DUR A TERME EL PROJECTE 
D'INTERVENCIÓ PREVENTIVA DE CONSOLIDCIÓ I 
RESTAURACIÓ DEL TALAIOT CENTRAL I 
SANTUARI DE SES PAÏSES (ARTÀ) 
CONVOCATÒRIA ANY 2015 

AJUNTAMENT 
D'ARTÀ 

9905,68 

DEPARTAMENT 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

17-6-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

SUBVENCIÓ PER AL PROJECTE D'INTERVENCIÓ 
ALS CLOSOS DE CAN GAIÀ DEL TERME 
MUNICIPAL DE FELANITX (CONVOCATÒRIA 2015) 

AJUNTAMENT DE 
FELANITX 

3478,69 

DEPARTAMENT 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

17-6-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES VÀRIES 
 
REF. Q/2016/1183 

VARIS 1424,91 

DEPARTAMENT 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

17-6-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DEL DEPARTAMENT DE CULTURA 
 
REF. Q/2016/1164 

VARIS 1414,91 

DEPARTAMENT 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

17-6-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DE BIBLIOTEQUES, ARXIUS I MUSEUS 
 
REF. Q/2016/1117 

VARIS 3093,86 

DEPARTAMENT 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

17-6-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DE BIBLIOTEQUES, ARXIUS I MUSEUS 
 
REF. Q/2016/1120 

VARIS 3357,75 

DEPARTAMENT 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

17-6-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DE PATRIMONI HISTÒRIC 
 
REF.Q/2016/1135 

VIAJES MARTEL, SL 553,8 
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DEPARTAMENT 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

17-6-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DEL MUSEU KREKOVIC 
 
REF. Q/2016/1166 

TRES, SERVEIS 
CULTURALS, SL 

514,25 

DEPARTAMENT 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

17-6-16 RECONEIXEMENT 
CÒMPUT HORES 
FORMACIÓ 

ACTIVITAT FORMATIVA: "SILCAWIN BÀSIC: 
INTRODUCCIÓ A L'APLICACIÓ DE GESTIÓ 
PRESSUPOSTÀRIA", DE 20 HORES DE DURADA 
(DEL 25/05/16 AL 02/06/16) 

M.P.M.M.  

DEPARTAMENT 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

17-6-16 RECONEIXEMENT 
CÒMPUT HORES 
FORMACIÓ 

ACTIVITAT FORMATIVA: "GESTIÓ EFICAÇ DEL 
TEMPS DE FEINA", DE 16 HORES DE DURADA 
(DEL 09/05/16 AL 18/05/16) 

J.C.B.V.  

DEPARTAMENT 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

20-6-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

SUBVENCIÓ CONCEDIDA PER AL 
DESENVOLUPAMENT DE L'ACTIVITAT ESPORTIVA 
DELS CLUBS ESPORTIUS DE MALLORCA 

CLUB POLIESPORTIU 
MONTUÏRI 

340,45 

DEPARTAMENT 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

20-6-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES PER A L'ADQUISICIÓ DE DOS 
CASTELLS INFLABLES PER A LES JORNADES ON 
HI PARTICIPEN NINS I NINES EN EDAT ESCOLAR 

PEKELANDIA, SL 17424 

DEPARTAMENT 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

20-6-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DEL SERVEI D'ELABORACIÓ DELS 
LLIBRETS, FITXES I TRÍPTICS DE DIFUSIÓ DELS 
PROGRAMES ESPORTIUS ANY 2016 

FUNDACIÓ AMADIP 
ESMENT 

4890,82 

DEPARTAMENT 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

20-6-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES CONTRACTE SUPORT INFORMÀTIC 
DE SERVEI DE GESTIÓ DE CONTINGUTS I DE 
COMUNICACIÓ DE LA WEB 
"ESPORTBASEMALLORCA.NET" DURANT EL MES 
D'ABRIL 2016 

E.T.P. 1483,46 

DEPARTAMENT 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

20-6-16 ALTRES SUBVENCIÓ EN ESPÈCIE (TROFEUS) PER AL 
DESENVOLUPAMENT DE L'ACTIVITAT FINAL DE 
TEMPORADA 

CLUB DE FUTBOL 
SPORTING SON 
FERRER 

145,78 

DEPARTAMENT 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

20-6-16 ALTRES SUBVENCIÓ EN ESPÈCIE (AMBULÀNCIES) PER AL 
DESENVOLUPAMENT DE L'ACTIVITAT REVETLLA 
DE SANT JOAN 2016 

CLUB ESPORTIU 
MALLORCA NORD 

175 

DEPARTAMENT 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

20-6-16 ALTRES SUBVENCIÓ EN ESPÈCIE (AMBULÀNCIES) PER AL 
DESENVOLUPAMENT DE L'ACTIVITAT XXV MILLA 
URBANA VILA DE MURO 

CLUB ESPORTIU 
MALLORCA NORD 

175 

DEPARTAMENT 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

20-6-16 ALTRES SUBVENCIÓ EN ESPÈCIE (TROFEUS) PER AL 
DESENVOLUPAMENT DE L'ACTIVITAT CAMPUS 
ZONA CBC 

CLUB BÀSQUET 
CONSELL 

403,51 

DEPARTAMENT 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

20-6-16 ALTRES SUBVENCIÓ EN ESPÈCIE (AMBULÀNCIES I 
TROFEUS) PER AL DESENVOLUPAMENT DE 
L'ACTIVITAT 15a. MILLA URBANA SANT PERE 
D'ANDRATX 

CLUB ATLETISME 
ANDRATX 

423,1 
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DEPARTAMENT 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

20-6-16 ALTRES SUBVENCIÓ EN ESPÈCIE (AMBULÀNCIES I 
TROFEUS) PER AL DESENVOLUPAMENT DE 
L'ACTIVITAT ESTRELLA DAMM PALMA DE 
MALLORCA OPEN 

FEDERACIÓ BALEAR 
DE PÀDEL 

3084,7 

DEPARTAMENT 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

20-6-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

 SUBVENCIÓ PEL PROJECTE D'INTERVENCIÓ 
ARQUEOLÒGICA I ESTUDI DELS MATERIALS DE 
LA NAVETA DES CALÓ DE BETLEM EN EL TERME 
MUNICIPAL D'ARTÀ (CONVOCATÒRIA ANY 2015) 

A.V.O. 2542,4 

DEPARTAMENT 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

20-6-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

SUBVENCIÓ PEL PROJECTE D'INTERVENCIÓ 
ARQUEOLÒGICA AL JACIMENT DE SON PERETÓ 
DEL TERME MUNICIPAL DE MANACOR 
(CONVOCATÒRIA SUBVENCIÓNS 2015) 

AJUNTAMENT DE 
MANACOR 

9036,1 

DEPARTAMENT 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

20-6-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

SUBVENCIÓ PEL PROJECTE D'INTERVENCIÓ 
ARQUEOLÒGICA EN EL FOSSAT ROMÀ EN EL 
TERME MUNICIPAL DE SES SALINES 
(CONVOCATÒRIA SUBVENCIONS 2015) 

ASSOCIACIÓ 
VEDELLETA D'OR 

3832,25 

DEPARTAMENT 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

20-6-16 ALTRES CLASSIFICACIÓ DE LES PROPOSICIONS I 
REQUERIMENT DE DOCUMENTACIÓ PEL 
CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT DE 
MATERIAL TÈXTIL ESPORTIU I DE MATERIAL 
ESPORTIU FUNGIBLE PER AL 
DESENVOLUPAMENT DELS PROGRAMES DE LA 
DI ESPORTS DEL CIM ANY 2016 (PROCEDIMENT 
OBERT) 

VARIS  

DEPARTAMENT 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

20-6-16 RECONEIXEMENT 
CÒMPUT HORES 
FORMACIÓ 

ACTIVITAT FORMATIVA: "APLICACIÓ DE LES 
XARXES SOCIALS A CULTURA", DE 20 HORES DE 
DURADA (DEL 05/04/16 AL 05/05/16) 

M.C.S.  

DEPARTAMENT 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

20-6-16 RECONEIXEMENT 
CÒMPUT HORES 
FORMACIÓ 

ACTIVITAT FORMATIVA: "APLICACIÓ XARXES 
SOCIALS A CULTURA", DE 20 HORES DE DURADA 
(DEL 05/04/16 AL 05/05/16) 

M.F.C.P.  

DEPARTAMENT 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

20-6-16 RECONEIXEMENT 
CÒMPUT HORES 
FORMACIÓ 

ACTIVITAT FORMATIVA: "APLICACIÓ DE LES 
XARXES SOCIALS A CULTURA", DE 20 HORES DE 
DURADA (DE 05/04/16 A 05/05/16) 

A.L.R.  

DEPARTAMENT 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

21-6-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

SUBVENCIÓ CONCEDIDA PER AL 
DESENVOLUPAMENT DE L'ACTIVITAT ESPORTIVA 
DELS CLUBS ESPORTIUS DE MALLORCA 

CLUB ATLETISME ES 
RAIGUER DE 
MALLORCA 

729,69 

DEPARTAMENT 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

21-6-16 ALTRES SUBVENCIÓ CONCEDIDA PER AL 
DESENVOLUPAMENT DE L'ACTIVITAT ESPORTIVA 
DELS CLUBS ESPORTIUS DE MALLORCA 

CLUB TENIS LLORET 368,24 
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DEPARTAMENT 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

21-6-16 ALTRES SUBVENCIÓ EN ESPÈCIE (AMBULÀNCIES I 
TROFEUS) PER AL DESENVOLUPAMENT DE 
L'ACTIVITAT IV CURSA DE SA GALLETA 

ASSOCIACIÓ DE 
COMERCIANTS 
D'INCA 

612,22 

DEPARTAMENT 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

21-6-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

APORTACIÓ QUOTA SEGON TRIMESTRE 2016 
(PRÉSTEC PER DUR A TERME LA REALITZACIÓ 
DE LES OBRES DE CONDICIONAMENT I 
L'ADQUISICIÓ DE L'EQUIPAMENT ESCÈNIC DEL 
TEATRE PRINCIPAL 

FUNDACIÓ TEATRE 
PRINCIPAL DE 
PALMA 

272883,9 

DEPARTAMENT 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

21-6-16 ALTRES AUTORITZACIÓ D'URGÈNCIA PER DUR A TERME 
LA REALITZACIÓ DE L'EXCAVACIÓ 
ARQUEOLÒGICA A LA RECTORIA DE LA 
PARRÒQUIA DE SANT BARTOMEU, CAMPANYA 
2016, TERCERA ANUALITAT, EN EL TERME 
MUNICIPAL DE SES SALINES 

VARIS  

DEPARTAMENT 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

21-6-16 ALTRES AUTORITZACIÓ D'URGÈNCIA PER DUR A TERME 
LA REALITZACIÓ DE L'EXCAVACIÓ 
ARQUEOLÒGICA AL JACIMENT DE CLOSOS DE 
CAN GAIÀ, CAMPANYA 2016, SEGONA 
ANUALITAT, EN EL TERME MUNICIPAL DE 
FELANITX 

VARIS  

DEPARTAMENT 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

21-6-16 RECONEIXEMENT 
CÒMPUT HORES 
FORMACIÓ 

ACTIVITAT FORMATIVA: "XARXA PER DIFUSIÓ 
PROJECTES CULTURALS", DE 20 HORES DE 
DURADA (DEL 05/04/16 AL 05/05/16) 

E.M.V.  

DEPARTAMENT 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

21-6-16 RECONEIXEMENT 
CÒMPUT HORES 
FORMACIÓ 

ACTIVITAT FORMATIVA: "SILCAWIN BÀSIC: 
INTRODUCCIÓ A L'APLICACIÓ DE GESTIÓ 
PRESSUPUESTÀRIA", DE 20 HORES DE DURADA 
(DEL 25/05/16 AL 02/06/16) 

E.J.M.M.  

DEPARTAMENT 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

21-6-16 RECONEIXEMENT 
CÒMPUT HORES 
FORMACIÓ 

ACTIVITAT FORMATIVA: "PREVENCIÓ DE RISCS 
LABORAL", DE 30 HORES DE DURADA (DE L' 
11/04/16 AL 11/05/16) 

R.R.G.  

DEPARTAMENT 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

22-6-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

SUBVENCIÓ CONCEDIDA PER AL 
DESENVOLUPAMENT DE L'ACTIVITAT ESPORTIVA 
DELS CLUBS ESPORTIUS DE MALLORCA 

FC MARIA DE LA 
SALUT 

729,69 

DEPARTAMENT 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

22-6-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

SUBVENCIÓ CONCEDIDA PER AL 
DESENVOLUPAMENT DE L'ACTIVITAT ESPORTIVA 
DELS CLUBS ESPORTIUS DE MALLORCA 

CLUB NÀUTIC CALA 
GAMBA 

2183,13 

DEPARTAMENT 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

22-6-16 ALTRES SUBVENCIÓ EN ESPÈCIE (TROFEUS) PER AL 
DESENVOLUPAMENT DE L'ACTIVITAT I TROFEU 
SINCRO INCA 

CLUB ESPORTIU 
SINCRO INCA 

1221,18 

DEPARTAMENT 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

22-6-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES CONTRACTE SUBMINISTRAMENT 
ENERGIA ELÈCTRICA POLIESPORTIU SANT 
FERRAR (NOV-2015) 

ENDESA ENERGIA, 
SAU 

2496,24 
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DEPARTAMENT 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

22-6-16 AUTORITZACIÓ 
DESPLAÇAMENT 

ASSISTÈNCIA AL CURS "INVENTARIOS Y NUEVAS 
TECNOLOGIAS EN LA GESTIÓN DEL PATRIMONIO 
INDUSTRIAL", DUT A TERME A MADRID ELS DIES 
27, 28 I 29 DE JUNY 2016 

A.R.S.E.  

DEPARTAMENT 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

23-6-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

SUBVENCIÓ CONCEDIDA PER AL 
DESENVOLUPAMENT DE L'ACTIVITAT ESPORTIVA 
DELS CLUBS ESPORTIUS DE MALLORCA I INICI 
PROCEDIMENT PÈRDUA DEL DRET AL 
COBRAMENT PARCIAL 

CLUB GIMNÀSTICA 
RÍTMICA ESPORTIVA 
SINEU 

375,78 

DEPARTAMENT 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

23-6-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

SUBVENCIÓ CONCEDIDA PER AL 
DESENVOLUPAMENT DE L'ACTIVITAT ESPORTIVA 
DELS CLUBS ESPORTIUS DE MALLORCA I INICI 
PROCEDIMENT DECLARACIÓ PÈRDUA DEL DRET 
AL COBRAMENT PARCIAL 

CD AAVV SON 
RAPINYA 

2097,04 

DEPARTAMENT 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

23-6-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

SUBVENCIÓ CONCEDIDA PER AL 
DESENVOLUPAMENT DE L'ACTIVITAT ESPORTIVA 
DELS CLUBS ESPORTIUS DE MALLORCA I INICI 
PROCEDIMENT DECLARACIÓ PÈRDUA DRET 
COBRAMENT PARCIAL 

CLUB NÀUTIC CALA 
RATJADA 

1290,4 

DEPARTAMENT 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

23-6-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DEL CONTRACTE DE SERVEI PER 
DONAR SUPORT A L'ORGANITAZACIÓ DEL 
PROGRAMA "JOCS ESPORTIUS ESCOLARS" 
TEMPORADES 2014/15 i 2015/16 

ESPORTS 85, SL 100014,63 

DEPARTAMENT 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

23-6-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES CORRESPONENTS A¿L SERVEI DE 
RETOLACIÓ I SUBMINISTRAMENT D'UNA 
BANDEROLA DE L'EXPOSICIÓ "1715. LA GUERRA 
DE SUCCESSIÓ A LES ILLES BALEARS" 

PLAÇA 18, SL 333,42 

DEPARTAMENT 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

23-6-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DERIVADES DE LA IMPRESSIÓ DE 
CARTELLS PER A L'EXPOSICIÓ "1715. LA GUERRA 
DE SUCCESSIÓ A LES ILLES BALEARS" 

IMPRESRAPIT, SL 3130,88 

DEPARTAMENT 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

23-6-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES CORRESPONENTS AL SERVEI 
D'ACTIVITAT DIDÀCTICA DE L'EXPOSICIÓ "1715. 
LA GUERRA DE SUCCESSIÓ A LES ILLES 
BALEARS" 

R.M.G.M. 1600 

DEPARTAMENT 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

23-6-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES CORRESPONENTS AL SERVEI 
D'IMPRESSIÓ DE CATÀLEGS DE L'EXPOSICIÓ 
"1715. LA GUERRA DE SUCCESSIÓ A LES ILLES 
BALEARS" 

TALLER GRAFIC 
RAMON, SL 

1356,41 

DEPARTAMENT 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

23-6-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES CORRESPONENTS AL 
SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL DE 
CONSERVACIÓ I RESTAURACIÓ PER L'ARXIU 
GENERAL 

ARTE&MEMORIA, SL 4725,78 
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DEPARTAMENT 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

23-6-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

COMPRA DE 200 CAPSES DE PAPER DIN A-4 I 5 
CAPSES DE PAPER DIN A-3 PELS SERVEIS DE 
LES DI DE CULTURA I PATRIMONI 

CANON ESPAÑA, SA 2668,05 

DEPARTAMENT 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

23-6-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL INFORMÀTIC 
NO INVENTARIABLE PER A L'EXERCICI 2016  

TONERCLASS, SL 331,31 

DEPARTAMENT 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

23-6-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

SUBMNISTRAMENT DE MATERIAL INFORMÀTIC 
NO INVENTARIABLE PER A L'EXERCICI 2016 

TONERCLASS, SL 1133,5 

DEPARTAMENT 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

23-6-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

SUMINISTRAMENT DE MATERIAL INFORMÀTIC NO 
INVENTARIABLE PER A L'EXERCICI 2016 

TONERCLASS, SL 360,53 

DEPARTAMENT 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

27-6-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

SUBVENCIÓ CONCEDIDA PER AL 
DESENVOLUPAMENT DE L'ACTIVITAT ESPORTIVA 
DELS CLUBS ESPORTIUS DE MALLORCA I INICI 
DEL PROCEDIMENT DE DECLARACIÓ DE PÈRDUA 
DE DRET AL COBRAMENT PARCIAL 

C.D. SES SALINES 609,76 

DEPARTAMENT 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

27-6-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DEL MES DE DESEMBRE 2015 
CORRESPONENT A LA PRÒRROGA DEL 
CONTRACTE DEL SERVEI INFORMÀTIC PER AL 
MANTENIMENT I MILLORA DE LA WEB 
www.esportbase.net 

INSTRUMENTOS 
CIENTÍFICOS, SA 

2486,99 

DEPARTAMENT 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

28-6-16 ALTRES CONCESSIÓ SUBVENCIÓ EN ESPÈCIE 
(AMBULÀNCIES) PER AL DESENVOLUPAMENT DE 
L'ACTIVITAT III TRAVESIA POPULAR EL CORTE 
INGLÉS 

FEDERACIÓ BALEAR 
DE NATACIÓ 

1000 

DEPARTAMENT 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

28-6-16 ALTRES SUBVENCIÓ EN ESPÈCIE (AMBULÀNCIES I 
TROFEUS) PER AL DESENVOLUPAMENT DE 
L'ACTIVITAT DIADA "JOCS AQUÀTICS" 

APIMA C.P. LLORENÇ 
RIBER DE 
CAMPANET 

450,82 

DEPARTAMENT 
DE 
DESENVOLUPA
MENT LOCAL 

4-8-16 ALTRES REVERTIR APLICACIÓ PRESUPOSTARIA 
65.17226.17232 LA DIFERENCIA ENTRE IMPORT 
ADJUDICAT I IMPORT RECONEGUT 

DEPARTAMENT DE 
DESENVOLUPAMENT LOCAL 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

31-8-16 APROVAR 
FACTURES ADO 

APROVAR FACTURES CORRESPONENTS A LA 
RELACIÓ Q/2016/1551 CORRESPONENT AL 
CENTRE: t.o.FORESTALS GARANTIA JUVENIL SON 
AMER. 

INTERVENCIÓ GRAL. 365,39 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

31-8-16 APROVAR 
FACTURES ADO 

APROVAR FACTURES CORRESPONENTS A LA 
RELACIÓ Q/2016/1614 CORRESPONENT AL 
CENTRE: T.O..FORESTALS GARANTIA JUVENIL 
SON AMER. 

INTERVENCIÓ GRAL. 998,43 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

5-9-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT OBLIGACIÓ A  FAVOR DE 
NORTHGATE ESPAÑA RENTING FLEXIBLE, S.A. 

INTERVENCIÓ GRAL. 789,39 
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DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

6-9-16 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVAR FACTURES CORRESPONENTS A LA 
RELACIÓ Q/2016/1583 CORRESPONENT AL S. 
MEDI AMBIENT. 

INTERVENCIÓ GRAL. 1054,09 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

6-9-16 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVAR FACTURES CORRESPONENTS A LA 
RELACIÓ Q/2016/1581 CORRESPONENT AL S. 
MEDI AMBIENT. 

INTERVENCIÓ GRAL. 59,4 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

6-9-16 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVAR FACTURES CORRESPONENTS A LA 
RELACIÓ Q/2016/1582 CORRESPONENT AL S. 
MEDI AMBIENT. 

INTERVENCIÓ GRAL. 33,99 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

6-9-16 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVAR FACTURES CORRESPONENTS A LA 
RELACIÓ Q/2016/1620 CORRESPONENT AL S. 
MEDI AMBIENT. 

INTERVENCIÓ GRAL. 354,82 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

6-9-16 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVAR FACTURES CORRESPONENTS A LA 
RELACIÓ Q/2016/1579 CORRESPONENT AL S. 
FINQUES PÚBLIQUES. 

INTERVENCIÓ GRAL. 730,56 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

6-9-16 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVAR FACTURES CORRESPONENTS A LA 
RELACIÓ Q/2016/1575 CORRESPONENT AL S. SA 
DRAGONERA. 

INTERVENCIÓ GRAL. 330,22 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

6-9-16 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVAR FACTURES CORRESPONENTS A LA 
RELACIÓ Q/2016/1629 CORRESPONENT AL 
SERVEI REFUGI TOSSALS VERDS. 

INTERVENCIÓ GRAL. 1482,25 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

6-9-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT OBLIGACIÓ A FAVOR DE 
NORTHGATE ESPAÑA RENTING FLEXIBLE, S.A. 

INTERVENCIÓ GRAL 464,6 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

6-9-16 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVAR FACTURES CORRESPONENTS A LA 
RELACIÓ Q/2016/1628 CORRESPONENT AL S. SA 
DRAGONERA. 

INTERVENCIÓ GRAL. 1966,25 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

7-9-16 APROVAR 
FACTURES ADO 

APROVAR FACTURES CORRESPONENTS A LA 
RELACIÓ Q/2016/1660 CORRESPONENT AL S. 
FINQUES PÚBLIQUES. 

INTERVENCIÓ GRAL. 133,86 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

7-9-16 APROVAR 
FACTURES ADO 

APROVAR FACTURES CORRESPONENTS A LA 
RELACIÓ Q/2016/1658 CORRESPONENT AL 
CENTRE: REFUGI SON AMER. 

INTERVENCIÓ GRAL. 749,35 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

7-9-16 APROVAR 
FACTURES ADO 

APROVAR FACTURES CORRESPONENTS A LA 
RELACIÓ Q/2016/1559 CORRESPONENT AL 
CENTRE: REFUGI SON AMER. 

INTERVENCIÓ GRAL. 3417,21 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

7-9-16 APROVAR 
FACTURES ADO 

APROVAR FACTURES CORRESPONENTS A LA 
RELACIÓ Q/2016/1518 CORRESPONENT AL 
CENTRE: REFUGI SON AMER. 

INTERVENCIÓ GRAL. 2231 
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DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

7-9-16 APROVAR 
FACTURES ADO 

APROVAR FACTURES CORRESPONENTS A LA 
RELACIÓ Q/2016/1519 CORRESPONENT AL 
CENTRE: REFUGI MULETA. 

INTERVENCIÓ GRAL. 907,17 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

7-9-16 APROVAR 
FACTURES ADO 

APROVAR FACTURES CORRESPONENTS A LA 
RELACIÓ Q/2016/1520 CORRESPONENT AL 
CENTRE: REFUGI MULETA. 

INTERVENCIÓ GRAL. 412,5 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

7-9-16 APROVAR 
FACTURES ADO 

APROVAR FACTURES CORRESPONENTS A LA 
RELACIÓ Q/2016/1655 CORRESPONENT AL 
CENTRE: REFUGI MULETA. 

INTERVENCIÓ GRAL. 3015,94 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

7-9-16 APROVAR 
FACTURES ADO 

APROVAR FACTURES CORRESPONENTS A LA 
RELACIÓ Q/2016/1525 CORRESPONENT AL 
CENTRE: REFUGI TOSSALS VERDS. 

INTERVENCIÓ GRAL. 1520,43 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

7-9-16 APROVAR 
FACTURES ADO 

APROVAR FACTURES CORRESPONENTS A LA 
RELACIÓ Q/2016/1560 CORRESPONENT AL 
CENTRE: REFUGI TOSSALS VERDS. 

INTERVENCIÓ GRAL. 5363,95 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

7-9-16 APROVAR 
FACTURES ADO 

APROVAR FACTURES CORRESPONENTS A LA 
RELACIÓ Q/2016/1656 CORRESPONENT AL 
CENTRE: REFUGI TOSSALS VERDS. 

INTERVENCIÓ GRAL. 1142,27 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

7-9-16 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA 
FIXA 

JUSTIFICACIÓ BESTRETA CAIXA FIXA 
CORRESPONENT A LA RELACIÓ J/2016/148. 

INTERVENCIÓ GRAL. 1750 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

7-9-16 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA 
FIXA 

JUSTIFICACIÓ BESTRETA CAIXA FIXA 
CORRESPONENT A LA RELACIÓ J/2016/149. 

INTERVENCIÓ GRAL. 202,65 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

7-9-16 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA 
FIXA 

JUSTIFICACIÓ BESTRETA CAIXA FIXA 
CORRESPONENT A LA RELACIÓ J/2016/147. 

INTERVENCIÓ GRAL. 341,63 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

7-9-16 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA 
FIXA 

JUSTIFICACIÓ BESTRETA CAIXA FIXA 
CORRESPONENT A LA RELACIÓ J/2016/145. 

INTERVENCIÓ GRAL. 302,3 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

7-9-16 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVAR FACTURES CORRESPONENTS A LA 
RELACIÓ Q/2016/1618 CORRESPONENT AL S. 
MEDI AMBIENT. 

INTERVENCIÓ GRAL. 1212,19 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

7-9-16 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVAR FACTURES CORRESPONENTS A LA 
RELACIÓ Q/2016/1643 CORRESPONENT AL S. 
MEDI AMBIENT. 

INTERVENCIÓ GRAL. 60,5 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

7-9-16 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVAR FACTURES CORRESPONENTS A LA 
RELACIÓ Q/2016/1640 CORRESPONENT AL S. 
MEDI AMBIENT. 

INTERVENCIÓ GRAL. 99,41 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

7-9-16 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVAR FACTURES CORRESPONENTS A LA 
RELACIÓ Q/2016/1642 CORRESPONENT AL S. 
MEDI AMBIENT. 

INTERVENCIÓ GRAL. 393,26 
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DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

7-9-16 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVAR FACTURES CORRESPONENTS A LA 
RELACIÓ Q/2016/1645 CORRESPONENT AL S. 
MEDI AMBIENT. 

INTERVENCIÓ GRAL. 518,48 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

7-9-16 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVAR FACTURES CORRESPONENTS A LA 
RELACIÓ Q/2016/1648 CORRESPONENT AL S. 
MEDI AMBIENT. 

INTERVENCIÓ GRAL. 727,33 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

7-9-16 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVAR FACTURES CORRESPONENTS A LA 
RELACIÓ Q/2016/1644 CORRESPONENT AL S. 
MEDI AMBIENT. 

INTERVENCIÓ GRAL. 764,67 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

7-9-16 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVAR FACTURES CORRESPONENTS A LA 
RELACIÓ Q/2016/1574 CORRESPONENT AL S. SA 
DRAGONERA. 

INTERVENCIÓ GRAL. 2602,89 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

7-9-16 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVAR FACTURES CORRESPONENTS A LA 
RELACIÓ Q/2016/1576 CORRESPONENT AL S. 
CAMINA PER MALLORCA. 

INTERVENCIÓ GRAL. 75,09 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

7-9-16 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVAR FACTURES CORRESPONENTS A LA 
RELACIÓ Q/2016/1578 CORRESPONENT AL S. 
FINQUES PÚBLIQUES. 

INTERVENCIÓ GRAL. 1187,7 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

7-9-16 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVAR FACTURES CORRESPONENTS A LA 
RELACIÓ Q/2016/1682 CORRESPONENT AL S. 
FINQUES PÚBLIQUES. 

INTERVENCIÓ GRAL. 2231,18 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

7-9-16 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVAR FACTURES CORRESPONENTS A LA 
RELACIÓ Q/2016/1681 CORRESPONENT AL S. 
FINQUES PÚBLIQUES. 

INTERVENCIÓ GRAL. 708,74 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

7-9-16 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVAR FACTURES CORRESPONENTS A LA 
RELACIÓ Q/2016/1680 CORRESPONENT AL S. 
FINQUES PÚBLIQUES. 

INTERVENCIÓ GRAL. 95,8 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

31-8-16 APROVAR 
FACTURES ADO 

APROVAR FACTURES CORRESPONENTS A LA 
RELACIÓ Q/2016/1517 CORRESPONENT AL 
CENTRE: REFUGI SON AMER. 

INTERVENCIÓ GRAL. 340,72 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

7-9-16 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVAR FACTURES CORRESPONENTS A LA 
RELACIÓ Q/2016/1626 CORRESPONENT AL S. 
FINQUES PÚBLIQUES. 

INTERVENCIÓ GRAL. 886,93 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

8-9-16 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVAR FACTURES CORRESPONENTS A LA 
RELACIÓ Q/2016/1639 CORRESPONENT AL S. 
FINQUES PÚBLIQUES. 

INTERVENCIÓ GRAL. 23,6 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

13-9-16 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVAR FACTURES CORRESPONENTS A LA 
RELACIÓ Q/2016/1230 CORRESPONENT AL 
CENTRE: T.O. FORESTALS GARANTIA JUVENIL 
SON AMER.. 

INTERVENCIÓ GRAL. 2455,61 
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DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

13-9-16 RECTIFICAR 
RESOLUCIÓ 

ESMENA RESOLUCIÓ JUSTIFICACIÓ BESTRETA 
CAIXA J/2016/113 MODIFICADA PER LA J/2016/141. 

INTERVENCIÓ GRAL. 167,76 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

15-9-16 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ GARANTIA DEFINITIVA 
ADJUDICATARI CONTRACTE CONCESSIÓ GESTIÓ 
REFUGI CAN BOI (DEIÀ9. 

VARIS 605 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

15-9-16 INCLUSIÓ NÒMINA 
PER DIETES 

INCLUSIÓ EN NÒMINA D'INDEMNITZACIONS PER 
RAÓ DEL SERVEI AL TREBALLADOR SR. PAF. 

VARIS 684,02 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

16-9-16 AUTORITZACIÓ 
DESPLAÇAMENT 

AUTORITZACIÓ DESPLAÇAMENT EN COMISSIÓ 
DE SERVEIS DE LA TREBALLADORA JPC. 

VARIS  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

2-8-16 AUTORITZACIÓ 
DESPLAÇAMENT 

AUTORITZACIÓ DESPLAÇAMENT EN COMISSIÓ 
DE SERVEIS DE LA TREBALLADORA IFG. 

VARIS  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

2-8-16 AUTORITZACIÓ 
DESPLAÇAMENT 

AUTORITZACIÓ DESPLAÇAMENT EN COMISSIÓ 
DE SERVEIS DEL  TREBALLADOR PAF. 

VARIS  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

8-8-16 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVAR FACTURES CORRESPONENTS A LA 
RELACIÓ Q/2016/1405 CORRESPONENT AL S. 
MEDI AMBIENT. 

INTERVENCIÓ GRAL. 240,87 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

16-9-16 ALTRES INGRESOS A COMPTE DE L'IMPOST SOBRE 
ESTADES TURÍSTIQUES. 

VARIS  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

21-9-16 AUTORITZACIÓ 
ESPECIAL DE 
CIRCULACIÓ 

AUTORITZACIÓ PER A LA REALITZACIÓ DE LA 
CURSA PUJADA AL CASTELL D'ALARÓ. 

CLUB SA MILANA  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

21-9-16 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 168/2016. VARIS 978,63 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

21-9-16 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 166/2016. VARIS 184,78 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

21-9-16 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 165/2016. VARIS 154,98 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

21-9-16 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 164/2016. VARIS 2695,83 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

21-9-16 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 163/2016. VARIS 2140,41 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

21-9-16 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 160/2016. VARIS 1466,86 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

22-9-16 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 159/2016. VARIS 578,18 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

22-9-16 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 157/2016. VARIS 1288,27 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

26-9-16 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 154/2016. VARIS 2983,36 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

26-9-16 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 156/2016. VARIS 178,28 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

26-9-16 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 153/2016. VARIS 3339,58 
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DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

26-9-16 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 119/2016. VARIS 4831,9 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

26-9-16 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 162/2016. VARIS 6240,23 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

26-9-16 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 112/2016. VARIS 5444,96 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

26-9-16 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 161/2016. VARIS 504,98 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

26-9-16 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 113/2016. VARIS 3516,23 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

26-9-16 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 115/2016. VARIS 904,72 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

26-9-16 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 116/2016. INTERVENCIÓ GRAL 573,85 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

29-9-16 APROVAR 
FACTURES ADO 

APROVAR FACTURES CORRESPONENTS A LA 
RELACIÓ Q/2016/1798 RELATIVES AL CENTRE: 
T.O. FORESTAL GARANTIA JUVENIL SON AMER. 

INTERVENCIÓ GRAL. 2540,62 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

29-9-16 APROVAR 
FACTURES ADO 

APROVAR FACTURES CORRESPONENTS A LA 
RELACIÓ Q/2016/1759 RELATIVES AL CENTRE: 
T.O. FORESTAL GARANTIA JUVENIL SON AMER. 

INTERVENCIÓ GRAL. 218,76 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

29-9-16 APROVAR 
FACTURES ADO 

APROVAR FACTURES CORRESPONENTS A LA 
RELACIÓ Q/2016/1762 RELATIVES AL CENTRE: 
FINQUES PÚBLIQUES. 

INTERVENCIÓ GRAL. 2079,78 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

29-9-16 APROVAR 
FACTURES ADO 

APROVAR FACTURES CORRESPONENTS A LA 
RELACIÓ Q/2016/1763 RELATIVA AL SERVEI DE 
MEDI AMBIENT. 

INTERVENCIÓ GRAL. 549,34 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

4-10-16 AUTORITZACIÓ 
DESPLAÇAMENT 

AUTORITZACIÓ DE DESPLAÇAMENT EN 
COMISSIÓ DE SERVEIS AL SR. BGC. 

VARIS  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

4-10-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT OBLIGACIÓ A FAVOR DE 
REPSOL BUTANO, S.A. PER SUBMINISTRAMENT 
GAS PROPÀ REFUGI SON AMER. 

VARIS 1499,24 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

4-10-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT OBLIGACIÓ A FAVOR DE 
DYRECO PALMA, S.L. PER VESTUARI PERSONAL 
M. AMBIENT. 

VARIS 144,76 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

4-10-16 APROVAR 
FACTURES ADO 

APROVAR FACTURES CORRESPONENTS A LA 
RELACIÓ Q/2016/1796 CORRESPONENTS AL 
CENTRE: t.o. FORESTALS GARANTIA JUVENIL 
SON AMER. 

INTERVENCIÓ GRAL. 143,39 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

4-10-16 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVAR FACTURES CORRESPONENTS A LA 
RELACIÓ Q/2016/1875 CORRESPONENT AL S. 
MEDI AMBIENT. 

INTERVENCIÓ GRAL. 250,25 



 126 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

4-10-16 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVAR FACTURES CORRESPONENTS A LA 
RELACIÓ Q/2016/1858 CORRESPONENT AL S. 
MEDI AMBIENT. 

INTERVENCIÓ GRAL. 591,97 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

4-10-16 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVAR FACTURES CORRESPONENTS A LA 
RELACIÓ Q/2016/1857 CORRESPONENT AL S. 
MEDI AMBIENT. 

INTERVENCIÓ GRAL. 521,07 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

4-10-16 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVAR FACTURES CORRESPONENTS A LA 
RELACIÓ Q/2016/1856 CORRESPONENT AL S. 
MEDI AMBIENT. 

INTERVENCIÓ GRAL. 6,39 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

4-10-16 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVAR FACTURES CORRESPONENTS A LA 
RELACIÓ Q/2016/1855 CORRESPONENT AL S. 
MEDI AMBIENT. 

INTERVENCIÓ GRAL. 312,79 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

4-10-16 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVAR FACTURES CORRESPONENTS A LA 
RELACIÓ Q/2016/1821 CORRESPONENT AL S. 
MEDI AMBIENT. 

INTERVENCIÓ GRAL. 143,88 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

4-10-16 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVAR FACTURES CORRESPONENTS A LA 
RELACIÓ Q/2016/1803 CORRESPONENT AL S. 
MEDI AMBIENT. 

INTERVENCIÓ GRAL. 44,76 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

4-10-16 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVAR FACTURES CORRESPONENTS A LA 
RELACIÓ Q/2016/1802 CORRESPONENT AL S. 
MEDI AMBIENT. 

INTERVENCIÓ GRAL. 437,87 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

4-10-16 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVAR FACTURES CORRESPONENTS A LA 
RELACIÓ Q/2016/1801 CORRESPONENT AL S. 
MEDI AMBIENT. 

INTERVENCIÓ GRAL. 4,63 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

4-10-16 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVAR FACTURES CORRESPONENTS A LA 
RELACIÓ Q/2016/1727 CORRESPONENT AL S. 
MEDI AMBIENT. 

INTERVENCIÓ GRAL. 947,54 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

4-10-16 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVAR FACTURES CORRESPONENTS A LA 
RELACIÓ Q/2016/1726 CORRESPONENT AL S. 
MEDI AMBIENT. 

INTERVENCIÓ GRAL. 162,96 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

4-10-16 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVAR FACTURES CORRESPONENTS A LA 
RELACIÓ Q/2016/1714 CORRESPONENT AL S. 
MEDI AMBIENT. 

INTERVENCIÓ GRAL. 51,95 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

4-10-16 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVAR FACTURES CORRESPONENTS A LA 
RELACIÓ Q/2016/1710 CORRESPONENT AL S. 
MEDI AMBIENT. 

INTERVENCIÓ GRAL. 677,03 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

4-10-16 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVAR FACTURES CORRESPONENTS A LA 
RELACIÓ Q/2016/1673 CORRESPONENT AL S. 
MEDI AMBIENT. 

INTERVENCIÓ GRAL. 95,05 
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DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

4-10-16 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVAR FACTURES CORRESPONENTS A LA 
RELACIÓ Q/2016/1641 CORRESPONENT AL S. 
MEDI AMBIENT. 

INTERVENCIÓ GRAL. 984,75 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

4-10-16 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVAR FACTURES CORRESPONENTS A LA 
RELACIÓ Q/2016/1580 CORRESPONENT AL S. 
MEDI AMBIENT. 

INTERVENCIÓ GRAL. 353,66 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

4-10-16 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVAR FACTURES CORRESPONENTS A LA 
RELACIÓ Q/2016/727 CORRESPONENT AL S. MEDI 
AMBIENT. 

INTERVENCIÓ GRAL. 2220,81 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

4-10-16 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVAR FACTURES CORRESPONENTS A LA 
RELACIÓ Q/2016/1854 CORRESPONENT AL S. 
FINQUES PÚBLIQUES. 

INTERVENCIÓ GRAL. 570,72 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

4-10-16 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVAR FACTURES CORRESPONENTS A LA 
RELACIÓ Q/2016/1806 CORRESPONENT AL S. 
FINQUES PÚBLIQUES. 

INTERVENCIÓ GRAL. 3707,38 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

4-10-16 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVAR FACTURES CORRESPONENTS A LA 
RELACIÓ Q/2016/1804 CORRESPONENT AL S. 
FINQUES PÚBLIQUES. 

INTERVENCIÓ GRAL. 146,57 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

4-10-16 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVAR FACTURES CORRESPONENTS A LA 
RELACIÓ Q/2016/1730 CORRESPONENT AL S. 
FINQUES PÚBLIQUES. 

INTERVENCIÓ GRAL. 194,84 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

4-10-16 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVAR FACTURES CORRESPONENTS A LA 
RELACIÓ Q/2016/1729 CORRESPONENT AL S. 
FINQUES PÚBLIQUES. 

INTERVENCIÓ GRAL. 1333,7 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

4-10-16 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVAR FACTURES CORRESPONENTS A LA 
RELACIÓ Q/2016/1728 CORRESPONENT AL S. 
FINQUES PÚBLIQUES. 

INTERVENCIÓ GRAL. 241,3 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

4-10-16 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVAR FACTURES CORRESPONENTS A LA 
RELACIÓ Q/2016/1853 CORRESPONENT AL 
SERVEI SA DRAGONERA. 

INTERVENCIÓ GRAL. 30,06 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

4-10-16 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVAR FACTURES CORRESPONENTS A LA 
RELACIÓ Q/2016/1852 CORRESPONENT AL 
SERVEI SA DRAGONERA. 

INTERVENCIÓ GRAL. 109,92 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

4-10-16 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVAR FACTURES CORRESPONENTS A LA 
RELACIÓ Q/2016/1800 CORRESPONENT AL 
SERVEI SA DRAGONERA. 

INTERVENCIÓ GRAL. 86,61 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

4-10-16 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVAR FACTURES CORRESPONENTS A LA 
RELACIÓ Q/2016/1851 CORRESPONENT AL S. 
MALLORCA I LA MAR. 

INTERVENCIÓ GRAL. 390,1 
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DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

4-10-16 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVAR FACTURES CORRESPONENTS A LA 
RELACIÓ Q/2016/1724 CORRESPONENT AL S. 
MALLORCA I LA MAR. 

INTERVENCIÓ GRAL. 322,02 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

4-10-16 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVAR FACTURES CORRESPONENTS A LA 
RELACIÓ Q/2016/1850 CORRESPONENT AL S. 
CAMINA PER MALLORCA . 

INTERVENCIÓ GRAL. 1875,5 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

4-10-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT OBLIGACIÓ A FAVOR DE 
DYRECO PALMA, S.L. PER SUBMINISTRAMENT 
VESTUARI PERSONAL M. AMBIENT. 

VARIS 305,49 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

4-10-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT OBLIGACIÓ A FAVOR DEFCC-
LUMSA, UTE PER PRÒRROGA CONTRACTE 
SERVEI RECOLLIDA SELECTIVA.. 

VARIS 81755,81 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

4-10-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT OBLIGACIÓ A FAVOR DE FCC-
LUMSA, UTE PER PRÒRROGA CONTRACTE 
SERVEI RECOLLIDA SELECTIVA.. 

INTERVENCIÓ GRAL. 50795,29 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

5-10-16 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVAR FACTURES CORRESPONENTS A LA 
RELACIÓ Q/2016/1866 DEL S. MALLORCA I LA 
MAR. 

INTERVENCIÓ GRAL. 270,19 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

5-10-16 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVAR FACTURES CORRESPONENTS A LA 
RELACIÓ Q/2016/1912 DEL S. MALLORCA I LA 
MAR. 

INTERVENCIÓ GRAL. 8,25 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

6-10-16 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVAR FACTURES CORRESPONENTS A LA 
RELACIÓ Q/2016/1939 DEL S. GESTIÓ DE 
RESIDUS. 

INTERVENCIÓ GRAL. 641,96 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

5-10-16 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVAR FACTURES CORRESPONENTS A LA 
RELACIÓ Q/2016/1907 DEL S. GESTIÓ DE 
RESIDUS. 

INTERVENCIÓ GRAL. 885,61 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

5-10-16 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVAR FACTURES CORRESPONENTS A LA 
RELACIÓ Q/2016/1938 DEL S. GESTIÓ DE 
RESIDUS. 

INTERVENCIÓ GRAL. 87,47 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

5-10-16 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVAR FACTURES CORRESPONENTS A LA 
RELACIÓ Q/2016/1941 DEL S. GESTIÓ DE 
RESIDUS. 

INTERVENCIÓ GRAL. 544,5 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

5-10-16 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVAR FACTURES CORRESPONENTS A LA 
RELACIÓ Q/2016/1937 DEL S. GESTIÓ DE 
RESIDUS. 

INTERVENCIÓ GRAL. 11,33 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

5-10-16 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVAR FACTURES CORRESPONENTS A LA 
RELACIÓ Q/2016/1868 DEL S. CAMINA PER 
MALLORCA. 

INTERVENCIÓ GRAL. 309,76 
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DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

5-10-16 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVAR FACTURES CORRESPONENTS A LA 
RELACIÓ Q/2016/1910 DEL S. MEDI AMBIENT. 

INTERVENCIÓ GRAL. 581,17 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

5-10-16 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVAR FACTURES CORRESPONENTS A LA 
RELACIÓ Q/2016/1911 DEL S. SA DRAGONERA. 

INTERVENCIÓ GRAL. 29,9 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

5-10-16 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVAR FACTURES CORRESPONENTS A LA 
RELACIÓ Q/2016/1915 DEL S. FINQUES 
PÚBLIQUES. 

INTERVENCIÓ GRAL. 1033,35 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

5-10-16 APROVAR 
FACTURES ADO 

APROVAR, AUTORITZAR I DISPOSAR UNA 
DESPESA A FAVOR DE GRAFICAS SALAS, S.L. 
PER IMPRESSIÓ 5.000 EX. RUTA PEDRA EN SEC. 

INTERVENCIÓ GRAL. 13412,31 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

6-10-16 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVAR, AUTORITZAR I DISPOSAR UNA 
DESPESA A FAVOR DE ES MAGATZEM, S.L. PER 
SUBMINISTRAMENT FUSTA. 

INTERVENCIÓ GRAL.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

6-10-16 APROVAR 
FACTURES ADO 

APROVAR FACTURES CORRESPONENTS A LA 
RELACIÓ Q/2016/1774. CORRESPONENT AL 
CENTRE: REFUGI SON AMER. 

INTERVENCIÓ GRAL. 3962,69 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

6-10-16 APROVAR 
FACTURES ADO 

APROVAR FACTURES CORRESPONENTS A LA 
RELACIÓ Q/2016/1888. CORRESPONENT AL 
CENTRE: FINQUES PÚBLIQUES. 

INTERVENCIÓ GRAL. 23,6 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

6-10-16 APROVAR 
FACTURES ADO 

APROVAR FACTURES CORRESPONENTS A LA 
RELACIÓ Q/2016/1895. CORRESPONENT AL 
CENTRE: T.O. FORESTAL GARANTIA JUVENIL. 

INTERVENCIÓ GRAL. 49,85 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

6-10-16 APROVAR 
FACTURES ADO 

APROVAR FACTURES CORRESPONENTS A LA 
RELACIÓ Q/2016/1524. CORRESPONENT A 
ÒRGAN DE GOVERN.. 

INTERVENCIÓ GRAL. 135,65 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

6-10-16 APROVAR 
FACTURES ADO 

APROVAR FACTURES CORRESPONENTS A LA 
RELACIÓ Q/2016/1894. CORRESPONENT A 
ÒRGANS DE GOVERN. 

INTERVENCIÓ GRAL. 424,91 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

6-10-16 APROVAR 
FACTURES ADO 

APROVAR FACTURES CORRESPONENTS A LA 
RELACIÓ Q/2016/1905. CORRESPONENT AL 
SERVEI: FINQUES PÚBLIQUES 

INTERVENCIÓ GRAL. 177,31 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

6-10-16 APROVAR 
FACTURES ADO 

APROVAR FACTURES CORRESPONENTS A LA 
RELACIÓ Q/2016/1906 CORRESPONENT AL 
CENTRE: FINQUES PÚBLIQUES. 

INTERVENCIÓ GRAL. 199,72 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

5-10-16 APROVAR 
FACTURES ADO 

APROVAR FACTURES CORRESPONENTS A LA 
RELACIÓ Q/2016/1896. CORRESPONENT AL T.O.: 
GARANTIA JUVENIL ES MURTAR DE SON AMER. 

INTERVENCIÓ GRAL. 374,41 
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DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

5-10-16 APROVAR 
FACTURES ADO 

APROVAR FACTURES CORRESPONENTS A LA 
RELACIÓ Q/2016/1889. CORRESPONENT AL 
CENTRE: ÒRGANS DE GOVERN. 

INTERVENCIÓ GRAL. 528,46 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

7-10-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXER OBLIGACIÓ A FAVOR DE 
ASCENSORES SCHINDLER, S.A. 

INTERVENCIÓ GRAL 184,48 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

10-10-16 AUTORITZACIÓ 
ESPECIAL DE 
CIRCULACIÓ 

AUTORITZACIÓ PER ACCEDIR AMB VEHICLE 
PART. AL REFUGI TOSSALS VERDS PER FER 
REPORTATGE GRÀFIC. 

JUAN GARCIA  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

10-10-16 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVAR FACTURES CORRESPONENTS A LA 
RELACIÓ Q/2016/1871. CORRESPONENT AL 
SERVEI: FINQUES PÚBLIQUES. 

INTERVENCIÓ GRAL. 1100,24 

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACI
Ó I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

7-6-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT D'OBLIGACIÓ CORRESPONENT 
A LA CONTRACTACIÓ MENOR DE SERVEIS DE 
"MANTENIMENT SISTEMA DE GESTIÓ 
ECONÒMICA". DERIVADA DE FRA. FAV-16100 DE 
01/04/2016.  

AYTOS. SOLUCIONS 
INFORMÁTICAS, SLU. 

5444,44 

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACI
Ó I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

10-8-16 ALTRES DECLARAR DESERTA CONVOCATÒRIA PER A 
COBERTURA TEMPORAL MITJANÇANT SISTEMA 
DE COMISSIÓ DE SERVEIS VOLUNTARIA DEL 
LLOC DE FEINA DE CAP DE SERVEI TÈCNIC DEL 
SERVEI DE RESIDUS 

VARIS  

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACI
Ó I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

23-8-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONÈIXER OBLIGACIÓ A FAVOR B&M 
AUTOMOVILES RELATIVA A L'ADQUISICIÓ D'UN 
VEHICLE 4*4 PICK UP DEL DEPT. MEDI AMBIENT. 
// PROPOSAR EL SEU PAGAMENT AL CONSELLER 
D'ECONOMIA I HISENDA 

B&M AUTOMOVILES 
ESPAÑA, S.A. 

22615,61 

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACI
Ó I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

29-8-16 ALTRES RECONÈIXER EL DRET A PERCEBRE L'AJUDA 
PER ESCOLARITAT CORRESPONENT A LA SEVA 
FILLA, AMB EFECTES DE DIA 01/09/2016 

FCC  

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACI
Ó I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

30-8-16 REDUCCIÓ JORNADA 
LABORAL 

CONCEDIR AL SR. ABA, LA REDUCCIÓ D'UNA 
HORA DE LA SEVA JORNADA, A PARTIR DE DIA 
26/08/2016 

ABA  

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACI
Ó I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

30-8-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONÈIXER OBLIGACIÓ A FAVOR DE 
L'EMPRESA ENDESA ENERGIA, RELATIVA A AL 
CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT DE GAS 
PER A L'EDIFICI LLAR JOVENTUT. // PROPOSAR 
EL SEU PAGAMENT AL CONSELLER D'ECONOMIA 
I HISENDA 

ENDESA ENERGIA SA 
UNIPERSONAL 

556,37 

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACI
Ó I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

30-8-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONÈIXER OBLIGACIÓ  RELATIVA A 
DESPESES DEL LLOGUER AMB OPCIÓ DE 
COMPRA DE FOTOCOPIADORA PEL SERVEIS 
GENERALS DE LA LLAR DE LA JOVENTUT DEL 
MES DE JUNY 2016 

CANON ESPAÑA, S.A. 166,58 
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DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACI
Ó I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

31-8-16 ALTRES CONCEDIR A LA SRA. MJEG LA FLEXIBILITZACIÓ 
HORÀRIA SOL·LICITADA, AMB EFECTES DE DATA 
29/08/2016 

MJEG  

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACI
Ó I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

31-8-16 NOMENAMENT 
FUNCIONARI INTERÍ 

NOMENAMENT INTERÍ PER A L'EXECUCIÓ DE 
PROGRAMA TEMPORAL D'ESTUDIS D'IMPACTE 
AMBIENTAL DE LES OBRES DE CARRETERES 
DEL CIM, DEL 01/09/2016 FINS AL 31/08/2018 

JMR  

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACI
Ó I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

31-8-16 REDUCCIÓ JORNADA 
LABORAL 

CONCEDIR AL SR. VDG LA REDUCCIÓ D'UN 10% 
DE LA SEVA JORNADA DIARIA, A PARTIR DE DIA 
25 DE JULIOL DE 2016. 

VDG  

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACI
Ó I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

31-8-16 ABONAR 
COMPLEMENT DE 
PRODUCTIVITAT O 
GRATIFICACIÓ 

ABONAR AL SR. JSOM, AMB EFECTES DE DIA 
01/10/2013 I EN CONCEPTE DE COMPLEMENT 
PERSONAL TRANSITORI, LA QUANTITAT DE 34,33 
¤ MENSUALS 

SOM  

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACI
Ó I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

31-8-16 PERMÍS PATERNITAT INICI PRESTACIÓ PER PATERNITAT DEL 
23/08/2016 AL N06/09/2016 

FCC  

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACI
Ó I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

31-8-16 CONTRACTACIÓ 
PERSONAL LABORAL 

CONTRACTACIÓ EN RÈGIM LABORAL DE 
CONTRACTE DE TREBALL DE SUBSTITUCIÓ PER 
ANTICIPACIÓ DE L'EDAT DE JUBILACIÓ DEL 
20/07/2016 AL 19/09/2017 

BFC  

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACI
Ó I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

31-8-16 INICIAR EXPEDIENT INICIAR L'EXPEDIENT PER CONTRACTAR 
SUBMINISTRAMENT D'UN XASSIS DE CABINA PEL 
DEPT. MEDI AMBIENT. 

INTERVENCIÓ 
GENERAL 

 

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACI
Ó I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

31-8-16 ALTRES AUTORITZAR SUCCESSIÓ D'ADJUDICATARI PEL 
SUBMINISTRAMENT RELATIU A L'ADQUISICIÓ DE 
3 PC'S ESTACIÓ DE TREBALL HPZ230CMT.- 
AUTORITZAR I DISPOSAR UNA DESPESA A 
FAVOR DE HEWLETT-PACKARD SERVICIOS 
ESPAÑA 

INTERESSATS 4588,32 

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACI
Ó I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

31-8-16 ALTRES AUTORITZAR REPRODUCCIÓ FOTOGRÀFICA DE 
LA PINTURA "PLATJA DEL MOLINAR AMB GENT" A 
LA PUBLICACIÓ "LA COSTA DE MALLORCA" 

EDICIONS GENERAL CLÚSTER. 

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACI
Ó I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

1-9-16 RECONEIXEMENT DE 
TRIENNI 

RECONEIXEMENT DE TRIENNI AMB DATA 
EFECTES ECONÒMICS 01/09/2016 

SLM  

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACI
Ó I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

1-9-16 RECONEIXEMENT DE 
TRIENNI 

RECONEIXEMENT DE TRIENNI AMB DATA 
EFECTES ECONÒMICS 01/09/2016 

MNM  
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DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACI
Ó I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

1-9-16 RECONEIXEMENT DE 
TRIENNI 

RECONEIXEMENT DE TRIENNI AMB EFECTES 
ECONÒMICS DE DATA 01/09/2016 

JGG  

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACI
Ó I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

1-9-16 RECONEIXEMENT DE 
TRIENNI 

RECONEIXEMENT DE TRIENNI AMB DATA 
EFECTES ECONÒMICS 01/09/2016 

CMC  

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACI
Ó I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

1-9-16 RECONEIXEMENT DE 
TRIENNI 

RECONEIXEMENT DE TRIENNI AMB DATA 
EFECTES ECONÒMICS 01/09/2016 

BDC  

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACI
Ó I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

1-9-16 RECONEIXEMENT DE 
TRIENNI 

RECONEIXEMENT DE TRIENNI AMB DATA 
EFECTES ECONÒMICS 01/09/2016 

JFG  

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACI
Ó I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

1-9-16 RECONEIXEMENT DE 
TRIENNI 

RECONEIXEMENT DE TRIENNI AMB DATA 
EFECTES ECONÒMICS 01/09/2016+ 

AJLL  

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACI
Ó I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

1-9-16 RECONEIXEMENT DE 
TRIENNI 

RECONEIXEMENT DE TRIENNI AMB DATA 
EFECTES ECONÒMICS 01/09/2016 

MPB  

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACI
Ó I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

1-9-16 RECONEIXEMENT DE 
TRIENNI 

RECONEIXEMENT DE TRIENNI AMB DATA 
EFECTES ECONÒMICS 01/09/2016 

ABS  

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACI
Ó I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

1-9-16 RECONEIXEMENT DE 
TRIENNI 

RECONEIXEMENT DE TRIENNI AMB DATA 
EFECTES ECONÒMICS 01/09/2016 

RMGR  

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACI
Ó I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

1-9-16 RECONEIXEMENT DE 
TRIENNI 

RECONEIXEMENT DE TRIENNI AMB DATA 
EFECTES ECONÒMICS 01/09/2016 

MLS  

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACI
Ó I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

1-9-16 RECONEIXEMENT DE 
TRIENNI 

RECONEIXEMENT DE TRIENNI AMB DATA 
EFECTES ECONÒMICS 01/09/2016 

RMCR  

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACI
Ó I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

1-9-16 RECONEIXEMENT DE 
TRIENNI 

RECONEIXEMENT DE TRIENNI AMB DATA 
EFECTES ECONÒMICS 01/09/2016 

SFB  

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACI
Ó I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

1-9-16 RECONEIXEMENT DE 
TRIENNI 

RECONEIXEMENT DE TRIENNI AMB DATA 
EFECTES ECONÒMICS 01/09/2016 

FBS  

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACI
Ó I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

1-9-16 RECONEIXEMENT DE 
TRIENNI 

RECONEIXEMENT DE TRIENNI AMB DATA 
EFECTES ECONÒMICS 01/09/2016 

MEP  

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACI
Ó I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

1-9-16 RECONEIXEMENT DE 
TRIENNI 

RECONEIXEMENT DE TRIENNI AMB DATA 
EFECTES ECONÒMICS 01/09/2016 

JMJJ  
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DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACI
Ó I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

1-9-16 RECONEIXEMENT DE 
TRIENNI 

RECONEIXEMENT DE TRIENNI AMB DATA 
EFECTES ECONÒMICS 01/09/2016 

MRF  

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACI
Ó I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

1-9-16 RECONEIXEMENT DE 
TRIENNI 

RECONEIXEMENT DE TRIENNI AMB DATA 
EFECTES ECONÒMICS 01/09/2016 

JMMB  

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACI
Ó I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

1-9-16 RECONEIXEMENT DE 
TRIENNI 

RECONEIXEMENT DE TRIENNI AMB DATA 
EFECTES ECONÒMICS 01/09/2016 

JFN  

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACI
Ó I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

1-9-16 RECONEIXEMENT DE 
TRIENNI 

RECONEIXEMENT DE TRIENNI AMB DATA 
EFECTES ECONÒMICS 01/09/2016 

RRG  

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACI
Ó I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

1-9-16 RECONEIXEMENT DE 
TRIENNI 

RECONEIXEMENT DE TRIENNI AMB DATA 
EFECTES ECONÒMICS 01/09/2016 

eml  

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACI
Ó I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

1-9-16 RECONEIXEMENT DE 
TRIENNI 

RECONEIXEMENT DE TRIENNI AMB DATA 
EFECTES ECONÒMICS 01/09/2016 

ASR  

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACI
Ó I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

1-9-16 RECONEIXEMENT DE 
TRIENNI 

RECONEIXEMENT DE TRIENNI AMB DATA 
EFECTES ECONÒMICS 01/09/2016 

JACS  

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACI
Ó I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

1-9-16 RECONEIXEMENT DE 
TRIENNI 

RECONEIXEMENT DE TRIENNI AMB DATA 
EFECTES ECONÒMICS 01/09/2016 

GCC  

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACI
Ó I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

1-9-16 RECONEIXEMENT DE 
TRIENNI 

RECONEIXEMENT DE TRIENNI AMB DATA 
EFECTES ECONÒMICS 01/09/2016 

VMS  

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACI
Ó I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

1-6-16 RECONEIXEMENT DE 
TRIENNI 

RECONEIXEMENT DE TRIENNI AMB DATA 
EFECTES ECONÒMICS 01/09/2016 

PJRE  

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACI
Ó I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

1-9-16 RECONEIXEMENT DE 
TRIENNI 

RECONEIXEMENT DE TRIENNI AMB DATA 
EFECTES ECONÒMICS 01/09/2016 

JNC  

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACI
Ó I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

1-9-16 RECONEIXEMENT DE 
TRIENNI 

RECONEIXEMENT DE TRIENNI AMB DATA 
EFECTES ECONÒMICS 01/09/2016 

CBM  

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACI
Ó I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

1-9-16 RECONEIXEMENT DE 
TRIENNI 

RECONEIXEMENT DE TRIENNI AMB DATA 
EFECTES ECONÒMICS 01/09/2016 

MAAA  

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACI
Ó I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

1-9-16 RECONEIXEMENT DE 
TRIENNI 

RECONEIXEMENT DE TRIENNI AMB DATA 
EFECTES ECONÒMICS 01/09/2016 

AAR  
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DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACI
Ó I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

1-9-16 RECONEIXEMENT DE 
TRIENNI 

RECONEIXEMENT DE TRIENNI AMB DATA 
EFECTES ECONÒMICS 01/09/2016 

MSV  

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACI
Ó I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

1-9-16 RECONEIXEMENT DE 
TRIENNI 

RECONEIXEMENT DE TRIENNI AMB DATA 
EFECTES ECONÒMICS 01/09/2016 

MMRL  

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACI
Ó I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

1-9-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONÈIXER OBLIGACIÓ RELATIVA A LA 
CONTRACTACIÓ DE SUBMINISTRAMENT 
ADQUISICIÓ DE FOTOCOPIADORA SERVEIS 
GENERALS, DEPT. MODERNITZACIÓ I FP.  

CANON ESPAÑA, S.A. 4919,26 

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACI
Ó I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

1-9-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONÈIXER OBLIGACIÓ RELATIVA A 
FACTURACIÓ DEL SERVEI DE CÒPIES I 
FOTOCÒPIES DEL MES DE MAIG I JUNY DE 20'16. 

RICOH ESPAÑA, SLU 399,99 

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACI
Ó I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

1-9-16 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

AUTORITZAR, DISPOSAR I RECONÈIXER 
OBLIGACIÓ DERIVADA FRES.  RELACIÓ 
Q/2016/1502. PROPOSAR EL SEU PAGAMENT AL 
CONSELLER D'ECONOMIA I HISENDA 

VARIS 266,68 

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACI
Ó I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

1-9-16 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

AUTORITZAR, DISPOSAR I RECONÈIXER 
OBLIGACIÓ DERIVADA FRES. RELACIÓ 
Q/2016/1557 I PROPOSAR EL SEU PAGAMENT AL 
CONSELLER D'ECONOMIA I HISENDA.  

VALORACIONES 
MEDITERRANEO SA 

503,05 

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACI
Ó I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

1-9-16 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

AUTORITZAR, DISPOSAR I RECONÈIXER 
OBLIGACIÓ DERIVADA FRES. RELACIÓ 
Q/2016/1554.  PROPOSAR EL SEU PAGAMENT AL 
CONSELLER D'ECONOMIA I HISENDA 

VARIS 126,9 

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACI
Ó I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

1-9-16 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

AUTORITZAR, DISPOSAR I RECONÈIXER 
OBLIGACIÓ DERIVADA FRES. RELACIÓ 
Q/2016/1553 RELATIVA DESPESES SERVEIS 
GENERALS/MODERNITZACIÓ I FP.  I PROPOSAR 
EL SEU PAGAMENT AL CONSELLER ECONOMIA I 
HISENDA 

VARIS. 161,97 

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACI
Ó I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

1-9-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONÈIXER OBLIGACIÓ RELATIVA ADQUISICIÓ 
20 CAPSES PAPER PER SERVEIS TÈCNICS. I 
PROPOSAR EL SEU PAGAMENT AL CONSELLER 
D'ECONOMIA I HISENDA 

CANON ESPAÑA, SA 254,1 

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACI
Ó I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

1-9-16 ALTRES REBUTJAR FRA. 395207098 PER IMPORT DE 
106,94¤ AMB OBJECTE "ABONO FRA. 3952/01343 
DE 19/07/2016 POR IMPORTE INCORRECTO".  

INTERESSATS  

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACI
Ó I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

1-9-16 ALTRES REBUTJAR FRA. Nº 395207099 PER IMPORT DE 
60,80¤ AMB OBJECTE "ABONO FRA. 395/01432 DE 
26/07/2016 POR IMPORTE INCORRECTO".  

PERSONES INTERESSADES 
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DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACI
Ó I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

1-9-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONÈIXER OBLIGACIÓ RELATIVA ADQUISICIÓ 
40 CAPSES PAPER PER A SERVEIS GENERALS. 
PROPOSAR EL SEU PAGAMENT AL CONSELLER 
D'ECONOMIA I HISENDA 

CANON ESPAÑA, S.A. 508,2 

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACI
Ó I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

1-9-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONÈIXER OBLIGACIÓ RELATIVA A L'OBRA DE 
SUBSTITUCIÓ DE LA CALDERA DE L'EDIFICI DE 
LA MISERICORDIA. PROPOSAR EL SEU 
PAGAMENT AL CONSELLER D'ECONOMIA I 
HISENDA 

HUMICLIMA EST, SAU 45706,75 

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACI
Ó I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

1-6-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONÈIXER OBLIGACIÓ RELATIVA A L'OBRA 
PER A LA IMPERMEABILITZACIÓ D'UNA COBERTA 
PLANA AL MUSEU KREKOVIC.- PROPOSAR EL 
SEU PAGAMENT AL CONSELLER D'ECONOMIA I 
HISENDA. 

PONT Y ROSSELLO, 
S.L. 

13365,45 

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACI
Ó I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

2-9-16 RECONEIXEMENT 
100% RETRIBUCIONS 
IT 

INICI IT COMPLEMENT 100% DEL 04/08/2016 AL 
05/08/2016 

MPM  

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACI
Ó I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

2-9-16 RECONEIXEMENT 
100% RETRIBUCIONS 
IT 

INICI IT COMPLEMENT 100% AMB DATA  
08/08/2016 

JACV  

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACI
Ó I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

2-9-16 RECONEIXEMENT 
100% RETRIBUCIONS 
IT 

INIC IT COMPLEMENT 100%  AMB DATA 
12/08/2016 

FMS  

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACI
Ó I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

2-9-16 RECONEIXEMENT 
100% RETRIBUCIONS 
IT 

INICI IT COMPLEMENT 100% AMB DATA 
08/08/2016 

SFB  

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACI
Ó I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

2-9-16 RECONEIXEMENT 
100% RETRIBUCIONS 
IT 

FINALITZACIÓ IT COMPLEMENT 100% AMB DATA 
26/08/2016 (DATA INICI 22/08/2016) 

MCPCF  

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACI
Ó I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

2-9-16 RECONEIXEMENT 
100% RETRIBUCIONS 
IT 

INICI IT COMPLEMENT 100% AMB DATA INICI 
28/06/2016 I FINALITZACIÓ 18/07/2016 

MBM  

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACI
Ó I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

2-9-16 RECONEIXEMENT 
100% RETRIBUCIONS 
IT 

FINALITZACIÓ IT COMPLEMENT 100% AMB DATA 
FINALITZACIÓ 08/08/2016 (DATA INICI 27/07/2016) 

JBV  

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACI
Ó I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

1-9-16 RECONEIXEMENT 
100% RETRIBUCIONS 
IT 

INICI IT COMPLEMENT 100% AMB DATA INICI 
09/08/2016 

BNF  

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACI
Ó I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

2-9-16 RECONEIXEMENT 
100% RETRIBUCIONS 
IT 

INICI IT COMPLEMENT 100% AMB DATA INICI 
30/07/2016 

FSC  



 136 

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACI
Ó I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

2-9-16 CESSAMENT EN 
LLOC DE TREBALL 

CESSAMENT EN LLOC DE FEINA PER 
FINALITZACIÓ DE COMISSIÓ SERVEIS  EN DATA 
12/09/2016 

JMBG  

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACI
Ó I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

2-9-16 RECONEIXEMENT 
100% RETRIBUCIONS 
IT 

INICI IT COMPLEMENT 100% AMB DATA 
29/08/2016 

MPM  

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACI
Ó I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

2-9-16 ALTRES RENUNCIA A REDUCCIÓ JORNADA PER CURA DE 
FILLS, AMB EFECTES 01/09/2016 

ABT  

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACI
Ó I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

2-9-16 NOMENAMENT 
FUNCIONARI INTERÍ 

NOMENAMENT INTERÍ PER A L'EXECUCIÓ DE 
PROGRAMA TEMPORAL DEL 15/09/2016 AL 
17/08/2018 

JLCC  

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACI
Ó I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

2-9-16 NOMENAMENT 
FUNCIONARI INTERÍ 

NOMENAMENT INTERÍ PER A L'EXECUCIÓ DE 
PROGRAMA TEMPORAL DEPT. URBANISME I 
TERRITORI DEL 19/09/2016 FINS AL 18/09/2018 

CMM  

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACI
Ó I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

2-9-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONÈIXER OBLIGACIÓ RELATIVA A LA 
FACTURACIÓ  DEL SERVEI DE CORREUS DEL 
MES DE JUNY D 2016. PROPOSAR L'ORDENACIÓ 
DEL PAGAMENT AL CONSELLER D'ECONOMIA I 
HISENDA 

SE CORREOS Y 
TELEGRAFOS, SA 

302,5 

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACI
Ó I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

2-9-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONÈIXER OBLIGACIÓ RELATIVA A LA 
FACTURACIÓ DEL SERVEIS DE CORREUS DEL 
MES DE JULIOL 2016.- PROPOSAR L'ORDENACIÓ 
DEL SEU PAGAMENT AL CONSELLER 
D'ECONOMIA I HISENDA. 

SE CORREOS Y 
TELEGRAFOS SA. 

302,5 

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACI
Ó I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

5-9-16 ALTRES DESIGNACIÓ PROFESSORAT QUE HA D'IMPARTIR 
ACTIVITAT FORMATIVA "CURS D'HABILITATS DE 
COMUNICACIÓ EFECTIVA". DESIGNAR A LA SRA. 
MELD 

MELD, DI FUNCIÓ PÚBLICA, SERVEIS 
DE RRHH 

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACI
Ó I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

5-9-16 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

AUTORITZAR, DISPOSAR I RECONÈIXER 
OBLIGACIÓ DERIVADA FRES. Q/2016/1594 
RELATIVA A DESPESES DE LLAR DE LA INFÀNCIA 
CORRESPONENTS A L'EXERCICI 2016 

CONSELLER 
EXECUTIU 
D'ECONOMIA I 
HISENDA I 
PERSONES 
INTERESSADES 

848,11 

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACI
Ó I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

5-9-16 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

AUTORITZAR, DISPOSAR I RECONÈIXER 
OBLIGACIÓ DERIVADA DE RELACIÓ FRES. 
Q/2016/1602 RELATIVA A DEPESES DE LLAR DE 
LA JOVENTUT, EXERCICI 2016, A FAVOR DE 
TRATAMIENTO ELECTRÓNICO DE BALEARES, S.L. 

CONSELLER 
D'ECONOMIA I 
HISENDA 

121 
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DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACI
Ó I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

5-6-16 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

AUTORITZAR, DISPOSAR I RECONÈIXER 
OBLIGACIÓ DERIVADA DE FRES. Q/2016/1596 
RELATIVA A DESPESES DE LLAR DE LA 
JOVENTUT, A FAVOR DE DE SALABERT E HIJOS, 
S.A. 

CONSELLER 
D'ECONOMIA I 
HISENDA 

8,13 

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACI
Ó I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

5-9-16 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

AUTORITZAR, DISPOSAR I RECONÈIXER 
OBLIGACIÓ DERIVADA FRES. 1/2016/1545 
RELATIVA A DESPESES DE LA LLAR DE LA 
JOVENTUT, A FAVOR DE EMAYA, SA.  

CONSELLER 
D'ECONOMIA I 
HISENDA 

640,34 

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACI
Ó I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

5-6-16 DESESTIMAR 
SOL·LICITUD 

DESESTIMAR SOL·LICITUD DE LBJ D'ENTENDRE 
ESTIMADA PER SILENCI ADMINISTRATIU  LA 
SOL·LICITUD DE MOBILITAT INTERNA, 
PRESENTADA 19/01/2016 

PERSONES INTERESSADES 

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACI
Ó I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

5-9-16 ALTRES AUTORITZAR L'ABONAMENT DE LES DESPESES 
D'AJUDA PER PRÒTESIS I INCLOURE-LES A LES 
NÒMINES DELS TREBALLADORS RELACIONATS 

VARIS 2608 

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACI
Ó I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

6-9-16 ALTRES DESESTIMAR ABONAMENT D'AJUDA ECONÒMICA 
SOL·LICITADA PER PRÒTESIS, EN DATA 
07/06/2016  PEL SR. JBT 

JBT  

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACI
Ó I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

6-9-16 ALTRES DESESTIMAR ABONAMENT AJUDA PER 
PRÒTESIS SOL·LICITADA EN DATA 23/05/2016 PEL 
SR. JBT 

JBT  

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACI
Ó I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

6-9-16 ALTRES DESESTIMAR ABONAMENT AJUDA ECONÒMICA 
PER PRÒTESIS SOL·LICITADA EN DATA 
11/07/2016 PER LA SRA. MPM 

MPM  

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACI
Ó I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

6-9-16 ALTRES DESESTIMAR ABONAMENT AJUDA ECONÒMICA 
SOL·LICITA PER PRÒTESIS EN DATA 24/06/2015, 
PER LA SRA. CHM 

CHM  

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACI
Ó I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

6-9-16 ALTRES DESESTIMAR ABONAMENT AJUDA ECONÒMICA 
PER PRÒTESIS SOL·LICITADA EN DATA 
23/05/2016 PER LA SRA. MMRB 

MMRB  

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACI
Ó I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

6-9-16 ALTRES DESESTIMAR ABONAMENT AJUDA ECONÒMICA 
PER PRÒTESIS SOL·LICITADA EN DATA 
03/12/2015 PEL SR. GACT 

GACT  

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACI
Ó I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

6-9-16 REDUCCIÓ JORNADA 
LABORAL 

RECTIFICAR RESOLUCIÓ DE JORNADA LABORAL 
DE DATA 30/08/2016. ON DIU .."UNA HORA DE LA 
SEVA JORNADA"  HA DE DIR "...10% DE LA SEVA 
JORNADA" 

ABA  

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACI
Ó I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

6-9-16 REDUCCIÓ JORNADA 
LABORAL 

CONCEDIR AL SR. FCC LA REDUCCIÓ D'UNA 
HORA DE LA SEVA JORNADA, A PARTIR DEL DIA 
07/09/2016 I FINS AL DIA 23/08/2017 

FCC  
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DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACI
Ó I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

6-9-16 CONCESSIÓ AJUDA 
ECONÒMICA 
FAMÍLIES AMB 
MENORS 

RECONÈIXER EL DRET A PERCEBRE L'AJUDA 
PER ESCOLARITAT A LA SRA. MANJ 
CORRESPONENT A LES SEVES FILLES, AMB 
DATA 01/09/2016 

MANJ  

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACI
Ó I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

6-9-16 ALTRES DESESTIMAR ABONAMENT AJUDA SOL·LICITA EN 
DATA 01/07/2016 PER TRACTAMENT DE 
LENTILLES PER HAVER ESTAT ABONADA EN 
DATA 15/02/2016 

PARS  

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACI
Ó I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

6-9-16 NOMENAMENT 
FUNCIONARI INTERÍ 

NOMENAMENT INTERI PER A L'EXECUCIÓ DE 
PROGRAMA TEMPORAL DEL 07/10/2016 FINS AL 
06/09/2018.  

GGR  

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACI
Ó I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

6-9-16 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

AUTORITZAR, DISPOSAR I RECONÈIXER 
OBLIGACIÓ DERIVADA DE RELACIÓ Q/2016/1636, 
CONTRACTES MENORS 

VARIS I CONSELLER 
D'ECONOMIA I 
HISENDA 

99,39 

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACI
Ó I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

6-9-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONÈIXER OBLIGACIÓ A FAVOR DE CANON 
ESPAÑA, S.A., RELATIVA A L'ADQUISICIÓ DE 4 
CAPSES DE PAPER PER A MAJORDOMIA,  

CONSELLER 
D'ECONOMIA I 
HISENDA 

101,64 

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACI
Ó I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

6-9-16 ALTRES DESIGNACIÓ DE PROFESSORAT PER IMPARTIR 
ACTIVITAT FORMATIVA "LA NOVA LLEI DE 
PROCEDIMENT ADMINISTRATIU COMÚ DE LES 
AAPP.  DESIGNAR AL SR. GPM.  

DIRECTOR INSULAR DE FP,  SERVEI 
DE RRHH I PERSONA INTERESADA 

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACI
Ó I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

7-9-16 ALTRES DESESTIMAR ABONAMENT D'AJUDA ECONÒMICA 
SOL·LICITA PER SR.GTF, PER HAVER ESTAT 
ABONADA EN DATA ANTERIOR 

GTF  

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACI
Ó I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

7-9-16 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

AUTORITZAR, DISPOSAR I RECONÈIXER 
OBLIGACIÓ DERIVADA DE FRES Q/2016/1646 
RELATIVA A DESPESES DE SERVEIS TÈCNICS.  

CONSELLER 
ECONOMIA I 
HISENDA 

616,75 

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACI
Ó I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

7-9-16 ALTRES ATORGAR COMPLEMENT DE PRODUCTIVITAT 
PER ACTIVITAT I DEDICACIÓ EXTRAORDINÀRIA. 
MES DE JUNY 2016 

VARIS TREBALLADORES SERVEIS DE 
BOMBERS 

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACI
Ó I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

7-9-16 ALTRES ATORGAR COMPLEMENT DE PRODUCTIVITAT 
PER ACTIVITAT I DEDICACIÓ EXTRAORDINÀRIA.  
MES DE MAIG DE 2016 

VARIS TREBALLADORS DEL SERVEI 
DE BOMBERS 

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACI
Ó I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

7-9-16 ALTRES ATORGAR COMPLEMENT DE PRODUCTIVITAT, 
MES DE JUNY I JULIOL 2016, PER VARIS 
CONCEPTES. 

VARIS TREBALLADORS DEL SERVEI 
DE BOMBERS 

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACI
Ó I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

7-9-16 ALTRES ATORGAR COMPLEMENT DE PRODUCTIVITAT, 
PER DEDICACIÓ EXTRAORDINÀRIA, MES 
D'AGOST DE 2016 

EMF  

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACI
Ó I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

7-9-16 ALTRES ATORGAR COMPLEMENT DE PRODUCTIVITAT, DE 
GENER A JUNY 2016, PER INTERÈS I INICIATIVA  

VARIS TREBALLADORS DEL SERVEIS 
DE BOMBERS 



 139 

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACI
Ó I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

7-9-16 ALTRES ATORGAR COMPLEMENT DE PRODUCTIVITAT A 
PRB, DEL MES D'AGOST DE 2016 

PRB  

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACI
Ó I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

7-9-16 ALTRES ATORGAR COMPLEMENT DE PRODUCTIVITAT A 
PERSONAL ADSCRIT AL SERVEI D'EXPLOTACIÓ I 
CONSERVACIÓ, DE LA DI D'INFRAESTRUCTURES 
I MOBILITAT 

VARIS  

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACI
Ó I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

7-9-16 ALTRES ATORGAR COMPLEMENT DE PRODUCTIVITAT 
DEL MES DE JUNY DE 2016 PER ACTIVITAT I 
DEDICACIÓ EXTRAORDINÀRIA.  

VARIS TREBALLADORS DEL SERVEI 
DE BOMBERS 

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACI
Ó I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

7-9-16 ALTRES ATORGAR COMPLEMENT DE PRODUCTIVITAT 
PER REALITZACIÓ DE GUÀRDIES DE 
LOCALITZACIÓ. 

TÈCNICS DELS SERVEIS DE 
BOMBERS 

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACI
Ó I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

7-9-16 ALTRES ATORGAR COMPLEMENT DE PRODUCTIVITAT, 
MES DE JUNY DE 2016, PER ACTIVITAT O 
DEDICACIÓ EXTRAORDINÀRIA.  

VARIS TREBALLADORS DEL SERVEIS 
DE BOMBERS 

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACI
Ó I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

7-9-16 ALTRES ATORGAR COMPLEMENT DE PRODUCTIVITAT 
PER DEDICACIÓ I ACTIVITAT EXTRAORDINÀRIA, 
MES DE JUNY DE 2016 

VARIS TREBALLADORS DEL SERVEI 
DE BOMBERS 

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACI
Ó I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

7-9-16 ALTRES ATORGAR COMPLEMENT DE PRODUCTIVITAT 
PER ACTIVITAT I DEDICACIÓ EXTRAORDINÀRIA, 
MES DE JUNY DE 2016 

VARIS TREBALLADORS DEL SERVEI 
DE BOMBERS 

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACI
Ó I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

7-9-16 ALTRES ATORGAR COMPLEMENT DE PRODUCTIVITAT 
PER ACTIVITAT I DEDICACIÓ EXTRAORDINÀRIA, 
MES DE JUNY 2016 

VARIS TREBALLADORS DEL SERVEI 
DE BOMBERS 

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACI
Ó I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

7-9-16 ALTRES ATORGAR COMPLEMENT DE PRODUCTIVITAT 
PER ACTIVITAT I DEDICACIÓ EXTRAORDINÀRIA, 
MES DE JUNY 2016 

VARIS TREBALLADORS DEL SERVEI 
DE BOMBERS 

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACI
Ó I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

7-9-16 ALTRES ATORGAR COMPLEMENT DE PRODUCTIVITAT 
PER ACTIVITAT I DEDICACIÓ EXTRAORDINÀRIA, 
MES DE JUNY 2016 

VARIS TREBALLADORS DEL SERVEI 
DE BOMBERS 

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACI
Ó I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

7-9-16 ALTRES ATORGAR COMPLEMENT DE PRODUCTIVITAT 
PER VARIS CONCEPTES I PERÍODES  

JLSM  

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACI
Ó I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

7-6-16 ALTRES ATORGAR COMPLEMENT DE PRODUCTIVITAT 
PER ACTIVITAT I DEDICACIÓ EXTRAORDINÀRIA, 
MES DE MAIG 2016 

VARIS TREBALLADORS DEL SERVEI 
DE BOMBERS 

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACI
Ó I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

7-9-16 ALTRES ATORGAR COMPLEMENT DE PRODUCTIVITAT 
PER ACTIVITAT I DEDICACIÓ EXTRAORDINÀRIA, 
MAIG 2016 

VARIS TREBALLADORS DEL SERVEI 
DE BOMBERS 
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DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACI
Ó I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

7-9-16 ALTRES ATORGAR COMPLEMENT DE PRODUCTIVITAT 
PER ACTIVITAT I DEDICACIÓ EXTRAORDINÀRIA., 
MES DE MAIG DE 2016 

VARIS TREBALLADORS DEL SERVEI 
DE BOMBERS 

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACI
Ó I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

7-9-16 ALTRES ATORGAR COMPLEMENT DE PRODUCTIVITAT 
PER ACTIVITAT I DEDICACIÓ EXTRAORDINÀRIA, 
MAIG DE 2016 

VARIS TREBALLADORS DEL SERVEI 
DE BOMBERS 

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACI
Ó I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

7-9-16 ALTRES ATORGAR COMPLEMENT DE PRODUCTIVITAT 
PER ACTIVITAT I DEDICACIÓ EXTRAORDINÀRIA. 
MES DE MAIG DE 2016 

VARIS TREBALLADORS DEL SERVEI 
DE BOMBERS 

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACI
Ó I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

7-9-16 ALTRES ATORGAR COMPLEMENT DE PRODUCTIVITAT 
PER REALITZACIÓ DE GUÀRDIES DE 
LOCALITZACIÓ 

SERGENTS DE PREFECTURA 

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACI
Ó I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

7-9-16 ALTRES ATORGAR COMPLEMENT DE PRODUCTIVITAT 
PER ACTIVITAT I DEDICACIÓ EXTRAORDINÀRIA. 
MES DE MAIG 2016 

VARIS TREBALLADORS DEL SERVEI 
DE BOMBERS 

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACI
Ó I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

7-9-16 ALTRES ATORGAR COMPLEMENT DE PRODUCTIVITAT 
PER ACTIVITAT I DEDICACIÓ EXTRAORDINÀRIA. 
MAIG 2016 

VARIS TREBALLADORS DEL SERVEI 
DE BOMBERS 

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACI
Ó I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

7-9-16 ALTRES ATORGAR COMPLEMENT DE PRODUCTIVITAT 
PER A LA REALITZACIÓ DE GUÀRDIES DE 
LOCALITZACIÓ. JULIOL 2016 

JCG  

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACI
Ó I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

7-9-16 MODIFICACIÓ 
CONTRACTE 

MODIFICACIÓ EN EL LLOC DE TREBALL PER 
ACORD DE PLE DE 28/07/2016, AMB EFECTES DE 
DIA 01/09/2016. CANVI COMPLEMENT ESPECIFIC. 

SMG  

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACI
Ó I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

7-9-16 MODIFICACIÓ 
CONTRACTE 

MODIFICACIÓ DE COMPLEMENT ESPECIFIC EN 
EL CONTRACTE PER ACORD DE PLE DE 
28/07/2016, AMB EFECTES 01/09/2016 

AMBM  

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACI
Ó I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

7-9-16 MODIFICACIÓ 
CONTRACTE 

MODIFICACIÓ COMPLEMENT ESPECIFIC EN EL 
CONTRACTE, SEGONS ACORD DE PLE DE 
28/07/2016, AMB EFECTES 01/06/2016 

MPAB  

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACI
Ó I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

7-9-16 MODIFICACIÓ 
CONTRACTE 

MODIFICACIÓ DEL COMPLEMENT ESPECÍFIC EN 
EL LLOC DE TREBALL, SEGONS ACORD DE PLE 
DE 28/07/2016, AMB EFECTES 01/09/2016 

MMB  

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACI
Ó I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

7-9-16 MODIFICACIÓ 
CONTRACTE 

MODIFICACIÓ DEL COMPLEMENT ESPECÍFIC EN 
EL LLOC DE TREBALL SEGONS ACORD DE PLE 
DE 28/07/2016, AMB EFECTES  01/09/2016 

AMF  

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACI
Ó I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

7-9-16 MODIFICACIÓ 
CONTRACTE 

MODIFICACIÓ DEL COMPLEMENT ESPECÍFIC EN 
EL LLOC DE TREBALL SEGONS ACORD DE PLE 
DE 28/07/2016,  AMB EFECTES 01/09/2016 

FRF  
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DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACI
Ó I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

7-9-16 MODIFICACIÓ 
CONTRACTE 

MODIFICACIÓ COMPLEMENT ESPECIFIC EN EL 
LLOC DE TREBALL, SEGONS ACORD DE PLE DE 
28/07/2016, AMB EFECTES 01/09/2016 

MPS  

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACI
Ó I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

7-9-16 MODIFICACIÓ 
CONTRACTE 

MODIFICACIÓ COMPLEMENT ESPECÍFIC EN EL 
LLOC DE TREBALL SEGONS ACORD DE PLE DE 
28/07/2016, AMB EFECTES 01/09/2016 

MSGP  

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACI
Ó I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

7-9-16 MODIFICACIÓ 
CONTRACTE 

MODIFICACIÓ COMPLEMENT ESPECÍFIC EN EL 
LLOC DE TREBALL SEGONS ACORD DE PLE DE 
28/07/2016, AMB EFECTES 01/09/2016 

AMHH  

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACI
Ó I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

7-9-16 MODIFICACIÓ 
CONTRACTE 

MODIFICACIÓ COMPLEMENT ESPECÍFIC EN EL 
LLOC DE TREBALL SEGONS ACORD DE PLE DE 
28/07/2016, AMB EFECTES 01/09/2016 

PRR  

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACI
Ó I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

8-9-16 ALTRES FINALITZACIÓ D'AMPLIACIÓ DE JORNADA 
LABORAL AMB EFECTES 30/06/2016 

RLLB  

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACI
Ó I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

8-9-16 ALTRES AMPLIACIÓ DE LA JORNADA LABORAL EN 109 
HORES ANUALS AL SR. LBZ, ADSCRIT AL SERVEI 
DE GUÀRDIES D'EMERGÈNCIES DE 
CARRETERES. AMB EFECTES 01/07/2016 

LBZ  

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACI
Ó I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

8-9-16 ALTRES CONCEDIR A LA SRA. CCA LA FLEXIBILITZACIÓ 
HORÀRIA SOL·LICITADA, AMB EFECTES DE 
06/09/2016 

CCA  

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACI
Ó I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

8-9-16 ABONAR HORES 
EXTRAORDINÀRIES 

INCLOURE A LA NÒMINA LES HORES 
EXTRAORDINÀRIES 

VARIS  

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACI
Ó I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

8-9-16 ALTRES CONCEDIR A LA SRA. MLV LA FLEXIBILITZACIÓ 
HORÀRIA SOL·LICITADA, AMB EFECTES 
21/07/2016 

MLV  

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACI
Ó I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

8-9-16 REDUCCIÓ JORNADA 
LABORAL 

CONCEDIR AL SR. FRS LA REDUCCIÓ D'UNA 
HORA DE LA SEVA JORNADA, A PARTIR DEL DIA 
09/09/2016 

FRS  

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACI
Ó I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

8-9-16 CONCESSIÓ AJUDA 
ECONÒMICA 
FAMÍLIES AMB 
MENORS 

RECONÈIXER EL DRET A PERCEBRE L'AJUDA 
PER ESCOLARITAT CORRESPONENT A LA SEVA 
FILLA, AMB EFECTES 01/10/2016 

FRS  

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACI
Ó I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

8-9-16 CONCESSIÓ 
BESTRETA 

CONCENDIR UNA BESTRETA CORRESPONENT A 
3 MENSUALITAT, AUTORITZAR LA DESPESA I 
PROPOSAR AL CONSELLER D'ECONOMIA I 
HISENDA EL SEU PAGAMENT. 

JMM  

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACI
Ó I FUNCIÓ 

8-9-16 REDUCCIÓ JORNADA 
LABORAL 

CONCEDIR LA REDUCCIÓ D'UN 20% DE LA SEVA 
JORNADA A PARTIR DEL DIA 05/09/2016 

VGG  
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PÚBLICA 

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACI
Ó I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

8-9-16 PERMÍS PATERNITAT INICI PRESTACIÓ PER PATERNITAT  AMB DATA 
25/08/2016 I FINALITZACIÓ  08/09/2016 

FRS  

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACI
Ó I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

8-9-16 ALTRES CONCEDIR A LA SRA. SPC LA FLEXIBILITZACIÓ 
HORÀRIA SOL·LICITADA, AMB EFECTES DE DATA 
05/07/2016 

SPC  

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACI
Ó I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

8-9-16 ALTRES CONCESSIÓ COMPLEMENT DE PRODUCTIVITAT 
PER ACTIVITAT I DEDICACIÓ EXTRAORDINÀRIA, 
MES DE JULIOL DE 2016 

JFV  

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACI
Ó I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

8-9-16 MODIFICACIÓ LLOC 
DE TREBALL 

MODIFICACIÓ COMPLEMENT ESPECÍFIC EN EL 
LLOC DE TREBALL SEGONS ACORD DE PLE DE 
DATA 28/07/2016, AMB EFECTES 01/09/2016 

MPC  

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACI
Ó I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

8-9-16 MODIFICACIÓ LLOC 
DE TREBALL 

MODIFICACIÓ COMPLEMENT ESPECÍFIC EN EL 
LLOC DE TREBALL SEGONS ACORD DE PLE DE 
DATA 28/07/2016 I AMB EFECTES 01/09/2016 

IPC  

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACI
Ó I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

8-9-16 MODIFICACIÓ LLOC 
DE TREBALL 

MODIFICACIÓ COMPLEMENT ESPECÍFIC EN EL 
LLOC DE TREBALL SEGONS ACORD DE PLE  DE 
28/07/2016, AMB EFECTES 01/09/2016,  

MMNA  

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACI
Ó I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

8-9-16 MODIFICACIÓ LLOC 
DE TREBALL 

MODIFICACIÓ COMPLEMENT ESPECÍFIC EN EL 
LLOC DE TREBALL SEGONS ACORD DE PLE DE 
28/07/2016 I AMB EFECTES 01/09/2016 

AAB   

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACI
Ó I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

8-9-16 MODIFICACIÓ LLOC 
DE TREBALL 

MODIFICACIÓ COMPLEMENT ESPECÍFIC EN EL 
LLOC DE TREBALL SEGONS ACORD DE PLE DE 
28/07/2016 I AMB EFECTES 01/09/2016 

AMGS  

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACI
Ó I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

8-9-16 MODIFICACIÓ LLOC 
DE TREBALL 

MODIFICACIÓ COMPLEMENT ESPECÍFIC EN EL 
LLOC DE TREBALL SEGONS ACORD DE PLE DE 
28/07/2016 I AMB EFECTES 01/09/2016 

JACC  

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACI
Ó I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

8-9-16 MODIFICACIÓ LLOC 
DE TREBALL 

MODIFICACIÓ COMPLEMENT ESPECÍFIC EN EL 
LLOC DE TREBALL SEGONS ACORD DE PLE DE 
28/07/2016, AMB EFECTES 01/09/2016 

MMB  

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACI
Ó I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

8-9-16 MODIFICACIÓ LLOC 
DE TREBALL 

MODIFICACIÓ COMPLEMENT ESPECÍFIC EN EL 
LLOC DE TREBALL SEGONS ACORD DE PLE DE 
DATA 28/07/2016 I AMB EFECTES 01/09/2016 

ADHC  

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACI
Ó I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

8-9-16 MODIFICACIÓ LLOC 
DE TREBALL 

MODIFICACIÓ COMPLEMENT ESPECÍFIC EN EL 
LLOC DE TREBALL SEGONS ACORD DE PLE DE 
28/07/2016 I AMB EFECTES DE 01/09/2016 

LSL  
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DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACI
Ó I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

8-9-16 MODIFICACIÓ LLOC 
DE TREBALL 

MODIFICACIÓ COMPLEMENT ESPECÍFIC EN EL 
LLOC DE TREBALL SEGONS ACORD DE PLE DE 
28/07/2016 I AMB EFECTES 01/09/2016 

MRGC  

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACI
Ó I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

8-9-16 MODIFICACIÓ LLOC 
DE TREBALL 

MODIFICACIÓ COMPLEMENT ESPECÍFIC EN EL 
LLOC DE TREBALL SEGONS ACORD DE PLE DE 
28/07/2016 I EFECTES 01/09/2016 

JCV  

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACI
Ó I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

8-9-16 MODIFICACIÓ LLOC 
DE TREBALL 

MODIFICACIÓ COMPLEMENT ESPECÍFIC EN EL 
LLOC DE TREBALL SEGONS ACORD DE PLE DE 
28/07/2016 I EFECTES 01/09/2016 

FSM  

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACI
Ó I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

8-9-16 MODIFICACIÓ LLOC 
DE TREBALL 

MODIFICACIÓ COMPLEMENT ESPECÍFIC EN EL 
LLOC DE TREBALL SEGONS ACORD DE PLE DE 
28/07/2016 I EFECTES 01/09/2016 

MLAH  

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACI
Ó I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

8-9-16 MODIFICACIÓ LLOC 
DE TREBALL 

MODIFICACIÓ COMPLEMENT ESPECÍFIC EN EL 
LLOC DE TREBALL SEGONS ACORD DE PLE DE 
28/07/2016 I EFECTES 01/09/2016 

AMF  

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACI
Ó I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

8-9-16 MODIFICACIÓ LLOC 
DE TREBALL 

MODIFICACIÓ COMPLEMENT ESPECÍFIC EN EL 
LLOC DE TREBALL SEGONS ACORD DE PLE DE 
28/07/2016 I EFECTES 01/09/2016 

ELR  

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACI
Ó I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

8-9-16 MODIFICACIÓ LLOC 
DE TREBALL 

MODIFICACIÓ COMPLEMENT ESPECÍFIC EN EL 
LLOC DE TREBALL SEGONS ACORD DE PLE DE 
28/07/2016 I EFECTES 01/09/2016 

BVJ  

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACI
Ó I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

8-9-16 MODIFICACIÓ LLOC 
DE TREBALL 

MODIFICACIÓ COMPLEMENT ESPECÍFIC EN EL 
LLOC DE TREBALL SEGONS ACORD DE PLE DE 
28/07/2016 I EFECTES 01/09/2016 

JMGG  

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACI
Ó I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

8-9-16 MODIFICACIÓ LLOC 
DE TREBALL 

MODIFICACIÓ COMPLEMENT ESPECÍFIC EN EL 
LLOC DE TREBALL SEGONS ACORD DE PLE DE 
28/07/2016 I EFECTES 01/09/2016 

LFC  

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACI
Ó I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

8-9-16 MODIFICACIÓ LLOC 
DE TREBALL 

MODIFICACIÓ NIVELL EN EL LLOC DE TREBALL 
SEGONS ACORD DE PLE DE 28/07/2016 I 
EFECTES 01/09/2016 

DFS  

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACI
Ó I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

8-9-16 MODIFICACIÓ LLOC 
DE TREBALL 

MODIFICACIÓ COMPLEMENT ESPECÍFIC EN EL 
LLOC DE TREBALL SEGONS ACORD DE PLE DE 
28/07/2016 I EFECTES 01/09/2016 

GLPM  

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACI
Ó I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

8-9-16 MODIFICACIÓ LLOC 
DE TREBALL 

MODIFICACIÓ COMPLEMENT ESPECÍFIC EN EL 
LLOC DE TREBALL SEGONS ACORD DE PLE DE 
28/07/2016 I EFECTES 01/09/2016 

CCS  

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACI
Ó I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

8-9-16 MODIFICACIÓ LLOC 
DE TREBALL 

MODIFICACIÓ COMPLEMENT ESPECÍFIC EN EL 
LLOC DE TREBALL SEGONS ACORD DE PLE DE 
28/07/2016 I EFECTES 01/09/2016 

JPB  
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DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACI
Ó I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

8-9-16 MODIFICACIÓ LLOC 
DE TREBALL 

MODIFICACIÓ COMPLEMENT ESPECÍFIC EN EL 
LLOC DE TREBALL SEGONS ACORD DE PLE DE 
28/07/2016 I EFECTES 01/09/2016 

IGL  

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACI
Ó I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

8-9-16 MODIFICACIÓ LLOC 
DE TREBALL 

MODIFICACIÓ COMPLEMENT ESPECÍFIC EN EL 
LLOC DE TREBALL SEGONS ACORD DE PLE DE 
28/07/2016 I EFECTES 01/09/2016 

JPB  

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACI
Ó I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

9-9-16 CONCESSIÓ AJUDA 
ECONÒMICA 
FAMÍLIES AMB 
MENORS 

RECONÈIXER EL DRET A PERCEBRE L'AJUDA 
PER ESCOLARITAT CORRESPONENT ALS SEUS 
FILLS AMB DATA 05/09/2016 

JVP  

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACI
Ó I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

9-9-16 CESSAMENT EN 
LLOC DE TREBALL 

CESSAMENT I PRESA DE POSSESSIÓ AL LLOC 
DE TREBALL AMB DATES 18/09/2016 I 19/09/2016 
RESPECTIVAMENT. 

MGHS  

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACI
Ó I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

9-9-16 CESSAMENT EN 
LLOC DE TREBALL 

CESSAMENT EN LLOC DE TREBALL EN DATA 
18/09/2016 PER REINCORPORACIÓ DE LA SRA. 
MGHS 

FASP  

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACI
Ó I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

9-9-16 PRÓRROGA 
CONTRACTE 
LABORAL 

PRÒRROGA PRESTACIÓ DE SERVEIS EN RÈGIM 
D'INTERINITAT PER EXECUCIÓ DE PROGRAMA 
TEMPORAL, A PARTIR DEL 10/09/2016 FINS AL 
09/09/2017 

SAN  

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACI
Ó I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

9-9-16 MODIFICACIÓ LLOC 
DE TREBALL 

MODIFICACIÓ DE COMPLEMENT ESPECÍFIC EN 
EL LLOC DE TREBALL SEGONS ACORD DE PLE 
DE 28/07/2016 I EFECTES 01/09/2016 

BSC  

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACI
Ó I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

9-9-16 MODIFICACIÓ LLOC 
DE TREBALL 

MODIFICACIÓ COMPLEMENT ESPECÍFIC EN EL 
LLOC DE TREBALL SEGONS ACORD DE PLE DE 
28/07/2016 I EFECTES 01/09/2016 

pmm  

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACI
Ó I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

9-9-16 MODIFICACIÓ LLOC 
DE TREBALL 

MODIFICACIÓ COMPLEMENT ESPECÍFIC EN EL 
LLOC DE TREBALL SEGONS ACORD DE PLE DE 
28/07/2016 I EFECTES 01/09/2016 

JBAB  

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACI
Ó I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

9-9-16 MODIFICACIÓ LLOC 
DE TREBALL 

MODIFICACIÓ COMPLEMENT ESPECÍFIC EN EL 
LLOC DE TREBALL SEGONS ACORD DE PLE DE 
28/07/2016 I AMB EFECTES 01/09/2016 

MIMT  

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACI
Ó I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

9-9-16 MODIFICACIÓ LLOC 
DE TREBALL 

MODIFICACIÓ COMPLEMENT ESPECÍFIC EN EL 
LLOC DE FEINA SEGONS ACORD DE PLE DE 
28/07/2016 I AMB EFECTES 01/09/2016 

JBAM  

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACI
Ó I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

9-9-16 MODIFICACIÓ LLOC 
DE TREBALL 

MODIFICACIÓ NIVELL EN EL LLOC DE TREBALL 
SEGONS ACORD DE PLE DE 28/07/2016 I AMB 
EFECTES 01/09/2016 

CEM  

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACI
Ó I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

9-9-16 MODIFICACIÓ LLOC 
DE TREBALL 

MODIFICACIÓ NIVELL EN LLOC DE TREBALL 
SEGONS ACORD DE PLE DE 28/07/2016 I 
EFECTES 01/09/2016 

MERM  
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DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACI
Ó I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

9-9-16 MODIFICACIÓ LLOC 
DE TREBALL 

MODIFICACIÓ COMPLEMENT ESPECÍFIC EN LLOC 
DE TREBALL SEGONS ACORD DE PLE DE 
28/07/2016 I AMB EFECTES 01/09/2016 

MDFV  

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACI
Ó I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

9-9-16 MODIFICACIÓ LLOC 
DE TREBALL 

MODIFICACIÓ COMPLEMENT ESPECÍFIC EN LLOC 
DE TREBALL SEGONS ACORD DE PLE DE 
28/07/2016 I AMB EFECTES 01/09/2016 

NRS  

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACI
Ó I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

9-9-16 MODIFICACIÓ LLOC 
DE TREBALL 

MODIFICACIÓ COMPLEMENT ESPECÍFIC EN LLOC 
DE TREBALL SEGONS ACORD DE PLE DE 
28/07/2016 I EFECTES 01/09/2016 

BOB  

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACI
Ó I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

9-9-16 MODIFICACIÓ LLOC 
DE TREBALL 

MODIFICACIÓ COMPLEMENT ESPECÍFIC EN LLOC 
DE TREBALL SEGONS ACORD DE PLE DE 
28/07/2016 I AMB EFECTES 01/09/2016 

MAEM  

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACI
Ó I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

9-9-16 MODIFICACIÓ LLOC 
DE TREBALL 

MODIFICACIÓ COMPLEMENT ESPECÍFIC EN LLOC 
DE TREBALL SEGONS ACORD DE PLE DE 
28/07/2016 I AMB EFECTES 01/09/2016 

RSM  

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACI
Ó I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

9-9-16 MODIFICACIÓ LLOC 
DE TREBALL 

MODIFICACIÓ NIVELL EN EL LLOC DE TREBALL 
SEGONS ACORD DE PLE DE DATA 28/07/2016 I 
AMB EFECTES 01/09/2016 

MRC  

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACI
Ó I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

13-9-16 REDUCCIÓ JORNADA 
LABORAL 

CONCEDIR A LA SRA. MGF LA REDUCCIÓ D'UN 
10% DE LA SEVA JORNADA, A PARTIR DEL DIA 1 
D'ABRIL DE 2016 

MGF  

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACI
Ó I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

13-9-16 MODIFICACIÓ LLOC 
DE TREBALL 

MODIFICACIÓ COMPLEMENT ESPECÍFIC EN EL 
LLOC DE TREBALL SEGONS ACORD DE PLE DE 
28/07/2016, AMB EFECTES 01/09/2016 

VRV  

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACI
Ó I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

13-9-16 MODIFICACIÓ LLOC 
DE TREBALL 

MODIFICACIÓ NIVELL EN EL LLOC DE TREBALL 
SEGONS ACORD DE PLE DE 28/07/2016 I AMB 
EFECTES 01/09/2016 

AMB  

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACI
Ó I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

13-9-16 MODIFICACIÓ LLOC 
DE TREBALL 

MODIFICACIÓ NIVELL EN EL LLOC DE TREBALL 
SEGONS ACORD DE PLE DE 28/07/2016 I AMB 
EFECTES 01/09/2016 

JFO  

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACI
Ó I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

13-9-16 MODIFICACIÓ LLOC 
DE TREBALL 

MODIFICACIÓ NIVELL EN EL LLOC DE TREBALL 
SEGONS ACORD DE PLE DE 28/07/2016 I AMB 
EFECTES 01/09/2016 

CPC  

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACI
Ó I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

13-9-16 MODIFICACIÓ LLOC 
DE TREBALL 

MODIFICACIÓ NIVELL EN EL LLOC DE TREBALL 
SEGONS ACORD DE PLE DE 28/07/2016 I 
EFECTES 011/09/2016 

FGM  

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACI
Ó I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

13-9-16 MODIFICACIÓ LLOC 
DE TREBALL 

MODIFICACIÓ NIVELL EN EL LLOC DE TREBALL 
SEGONS ACORD DE PLE DE 28/07/2016 I AMB 
EFECTES 01/09/2016 

MRT  
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DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACI
Ó I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

13-9-16 MODIFICACIÓ LLOC 
DE TREBALL 

MODIFICACIÓ NIVELL EN EL LLOC DE TREBALL 
SEGONS ACORD DE PLE DE 28/07/2016 I AMB 
EFECTES 01/09/2016 

RPM  

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACI
Ó I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

13-9-16 MODIFICACIÓ LLOC 
DE TREBALL 

MODIFICACIÓ NIVELL EN EL LLOC DE TREBALL 
SEGONS ACORD DE PLE DE 28/07/2016 I AMB 
EFECTES 01/09/2016 

RBT  

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACI
Ó I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

13-9-16 MODIFICACIÓ LLOC 
DE TREBALL 

MODIFICACIÓ NIVELL EN EL LLOC DE TREBALL 
SEGONS ACORD DE PLE DE 28/07/2016 I AMB 
EFECTES 01/09/2016 

MPA  

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACI
Ó I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

13-9-16 MODIFICACIÓ LLOC 
DE TREBALL 

MODIFICACIÓ NIVELL EN EL LLOC DE TREBALL 
SEGONS ACORD DE PLE DE 28/07/2016 I AMB 
EFECTES 01/09/2016 

BSG  

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACI
Ó I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

13-9-16 MODIFICACIÓ LLOC 
DE TREBALL 

MODIFICACIÓ NIVELL EN EL LLOC DE TREBALL 
SEGONS ACORD DE PLE DE 28/07/2016 I AMB 
EFECTES 01/09/2016 

PTD  

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACI
Ó I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

13-9-16 MODIFICACIÓ LLOC 
DE TREBALL 

MODIFICACIÓ NIVELL EN EL LLOC DE TREBALL 
SEGONS ACORD DE PLE DE 28/07/2016 I AMB 
EFECTES 01/09/2016 

CASA  

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACI
Ó I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

13-9-16 MODIFICACIÓ LLOC 
DE TREBALL 

MODIFICACIÓ NIVELL EN EL LLOC DE TREBALL 
SEGONS /ACORD DE PLE DE 28/ I AMB EFECTES 
01/09/2016 

FRA  

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACI
Ó I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

13-9-16 MODIFICACIÓ LLOC 
DE TREBALL 

MODIFICACIÓ NIVELL EN EL LLOC DE TREBALL 
SEGONS ACORD DE PLE DE 28/07/2016 I AMB 
EFECTES 01/09/2016 

FAJS  

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACI
Ó I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

13-9-16 MODIFICACIÓ LLOC 
DE TREBALL 

MODIFICACIÓ NIVELL EN EL LLOC DE TREBALL 
SEGONS ACORD DE PLE DE 28/07/2016 I AMB 
EFECTES 01/09/2016 

FCC  

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACI
Ó I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

13-9-16 MODIFICACIÓ LLOC 
DE TREBALL 

MODIFICACIÓ NIVELL EN EL LLOC DE TREBALL 
SEGONS ACORD DE PLE DE 28/07/2016 I AMB 
EFECTES 01/09/2016 

DRS  

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACI
Ó I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

13-9-16 MODIFICACIÓ LLOC 
DE TREBALL 

MODIFICACIÓ NIVELL EN EL LLOC DE TREBALL 
SEGONS ACORD DE PLE DE 28/07/2016 I AMB 
EFECTES 01/09/2016 

FACB  

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACI
Ó I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

13-9-16 MODIFICACIÓ LLOC 
DE TREBALL 

MODIFICACIÓ NIVELL EN EL LLOC DE TREBALL 
SEGONS ACORD DE PLE DE 28/07/2016 I AMB 
EFECTES 01/09/2016 

ABA  

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACI
Ó I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

13-9-16 MODIFICACIÓ LLOC 
DE TREBALL 

MODIFICACIÓ COMPLEMENT ESPECÍFIC EN EL 
LLOC DE TREBALL SEGONS ACORD DE PLE DE 
28/07/2016 I AMB EFECTES 01/09/2016 

EMV  

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACI
Ó I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

13-9-16 MODIFICACIÓ LLOC 
DE TREBALL 

MODIFICACIÓ COMPLEMENT ESPECÍFIC EN EL 
LLOC DE TREBALL SEGONS ACORD DE PLE DE 
28/07/2016 I AMB EFECTES 01/09/2016 

CCC  
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DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACI
Ó I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

13-9-16 MODIFICACIÓ LLOC 
DE TREBALL 

MODIFICACIÓ COMPLEMENT ESPECÍFIC EN EL 
LLOC DE TREBALL SEGONS ACORD DE PLE DE 
28/07/2016 I AMB EFECTES 01/09/2016 

BDR  

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACI
Ó I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

13-9-16 MODIFICACIÓ LLOC 
DE TREBALL 

MODIFICACIÓ COMPLEMENT ESPECÍFIC EN EL 
LLOC DE TREBALL SEGONS ACORD DE PLE DE 
28/07/2016 I AMB EFECTES 01/09/2016 

PAC  

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACI
Ó I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

13-9-16 MODIFICACIÓ LLOC 
DE TREBALL 

MODIFICACIÓ COMPLEMENT ESPECÍFIC EN EL 
LLOC DE TREBALL SEGONS ACORD DE PLE DE 
28/07/2016 I AMB EFECTES 01/09/2016 

JCM  

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACI
Ó I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

13-9-16 MODIFICACIÓ LLOC 
DE TREBALL 

MODIFICACIÓ COMPLEMENT ESPECÍFIC EN EL 
LLOC DE TREBALL SEGONS ACORD DE PLE DE 
28/07/2016 I AMB EFECTES 01/09/2016 

AOR  

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACI
Ó I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

13-9-16 MODIFICACIÓ LLOC 
DE TREBALL 

MODIFICACIÓ COMPLEMENT ESPECÍFIC EN EL 
LLOC DE TREBALL SEGONS ACORD DE PLE DE 
28/07/2016 I AMB EFECTES 01/09/2016 

AGG  

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACI
Ó I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

13-9-16 MODIFICACIÓ LLOC 
DE TREBALL 

MODIFICACIÓ COMPLEMENT ESPECÍFIC EN EL 
LLOC DE TREBALL SEGONS ACORD DE PLE DE 
28/07/2016 I AMB EFECTES 01/09/2016 

MJC  

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACI
Ó I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

13-9-16 MODIFICACIÓ LLOC 
DE TREBALL 

MODIFICACIÓ COMPLEMENT ESPECÍFIC EN EL 
LLOC DE TREBALL SEGONS ACORD DE PLE DE 
28/07/2016 I AMB EFECTES 01/09/2016 

CRR  

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACI
Ó I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

13-9-16 MODIFICACIÓ LLOC 
DE TREBALL 

MODIFICACIÓ COMPLEMENT ESPECÍFIC EN EL 
LLOC DE TREBALL SEGONS ACORD DE PLE DE 
28/07/2016 I AMB EFECTES 01/09/2016 

AMA  

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACI
Ó I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

13-9-16 MODIFICACIÓ LLOC 
DE TREBALL 

MODIFICACIÓ COMPLEMENT ESPECÍFIC EN EL 
LLOC DE TREBALL SEGONS ACORD DE PLE DE 
28/07/2016 I AMB EFECTES 01/09/2016 

SMS  

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACI
Ó I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

13-9-16 MODIFICACIÓ LLOC 
DE TREBALL 

MODIFICACIÓ COMPLEMENT ESPECÍFIC EN EL 
LLOC DE TREBALL SEGONS ACORD DE  PLE DE 
28/07/2016 I AMB EFECTES 01/09/2016 

JCBV  

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACI
Ó I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

13-9-16 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

AUTORITZAR, DISPOSAR I RECONÈIXER 
OBLIGACIÓ DERIVADA DE FRES.Q/2016/1310 
RELATIVA A DESPESES DE SERVEIS GENERALS I 
PROPOSAR EL PAGAMENT AL CONSELLER 
D'ECONOMIA I HISENDA 

VARIS 67,17 

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACI
Ó I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

13-9-16 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

AUTORITZAR, DISPOSAR I RECONÈIXER 
OBLIGACIÓ DERIVADA DE FRES. Q/2016/1755 
RELATIVA A DESPESES DE SERVEIS TÈCNICS. 

CONSELLER 
D'ECONOMIA I 
HISENDA 

458,77 
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DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACI
Ó I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

13-9-16 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

AUTORITZAR, DISPOSAR I RECONÈIXER 
OBLIGACIÓ DERIVADA DE FRES. Q/2016/1742 
RELATIVA A DESPESES DE SERVEIS TÈCNICS 

CONSELLER 
D'ECONOMIA I 
HISENDA 

661,5 

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACI
Ó I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

13-9-16 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

AUTORITZAR, DISPOSAR I RECONÈIXER 
OBLIGACIÓ DERIVADA DE FRES. Q/2016/1746 
RELATIVA A DESPESES DE SERVEIS GENERALS 

CONSELLER 
D'ECONOMIA I 
IHISENDA 

560,96 

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACI
Ó I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

13-9-16 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

AUTORITZAR, DISPOSAR I RECONÈIXER 
OBLIGACIÓ DERIVADA DE FRES. Q/2016/1734 
RELATIVA A DESPESES DE SERVEIS TÈCNICS 
D'OBRES 

CONSELLER 
D'ECONOMIA I 
HISENDA 

2522,53 

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACI
Ó I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

13-9-16 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

AUTORITZAR, DISPOSAR I RECONÈIXER 
OBLIGACIÓ DERIVADA DE FRES. Q/2016/1731 
RELATIVA A DESPESES DE SERVEIS TÈCNICS 
D'OBRES 

CONSELLER 
D'ECONOMIA I 
HISENDA 

458,49 

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACI
Ó I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

13-9-16 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

AUTORITZAR, DISPOSAR I RECONÈIXER 
OBLIGACIÓ DERIVADA DE FRES. Q/2016/1712 
RELATIVA A DESPESES DE SERVEIS TÈCNICS 
D'OBRES 

CONSELL 
D'ECONOMIA I 
HISENDA 

332,91 

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACI
Ó I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

13-9-16 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

APROVACIÓ DE LA DESPESA, AUTORITZACIÓ, 
ADJUDICACIÓ I DISPOSICIÓ PER A LA 
CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE FORMACIÓ PER 
DESENVOLUPAR "CURS DE CAPACITACIÓ DE 
RESPONSABLE DE TORN" 

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE LUCHA 
CONTRA EL FUEGO (ASELF)  

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACI
Ó I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

13-9-16 ADJUDICACIÓ 
EXPEDIENT DE 
CONTRACTACIÓ 

ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DEL SERVEI DE 
NETEJA DELS EDIFICIS I INSTAL·LACIONS DEL 
CIM (LOTS 1, 2, 3, 4 I 5) MITJANÇANT 
PROCEDIMENT OBERT 

EMPRESES LICITADORES, 
RESPONSABLES DELS CONTRACTES I 
A LA INTERVENCIÓ GENERAL.  

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACI
Ó I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

1-9-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONÈIXER OBLIGACIÓ CORRESPONENT A LA 
CONTRACTACIÓ MENOR DE SERVEIS DE 
"MANTENIMENT SISTEMA DE GESTIÓ 
ECONÒMICA" A FAVOR DE AYTOS. SOLUCIONES 
INFORMATICAS SLU 

CONSELLER 
D'ECONOMIA I 
HISENDA 

5444,44 

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACI
Ó I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

1-9-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONÈIXER OBLIGACIÓ CORRESPONENT AL 
CONTRACTE RELATIU A "RECOLLIDA SELECTIVA 
DE RESIDUS ELÈCTRICS I GÀBIA DE 
RECICLATGE". A FAVOR DE TRATAMIENTO 
ELECTRONICO BALEARES, S.L. 

CONSELL 
D'ECONOMIA I 
HISENDA 

88 
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DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACI
Ó I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

1-9-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONÈIXER L'OBLIGACIÓ CORRESPONENT AL 
CONTRACTE RELATIU AL SUBMINISTRAMENT DE 
50 DISCS DURS, A FAVOR DE VISUALES E 
INFORMATICA, SERVICIOS Y SUMINISTROS, S.L. 

CONSELL 
D'ECONOMIA I 
HISENDA 

4343,9 

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACI
Ó I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

1-9-16 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

APROVAR CONTRACTACIONS MENORS, 
AUTORITZAR, DISPOSAR I RECONÈIXER 
OBLIGACIONS RELACIÓ Q/2016/1475  

VARIS 
ADJUDICATARIS 

6022,4 

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACI
Ó I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

1-9-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONÈIXER OBLIGACIÓ CORRESPONENT A LA 
CONTRACTACIÓ DE SERVEIS DE "MANTENIMENT 
SISTEMA EMMAGATZAMENT CORPORATIU SAN" , 
A FAVOR DE HEWLETT-PACKARD SERVICIOS 
ESPAÑA, S.L. 

CONSELLER 
D'ECONOMIA I 
HISENDA 

3588,58 

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACI
Ó I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

1-9-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONÈIXER OBLIGACIÓ CORRESPONENT A LA 
CONTRACTACIÓ DE SERVEIS DE "MANTENIMENT 
SISTEMA EMMAGATZEMAMENT CORPORATIU 
SAN" FRA. D'ABRIL 2016, A FAVOR DE HEWLETT-
PACKARD, SL 

CONSELLER 
ECONOMIA I 
HISENDA 

3588,58 

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACI
Ó I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

1-9-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONÈIXER OBLIGACIÓ CORRESPONENT A LA 
CONTRACTACIÓ MENOR DE SERVEIS 
"MANTENIMENT WEBMAIL I AGENDA 
CORPORATIU 2015-2016". FRA. JUNY 2016 A 
FAVOR DE QUER SYSTEM INFORMATICA, S.L. 

CONSELLER 
D'ECONOMIA I 
HISENDA 

896,4 

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACI
Ó I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

1-9-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONÈIXER OBLIGACIÓ CORRESPONENT AL 
CONTRACTE RELATIU AL SERVEI DE 
MANTENIMENT HARDWARE DEL PARC 
MICROINFORMÀTC DEL CIM.  A FAVOR DE UP7 
BALEAR, S.L. FRA. 532 

CONSELLER 
D'ECONOMIA I 
HISENDA 

1597,2 

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACI
Ó I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

1-9-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONÈIXER OBLIGACIÓ CORRESPONENT AL 
CONTRACTE RELATIU AL "SUBMINISTRAMENT DE 
MATERIAL D'OFICINA FUNGIBLE ANY 2016".  FRA. 
JUNY 2016, A FAVOR DE DISTRIBUCIONES 
UNIVERSAL, SL. 

CONSELLER 
D'ECONOMIA I 
HISENDA 

93,22 

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACI
Ó I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

1-9-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONÈIXER OBLIGACIÓ CORRESPONENT A LA 
CONTRACTACIÓ DE SERVEIS DE "MANTENIMENT 
SISTEMA EMMAGATZEMAMENT CORPORATIU 
SAN". FRA. GENER 2016 A FAVOR DE HEWLET 
PACKARD, S.L.  

CONSELLER 
D'ECONOMIA I 
HISENDA 

3588,58 
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DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACI
Ó I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

1-9-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONÈIXER OBLIGACIÓ CORRESPONENT AL 
CONTRACTE RELATIU AL "SUBMINISTRAMENT DE 
MATERIAL D'OFICINA FUNGIBLE ANY 2016",  FRA. 
A16/6678 DE 14/06/16 A FAVOR DE 
DISTRIBUCIONES UNIVERSAL, S.L. 

CONSELLER 
D'ECONOMIA I 
HISENDA 

203,34 

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACI
Ó I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

1-9-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONÈIXER OBLIGACIÓ CORRESPONENT AL 
CONTRACTE RELATIU AL SUBMINISTRAMENT 
"ESTACIÓ DE TREBALL PER L'EDICIÓ 
D'AUDIOVISUALS IMAC DE 27"). FRA. 522 DE 
31/05/16 A FAVOR DE UP7 BALEAR, S.L. 

CONSELLER 
D'ECONOMIA I 
HISENDA 

4712,95 

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACI
Ó I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

1-9-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONÈIXER OBLIGACIÓ CORRESPONENT A LA 
CONTRACTACIÓ DE SERVEIS DE MANTENIMENT 
SISTEMA EMMAGATZEMAMENT CORPORATIU 
SAN. FRA.6010737 DE FEBRER, A FAVOR DE 
HEWLET-PACKARD, SL 

CONSELLER 
D'ECONOMIA I 
HISENDA 

3588,58 

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACI
Ó I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

1-9-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONÈIXER OBLIGACIÓ CORRESPONENT A LA 
CONTRACTACIÓ DE SERVEIS DE MANTENIMENT 
SISTEMA EMMAGATZEMAMENT CORPORATIU 
SAN.  FRA. 6009899 DE MAIG 2016, A FAVOR DE 
HEWLETT-PACKARD S.L. 

CONSELLER 
D'ECONOMIA I 
HISENDA 

3588,58 

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACI
Ó I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

1-9-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONÈIXER OBLIGACIÓ CORRESPONENT A LA 
CONTRACTACIÓ MENOR DEL SERVEI DE 
MANTENIMENT DE DIFERENTS LLICÈNCIES 
D'EINES CAD. FRA. 160807. A FAVOR DE 
SEMICONDUCTORES Y SISTEMAS, SA 

CONSELLER 
D'ECONOMIA I 
HISENDA 

6625,79 

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACI
Ó I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

14-9-16 CESSAMENT EN 
LLOC DE TREBALL 

CESSAMENT EN LLOC DE TREBALL AMB DATA 
19/09/2016 

RCS  

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACI
Ó I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

14-9-16 NOMENAMENT 
FUNCIONARI INTERÍ 

NOMENAMENT INTERÍ PER A L'EXECUCIÓ DE 
PROGRAMA TEMPORAL  DEPT. CULTURA, 
PATRIMONI I ESPORTS, AMB DATA INICI 
15/09/2016 I FINALITZACIÓ 14/09/2018 

RFO  

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACI
Ó I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

14-9-16 REDUCCIÓ JORNADA 
LABORAL 

CONCEDIR AL SR. ABA LA REDUCCIÓ D'UN 10% 
DE LA SEVA JORNADA DIÀRIA, A PARTIR DE DIA 
26/08/2016 

ABA  
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DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACI
Ó I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

14-9-16 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

AUTORITZAR, DISPOSAR I RECONÈIXER 
OBLIGACIÓ DERIVADA RELACIÓ FRES. 
54/92060/20160630, RELATIVES A DESPESES DE 
LA DIRECCIÓ INSULAR DE FUNCIÓ PÚBLICA A 
FAVOR DE VÀRIES EMPRESES 

CONSELLER 
D'ECONOMIA I 
HISENDA 

4573,93 

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACI
Ó I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

14-9-16 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

AUTORITZAR, DISPOSAR I RECONÈIXER 
OBLIGACIÓ DERIVADA DE RELACIÓ FRES. 
Q/2016/1691 RELATIVA A DESPESES DE SERVEIS 
GENERALS.  

CONSELLER 
D'ECONOMIA I 
HISENDA 

182,24 

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACI
Ó I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

14-9-16 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

AUTORITZAR, DISPOSAR I RECONÈIXER 
OBLIGACIÓ DERIVADA RELACIÓ FRES. 
Q/2016/1694 RELATIVA A DESPESES DE SERVEIS 
GENERALS 

CONSELLER 
D'ECONOMIA I 
HISENDA 

1181,85 

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACI
Ó I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

14-9-16 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

AUTORITZAR, DISPOSAR I RECONÈIXER 
OBLIGACIÓ DERIVADA RELACIÓ FRES. 
1/2016/1969 RELATIVA A DESPESES DE SERVEIS 
GENERALS 

CONSELLER 
D'ECONOMIA I 
HISENDA 

32,67 

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACI
Ó I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

14-9-16 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

AUTORITZAR, DISPOSAR I RECONÈIXER 
OBLIGACIÓ DERIVADA RELACIÓ FRES. 
Q/2016/1703 RELATIVA A DESPESES DE SERVEIS 
TÈCNICS.  

CONSELLER 
D'ECONOMIA I 
HISENDA 

2758,29 

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACI
Ó I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

14-9-16 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

AUTORITZAR, DISPOSAR I RECONÈIXER 
OBLIGACIÓ DERIVADA DE RELACIÓ FRES. 
Q/2016/1760 RELATIVA A DESPESES DE 
MODERNITZACIÓ I FUNCIÓ PÚBLICA 

CONSELLER 
D'ECONOMIA I 
HISENDA 

212,54 

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACI
Ó I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

14-9-16 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

AUTORITZAR, DISPOSAR I RECONÈIXER 
OBLIGACIÓ DERIVADA RELACIÓ FRES. 
Q/2016/1697 RELATIVA A DESPESES DE SERVEIS 
TÈCNICS. 

CONSELLER 
D'ECONOMIA I 
HISENDA 

173,91 

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACI
Ó I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

14-9-16 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

AUTORITZAR, DISPOSAR I RECONÈIXER 
OBLIGACIÓ DERIVADA RELACIÓ FRES. 
Q/2016/1687 RELATIVA A DESPESES DEL SERVEI 
DE BOMBERS, A FAVOAR DE BONFILL 
INGENIERIA, ARQUITECTURA Y PAISAJE, S.L. 

CONSELLER 
D'ECONOMIA I 
HISENDA 
 
 

5034,27 

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACI
Ó I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

14-9-16 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA 
FIXA 

APROVAR EL COMPTE JUSTIFICATIU DE LA 
BESTRETA DE CAIXA FIXA J/2016/154 AMB 
APLICACIÓ A VARIES PARTIDES.  

INTERVENCIÓ 
GENERAL 

194,45 

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACI
Ó I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

15-9-16 INICIAR EXPEDIENT INICI EXPEDIENT RELATIU A LA MODIFICACIÓ 
PUNTUAL DE LA RLT DEL CONSELL DE 
MALLORCA 

?  

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACI
Ó I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

15-9-16 ALTRES DE JUBILACIÓ FORÇOSA PER FINALITZAR LA 
PERLLONGACIÓ DE SERVEIS AMB DATA 
03/10/2016 

AJJ  
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DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACI
Ó I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

15-9-16 CESSAMENT EN 
LLOC DE TREBALL 

CESSAMENT EN LLOC DE TREBALL EN DATA 
03/10/20163 PER JUBILACIÓ FORÇOSA PER 
FINALITZAR LA PERLLONGACIÓ DE SERVEIS 

AJJ  

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACI
Ó I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

15-9-16 ALTRES RESOLUCIÓ PER LA QUAL ES DESIGNA AL 
PROFESSORAT QUE HA D'IMPARTIR ACTIVITAT 
FORMATIVA "CURS DE GESTIÓ DE CONTINGUTS 
WEB" 

PERSONA INTERESADA, DI FUNCIÓ 
PÚBLICA I SERVEI DE RH 

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACI
Ó I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

15-9-16 DEIXAR SENSE 
EFECTE 

DEIXAR SENSE EFECTE RESOLUCIÓ DE 23/08/16 
DE CONCESSIÓ DE BESTRETA SOL·LICITADA PEL 
SR. JVS 

JVS  

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACI
Ó I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

15-9-16 ALTRES FIXACIÓ AMPLIACIÓ DE JORNADA DE 218 HORES 
AL LLOC DE TREBALL DE COORDINADOR EN CAP 
DE LA DI INTRAESTRUCTURES I TERRITORI, AMB 
EFECTES 01/09/2016 

JRCD  

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACI
Ó I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

15-9-16 MODIFICACIÓ LLOC 
DE TREBALL 

MODIFICACIÓ NIVELL EN EL LLOC DE TREBALL 
SEGONS ACORD DE PLE DE 28/07/2016 I AMB 
EFECTES 01/09/2016 

MGA  

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACI
Ó I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

15-9-16 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

AUTORITZAR, DISPOSAR I RECONÈIXER 
OBLIGACIÓ DERIVADA DE RELACIÓ FRES. 
Q/2016/1699 RELATIVA A DESPESES DE SERVEIS 
GENERALS  

CONSELLER 
D'ECONOMIA I 
HISENDA 

267,85 

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACI
Ó I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

15-9-16 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

AUTORITZAR, DISPOSAR I RECONÈIXER 
OBLIGACIÓ DERIVADA DE RELACIÓ FRES. 
Q/2016/1698 RELATIVA A DESPESES DE SERVEIS 
TÈCNICS 

CONSELLER 
D'ECONOMIA I 
HISENDA 

817,4 

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACI
Ó I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

15-9-16 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

AUTORITZAR, DISPOSAR I RECONÈIXER 
OBLIGACIÓ DERIVADA DE RELACIÓ FRES. 
Q/2016/1527 RELATIVA A DESPESES DE SERVEIS 
GENERALS 

CONSELLER 
D'ECONOMIA I 
HISENDA 

2091,58 

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACI
Ó I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

15-9-16 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

AUTORITZAR, DISPOSAR I RECONÈIXER 
OBLIGACIÓ DERIVADA DE RELACIÓ FRES. 
Q/2016/1698 RELATIVA A DESPESES DE SERVEIS 
TÈCNCIS 

CONSELLER 
D'ECONOMIA I 
HISENDA 

817,4 

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACI
Ó I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

15-9-16 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

AUTORITZAR, DISPOSAR I RECONÈIXER 
OBLIGACIÓ DERIVADA DE RELACIÓ 
FRES.Q/2016/1699 RELATIVA A DESPESES DE 
SERVEIS GENERALS 

CONSELLER 
D'ECONOMIA I 
HISENDA 

267,85 

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACI
Ó I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

15-9-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONÈIXER OBLIGACIÓ A FAVOR DE ROIG 
OBRES SERVEIS I MEDI AMBIENT, SA.. RELATIVA 
A DESPESES DEL SERVEI DE MANTENIMENT I 
CONSERVACIÓ DE LA JARDINERIA EXT I INT. DE 
LA MISERICORDIA I PALAU REIAL 

CONSELLER 
ECONOMIA I 
HISENDA 

2225,43 
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DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACI
Ó I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

15-9-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONÈIXER OBLIGACIÓ A FAVOR DE ZURICH 
INSURANCE, RELATIVA A L'ASSEGURANÇA DE 
RESP. PATRIMONIAL I CIVIL DEL CIM I DEL SEU 
PERSONAL, DEL 26/06/2016 AL 25/06/2017 

CONSELLER 
D'ECONOMIA I 
HISENDA 

25882,84 

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACI
Ó I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

16-9-16 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

AUTORITZAR, DISPOSAR I RECONÈIXER 
OBLIGACIÓ DERIVADA RELACIÓ FRES. 
Q/2016/1598 RELATIVA A DESPESES DE LA LLAR 
DE JOVENTUT. 

CONSELLER 
D'ECONOMIA I 
HISENDA 

166,45 

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACI
Ó I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

16-9-16 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

AUTORITZAR, DISPOSAR I RECONÈIXER 
OBLIGACIÓ DERIVADA DE RELACIÓ FRES. 
Q/2016/1498 RELATIVA A DESPESES DE 
DESPLAÇAMENT DE MODERNITZACIÓ I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

CONSELLER 
D'ECONOMIA I 
HISENDA 

335,62 

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACI
Ó I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

16-9-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONÈIXER OBLIGACIÓ A FAVOR DE 
SCHINDLER, S.A. RELATIVES A DESPESES DEL 
SERVEI DE MANTENIMENT DE L'ASCENSOR DE 
LA LLAR DE LA INFÀNCIA, PERÍODES D'ABRIL, 
MAIG I JUNY DE 2016 

CONSELLER 
D'ECONOMIA I 
HISENDA 

634,78 

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACI
Ó I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

16-9-16 FINALITZACIÓ 
CONTRACTE 
LABORAL 

FI DEL PERÍODE DE CONTRACTE AMB DATA 
19/09/2016, PER CANVI DE CONTRACTE PER 
JUBILACIÓ ANTICIPADA 

BFC  

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACI
Ó I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

17-9-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONÈIXER OBLIGACIÓ A FAVOR DE 
SCHLINDER, SA, RELATIVA A DESPESES DEL 
SERVEI DE MANTENIMENT DE L'ASCENSOR DE 
LA LLAR DE LA JOVENTUT, PERÍODE D'ABRIL, 
MAIG I JUNY DE 2016+ 

CONSELLER 
D'ECONOMIA I 
HISENDA 

184,48 

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACI
Ó I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

17-9-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONÈIXER OBLIGACIÓ A FAVOR DE ROIG 
OBRES SERVEIS I MEDI AMBIENT, SL. 
CORRESPONENT AL SERVEI DE MANTENIMENT I 
CONSERVACIÓ JARDINERIA LLAR DE LA 
INFÀNCIA I LA JOVENTUT DE MAIG 2016. LOT 4 

CONSELLER 
D'ECONOMIA I 
HISENDA 

3898,14 

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACI
Ó I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

19-9-16 CONCESSIÓ AJUDA 
ECONÒMICA 
FAMÍLIES AMB 
MENORS 

RECONÈIXER EL DRET A PERCEBRE L'AJUDA 
PER ESCOLARITAT A LA SRA. CMM 
CORRESPONDENT AL SEU  FILL, AMB EFECTES 
19/09/2016 

CMM  

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACI
Ó I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

19-9-16 CONCESSIÓ 
BESTRETA 

CONCEDIR UNA BESTRERA, AUTORITZAR LA 
DESPESA DE LA CONCESSIÓ I PROPOSAR 
L'ORDENACIÓ DEL PAGAMENT AL CONSELLER 
D'ECONOMIA I HISENDSA 

JPM  

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACI
Ó I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

19-9-16 REDUCCIÓ JORNADA 
LABORAL 

CONCEDIR A LA SRA. CHM, LA REDUCCIÓ  D'UNA 
HORA DE LA SEVA JORNADA, A PARTIR DEL 
18/11/2016 I FINS AL DIA 28/06/2017 

CHM  
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DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACI
Ó I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

19-9-16 MODIFICACIÓ LLOC 
DE TREBALL 

MODIFICACIÓ COMPLEMENT ESPECÍFIC EN EL 
LLOC DE TREBALL SEGONS ACORD DE PLE DE 
28/07/2016 I AMB EFECTES 01/09/2016 

JMRM  

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACI
Ó I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

19-9-16 MODIFICACIÓ LLOC 
DE TREBALL 

MODIFICACIÓ COMPLEMENT ESPECÍFIC EN EL 
LLOC DE TREBALL SEGONS ACORD DE PLE DE 
28/07/2016 I AMB EFECTES 01/09/2016 

CBF  

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACI
Ó I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

19-9-16 MODIFICACIÓ LLOC 
DE TREBALL 

MODIFICACIÓ COMPLEMENT ESPECÍFIC EN EL 
LLOC DE TREBALL SEGONS ACORD DE PLE DE 
28/07/2016 I AMB EFECTES 01/09/2016 

CCA  

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACI
Ó I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

19-9-16 MODIFICACIÓ LLOC 
DE TREBALL 

MODIFICACIÓ COMPLEMENT ESPECÍFIC EN EL 
LLOC DE TREBALL SEGONS ACORD DE PLE DE 
28/07/2016 I AMB EFECTES 01/09/2016 

JLCC  

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACI
Ó I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

19-9-16 MODIFICACIÓ LLOC 
DE TREBALL 

MODIFICACIÓ COMPLEMENT ESPECÍFIC EN LLOC 
DE TREBALL SEGONS ACORD DE PLE DE 
28/07/2016 I AMB EFECTES 01/09/2016 

JFG  

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACI
Ó I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

19-9-16 MODIFICACIÓ LLOC 
DE TREBALL 

MODIFICACIÓ COMPLEMENT ESPECÍFIC EN LLOC 
DE TREBALL SEGONS ACORD DE PLE DE 
28/07/2016 I AMB EFECTES 01/09/2016 

MCCF  

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACI
Ó I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

19-9-16 MODIFICACIÓ LLOC 
DE TREBALL 

MODIFICACIÓ COMPLEMENT ESPECÍFIC EN EL 
LLOC DE TREBALL SEGONS ACORD DE PLE DE 
28/07/2016 I AMB EFECTES 01/09/2016 

FMG  

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACI
Ó I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

19-9-16 MODIFICACIÓ LLOC 
DE TREBALL 

MODIFICACIÓ COMPLEMENT ESPECÍFIC EN EL 
LLOC DE TREBALL SEGONS ACORD DE PLE DE 
28/07/2016 I AMB EFECTES 01/09/2016 

CMM  

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACI
Ó I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

19-9-16 MODIFICACIÓ LLOC 
DE TREBALL 

MODIFICACIÓ COMPLEMENT ESPECÍFIC EN EL 
LLOC DE TREBALL SEGONS ACORD DE PLE DE 
28/07/2016 I AMB EFECTES 01/09/2016 

CVF  

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACI
Ó I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

19-9-16 MODIFICACIÓ LLOC 
DE TREBALL 

MODIFICACIÓ NIVELL EN EL LLOC DE TREBALL 
SEGONS ACORD DE PLE DE 28/07/2016 I AMB 
EFECTES 01/09/2016 

BAG  

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACI
Ó I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

19-9-16 MODIFICACIÓ LLOC 
DE TREBALL 

MODIFICACIÓ COMPLEMENT ESPECÍFIC EN EL 
LLOC DE TREBALL SEGONS ACORD DE PLE DE 
28/07/2016 I AMB EFECTES 01/09/2016 

DABN  

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACI
Ó I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

19-9-16 MODIFICACIÓ LLOC 
DE TREBALL 

MODIFICACIÓ COMPLEMENT ESPECÍFIC EN EL 
LLOC DE TREBALL SEGONS ACORD DE PLE DE 
28/07/2016 I AMB EFECTES 01/09/2016 

JPB  
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DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACI
Ó I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

19-9-16 CONCESSIÓ 
BESTRETA 

CONCESSIÓ BESTRESTA AL SR. MACA, 
AUTORITZAR, DISPOSAR I RECONÈIXER 
L'OBLIGACIÓ I PROPOSAR L'ORDENAMENT DEL 
PAGAMENT AL CONSELLER D'ECONOMIA I 
HISENDA 

MACA  

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACI
Ó I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

20-9-16 ALTRES CONCEDIR LA FLEXIBILITZACIÓ HORÀRIA 
SOL·LICITADA, AMB EFECTES DE 16/09/2016.  

JVP  

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACI
Ó I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

20-9-16 CONCESSIÓ AJUDA 
ECONÒMICA 
FAMÍLIES AMB 
MENORS 

RECONÈIXER EL DRET A PERCEBRE L'AJUDA 
PER ESCOLARITAT AL SR. JOM CORRESPONENT 
AL SEU FILL, AMB EFECTES DES DEL DIA 
01/10/2016 

JOM  

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACI
Ó I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

20-9-16 PERMÍS PATERNITAT PRESTACIÓ PER PATERNITAT DEL 08/09/2016 AL 
22/09/2016 

JOM  

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACI
Ó I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

20-9-16 PERMÍS PATERNITAT PERMÍS PER PATERNITAT SEGONS ART. 24 BIS 
ACORD PERSONAL FUNCIONARI, DEL 29/12/2016 
AL 11/01/2017 

JOM  

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACI
Ó I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

20-12-16 PERMÍS PATERNITAT PERMÍS LACTANCIA ACUMULADA 1 MES DEL 
12/01/2017 AL 11/02/2017 

JOM  

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACI
Ó I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

20-9-16 REDUCCIÓ JORNADA 
LABORAL 

REDUCCIÓ DE JORNADA A PARTIR DEL 
23/09/2016 I FINS 08/09/2017 

JOM  

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACI
Ó I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

20-9-16 REDUCCIÓ JORNADA 
LABORAL 

CONCEDIR LA REDUCCIÓ D'UNA HORA DE LA 
JORNADA LABORAL, A PARTIR DE DIA 15/09/2016 
I FINS AL DIA 18/06/2017 

JMBC  

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACI
Ó I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

20-9-16 MODIFICACIÓ LLOC 
DE TREBALL 

MODIFICACIÓ COMPLEMENT ESPECÍFIC EN EL 
LLOC DE TREBALL SEGONS ACORD DE PLE DE 
28/07/2016 I AMB EFECTES 01/09/2016 

IMBR  

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACI
Ó I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

20-9-16 MODIFICACIÓ LLOC 
DE TREBALL 

MODIFICACIÓ COMPLEMENT ESPECÍFIC EN EL 
LLOC DE TREBALL SEGONS ACORD DE PLE DE 
28/07/2016 I AMB EFECTES 01/09/2016 

AMAV  

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACI
Ó I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

20-9-16 MODIFICACIÓ LLOC 
DE TREBALL 

MODIFICACIÓ COMPLEMENT ESPECÍFIC EN EL 
LLOC DE TREBALL SEGONS ACORD DE PLE DE 
28/07/2016 I AMB EFECTES 01/09/2016 

MSR  

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACI
Ó I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

20-9-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONÈIXER OBLIGACIÓ A FAVOR DE VISABREN 
SERVICIOS GENERALES, S.L,  RELATIVA A 
DESPESES DEL SERVEI AUXILIAR DE VIGILÀNCIA 
A LA FINCA RAIXA CORRESPONENT AL MES DE 
JUNY DE 2016 

CONSELLER 
D'ECONOMIA I 
HISENDA 

4307 
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DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACI
Ó I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

20-9-16 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

APROVAR, AUTORITZAR, DISPOSAR I 
RECONÈIXER OBLIGACIÓ DERIVADA DE FRES. 
RELACIÓ Q/2016/1512 RELATIVA A DESPESES DE 
SERVEIS GENERALS DE LA MISERICORDIA 

CONSELLER 
D'ECONOMIA I 
HISENDA 

1463,29 

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACI
Ó I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

20-9-16 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

APROVAR, AUTORITZAR, DISPOSAR I 
RECONÈIXER OBLIGACIÓ DERIVADA DE RELACIÓ 
DE FRES. Q/2016/1510 RELATIVA A DESPESES DE 
SERVEIS GENERALS DE LA MISERICÒRDIA 

CONSELLER 
ECONOMIA I 
HISENDA 

1352,43 

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACI
Ó I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

20-9-16 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

APROVAR, AUTORITZAR, DISPOSAR I 
RECONÈIXER OBLIGACIÓ DERIVADA DE FRES. 
RELACIÓ Q/2016/1606 RELATIVA A DESPESES DE 
SERVEIS GENERALS DE LA MISERICÒRDIA 

CONSELLER 
D'ECONOMIA I 
HISENDA 

582,52 

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACI
Ó I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

20-9-16 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

APROVAR, AUTORITZAR, DISPOSAR I 
RECONÈIXER OBLIGACIÓ DERIVADA RELACIÓ 
FRES. Q/2016/1607 RELATIVA A DESPESES DE 
SERVEIS GENERAL S DE LA MISERICÒRDIA 

CONSELLER 
ECONOMIA I 
HISENDA 

221,57 

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACI
Ó I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

20-9-16 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

APROVAR, AUTORITZAR, DISPOSAR I 
RECONÈIXER OBLIGACIÓ DERIVADA DE RELACIÓ 
FRES. Q/2016/1666 RELATIVA A DESPESES DE 
SERVEIS GENERALS DE LA MISERICÒRDIA 

CONSELLER 
ECONOMIA I 
HISENDA 

203,52 

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACI
Ó I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

20-9-16 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

APROVAR, AUTORITZAR, DISPOSAR I 
RECONÈIXER OBLIGACIÓ DERIVADA DE RELACIÓ 
FRES. Q/2016/1677 RELATIVA A DESPESES DE 
SERVEIS GENERALS DE LA MISERICÒRIDA 

CONSELLER 
ECONOMIA I 
HISENDA 

623,62 

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACI
Ó I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

20-9-16 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

APROVAR, AUTORITZAR, DISPOSAR I 
RECONÈIXER OBLIGACIÓ DERIVADA DE FRES. 
Q/2016/1683 RELATIVA A DESPESES DE SERVEIS 
GENERALS DE LA MISERICÒRDIA 

CONSELLER 
ECONOMIA I 
HISENDA 

212,75 

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACI
Ó I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

20-9-16 DESESTIMAR 
SOL·LICITUD 

DECLARAR EL DESISTIMENT EN LA SOL·LICITUD 
D'ADQUISICIÓ D'UN TROS DEL DOMINI PÚBLIC 
CONFRONTANT AMB LA PARCEL·LA 940 DEL 
POLÍGON 5 DE SANT JOAN. I DECLARAR L'ARXIU 
DE L'EXPEDIENT. 

INTERESSATS.  

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACI
Ó I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

21-9-16 PRORROGA 
INTERINITAT 

PRÒRROGA PRESTACIÓ DE SERVEIS EN RÈGIM 
D'INTERINITAT DE LA SRA. RMAZ A PARTIR DE 
DIA 11/10/2016 FINS AL DIA 10/01/2017 

RMAZ  

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACI
Ó I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

21-9-16 NOMENAMENT 
FUNCIONARI INTERÍ 

NOMENAMENT INTERÍ PER A L'EXECUCIÓ DE 
PROGRAMA TEMPORAL DEPT. TERRITORI I 
INFRAESTRUCTURES, A PARTIR DEL 03/10/2016 I 
FINS AL 02/10/2018 

OVT  

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACI
Ó I FUNCIÓ 

21-9-16 NOMENAMENT 
FUNCIONARI INTERÍ 

NOMENAMENT D'INTERI PER SUBSTITUCIÓ DEL 
TITULAR AMB DATA 22/09/2016 

FASP  
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PÚBLICA 

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACI
Ó I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

21-9-16 PRORROGA 
INTERINITAT 

PRORROGAR LA PRESTACIÓ DE SERVEIS EN 
RÈGIM D'INTERINITAT DE LA SRA. MFRN A 
PARTIR DEL 24/10/2016 I FINS AL DIA 24/01/2017 

MFRN  

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACI
Ó I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

21-9-16 PRORROGA 
INTERINITAT 

PRORROGAR LA PRESTACIÓ DE SERVEIS EN 
RÈGIM D'INTERNITAT DE LA SRA. AMAO, A 
PARTIR DEL DIA 18/11/2016 I FINS AL DIA 
17/01/2017 

AMAO  

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACI
Ó I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

21-9-16 PRORROGA 
INTERINITAT 

PRORROGAR AL PRESTACIÓ DE SERVEIS EN 
RÈGIN D'INTERNITAT DE LA SRA. SST, A PARTIR 
DEL DIA 01/10/2016 I FINS AL DIA 30/11/2016 

SST  

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACI
Ó I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

21-9-16 ALTRES ATORGAR COMPLEMENTS DE PRODUCTIVITAT 
AL PERSONAL DEL SERVEI DE BOMBERS PER 
REALITZAR TORNS DE REFORÇ.  MES DE JULIOL 
2016 

VARIS TREBALLADORS DEL SERVEI 
DE BOMBERS 

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACI
Ó I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

21-9-16 ALTRES ATORGAR COMPLEMENTS DE PRODUCTIVITAT 
PER REALITZACIÓ DE TORNS DE REFORÇ, DE 24 
HORES DE DURADA CADA UN D'ELLS. MES DE 
JUNY DE 2016 

VARIS TREBALLADORS DEL SERVEI 
DE BOMBERS 

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACI
Ó I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

21-9-16 ALTRES REBUTJAR FRA. 79 10056365 PER UN IMPORT DE 
827,84¤ AMB L'OBJECTE, ENTRE D'ALTRES, 
"TRABAJO Y DERECHO REV. ACTUALIDAD Y REL. 
LABORALES" 

WOLTERS KLUWER ESPAÑA, S.A. 

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACI
Ó I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

21-9-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONÈIXER OBLIGACIÓ A FAVOR D'ENDESA 
ENERGIA, S.A. RELATIVA A LA CONTRACTACIÓ 
DEL SUBMINISTRAMENT DE GAS PER A L'EDIFICI 
LLAR DE LA JOVENTUT. FACTURA DE 09/06/2016 

CONSELLER 
D'ECONOMIA I 
HISENDA 

552,63 

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACI
Ó I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

21-9-16 INICIAR EXPEDIENT D'INICI D'EXPEDIENT PER A LA SIGNATURA DEL 
CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CIM I 
L'ENTITAT PÚBLICA EMPRESARIAL RED.ES PER 
AL DESENVOLUPAMENT DEL PROGRAMA SMART 
ISLAND 

INTERVENCIÓ GENERAL DEL CIM 

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACI
Ó I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

21-9-16 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

APROVAR, AUTORITZAR, ADJUDICAR I DISPOSAR 
DESPESA PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI 
DE MANTENIMENT DELS JARDINS DELS EDIFICIS 
DE LA LLAR DE LA INFÀNCIA I DE LA LLAR DE LA 
JOVENTUT 

ROIG OBRES, 
SERVEIS I MEDI 
AMBIENT, S.A. 

6592,72 



 158 

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACI
Ó I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

22-9-16 ALTRES PER DESIGNAR AL PROFESSORAT QUE HA 
D'IMPARTIR ACTIVITAT FORMATIVA "CURS 
SICALWIN AVANÇAT: GESTIÓ 
PRESSUPÒSTARIA". DIES 3, 4, 6, 10 I 13 
D'OCTUBRE.  

D.I. FUNCIÓ PÚBLICA, SERVEI DE RH I 
PERSONA INTERESSADA 

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACI
Ó I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

22-9-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONÈIXER OBLIGACIÓ A FAVOR DE EMAYA, 
RELATIVA A LA CONTRACTACIÓ DEL 
SUBMINISTRAMENT D'AIGUA PER A L'EDIFICI 
LLAR DE LA INFÀNCIA. 

CONSELLER 
D'ECONOMIA I 
HISENDA 

1278,41 

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACI
Ó I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

22-9-16 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

AUTORITZAR, DISPOSAR I RECONÈIXER 
L'OBLIGACIÓ DERIVADA DE RELACIÓ FRES. 
Q/2016/1792 RELATIVA A DESPESES SERVEIS 
GENERALS.  

CONSELLER 
D'ECONOMIA I 
HISENDA 

3827 

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACI
Ó I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

22-9-16 AUTORITZAR I 
CONSTITUIR 
ACOLLIMENT 
FAMILIAR 

AUTORITZAR, DISPOSAR I RECONÈIXER 
OBLIGACIÓ DERIVADA DE RELACIÓ FRES. 
Q/2016/1794 RELATIVA A DESPESES DEL DEPT. 
MODERNITZACIÓ I FUNCIÓ PÚBLICA.  

CONSELLER 
D'ECONOMIA I 
HISENDA 

2842,62 

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACI
Ó I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

22-9-16 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

AUTORITZAR, DISPOSAR I RECONÈIXER 
OBLIGACIÓ DERIVADA DE RELACIÓ Q/2016/1795 
RELATIVA A DESPESES DE SERVEIS GENERALS 

CONSELLER 
D'ECONOMIA I 
HISENDA 

114,68 

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACI
Ó I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

22-9-16 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

AUTORITZAR, DISPOSAR I RECONÈIXER 
OBLIGACIÓ DERIVADA DE RELACIÓ FRES. 
A/2016/1793 RELATIVA A DESPESES DE 
MAJORDOMIA. 

CONSELLER 
D'ECONOMIA I 
HISENDA 

210,19 

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACI
Ó I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

22-9-16 ALTRES REBUTJAR FRA.  Nº 395207101 PER IMPORT DE 
84,70¤  DE HUMICLIMA, AMB OBJECTE "POR EL 
ABONO DE LA FRA. 3952/01215 DE 08/07/2016 
POR IMPORTE INCORRECTO". 

PERSONES INTERESSADES 

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACI
Ó I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

22-9-16 ALTRES REBUTJAR FRA. Nº 395201478 PER IMPORT DE 
229,90¤ AMB OBJECTE "POR LOS TRABAJOS DE 
CAMBIO DE REGIMEN Y REVISIÓN INSTALACION 
CLIMATIZACIÓN EDIF. RAIXA" DE LA ENTITAT 
HUMICLIMA 

PERSONES INTERESSADES 

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACI
Ó I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

22-9-16 ALTRES REBUTJAR FRA. Nº395207102 PER IMPORT DE 
228,54¤ AMB OBJECTE "POR EL ABONO DE LA 
FRA. 3952/01343 DE 19/07/2016 POR IMPORTE 
INCORRECTO".  DE HUMICLIMA 

PERSONES INTERESSADES 

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACI
Ó I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

22-9-16 ALTRES REBUTJAR FRA. Nº395201776 PER IMPORT DE 
106,94¤ AMB OBJECTE "POR ANULACIÓN DEL 
ABONO 3952/07098 DE 26/08/2016 POR IMPORTE 
INCORRECTO", DE HUMUCLIMA 

PERSONES INTERESSADES 
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DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACI
Ó I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

23-9-16 DEDUCCIÓ 
RETRIBUCIONS 

PROCEDIR A APLICAR LA DEDUCCIÓ DE 
RETRIBUCIONS DEL 50% PREVISTA PER ALS 3 
PRIMERS DIES D'ABSÈNCIA PER IT ALS DIES 21 I 
22/07/2016 DEL SR. MPM 

SECRETARIA TÈCNICA ECONOMIA I 
HISENDA, I A AL SR. MPM 

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACI
Ó I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

23-9-16 RETENCIONS DE 
NÒMINES 

RETENCIONS JUDICIALS I ADMINISTRATIVES 
APLICADES AL PERSONAL DEL CIM DINS DE LA 
NÒMINA DEL MES DE SETEMBRE DE 2016 

VARIS  

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACI
Ó I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

23-9-16 APROVACIÓ NÒMINA APROVACIÓ NÒMINA MES DE SETEMBRE DE 
2016 

CONSELLER D'ECONOMIA I HISENDA 

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACI
Ó I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

23-9-16 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

APROVAR, AUTORITZAR, DISPOSAR I 
RECONÈIXER OBLIGACIONS DERIVADES DE 
FRES. Q/2016/1790 RELATIVA A DESPESES DE 
SERVEIS GENERALS DE LA MISERICÒRDIA 

CONSELLER 
ECONOMIA I 
HISENDA 

313,63 

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACI
Ó I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

23-9-16 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

APROVAR, AUTORITZAR, DISPOSAR I 
RECONÈIXER OBLIGACIÓ DERIVADA FRES. 
Q/2016/1788 RELATIVA A DESPESES DE SERVEIS 
GENERALS DE LA MISERICÒRDIA 

CONSELLER 
D'ECONOMIA I 
HISENDA 

15,02 

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACI
Ó I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

23-9-16 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

APROVAR, AUTORITZAR, DISPOSAR I 
RECONÈIXER OBLIGACIONS DERIVADES FRES. 
Q/2016/1797 RELATIVA A DESPESES DE SERVEIS 
GENERALS DE LA MISERICÒRDIA. 

CONSELLER 
D'ECONOMIA I 
HISENDA 

171,57 

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACI
Ó I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

23-9-16 ADJUDICACIÓ 
EXPEDIENT DE 
CONTRACTACIÓ 

D'ADJUDICACIÓ DE CONTRACTE MENOR DEL 
SERVEI PER INFORMATITZAR LA INCAUTACIÓ O 
DEVOLUCIÓ DE FIANCES DE RESIDUS.  A FAVOR 
DE INTRICOM RESOURCES, S.L. 

INTERVENCIÓ 
GENERAL I EL 
CONTRATISTA 

21175 

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACI
Ó I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

26-9-16 ALTRES JUBILACIÓ ANTICIPADA PER CAUSES 
LEGALMENT ESTABLERTES AMB DATA 03/10/2016 

ARB  

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACI
Ó I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

26-9-16 FINALITZACIÓ 
CONTRACTE 
LABORAL 

FINALITZACIÓ TREBALL PER JUBILACIÓ 
ANTICIPADA AMB DATA 03/10/2016 

ARB  

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACI
Ó I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

26-9-16 CESSAMENT EN 
LLOC DE TREBALL 

CESSAMENT EN LLOC DE TREBALL PER BAIXA 
VOLUNTÀRIA EN DATA 05/10/2016 

MGA  

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACI
Ó I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

26-9-16 REINCORPORACIÓ 
LLOC DE TREBALL 

REINGRÉS A LLOC O DESTÍ RESERVAT AMB 
DATA 01/10/2016 

JFCL  
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DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACI
Ó I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

26-9-16 ALTRES D'APROVACIÓ DE L'ACORD QUE ESTABLEIX LES 
BASES GENERALS QUE HAN DE REGIR ELS 
PROCESSOS SELECTIUS PER A LA COBERTURA 
DE PERSONAL INTERÍ I LABORAL AL CIM 

BOIB  

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACI
Ó I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

26-9-16 ALTRES D'APROVACIÓ QUE ESTABLEIX LES BASES 
GENERALS QUE HA DE REGIR EL PROCÉS PER A 
LES COMISSIONS DE SERVEIS AL CIM 

BOBI  

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACI
Ó I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

26-9-16 ALTRES ATORGAR COMPLEMENT DE PRODUCTIVITAT A 
LA SRA. CDF 

CDF  

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACI
Ó I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

26-9-16 FINALITZACIÓ 
CONTRACTE 
LABORAL 

FI DEL PERÍODE DE CONTRACTE PER JUBILACIÓ 
DEL SR. ARB 

JGOA  

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACI
Ó I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

26-9-16 CONTRACTACIÓ 
PERSONAL LABORAL 

DE CANVI DE CONTRACTE LABORAL AL SR. JGOA 
PER JUBILACIÓ ANTICIPADA DEL TITULAR 

JGOA  

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACI
Ó I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

26-9-16 AUTORITZACIÓ 
DESPLAÇAMENT 

AUTORITZAR EL DESPLAÇAMENT DEL D.I. 
MODERNITZACIÓ I INNOVACIÓ, PER TAL 
D'ASSISTIR A LA JORNADA "SESSIÓ XARXA 
EUROPEA SITMUN", EL DIA 27/09/2016 

?  

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACI
Ó I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

27-9-16 ALTRES CONCESSIÓ DE COMPLEMENT DE 
PRODUCTIVITAT ALS SERGENTS DE 
PREFECTURA DEL SERVEI DE BOMBERS PER LA 
REALITZACIÓ DE GUÀRDIES DE LOCALITZACIÓ, 
MES D'AGOST DE 2016 

VARIS TREBALLADORES DEL SERVEI 
DE BOMBERS 

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACI
Ó I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

27-9-16 CONCESSIÓ 
BESTRETA 

CONCEDIR UNA BESTRETA A LA SRA. TRO, 
AUTORITZAR, DISPOSAR I RECONÈIXER 
L'OBLIGACIÓ DE L'ESMENTADA BESTRETA I 
PROPOSAR-NE EL PAGAMENT AL CONSELLER 
D'ECONOMIA I HISENDA 

TRO  

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACI
Ó I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

27-9-16 CONCESSIÓ 
BESTRETA 

CONCEDIR AL SR. PMM UNA BESTRETA. 
AUTORITZAR, DISPOSAR I RECONÈIXER 
L'OBLIGACIÓ DE  LA BESTRETA I PROPOSAR 
L'ORDENACIÓ DEL SEU PAGAMENT AL 
CONSELLER D¡ECONOMIA I HISENDA 

PMM  

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACI
Ó I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

27-9-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONÈIXER OBLIGACIÓ A FAVOR DE SALZILLO 
SEGURIDAD, S.A. RELATIVA A LA FRA. S16597 DE 
31/07/16, PER DESPESES DEL SERVEI DE 
VIGILÀNCIA FINCA RAIXA DEL MES DE JULIOL DE 
2016 

CONSELLER 
D'ECONOMIA I 
HISENDA 

4692,23 
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DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACI
Ó I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

27-9-16 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

APROVACIÓ DE LA DESPESA, AUTORITZACIÓ, 
ADJUDICACIÓ I DISPOSICIÓ PER A LA 
CONTRACTACIÓ DE L'OBRA PER A LA 
SUBSTITUCIÓ DE LA PAVIMENTACIÓ DE LA 
PLANTA 3º DEL EDIFICI DE PALAU REIAL 

EQUIPAMENT I 
SERVEIS 2030, SCP 

27995,84 

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACI
Ó I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

27-9-16 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

AUTORITZAR, DISPOSAR I RECONÈIXER 
L'OBLIGACIÓ DERIVADA DE FRES INCLOSES 
RELACIÓ Q/2016/1301 RELATIVA A DESPESES DE 
SERVEIS TÈCNICS 

CONSELLER 
D'ECONOMIA I 
HISENDA 

871,49 

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACI
Ó I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

27-9-16 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

AUTORITZAR, DISPOSAR I RECONÈIXER 
OBLIGACIÓ DERIVADA RELACIÓ FRES. 
Q/2016/1845 RELATIVA A DESPESES 
D'ASSEGURANCES DEPT. MODERNITZACIÓ I FP.  

CONSELLER 
D'ECONOMIA I 
HISENDA 

14799,76 

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACI
Ó I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

28-9-16 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

AUTORITZAR, DISPOSAR I RECONÈIXER 
OBLIGACIÓ DERIVADA DE FRA. INCLOSA 
RELACIÓ Q/2016/2105 RELATIVA A DESPESES DE 
SERVEIS GENERALS DE LA MISERICÒRDIA 

CONSELLER 
D'ECONOMIA I 
HISENDA 

68560,11 

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACI
Ó I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

28-9-16 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

AUTORITZAR, DISPOSAR I RECONÈIXER 
OBLIGACIÓ DERIVADA DE FRES. RELACIÓ 
Q/2016/1283 RELATIVA A DESPESES DE LLAR DE 
LA INFÀNCIA.  

CONSELLER 
D'ECONOMIA I 
HISENDA 

962,74 

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACI
Ó I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

28-9-16 REDUCCIÓ JORNADA 
LABORAL 

CONCEDIR AL SR. JVJ LA REDUCCIÓ D'UN 10% 
DE LA SEVA JORNADA DIÀRIA,  A PARTIR DEL 
24/09/2016 

JVJ  

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACI
Ó I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

28-9-16 PERMÍS PATERNITAT INICI PERMÍS PATERNITAT AMB DATA 30/09/2016 I 
FINALITZACIÓ AMB DATA 13/10/2016 

APA  

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACI
Ó I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

28-9-16 PERMÍS PATERNITAT INICI PERMÍS PATERNITAT EN DATA 29/09/2016 I 
FINALITZACIÓ EN DATA 12/10/2016 

LNP  

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACI
Ó I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

28-9-16 MODIFICACIÓ LLOC 
DE TREBALL 

MODIFICACIÓ COMPLEMENT ESPECÍFIC EN EL 
LLOC DE TREBALL SEGONS ACORD DE PLE DE 
28/07/2016 I AMB EFECTES 01/09/2016 

MRGC  

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACI
Ó I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

28-9-16 MODIFICACIÓ LLOC 
DE TREBALL 

MODIFICACIÓ NIVELL EN EL LLOC DE TREBALL 
SEGONS ACORD DE PLE DE 28/07/2016 I AMB 
EFECTES 01/09/2016 

MERM  

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACI
Ó I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

28-9-16 ADJUDICACIÓ 
EXPEDIENT DE 
CONTRACTACIÓ 

APROVAR EXP. CONTRACTACIÓ, AUTORITZAR I 
DISPOSAR LA DESPESA, ADJUDICAR 
CONTRACTACIÓ MENOR DEL SUBMINISTRAMENT 
DE LES LLICÈNCIES DEL SISTEMA DE BASE DE 
DADES (SGBD) CORPORATIU. A FAVOR 
D'INFORMATIVA EL CORTE INGLES 

EL CONTRATISTA I 
INTERVENCIÓ 
GENERAL 

17065,84 
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DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACI
Ó I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

29-9-16 ADJUDICACIÓ 
EXPEDIENT DE 
CONTRACTACIÓ 

APROVAR EXP., AUTORITZAR I DISPOSAR LA 
DESPESA I ADJUDICACIÓ DE LA CONTRACTACIÓ 
MENOR DEL SUBMINISTRAMENT DE LES 
LLICÈNCIES PERPÈTUES WEBMAIL I AGENDA 
COL·LABORATIVA (ZIMBRA) A FAVOR DE QUER 
SYSTEM INFORMÀTICA, S.L. 

EL CONTRACTISTA I 
INTERVENCIÓ 
GENERAL 

21767,3 

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACI
Ó I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

29-9-16 ADJUDICACIÓ 
EXPEDIENT DE 
CONTRACTACIÓ 

APROVAR EXP., AUTORITZAR I DISPOSAR LA 
DESPESA I ADJUDICACIÓ CONTRACTACIÓ 
MENOR DEL SUBMINISTRAMENT D'UNA 
LLICÈNCIA D'ESCRIPTORI ARCGIS BASIC NODO 
LOCALITZANT A FLOTANT I EXTENSIÓ SPATIAL 
ANALYST DEL CIM, A FAVOR DE ESRI ESPAÑA 
SOLUCIONES GESOESPACIALES, S.L. 

CONTRACTISTA I 
INTERVENCIÓ 
GENERAL 

6838,92 

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACI
Ó I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

29-9-16 RECONEIXEMENT 
100% RETRIBUCIONS 
IT 

INICI IT COMPLEMENT 100% AMB DATA 
14/09/2016 I FINALITZACIÓ AMB DATA 16/09/2016 

JPM  

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACI
Ó I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

29-9-16 RECONEIXEMENT 
100% RETRIBUCIONS 
IT 

INICI IT COMPLEMENT 1'00% AMB DATA 
04/09/2016 I FINALITZACIÓ AMB DATA 16/09/2016 

AGG  

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACI
Ó I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

29-9-16 RECONEIXEMENT 
100% RETRIBUCIONS 
IT 

FINALITZACIÓ IT COMPLEMENT 100% AMB DATA 
11/08/2016 I DATA INICI 08/08/2016 

SFB  

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACI
Ó I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

29-9-16 RECONEIXEMENT 
100% RETRIBUCIONS 
IT 

INICI IT COMPLEMENT 100% AMB DATA 
14/09/2016 

SFB  

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACI
Ó I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

29-9-16 RECONEIXEMENT 
100% RETRIBUCIONS 
IT 

INICI IT COMPLEMENT 100% AMB DATA 
07/09/2016 

PCC  

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACI
Ó I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

29-9-16 MODIFICACIÓ LLOC 
DE TREBALL 

MODIFICACIÓ GRUP EN EL LLOC DE TREBALL 
SEGONS ACORD DE  PLE DE 28/07/2016 I AMB 
EFECTES 01/09/2016 

CMF  

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACI
Ó I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

29-9-16 MODIFICACIÓ LLOC 
DE TREBALL 

MODIFICACIÓ GRUP EN EL LLOC DE TREBALL 
SEGONS ACORD DE PLE DE 28/07/2016 I AMB 
EFECTES 01/09/2016 

ACR  

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACI
Ó I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

29-9-16 MODIFICACIÓ LLOC 
DE TREBALL 

MODIFICACIÓ NIVELL CATALA EN LLOC DE 
TREBALL SEGONS ACORD DE PLE DE 28/07/2016 I 
AMB EFECTES 01/09/2016 

JMLR  

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACI
Ó I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

29-9-16 MODIFICACIÓ LLOC 
DE TREBALL 

MODIFICACIÓ LLOC DE TREBALL SEGONS 
ACORD DE PLE DE 28/07/2016 I AMB EFECTES 
01/09/2016 

SMSFR  
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DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACI
Ó I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

29-9-16 MODIFICACIÓ LLOC 
DE TREBALL 

MODIFICACIÓ EN EL  LLOC DE TREBALL SEGONS 
ACORD DE PLE DE 28/07/2016 I AMB EFECTES 
01/09/2016 

GDP  

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACI
Ó I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

29-9-16 MODIFICACIÓ LLOC 
DE TREBALL 

MODIFICACIÓ EN EL LLOC DE TREBALL SEGONS 
ACORD DE PLE DE 28/07/2016 I AMB EFECTES 
01/09/2016 

MBL  

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACI
Ó I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

29-9-16 MODIFICACIÓ LLOC 
DE TREBALL 

MODIFICACIÓ EN EL LLOC DE TREBALL SEGONS 
ACORD DE PLE DE DATA 28/07/2016 I AMB 
EFECTES 01/09/2016 

JMFE  

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACI
Ó I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

29-9-16 AUTORITZACIÓ 
DESPLAÇAMENT 

AUTORITZAR ASSISTÈNCIA DEL SR. JAB A LA 8ª 
JORNADA PRESENCIAL DEL "MASTER EN 
CONTRATACIÓN PÚBLICA LOCAL" A LA 
FACULTAT DE DRET DE LA UNIVERSITAT 
AUTÒNOMA DE MADRID ELS DIA 07/10/2016 

JAB  

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACI
Ó I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

29-9-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONÈIXER OBLIGACIÓ A FAVOR D'EMAYA, SA. 
RELATIVA A LA CONTRACTACIÓ D'AIGUA PER A 
L'EDIFICI LLAR DE LA JOVENTUT DEL PERIODE 
DE 04/05 A 01/07 DE 2016 

CONSELLER 
ECONOMIA I 
HISENDA 

790,68 

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACI
Ó I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

29-9-16 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

AUTORITZAR, DISPOSAR I RECONÈIXER 
OBLIGACIONS DERIVADES DE FRES. Q/2016/1838 
RELATIVA A DESPESES DE SERVEIS TÈCNICS 

CONSELLER 
ECONOMIA I 
HISENDA 

1737,91 

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACI
Ó I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

29-9-16 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

AUTORITZAR, DISPOSAR I RECONÈIXER 
OBLIGACIÓ DERIVADA DE RELACIÓ FRES. 
Q/2016/1825 RELATIVA A DESPESES DE SERVEIS 
TÈCNICS 

CONSELLER 
ECONOMIA I 
HISENDA 

547,19 

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACI
Ó I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

29-9-16 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

AUTORITZAR, DISPOSAR I RECONÈIXER 
OBLIGACIÓ DERIVADA DE FRES Q/2016/1826 
RELATIVA A DESPESES DE L'EDIFICI KREKOVIC 

CONSELLER 
ECONOMIA I 
HISENDA 

2819,68 

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACI
Ó I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

29-9-16 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

AUTORITZAR, DISPOSAR I RECONÈIXER 
OBLIGACIONS DERIVADES DE FRES. Q/2016/1839 
RELATIVA A DESPESES DE SERVEIS GENERALS 
DE LA MISERICÒRDIA.  

CONSELLER 
D'ECONOMIA I 
HISENDA 

1047,38 

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACI
Ó I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

29-9-16 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

AUTORITZAR, DISPOSAR I RECONÈIXER 
OBLIGACIÓ DERIVADA RELACIÓ FRES. 
Q/2016/1862 RELATIVA A DESPESES DE SERVEIS 
TÈCNICS 

CONSELLER 
D'ECONOMIA I 
HISENDA 

149,37 

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACI
Ó I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

29-9-16 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

AUTORITZAR, DISPOSAR I RECONÈIXER 
OBLIGACIÓ DERIVADA RELACIÓ FRES. 
Q/2016/1824 RELATIVA A DESPESES DE 
MAJORDOMIA 

CONSELLER 
D'ECONOMIA I 
HISENDA 

1042,62 

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACI
Ó I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

29-9-16 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

AUTORITZAR, DISPOSAR I RECONÈIXER 
OBLIGACIÓ DERIVADA RELACIÓ FRES. 
Q/2016/1823 RELATIVA A DESPESES 
D'ASSEGURANCES DEPT. MEDI AMBIENT 

CONSELLER 
D'ECONOMIA I 
HISENDA 

416,34 
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DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACI
Ó I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

29-9-16 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

AUTORITZAR, DISPOSAR I RECONÈIXER 
OBLIGACIONS DERIVADES RELACIÓ FRES. 
Q/2016/1860 RELATIVA A DESPESES DE LA LLAR 
DE LA JOVENTUT 

CONSELLER 
D'ECONOMIA I 
HISENDA 

142,78 

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACI
Ó I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

29-9-16 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

AUTORITZAR, DISPOSAR I RECONÈIXER 
OBLIGACIÓ DERIVADA RELACIÓ FRES. 
Q/2016/1861 RELATIVA A DESPESES DE LLAR DE 
LA JOVENTUT 

CONSELLER 
D'ECONOMIA I 
HISENDA 

39,68 

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACI
Ó I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

29-9-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONÈIXER OBLIGACIÓ A FAVOR DE SALZILLO 
SEGURIDAD, S.A., RELATIVA A DESPESES DEL 
SERVEI DE VIGILÀNCIA CORRESPONENT A 
PALAU REIAL, LLAR DE LA JOVENTUT, LLAR DE 
LA INFÀNCIA, EDIFICI KREKOVIC I CASETA 
PEONS DEL MES DE JULIOL DE 2016 

CONSELLER 
D'ECONOMIA I 
HISENDAQ 

23330,59 

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACI
Ó I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

29-9-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONÈIXER OBLIGACIÓ A FAVOR DE 
TONERCLASS, S.L. RELATIVA AL 
SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL INFORMÀTIC 
NO INVENTARIABLE AL SINDICAT CSIF DEL CIM 

CONSELLER 
D'ECONOMIA I 
HISENDA 

408,41 

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACI
Ó I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

29-9-16 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

APROVACIÓ DE LA DESPESA, AUTORITZACIÓ, 
ADJUDICACIÓ I DISPOSICIÓ PER A LA 
CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE MANTENIMENT 
DELS JARDINS DE L'EDIFICI DE LA MISERICÒRDIA 
DEL CIM 

ROIG OBRES, 
SERVEIS I MEDI 
AMBIENT, S.A. 

3229,59 

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACI
Ó I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

30-9-16 RECONEIXEMENT 
100% RETRIBUCIONS 
IT 

FINALITZACIÓ IT COMPLEMENT 100% AMB DATA 
15/09/2016.  DATA INICI 12/08/2016 

FMS  

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACI
Ó I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

30-9-16 RECONEIXEMENT 
100% RETRIBUCIONS 
IT 

FINALITZACIÓ IT COMPLEMENT 100% AMB DATA 
13/09/2016. DATA INICI 30/08/2016 

JMT  

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACI
Ó I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

30-9-16 RECONEIXEMENT 
100% RETRIBUCIONS 
IT 

FINALITZACIÓ IT COMPLEMENT 100% AMB DATA 
16/09/2016. DATA INICI 29/08/2016 

MPM  

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACI
Ó I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

30-9-16 RECONEIXEMENT 
100% RETRIBUCIONS 
IT 

FINALITZACIÓ IT COMPLEMENT 100% AMB DATA 
04/08/2016. DATA INICI 10/07/2016 

JRC  

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACI
Ó I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

30-9-16 RECONEIXEMENT 
100% RETRIBUCIONS 
IT 

FINALITZACIÓ IT COMPLEMENT 100% AMB DATA 
19/09/2016 PER ALTA DE MATERNITAT.  

CMSP  

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACI
Ó I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

30-9-16 RECONEIXEMENT 
100% RETRIBUCIONS 
IT 

FINALITZACIÓ IT COMPLEMENT 100% AMB DATA 
19/09/2016. DATA INICI 03/03/2016 

GVF  
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DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACI
Ó I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

30-9-16 RECONEIXEMENT 
100% RETRIBUCIONS 
IT 

FINALITZACIÓ IT COMPLEMENT 100% AMB DATA 
26/08/2016. DATA INICI 12/08/2016 

CVL  

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACI
Ó I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

30-9-16 RECONEIXEMENT 
100% RETRIBUCIONS 
IT 

INICI IT COMPLEMENT 100% AMB DATA 
12/09/2016 I FINALITZACIÓ EN DATA 19/09/2016 

JAP  

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACI
Ó I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

30-9-16 RECONEIXEMENT 
100% RETRIBUCIONS 
IT 

INICI IT COMPLEMENT 100% AMB DATA 
02/09/2016 

BFC  

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACI
Ó I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

30-9-16 RECONEIXEMENT 
100% RETRIBUCIONS 
IT 

INICI IT COMPLEMENT 100% AMB DATA 
01/09/2016 

MGJ  

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACI
Ó I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

30-9-16 RECONEIXEMENT 
100% RETRIBUCIONS 
IT 

FINALITZACIÓ IT COMPLEMENT 100% AMB DATA 
08/08/2016. DATA INICI 12/07/2016 

CLM  

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACI
Ó I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

30-9-16 RECONEIXEMENT 
100% RETRIBUCIONS 
IT 

FINALITZACIÓ IT COMPLEMENT 100% AMB DATA 
31/08/2016. DATA INICI 24/07/2016 

AGV  

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACI
Ó I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

30-9-16 RECONEIXEMENT 
100% RETRIBUCIONS 
IT 

FINALITZACIÓ IT COMPLEMENT 100% AMB DATA 
04/08/2016. DATA INICI 24/07/2016 

FCL  

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACI
Ó I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

30-9-16 RECONEIXEMENT 
100% RETRIBUCIONS 
IT 

FINALITZACIÓ IT COMPLEMENT 100% EN DATA 
06/09/2016. DATA INICI 19/08/2016 

CCD  

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACI
Ó I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

30-9-16 RECONEIXEMENT 
100% RETRIBUCIONS 
IT 

INICI IT COMPLEMENT 100% EN DATA 01/09/2016 SFGT  

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACI
Ó I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

30-9-16 RECONEIXEMENT 
100% RETRIBUCIONS 
IT 

INICI IT COMPLEMENT 100% EN DATA 23/08/2016 I 
FINALITZACIÓ EN DATA 01/09/2016 

JSN  

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACI
Ó I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

30-9-16 RECONEIXEMENT 
100% RETRIBUCIONS 
IT 

INICI IT COMPLEMENT 100% AMB DATA 
02/09/2016 I DATA FINALITZACIÓ  09/09/2016 

MPM  

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACI
Ó I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

30-9-16 RECONEIXEMENT 
100% RETRIBUCIONS 
IT 

INICI IT COMPLEMENT 100% AMB DATA 
05/09/2016 

FSNH  

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACI
Ó I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

30-9-16 RECONEIXEMENT 
100% RETRIBUCIONS 
IT 

INICI IT COMPLEMENT 100% AMB DATA 
19/09/2016 

JOSG  

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACI
Ó I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

30-9-16 RECONEIXEMENT 
100% RETRIBUCIONS 
IT 

INICI IT COMPLEMENT 100% AMB DATA 
08/09/2016 

MCHM  
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DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACI
Ó I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

30-9-16 DESESTIMAR 
SOL·LICITUD 

DESESTIMAR LA SOL·LICITUD PRESENTADA EN 
DATA 08/09/2016 PER RECONEIXEMENT DE 
TRIENNIS 

SFB  

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACI
Ó I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

30-9-16 CONCESSIÓ 
BESTRETA 

CONCEDIR BESTRETA AL SR. JCBV, AUTORITZAR 
I DISPOSAR LA DESPESA, RECONÈIXER 
L'OBLIGACIÓ ESMENTADA I PROPOSAR-NE EL 
PAGAMENT AL CONSELLER D'ECONOMIA I 
HISENDA.  

CONSELLER D'ECONOMIA I HISENDA 

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACI
Ó I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

30-9-16 CONCESSIÓ 
BESTRETA 

CONCEDIR BESTRETA A LA SRA. EMPL, 
AUTORITZAR I DISPOSAR LA DESPESA, 
RECONÈIXER L'OBLIGACIÓ I PROPOSAR-NE EL 
PAGAMENT AL CONSELLER D'ECONOMIA I 
HISENDA 

EMPL  

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACI
Ó I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

30-9-16 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

APROVAR, AUTORITZAR, ADJUDICAR I DISPOSAR 
UNA DESPESA PER A LA CONTRACTACIÓ DEL 
SERVEI DE FORMACIÓ PER DESENVOLUPAR 
DUES EDICIONS ACTIVITAT FORMATIVA 
"CONDUCCIÓ PREVENTIVA PER A XOFERS" 

JPB 6679,2 

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACI
Ó I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

30-9-16 ALTRES CONCEDIR AL SR. JFA LA FLEXIBILITAT HORÀRIA 
SOL·LICITADA, AMB EFECTES 06/09/2016 

JFA  

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACI
Ó I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

30-9-16 ALTRES RECONÈIXER EL DRET A PERCEBRE PER UN SOL 
COP AL SR. MEC, UNA AJUDA ECONÒMICA COM 
A CONSEQÜÈNCIA DE LA SEVA JUBILACIÓ ALS 64 
ANYS. 

MEC  

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACI
Ó I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

30-9-16 ALTRES DE CANVI DE SITUACIÓ ADMTIVA., EXCEDÈNCIA 
PER OCUPAR EL LLOC DE TREBALL DE 
COORDINADORA DE SERVEIS MITJANÇANT 
NOMENAMENT INTERÍ, AMB EFECTES 30/09/2016 

BRF  

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACI
Ó I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

30-9-16 NOMENAMENT 
FUNCIONARI INTERÍ 

NOMENAMENT INTERÍ  AMB DATA 04/10/2016 BRF  

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACI
Ó I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

30-9-16 CESSAMENT EN 
LLOC DE TREBALL 

CESSAMENT EN LLOC DE TREBALL PER 
EXCEDÈNCIA VOLUNTÀRIA EN DATA 03/10/2016 

BRF  

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACI
Ó I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

30-9-16 MODIFICACIÓ LLOC 
DE TREBALL 

MODIFICACIÓ EN EL LLOC DE TREBALL SEGONS 
ACORD DE PLE DE 28/07/2016 I AMB EFECTES 
01/09/2016 

GLPM  

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACI
Ó I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

30-9-16 MODIFICACIÓ LLOC 
DE TREBALL 

MODIFICACIÓ GRUP EN LLOC DE TREBALL 
SEGONS ACORD DE PLE DE 28/07/2016 I AMB 
EFECTES 01/09/2016 

BAA  

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACI
Ó I FUNCIÓ 

30-9-16 MODIFICACIÓ LLOC 
DE TREBALL 

MODIFICACIÓ GRUP EN EL LLOC DE TREBALL 
SEGONS ACORD DE PLE DE 28/07/2016 I AMB 
EFECTES 04/09/2016 

MIMP  
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PÚBLICA 

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACI
Ó I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

30-9-16 MODIFICACIÓ LLOC 
DE TREBALL 

MODIFICACIÓ EN EL LLOC DE TREBALL SEGONS 
ACORD DE PLE DE 28/07/2016 I AMB EFECTES 
01/09/2016 

FRDO  

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACI
Ó I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

30-9-16 MODIFICACIÓ LLOC 
DE TREBALL 

MODIFICACIÓ EN EL LLOC DE TREBALL SEGONS 
ACORD DE PLE DE 28/07/2016 I AMB EFECTES 
01/09/2016 

JRCDO  

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACI
Ó I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

30-9-16 MODIFICACIÓ LLOC 
DE TREBALL 

MODIFICACIÓ EN EL LLOC DE TREBALL SEGONS 
ACORD DE PLE DE 28/07/2016 I EFECTES 
01/09/2016 

SFB  

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACI
Ó I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

30-9-16 MODIFICACIÓ LLOC 
DE TREBALL 

MODIFICACIÓ EN EL LLOC DE TREBALL SEGONS 
ACORD DE PLE DE 28/07/2016 I EFECTES 
01/09/2016 

JNM  

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACI
Ó I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

30-9-16 MODIFICACIÓ LLOC 
DE TREBALL 

MODIFICACIÓ EN EL LLOC DE TREBALL (CANVI 
DE DEPT.), SEGONS ACORD DE PLE DE 
28/07/2016 I EFECTES 01/09/2016 

FJVF  

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACI
Ó I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

30-9-16 MODIFICACIÓ LLOC 
DE TREBALL 

MODIFICACIÓ EN EL LLOC DE TREBALL SEGONS 
ACORD DE PLE DE 28/07/2016 I EFECTES 
01/09/2016 

MGJ  

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACI
Ó I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

30-9-16 MODIFICACIÓ LLOC 
DE TREBALL 

MODIFICACIÓ EN EL LLOC DE TREBALL SEGONS 
ACORD DE PLE DE 28/07/2016 I EFECTES 
01/09/2016 

JLSP  

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACI
Ó I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

30-9-16 MODIFICACIÓ LLOC 
DE TREBALL 

MODIFICACIÓ EN EL LLOC DE TREBALL SEGONS 
ACORD DE PLE DE 28/07/2016 I EFECTES 
01/09/2016 

JCBS  

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACI
Ó I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

30-9-16 MODIFICACIÓ LLOC 
DE TREBALL 

MODIFICACIÓ EN EL LLOC DE TREBALL SEGONS 
ACORD DE PLE DE 28/07/2016 I EFECTES 
01/09/2016 

JCFG  

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACI
Ó I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

30-9-16 PRESA DE 
POSSESSIÓ 

CESSAMENT EN DATA 30/09/2016 I PRESA DE 
POSSESSIÓ EN DATA 01/10/2016 AL LLOC DE 
TREBALL   

MSA  

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACI
Ó I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

30-9-16 PRESA DE 
POSSESSIÓ 

CESSAMENT EN DATA 30/09/2016 I PRESA DE 
POSSESSIÓ EN DATA 01/10/2016 EN EL LLOC DE 
TREBALL 

JMB  

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACI
Ó I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

30-9-16 ALTRES PER DESIGNAR AL PROFESSORAT PER 
IMPARTIR ACTIVITAT FORMATIVA "CURS DE LA 
INTELIGÈNCIA EMOCIONAL A L'ENTORN 
LABORAL DES DE LA PERSPECTIVA DEL 
COACHING".  

DIRECCIÓ INSULAR DE FUNCIÓ 
PÚBLICA, SERVEI D'ADMINISTRACIÓ 
ECONÒMICA I PERSONA 
INTERESSADA 
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DEPARTAMENT 
DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

23-8-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Q/2016/1530 Despeses de Secretaria General. 
(Mat.oficina Segells) 

DISTRIBUCIONES 
UNIVERSAL 
MALLORCA. SL 

111,91 

DEPARTAMENT 
DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

24-8-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Q/2016/1469 Despeses de Secretaria Técnica DIVERSOS SEGONS 
RELACIÓ ADJUNTA 

1377,12 

DEPARTAMENT 
DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

24-8-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Q/2016/1462 Despeses de Secretaria Técnica DIVERSOS SEGONS 
RELACIÓ ADJUNTA 

70,95 

DEPARTAMENT 
DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

24-8-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Q/2016/872 Despeses de Secretaria Técnica DIVERSOS SEGONS 
RELACIÓ ADJUNTA 

688,53 

DEPARTAMENT 
DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

24-8-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Q/2016/397 Despeses de Secretaria Técnica DIVERSOS SEGONS 
RELACIÓ ADJUNTA 

872,79 

DEPARTAMENT 
DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

26-8-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Q/2016/1468 Despeses de Parc Mobil DIVERSOS SEGONS 
RELACIÓ ADJUNTA 

1115,16 

DEPARTAMENT 
DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

26-8-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Q/2016/1471 Despeses del Parc Mobil. Reparació 
finestral 

ARS 423,5 

DEPARTAMENT 
DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

30-8-16 APROVAR 
EXPEDIENT 
CONTRACTACIÓ 

Relatiu al servei per a l'organització de les IV 
Jornades Polítiques d'Igualtat. 

D.I. d'Igualtat 20885,37 

DEPARTAMENT 
DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

30-8-16 AUTORITZACIÓ 
DESPLAÇAMENT 

Per visita de la Consellera de Territori i 
Infraestructures a l'Ajuntament i a la Cooperativa de 
Soller. 

Gabinet de 
Comunicació 

0 

DEPARTAMENT 
DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

30-8-16 ALTRES Aprovar el Programa d'Enregistrament Audiovisual 
dels Actes Oficials del CIM 

Secretaria Técnica 0 

DEPARTAMENT 
DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

1-9-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Q/2016/1528 Aprovació contractació menor del serv. 
formatiu d'Educació Corporal: Dona, cos i construcció 
cultural de génere. 

D.I. d'Igualtat 3236,88 

DEPARTAMENT 
DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

1-9-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Despeses per subministració d'energia elèctrica per al 
Centre Sociocultural d'Inca. 

ENDESA ENERGIA, 
SA 

69,93 

DEPARTAMENT 
DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

2-9-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Despeses de la Assessoria Jurídica. Corresponent a 
juny 2016 

CANON ESPAÑA, SA 167,1 
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DEPARTAMENT 
DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

2-9-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Despeses de la Secretaria Técnica. Corresponent a 
gener 2016 

CANON ESPAÑA, SA 167,1 

DEPARTAMENT 
DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

2-9-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Despeses de la Secretaria General. Corresponent a 
juny 2016 

CANON ESPAÑA, SA 196,48 

DEPARTAMENT 
DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

2-9-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Q/2016/1632 Despeses de la Assessoria Jurídica Sr.AGS 2338,75 

DEPARTAMENT 
DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

2-9-16 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA 
FIXA 

J/2016/87 Bestreta a favor d'Òrgans de Govern Secretaria Técnica 261,49 

DEPARTAMENT 
DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

6-9-16 ALTRES Acceptar justificació parcial de la despesa de 
subvenció en concepte d'activitats sociculturals de 
l'any2015 

CLUB BONAIRE, 
ASSOC. DE 
PENSIONISTES DES 
CRÈDIT 

300 

DEPARTAMENT 
DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

6-9-16 RECTIFICAR 
RESOLUCIÓ 

Error a la partida presupostaria per la realització 
d'activitats socioculturals. On diu: 00.23180.48900 
Ha de dir: 00.23180.48980 
 

Dept. Participació 
Ciutadana i 
Presidència 

0 

DEPARTAMENT 
DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

6-9-16 INCLUSIÓ NÒMINA 
DESPESES 
QUILOMETRATGE 

Quilometratge de juliol 2016. (37km) Sra. MPR 8,89 

DEPARTAMENT 
DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

6-9-16 INCLUSIÓ NÒMINA 
DESPESES 
QUILOMETRATGE 

Quilometratge de juliol 2016. (100km.) Sra.CBM 24,01 

DEPARTAMENT 
DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

6-9-16 INCLUSIÓ NÒMINA 
DESPESES 
QUILOMETRATGE 

Quilometratge de juliol 2016. (60km) Sr.JPMS 14,41 

DEPARTAMENT 
DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

8-9-16 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

Expt. de contractació per al patrocini de la XXXVII 
Pujada a Lluc a Peu Part Forana. 

ASSOC. ANTICS 
BLAVETS DE LLUC 

17914,95 

DEPARTAMENT 
DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

8-9-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

I liquidació per la realització d'activitats sociculturals 
de l'any2015 

ASOC. PERS.MAY.DE 
SELVA 

1534,21 

DEPARTAMENT 
DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

8-9-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

I liquidació per la realització d'activitats sociculturals 
de l'any 2015 

ASOC.PERS.MAJORS 
DE STA. MARIA 

2000 

DEPARTAMENT 
DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

8-9-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

I liquidació per la realització d'activitats sociculturals 
de l'any2015 

ASSOC.3A EDAD ES 
TRENCADORS DE 
SES CADENES 

875 
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DEPARTAMENT 
DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

8-9-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

I liquidació per la realització d'activitats sociculturals 
de l'any2015 

ASOC. 
PERS.MAJORS DEL 
PORT DE POLLENÇA 

1000 

DEPARTAMENT 
DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

8-9-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

I liquidació per la realització d'activitats sociculturals 
de l'any2015 

ASSOC.PERS.MAJOR
S DE CAMPOS 

1000 

DEPARTAMENT 
DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

8-9-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

I liquidació per la realització d'activitats sociculturals 
de l'any2015 

ASSOC.PERS. 
MAJORS D'ARIANY 

210,78 

DEPARTAMENT 
DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

8-9-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

I liquidació per la realització d'activitats sociculturals 
de l'any2015 

ASSOC.AMICS DE LA 
3A EDAT DE COSTITX 

1000 

DEPARTAMENT 
DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

8-9-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

I liquidació per la realització d'activitats sociculturals 
de l'any2015 

ASOC.DE LA 3A EDAT 
DE MARIA DE LA 
SAUD 

853,12 

DEPARTAMENT 
DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

8-9-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

I liquidació per la realització d'activitats sociculturals 
de l'any2015 

ASSOC.PERS.MAJOR
S SON MACIÀ 

2000 

DEPARTAMENT 
DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

8-9-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

I liquidació per la realització d'activitats sociculturals 
de l'any2015 

ASOC.DE LA 3EDAT 
DE SINEU 

1960 

DEPARTAMENT 
DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

8-9-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

I liquidació per la realització d'activitats sociculturals 
de l'any 2015 

ASSOC.3EDAT  DE 
S'ILLOT 

1755 

DEPARTAMENT 
DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

8-9-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

I liquidació per la realització d'activitats sociculturals 
de l'any 2015 

ASOC.AMIGOS 
3EDAT DE SON 
SERVERA 

1922,5 

DEPARTAMENT 
DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

8-9-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

I liquidació per la realització d'activitats sociculturals 
de l'any2015 

GRUPO DE 
MAYORES DE MELIÁ 
HOTELS 
INTERNACIONAL DE 
IB 

81,4 

DEPARTAMENT 
DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

8-9-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

I liquidació per la realització d'activitats sociculturals 
de l'any 2015 

ASSOC.3EDAT DE 
S'ARRACO I SANT 
ELM 

1000 

DEPARTAMENT 
DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

8-9-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

I liquidació per la realització d'activitats sociculturals 
de l'any 2015 

ASSOC. GENT 
MAJOR DE 
CAMPANET 

1602,84 

DEPARTAMENT 
DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

8-9-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

I liquidació per la realització d'activitats sociculturals 
de l'any2015 

ASSOC.GENT GRAN 
DE LLOSETA 

2000 
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DEPARTAMENT 
DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

8-9-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

I liquidació per la realització d'activitats sociculturals 
de l'any 2015 

AMICS DEL CENTRE 
SOCIOCULTURAL 
D'INCA 

2000 

DEPARTAMENT 
DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

8-9-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

I liquidació per la realització d'activitats sociculturals 
de l'any2015 

ASOC.GRUPO DE 
MAY....COLEGIOS DE 
LA GUARDIA CIVIL C 

899,71 

DEPARTAMENT 
DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

8-9-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

I liquidació per la realització d'activitats sociculturals 
de l'any2015 

ASSOC. ESPA SOL 907,17 

DEPARTAMENT 
DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

8-9-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

I liquidació per la realització d'activitats sociculturals 
de l'any2015 

FEDRC.D'ASSOC. 
PERS.MAJORS DE 
PALMA 

280,53 

DEPARTAMENT 
DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

8-9-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

I liquidació per la realització d'activitats sociculturals 
de l'any 2015 

ASSOC.GENT GRAN 
DE SON RAPINYA 

1000 

DEPARTAMENT 
DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

8-9-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

I liquidació per la realització d'activitats sociculturals 
de l'any2015 

ASSOC.PERS. 
MAJ.DE SON 
SARDINA, SA 
GARRIGA I SON 
ESPANYOL 

1000 

DEPARTAMENT 
DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

8-9-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

I liquidació per la realització d'activitats sociculturals 
de l'any 2015 

ASSOC.PERS.MAJ.SA
NT ISIDRE DE 
S'ARANJASSA 

350 

DEPARTAMENT 
DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

8-9-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

I liquidació per la realització d'activitats sociculturals 
de l'any 2015 

ASOC.PES.MAY. SAN 
ANTONIO DE LA 
PLAYA 

1000 

DEPARTAMENT 
DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

8-9-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

I liquidació per la realització d'activitats sociculturals 
de l'any 2015 

ASSOC.PERS.MAJ.C
OLÒNIA DE SANT 
PERE 

327,53 

DEPARTAMENT 
DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

8-9-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

I liquidació per la realització d'activitats sociculturals 
de l'any 2015 

ASOC. 3EDAT "SOL 
NAIXENT" 

746,5 

DEPARTAMENT 
DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

8-9-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

I liquidació per la realització d'activitats sociculturals 
de l'any2015 

ASSOC.3EDAT DE 
SON CARRIÓ 

286,56 

DEPARTAMENT 
DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

8-9-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

I liquidació per la realització d'activitats sociculturals 
de l'any 2015 

ASSOC.GG PUNTA 
DE N'AMER SA COMA 

1000 

DEPARTAMENT 
DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

8-9-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

I liquidació per la realització d'activitats sociculturals 
de l'any 2015 

ASOC.DE 
PENSIONISTAS 
3EDADT Y 
CONSORTES DE 
SANT LLORENÇ 

995,62 
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DEPARTAMENT 
DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

8-9-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

I liquidació per la realització d'activitats sociculturals 
de l'any2015 

ASSOC.GENT MAJOR 
DE CAMPANET 

582,32 

DEPARTAMENT 
DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

8-9-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

I liquidació per la realització d'activitats sociculturals 
de l'any 2015 

ASSOC.GG DEL COLL 
D'EN REBASSA 

1000 

DEPARTAMENT 
DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

8-9-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

I liquidació per la realització d'activitats sociculturals 
de l'any 2015 

ASOC.DE LA 3EDAT 
LA CALA DE PALMA 

1000 

DEPARTAMENT 
DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

8-9-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

I liquidació per la realització d'activitats sociculturals 
de l'any 2015 

ASOC.PERS.MAY.SO
N ROCA 

1000 

DEPARTAMENT 
DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

8-9-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

I liquidació per la realització d'activitats sociculturals 
de l'any 2015 

LLAR MAJORS STA 
CREU 

1000 

DEPARTAMENT 
DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

8-9-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

I liquidació per la realització d'activitats sociculturals 
de l'any 2015 

ASSOC.PERS.MAJOR
S "VERGE DE 
BONANY" 

2000 

DEPARTAMENT 
DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

9-9-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

I liquidació per la realització d'activitats sociculturals 
de l'any 2015 

ASOC.MURENSE DE 
LA 3EDAT  

851,79 

DEPARTAMENT 
DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

9-9-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

I liquidació per la realització d'activitats sociculturals 
de l'any 2015 

ORQUESTA GG DE 
MALLORCA 

408,65 

DEPARTAMENT 
DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

9-9-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

I liquidació per la realització d'activitats sociculturals 
de l'any 2015 

GRUPO DE MAY.DE 
MELIÀ HOTELS 
INTERNACIONAL DE 
IB 

900,23 

DEPARTAMENT 
DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

9-9-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

I liquidació per la realització d'activitats sociculturals 
de l'any 2015 

ASOC.PERS.SORDES 
DE LES IB 

1000 

DEPARTAMENT 
DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

9-9-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

I liquidació per la realització d'activitats sociculturals 
de l'any 2015 

ASOC.PERS.MAY. D 
ESPORLES 

1000 

DEPARTAMENT 
DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

9-9-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

I liquidació per la realització d'activitats sociculturals 
de l'any 2015 

ASSOC.JOV.MAY.ES 
GARROVERS 

971,81 

DEPARTAMENT 
DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

9-9-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

I liquidació per la realització d'activitats sociculturals 
de l'any 2015 

ASSOC.GG 
D'ALGAIDA 

987,68 
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DEPARTAMENT 
DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

9-9-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

I liquidació per la realització d'activitats sociculturals 
de l'any 2015 

ASOC.PERS MAY. Y 
PENSIONISTAS DE 
BAHIAS DE 
LLUCMAJOR. 

1000 

DEPARTAMENT 
DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

9-9-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

I liquidació per la realització d'activitats sociculturals 
de l'any 2015 

ASSOC. 2A EDAT DE 
MANACOR 

1000 

DEPARTAMENT 
DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

9-9-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

I liquidació per la realització d'activitats sociculturals 
de l'any 2015 

CLUB 3A EDAT 
D'ARTÀ 

1000 

DEPARTAMENT 
DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

9-9-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

I liquidació per la realització d'activitats sociculturals 
de l'any 2015 

ASSOC. DE 
JUBILADOS DE 
CAMPSA I CLH 

180,5 

DEPARTAMENT 
DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

9-9-16 INICIAR EXPEDIENT Reintegrament parcial de la bestreta per subv. per 
programes d'activitats de caire sociocultural per 
GG2015 

ASOC. PERS.MAJ. 
POLLENÇA 

798 

DEPARTAMENT 
DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

25-7-16 DELEGAR 
SIGNATURA 
DOCUMENTACIO 

En el suposits de vacant, absència o malatia, del cap 
de servei de la Secretaria Técnica de P C i 
Presidència, de les persones autoritzades llicenciades 
en dret.  

Sres. ABm i MPAB 0 

DEPARTAMENT 
DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

11-8-16 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

Servei per l'impressió de les pancartes de la 
campanya de sensibilització contra les violències 
sexistes: "NO I PUNT" 

CONTABILIDADES 
MASCARÓ Y 
ASOCIADOS, SL 

7163,2 

DEPARTAMENT 
DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

15-9-16 AUTORITZACIÓ 
DESPLAÇAMENT 

Assistir a la XLVIII deició de la Universitat Catalana 
d'estiu a Prada. 

Cap de Gabinet de 
Participació Ciutadana i 
Presidència 

0 

DEPARTAMENT 
DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

14-9-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Q/2016/1754 Despeses d'aigua de Raixa. EDEN SPRINGS 
ESPAÑA, SAU 

75,5 

DEPARTAMENT 
DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

14-9-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Q/2016/1753 Cartell a Raixa DYRECO PALMA, SL 11,62 

DEPARTAMENT 
DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

14-9-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Q/2016/1752 Despeses de ferreteria a Raixa FERRETERIA SON 
GARRIT, SA 

86,22 

DEPARTAMENT 
DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

14-9-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Q/2016/1737 Despeses de Secretaria Técnica DIVERSOS SEGONS 
RELACIÓ ADJUNTA 

1568,19 

DEPARTAMENT 
DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

14-9-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Q/2016/1751 Despeses de fabricació a Raixa FERRETERIA SON 
GARRIT, SA 

39,52 
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DEPARTAMENT 
DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

14-9-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Q/2016/1738 Despeses de Secretaria Técnica DIVERSOS SEGONS 
RELACIÓ ADJUNTA 

582,51 

DEPARTAMENT 
DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

14-9-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Q/2016/1740 Despeses de Materia d'oficina de 
Promoció sociocultural. 

DISTRIBUCIONES 
UNIVERSAL SL 

490,05 

DEPARTAMENT 
DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

14-9-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Q/2016/1750 Despeses d'aigua en camió a Raixa MSF 139,66 

DEPARTAMENT 
DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

14-9-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Q/2016/868 Despeses de Secretaria Técnica DIVERSOS SEGONS 
RELACIÓ ADJUNTA 

3061,57 

DEPARTAMENT 
DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

14-9-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Q/2016/1258 Despeses de material d'oficina de 
Promoció sociocultural 

IMPRENTA GOYA, SL 34,49 

DEPARTAMENT 
DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

14-9-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Q/2016/1663 Despeses de servei de repartiment del 
Centre sociocultural a Manacor. 
 

TBB 20,72 

DEPARTAMENT 
DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

14-9-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Q/2016/1664 Despeses de material de construcció a 
Raixa. 

ALMACENES 
FEMENIAS, SA 

9,05 

DEPARTAMENT 
DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

14-9-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Q/2016/1665 Despeses de Secretaria Técnica DIVERSOS SEGONS 
RELACIÓ ADJUNTA 

980,81 

DEPARTAMENT 
DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

14-9-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Q/2016/1670 Despeses de desplaçaments del 
Vicepresident 2º i Conseller exec. PC i Presidència. 

BTRAVEL TURISMO 
ACCESIBLE SA 

259,4 

DEPARTAMENT 
DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

14-9-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Q/2016/1711 Despeses per taller d'alimentació al 
Centre Sociocultural a Manacor 

EAT 180,2 

DEPARTAMENT 
DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

14-9-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Despeses de lloguer del local corresponent a juliol de 
Promocio sociocultural a Manacor 

CNS 1784,99 

DEPARTAMENT 
DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

15-9-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Quota de setembre dels partits polítics. PP, MÉS PER 
MALLORCA, PODEM 
MALLORCA; GRUP 
POLÍTIC EL PI; GRUP 
POLÍTIC 
CIUDADANOS 

16425,94 

DEPARTAMENT 
DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

16-9-16 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

Contractació servei de redacció del Pla estratègic 
d'igualtat d'oportunitats entre homes i dones del CdM. 

D.I. d'Igualtat 10494 
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DEPARTAMENT 
DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

14-9-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Q/2016/1741 Despeses d'aigua mineral al Centre de 
Promoció Sociocultural a Manacor 

COMERCIAL 
BORDOY 

36,3 

DEPARTAMENT 
DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

19-9-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Q/2016/1743 Despeses de material 
informatica/telecomunicació per Secretaria General. 

CANON ESPAÑA, SA 33,06 

DEPARTAMENT 
DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

19-9-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Q/2016/1747 Despeses mat. regaber per Raixa ELECTRICA 
PUIGCERCOS, SA 

246,92 

DEPARTAMENT 
DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

19-9-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Q/2016/1748 Despeses mat. jardineria per Raixa FERRETERIA SON 
GARRIT, SA 

64,2 

DEPARTAMENT 
DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

19-9-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Q/2016/1749 Despeses mat. de construcció per 
Raixa. 

ALMACENES 
FEMENIAS, SA 

30,01 

DEPARTAMENT 
DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

19-9-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

I liquidar l'obligació de subv.2015 per manteniment de 
l'entitat (LINEA2) 

ASSOC. 
GG.d'ESTALLENCS 

729,7 

DEPARTAMENT 
DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

19-9-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

I liquidar l'obligació de subv.2015 per manteniment de 
l'entitat (LINEA2) 

ASOC. PERS. 
MAYORES DE 
MONTUÏRI 

1000 

DEPARTAMENT 
DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

19-9-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

I liquidar l'obligació de subv.2015 per manteniment de 
l'entitat (LINEA2) 

ASSSOC.AMICS DE 
LA3A EDAD DE 
CALONGE CALA D'OR 

508,44 

DEPARTAMENT 
DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

19-9-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

I liquidar l'obligació de subv.2015 per manteniment de 
l'entitat (LINEA2) 

ASSOC.PERS.MAY. 
DE PETRA 

261,35 

DEPARTAMENT 
DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

19-9-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

I liquidar l'obligació de subv.2015 per manteniment de 
l'entitat (LINEA2) 

ASSOC. D LA GENT 
MAJOR DE SON 
SERRA DE MARINA 

1000 

DEPARTAMENT 
DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

19-9-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

I liquidar l'obligació de subv.2015 per manteniment de 
l'entitat (LINEA2) 

ASSOC.PERS.MAJOR
S DE POLLENÇA 

1000 

DEPARTAMENT 
DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

19-9-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

I liquidar l'obligació de subv.2015 per manteniment de 
l'entitat (LINEA2) 

ASSOC.3A EDAD DE 
SES SALINES I 
COLÒNIA DE SANT 
JORDI 

954,49 

DEPARTAMENT 
DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

19-9-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

I liquidar l'obligació de subv.2015 per manteniment de 
l'entitat (LINEA2) 

ASOC. AMIGOS 
3EDAD DE SON 
SERVERA 

928,07 
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DEPARTAMENT 
DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

19-9-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

I liquidar l'obligació de subv.2015 per manteniment de 
l'entitat (LINEA2) 

ASSOC.PERS.MAJOR
S SON MACIÀ 

906,63 

DEPARTAMENT 
DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

19-9-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

I liquidar l'obligació de subv.2015 per manteniment de 
l'entitat (LINEA2) 

ASSOC.D'AMICS GG 
DE CAIMARI 

400 

DEPARTAMENT 
DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

19-9-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

I liquidar l'obligació de subv.2015 per manteniment de 
l'entitat (LINEA2) 

ASSOC.PERS.MAJOR
S DE S'ARENAL 

644,42 

DEPARTAMENT 
DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

19-9-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

I liquidar l'obligació de subv.2015 per manteniment de 
l'entitat (LINEA2) 

ASSOC.D'AMICS 
3EDAD DE LLUBÍ 

902,09 

DEPARTAMENT 
DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

19-9-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

I liquidar l'obligació de subv.2015 per manteniment de 
l'entitat (LINEA2) 

ASSOC.D'AMICS DE 
LA 3A EDAD MANCOR 
DE LA VALL 

282,18 

DEPARTAMENT 
DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

19-9-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

I liquidar l'obligació de subv.2015 per manteniment de 
l'entitat (LINEA2) 

ASSOC.3EDAD DE 
SÓLLER 

1000 

DEPARTAMENT 
DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

19-9-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

I liquidar l'obligació de subv.2015 per manteniment de 
l'entitat (LINEA2) 

ASOC.PENSIONISTAS 
Y JUBILADOS Y 
3EDAD LLUCMAJOR 

1000 

DEPARTAMENT 
DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

19-9-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

I liquidar l'obligació de subv.2015 per manteniment de 
l'entitat (LINEA2) 

CENTRO DE 
PASIVOS DE 
BALEARES 

1000 

DEPARTAMENT 
DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

19-9-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

I liquidar l'obligació de subv.2015 per manteniment de 
l'entitat (LINEA2) 

FED. D'ASSOC. 
JUBILATS I PENS. 
CAIB 

1000 

DEPARTAMENT 
DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

19-9-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

I liquidar l'obligació de subv.2015 per manteniment de 
l'entitat (LINEA2) 

ASOC. DE VIUDAS DE 
BALEARES 

422,84 

DEPARTAMENT 
DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

19-9-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

I liquidar l'obligació de subv.2015 per manteniment de 
l'entitat (LINEA2) 

LLAR PARROQUIAL 
PER MAJ. STA. 
CATALINA THOMÁS 

1000 

DEPARTAMENT 
DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

19-9-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

I liquidar l'obligació de subv.2015 per manteniment de 
l'entitat (LINEA2) 

ASSOC.GG DE 
LLOSETA 

857,79 

DEPARTAMENT 
DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

19-9-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

I liquidar l'obligació de subv.2015 per manteniment de 
l'entitat (LINEA2) 

ASSOC.GG 
VILAFRANQUERA 

251,92 
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DEPARTAMENT 
DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

19-9-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

I liquidar l'obligació de subv.2015 per manteniment de 
l'entitat (LINEA2) 

ASSOC. 3A EDAD 
VERGE DE LLUC DE 
MANACOR 

964,57 

DEPARTAMENT 
DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

19-9-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

I liquidar l'obligació de subv.2015 per manteniment de 
l'entitat (LINEA2) 

ASOC. 3EDAD STA 
MARIA DEL MAR DE 
CALA D'OR 

673,38 

DEPARTAMENT 
DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

19-9-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

I liquidar l'obligació de subv.2015 per manteniment de 
l'entitat (LINEA2) 

ASSOC.GG EL TORO 1000 

DEPARTAMENT 
DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

19-9-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

I liquidar l'obligació de subv.2015 per manteniment de 
l'entitat (LINEA2) 

ASSOC. 
PERS.MAJ.STA 
MARIA 

694,76 

DEPARTAMENT 
DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

19-9-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

I liquidar l'obligació de subv.2015 per manteniment de 
l'entitat (LINEA2) 

ASSOC.GG.DEL 
PORT DE SÓLLER 

910,87 

DEPARTAMENT 
DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

19-9-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

I liquidar l'obligació de subv.2015 per manteniment de 
l'entitat (LINEA2) 

ASSOC.GG CAN 
PICAFORT 

849,65 

DEPARTAMENT 
DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

19-9-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

I liquidar l'obligació de subv.2015 per manteniment de 
l'entitat (LINEA2) 

ASOC. 3A EDAD "SAN 
ALONSO 
RODRIGUEZ" 

429,45 

DEPARTAMENT 
DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

19-9-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Q/2016/1735 Despeses de desplaçament a 
Barcelona. 

BTRAVEL TURISMO 
ACCESIBLE SA 

203,78 

DEPARTAMENT 
DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

19-9-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Q/2016/1739 Despeses de material d'oficina de 
l'Assessoria Jdca. 

CANON ESPAÑA, SA 102,81 

DEPARTAMENT 
DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

20-9-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Ref:FR IGU06/2016 D I d IGUALTAT 5112 

DEPARTAMENT 
DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

22-9-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

I liquidar l'obligació de subv.2015 per manteniment de 
l'entitat (LINEA2) 

ASOC.DEMOCRÁTICA 
DE PENS. Y JUB. UDP 
SA POBLA 

547,74 

DEPARTAMENT 
DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

22-9-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

I liquidar l'obligació de subv.2015 per manteniment de 
l'entitat (LINEA2) 

ASSOC. 3A EDAD 
LLEBEIG 

269,25 

DEPARTAMENT 
DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

22-9-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

I liquidar l'obligació de subv.2015 per manteniment de 
l'entitat (LINEA2) 

ASOC. 3A EDAD 
PALMANOVA-
MAGALUF 

600 
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DEPARTAMENT 
DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

22-9-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

I liquidar l'obligació de subv.2015 per manteniment de 
l'entitat (LINEA2) 

ASOC.3EDAD DE 
SON FERRER 

933,87 

DEPARTAMENT 
DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

22-9-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

I liquidar l'obligació de subv.2015 per manteniment de 
l'entitat (LINEA2) 

ASOC.3EDAD "HERO" 711,3 

DEPARTAMENT 
DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

22-9-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

I liquidar l'obligació de subv.2015 per manteniment de 
l'entitat (LINEA2) 

ASSOC. 3A EDAD DE 
ALCUDIA 

876,43 

DEPARTAMENT 
DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

22-9-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

I liquidar l'obligació de subv.2015 per manteniment de 
l'entitat (LINEA2) 

AGENTS 
COMERCIALS 
JUBILATS 

1000 

DEPARTAMENT 
DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

23-9-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

I liquidar l'obligació de subv.2015 per manteniment de 
l'entitat (LINEA2) 

ASOC 3A EDAD 
FORNALUTX 

1000 

DEPARTAMENT 
DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

23-9-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

I liquidar l'obligació de subv.2015 per manteniment de 
l'entitat (LINEA2) 

ASOC 3EDAD DE 
GALATZO 

506,48 

DEPARTAMENT 
DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

23-9-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

I liquidar l'obligació de subv.2015 per manteniment de 
l'entitat (LINEA2) 

ASSOC. PERS. MAJ. 
DE BUGER 

684,73 

DEPARTAMENT 
DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

23-9-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

I liquidar l'obligació de subv.2015 per manteniment de 
l'entitat (LINEA2) 

ASSOC AMICS DE LA 
2EDAD DE 
BINISSALEM 

1000 

DEPARTAMENT 
DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

23-9-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

I liquidar l'obligació de subv.2015 per manteniment de 
l'entitat (LINEA2) 

ASSOC. PERS MAJ. 
DE SANT JOAN 

864,37 

DEPARTAMENT 
DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

23-9-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

I liquidar l'obligació de subv.2015 per manteniment de 
l'entitat (LINEA2) 

ASSOC PERS MAJ 
"VERGE DE BONANY" 

953,72 

DEPARTAMENT 
DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

23-9-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

I liquidar l'obligació de subv.2015 per manteniment de 
l'entitat (LINEA2) 

ASOC 3EDAD 
"S'UNIO" DE 
S'ARENAL 

1000 

DEPARTAMENT 
DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

23-9-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

I liquidar l'obligació de subv.2015 per manteniment de 
l'entitat (LINEA2) 

ASOC PREJUB. Y 
PENS DEL BBVA 

200 

DEPARTAMENT 
DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

23-9-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

I liquidar l'obligació de subv.2015 per manteniment de 
l'entitat (LINEA2) 

ASOC PERS MAY DEL 
MOLINAR 

925,38 
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DEPARTAMENT 
DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

23-9-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

I liquidar l'obligació de subv.2015 per manteniment de 
l'entitat (LINEA2) 

ASOC PERS MAY 
MAR BLAVA 

598,73 

DEPARTAMENT 
DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

26-9-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

I liquidar l'obligació de subv.2015 per manteniment de 
l'entitat (LINEA2) 

ASSOC PERS MAJ 
"ES SIURELL" 

904,09 

DEPARTAMENT 
DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

26-9-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

I liquidar l'obligació de subv.2015 per manteniment de 
l'entitat (LINEA2) 

ASSOC PERS MAJ DE 
SENCELLES 

947,24 

DEPARTAMENT 
DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

19-9-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

I liquidar l'obligació de subv.2015 per manteniment de 
l'entitat (LINEA2) 

ASOC 3EDAD DE STA 
EUGENIA 

875,49 

DEPARTAMENT 
DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

20-9-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Q/2016/1809 Despeses de mat. jurídico para 
Secretaria General  

FUNDACION 
DEMOCRACIA Y 
GBNO LOCAL 

80 

DEPARTAMENT 
DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

20-9-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Q/2016/1808 Despeses de aigua i tassos de Raixa 
(juny16) 

EDEN SPRINGS 
ESPAÑA, SAU 

74,05 

DEPARTAMENT 
DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

23-9-16 INICIAR EXPEDIENT 
PÈRDUA DEL DRET 

Perdua parcial del dret i reintegrament del 50%. ASSOC D'AMICS DE 
GG DE CAIMARI 

93 

DEPARTAMENT 
DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

23-9-16 INICIAR EXPEDIENT Per subministrament d'un tractor amb accesoris per la 
finca Raixa 

D I RELACIONS 
INSTITUCIONALS 

0 

DEPARTAMENT 
DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

26-9-16 AUTORITZACIÓ 
DESPLAÇAMENT 

Despeses per reunió amb el president del CdM i la 
cap de Gabinet de Dept. PC i Presidéncia. 

Secretaria Técnica 0 

DEPARTAMENT 
DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

27-9-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Q/2016/1810 Despeses de Trofeu... de Secretaria 
Técnica 

JSM 60 

DEPARTAMENT 
DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

27-9-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Q/2016/1812 Despeses de mat. audiovisual per Raixa ILUSION BALEAR, SL 1158,54 

DEPARTAMENT 
DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

27-9-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Q/2016/1813 Despeses de equip de gravació per 
actes del Ple. Secretaria General 

ILUSION BALEAR, SL 1845,25 

DEPARTAMENT 
DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

27-9-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Q/2016/1827 Despeses de mat. de oficina. Secretaria 
Técnica 

DISTRIBUCIONES 
UNIVERSAL 
MALLORCA, SL 

163,03 
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DEPARTAMENT 
DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

27-9-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Q/2016/1828 Despeses de mat. oficina per el centre 
sociocultural de Manacor 

DISTRIBUCIONES 
UNIVERSAL 
MALLORCA, SL 

33,71 

DEPARTAMENT 
DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

27-9-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Q/2016/1829 Despeses mat. de construcció per a  
Raixa 

ALMACENES 
FEMENIAS, SA 

7,77 

DEPARTAMENT 
DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

27-9-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Q/2016/1830 Despeses de pintura per al local del 
centre socicultural de Manacor 

ANP 1514,94 

DEPARTAMENT 
DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

27-9-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Q/2016/1831 Despeses de formació al centre 
sociocultural d'Inca 

MSS 102 

DEPARTAMENT 
DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

27-9-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Q/2016/1882 Despeses de desplaçament. Relacions 
Institucionals 

BTRAVEL TURISMO 
ACCESIBLE, SA 

504,35 

DEPARTAMENT 
DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

28-9-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

I liquidar l'obligació de subv.2015 per manteniment de 
l'entitat (LINEA2) 

ASOC 3EDAD 
"NUESTRA SRA DEL 
CARMEN" 

894,32 

DEPARTAMENT 
DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

29-9-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Q/2016/1883 Despeses de material d'oficina per Raixa COPISTERIA OMS 48, 
SL 

123,96 

DEPARTAMENT 
DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

29-9-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Prorroga del servei de manteniment i conservació dels 
jardins de Raixa. Perióde 1-18 d'agost 2016. I retornar 
a la partida la diferencia de les fact.jul-agost. 

MELCHOR 
MASCARÓ, SAU 

237,37 

DEPARTAMENT 
DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

30-9-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

I liquidar l'obligació de subv.2015 per manteniment de 
l'entitat (LINEA2) 

ASSOC.3EDAD ES 
CARRITXÓ 

363 

DEPARTAMENT 
DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

30-9-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

I liquidar l'obligació de subv.2015 per la realització 
d'activitats socioculturals 

ASOC 3EDAD DE 
MANACOR I 
COMARCA 

1049,4 

DEPARTAMENT 
DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

30-9-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

I liquidar l'obligació de subv.2015 per la realització 
d'activitats socioculturals 

ASSOC PERS MAJ 
COLONIA DE SANT 
PERE 

1970,7 

DEPARTAMENT 
DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

30-9-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

I liquidar l'obligació de subv.2015 per manteniment de 
l'entitat (LINEA2) 

ASOC AMIGOS 
3EDAD DE 
BINISSALEM 

502,95 

DEPARTAMENT 
DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

30-9-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

I liquidar l'obligació de subv.2015 per manteniment de 
l'entitat (LINEA2) 

ASSOC 3EDAD DE LA 
VILLA DE 
BANYALBUFAR 

240 
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DEPARTAMENT 
DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

30-9-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

I liquidar l'obligació de subv.2015 per manteniment de 
l'entitat (LINEA2) 

ASSOC EEDAD DE 
SANTA PONÇA 

200 

DEPARTAMENT 
DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

30-9-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

I liquidar l'obligació de subv.2015 per manteniment de 
l'entitat (LINEA2) 

ASOC PENS Y JUB 
DE LA 3EDAD DE 
DEIÀ 

666,17 

DEPARTAMENT 
DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

30-9-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

I liquidar l'obligació de subv.2015 per manteniment de 
l'entitat (LINEA2) 

ASOC PERS MAY DE 
PUIGPUNYENT I 
GALILEA 

1000 

DEPARTAMENT 
DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

30-9-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

I liquidar l'obligació de subv.2015 per lloguer del local 
social (LINEA1) 

ASOC PERS MAY ES 
LLEDONER 

7200 

DEPARTAMENT 
DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

3-10-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

I liquidar l'obligació de subv.2015 per manteniment de 
l'entitat (LINEA2) 

ASSOC GG SON 
ESPANYOLET 

555,21 

DEPARTAMENT 
DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

3-10-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

I liquidar l'obligació de subv.2015 per manteniment de 
l'entitat (LINEA2) 

ASSOC PERS MAJ DE 
SANTANY I 
LLOMBARDS 

870,14 

DEPARTAMENT 
DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

3-10-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

I liquidar l'obligació de subv.2015 per manteniment de 
l'entitat (LINEA2) 

ASSOC PERS MAJ 
S'OLIVERA DE SA 
CABANETA 

468,4 

DEPARTAMENT 
DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

3-10-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

I liquidar l'obligació de subv.2015 per manteniment de 
l'entitat (LINEA2) 

ASOC PERS MAJ DE 
ALARÒ 

913,35 

DEPARTAMENT 
DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

3-10-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

I liquidar l'obligació de subv.2015 per manteniment de 
l'entitat (LINEA2) 

ASSOC PERS MAJ DE 
BUNYOLA 

305,99 

DEPARTAMENT 
DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

3-10-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

I liquidar l'obligació de subv.2015 per la realització 
d'activitats socioculturals. 

ASSOC PERS MAJ DE 
BUNYOLA 

1914,49 

DEPARTAMENT 
DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

3-10-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

I liquidar l'obligació de subv.2015 per manteniment de 
l'entitat (LINEA2) 

ASOC PERS MAY ES 
CAPDELLÀ 

614,23 

DEPARTAMENT 
DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

3-10-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

I liquidar l'obligació de subv.2015 per manteniment de 
l'entitat (LINEA2) 

ASSOC 3 EDAD DE 
PORTALS 

1000 

DEPARTAMENT 
DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

3-10-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

I liquidar l'obligació de subv.2015 per manteniment de 
l'entitat (LINEA2) 

ASOC PERS MAY DE 
PALMANYOLA 

1000 
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DEPARTAMENT 
DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

3-10-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

I liquidar l'obligació de subv.2015 per manteniment de 
l'entitat (LINEA2) 

ASSOC GENT D'INCA 1000 

DEPARTAMENT 
DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

3-10-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

I liquidar l'obligació de subv.2015 per manteniment de 
l'entitat (LINEA2) 

ASSOC PERS MAJ DE 
VILAFRANCA 

1000 

DEPARTAMENT 
DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

3-10-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

I liquidar l'obligació de subv.2015 per manteniment de 
l'entitat (LINEA2) 

ASOC PERS MAY DE 
BINIALI 

367 

DEPARTAMENT 
DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

3-10-16 INICIAR EXPEDIENT Sancionador per comissió d'infracció.  ASOCIACIÓ DE 
JUBILADOS Y 
PENSIONISTAS DE 
CALA MILLOR 

75 

DEPARTAMENT 
DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

3-10-16 INCLUSIÓ NÒMINA 
PER DIETES 

Desplaçament per assistir a la XLVIII edició de la 
Universitat Catalana d'estiu a Prada.  

CAP DE GABINET DE 
PRESIDENCIA 

402,32 

DEPARTAMENT 
DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

4-10-16 INCLUSIÓ NÒMINA 
DESPESES 
QUILOMETRATGE 

Quilometratge de setembre 2016. 70km. MMG 16,81 

DEPARTAMENT 
DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

4-10-16 ABONAR DESPESES 
QUILOMETRATGE 

Quilometratge de setembre 2016.(100km.) MPR 24,01 

DEPARTAMENT 
DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

4-10-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

I liquidar l'obligació de subv.2015 per manteniment de 
l'entitat (LINEA2) 

ASOC 3EDAD DE 
SINEU 

378,46 

DEPARTAMENT 
DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

4-10-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

I liquidar l'obligació de subv.2015 per manteniment de 
l'entitat (LINEA2) 

ASOC PERS MAY DE 
LLORET DE 
VISTALEGRE 

940,83 

DEPARTAMENT 
DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

4-10-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

I liquidar l'obligació de subv.2015 per manteniment de 
l'entitat (LINEA2) 

ASOC 3EDAD DE CAS 
CONCOS DES 
CAVALLER 

420 

DEPARTAMENT 
DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

4-10-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

I liquidar l'obligació de subv.2015 per manteniment de 
l'entitat (LINEA2) 

AMICS DE LES 
AULES DE MANACOR 

950,87 

DEPARTAMENT 
DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

7-10-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Despeses de la D. I.d'Igualtat relatiu a la posada en 
marxa del Centre d'Informació  de la Dona- ESPAI 
DONES- a la part forana de lilla. (ftres. juliol-agost)  

AOM 2711,34 

DEPARTAMENT 
DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

7-10-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Q/2016/1470 Despeses de obres, subministraments o 
serveis menors. 

D I D'IGUALTAT 711,72 
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DEPARTAMENT 
DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

6-10-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Fact. corresponent a juliol 16, servei de manteniment i 
conservació dels jardins de la finca Raixa  

MELCHOR 
MASCARÓ, SAU 

2288,47 

DEPARTAMENT 
DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

10-10-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Q/2016/1532  Despeses obres, subministraments o 
serveis menors. 

D I D'IGUALTAT 443,46 

DEPARTAMENT 
DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

10-10-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Q/2016/1916 Despeses obres, subministraments o 
serveis menors. 

D I D'IGUALTAT 1996,5 

DEPARTAMENT 
DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

10-10-16 DESESTIMAR 
SOL·LICITUD 

L'abonament d'interessos de demora pel retard en 
l'abonament de la fact 005/11 de 19 de maig. 

BASSETJA 
PROMOCIONS, SL 

38822 

DEPARTAMENT 
DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

8-9-16 INICIAR EXPEDIENT Adhesió a convocatoria subv. per a les corporacions 
locals. Reft. Programa Operatiu FSE 2014-2020 de les 
IB 

Dept. 
Desenvolupament 
Local 

356766,17 

DEPARTAMENT 
DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

23-9-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

I liquidar l'obligació de subv.2015 per manteniment de 
l'entitat (LINEA2) 

ASOC 3EDAT BON 
AMICS RAFAL NOU 

919 

DEPARTAMENT 
DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

23-9-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

I liquidar l'obligació de subv.2015 per manteniment de 
l'entitat (LINEA2) 

ASOC 3EDAD DE 
CALVIÀ 

875,9 

DEPARTAMENT 
DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

1-9-16 CONTRACTE MENOR APROVACIÓ CONTRACTACIÓ MENOR DEL 
SERVEI DE RETRANSMISSIÓ DE 'LACTE CENTRAL 
DE LA DIADA DE MALLORCA PEL CANAL 4 TV I 
RADIO  

CANAL 4 TELEVISIÓN 
DE BALEARES SL 

21201,02 

DEPARTAMENT 
DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

7-9-16 ABONAR DESPESES 
QUILOMETRATGE 

 
 
AUTORITZAR I ABONAMENT QUILOMETRATGE 
MES DE JULIOL  

GABRIEL MAYOL 
ARBONA 

37,46 

DEPARTAMENT 
DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

20-9-16 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

 
 
APROVAR, AUTORITZAR, DISPOSAR I 
RECONÈIXER LES OBLIGACIONS DERIVADES DE 
LES FACTURES INCLOSES EN LA RELACIÓ 
Q/2016/1589 
 
 

DIVERSOS SEGONS 
RELACIÓ ADJUNTA 
 
 

1198,13 

DEPARTAMENT 
DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

8-9-16 ABONAR DESPESES 
QUILOMETRATGE 

 
 
AUTORITZAR I ABONAMENT QUILOMETRATGE 
MES D'AGOST  

GABRIEL MAYOL 
ARBONA 

19,21 

DEPARTAMENT 
DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

26-9-16 APROVAR 
EXPEDIENT 
CONTRACTACIÓ 

APROVACIÓ PRÒRROGA CONTRACTE DEL 
SERVEI DE PUBLICITAT I PROPAGANDA PER UN 
ANY 

DI 7, SL  596262,84 
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DEPARTAMENT 
DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

5-10-16 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

 
 
APROVAR, AUTORITZAR, DISPOSAR I 
RECONÈIXER LES OBLIGACIONS DERIVADES DE 
LES FACTURES INCLOSES EN LA RELACIÓ 
Q/2016/1902 
 
 

DIVERSOS SEGONS 
RELACIÓ ADJUNTA 
 
 

7647,37 

DEPARTAMENT 
DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

11-10-16 INICIAR EXPEDIENT RELATIU A RESOLDRE LA CONTRACTACIÓ 
MENOR DEL SERVEI DE RETRANSMISSIÓ EN 
DIRECTE DE L'ACTE CENTRAL DE LA DIADA DE 
MALLORCA  PEL CANAL 4 TV I RÀDIO 

CANAL 4 TELEVISIÓN DE BALEARES 
SL 

DEPARTAMENT 
DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

14-10-16 AUTORITZACIÓ 
DESPLAÇAMENT 

AUTORITZACIÓ DESPLAÇAMENT A ROMA PER  
DONAR COBERTURA INFORMATIVA ASSISTÈNCIA 
PRESIDENT CONSELL ALS ACTES AMB MOTIU DE 
L'EXPOSICIÓ RAMON LLULL, 700 ANYS DE MISSIÓ 

EDUARDO ZÚÑIGA SOLARI 

DEPARTAMENT 
DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

7-10-16 AUTORITZACIÓ 
DESPLAÇAMENT 

Assistir al Bisbat de Mallorca a Roma CSS 400 

DEPARTAMENT 
DE TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

5-9-16 CONCESSIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM.CÉD.004871/2016 A 004890/2016 VARIS 
 
 

 

DEPARTAMENT 
DE TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

6-9-16 CONCESSIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM.CÉD.004891/2016 A 004904/2016 VARIS  

DEPARTAMENT 
DE TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

7-9-16 CONCESSIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM.CÉD.004905/2016 A 004927/2016 VARIS  

DEPARTAMENT 
DE TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

8-9-16 CONCESSIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM.CÉD.004928/2016 A 004944/2016 VARIS  

DEPARTAMENT 
DE TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

8-9-16 CONCESSIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM.CÉD.004945/2016 A 004975/2016 VARIS  

DEPARTAMENT 
DE TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

13-9-16 AUTORITZACIÓ 
OBRES LITORAL 

NÚM.EXP.AL-2016/067 F.W  

DEPARTAMENT 
DE TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

14-9-16 AUTORITZACIÓ 
OBRES LITORAL 

NÚM.EXP.AL-2016/031 AM.V.C  

DEPARTAMENT 
DE TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

13-9-16 CONCESSIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM.CÉD.004976/2016 A004984/2016 VARIS 
 
 

 

DEPARTAMENT 
DE TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

14-9-16 CONCESSIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM.CÉD.004985/2016 A005032/2016 VARIS  

DEPARTAMENT 
DE TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

15-9-16 CONCESSIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM.CÉD.005033/2016 A 005082/2016 VARIS  
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DEPARTAMENT 
DE TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

16-9-16 CONCESSIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM.CÉD.005083/2016 A 005103/2016 VARIS  

DEPARTAMENT 
DE TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

16-9-16 DENEGACIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM.EXP.004080/2016-EXPCED R.T.C PERISA (PROMO.EDIF.RESIDEN. 
INSULARES S.A) 

DEPARTAMENT 
DE TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

21-9-16 EXPEDICIÓ 
DOCUMENT 
EQUIVALENT 

NÚM.EXP.003980/2016-EXPCED M.S.N  

DEPARTAMENT 
DE TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

22-9-16 ALTRES PERMÍS PER DUR A TERME UNA ACTIVITAT NO 
PERMANENT "PROVA  TRIATLO "IRONMAN 
MALLORCA "DIA 24 DE SETEMBRE DE 
2016.EXP.51/2016 PE 

KUMULUS ACTIVE WORLD 2012 SL 

DEPARTAMENT 
DE TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

16-9-16 RESOLUCIÓ 
CONTRACTE 

A LA LICITACIÓ DE L'EXP.DE CONTRACTACIO DE 
SERVEIS DE REALITZACIÓ DE TREBALLS I 
ELABORACIÓ DEL DOCUMENTS NECESSARIS 
PER A LA REDACCIÓ I TRAMITACIÓ DEL PLA 
DIRECTOR SECTORIAL D'EQUIPAMENTS 
COMERCIALS PER A L'ILLA DE MCA. EXP.CSO-
1/2016, MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT I 
TRAMITACIÓ ORDINARIA 

COTESA  

DEPARTAMENT 
DE TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

13-9-16 AUTORITZACIÓ 
DESPLAÇAMENT 

DEL DIRECTOR INSULAR DE TERRITORI I 
PAISATGE I DEL DIRECTOR INSULAR 
D'URBANISME PER ASSISTIR DIA 15 DE 
SETEMBRE DE 2016 A UNA REUNIÓ A MENORCA 
AMB EL DIRECTOR INSULAR D'ORDENACIÓ DEL 
TERRITORI DEL CIM 

M/V/B i J/M/P/FUNCIÓ PÚBLICA 

DEPARTAMENT 
DE TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

13-9-16 AUTORITZACIÓ 
DESPLAÇAMENT 

EN COMISSIÓ DE SERVEIS PER TAL D'ASSITIR 
DIA 15 DE SETEMBRE DE 2016 A UNA REUNIÓ A 
MENORCA AMB EL DIRECTOR INSULAR 
D'ORDENACIÓ DEL TERRITORI DEL CONSELL DE 
MENORCA 

JC/F/G i M/G/DT/LS/FUNCIÓ PÙBLICA 

DEPARTAMENT 
DE TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

19-9-16 AUTORITZACIÓ 
DESPLAÇAMENT 

EN COMISSIÓ DE SERVEIS DE LA SRA A/F/H PER 
TAL D'ASSISTIR AL SEMINARI "ARCGIS 10.4: EL 
NUEVO ARCGIS ES WEB GIS".EL DIA 5 
D'OCTUBRE DE 2016 , A PALMA 

A/F/H/FUNCIÓ 
PUBLICA 

 

DEPARTAMENT 
DE TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

22-9-16 DENEGACIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM.EXP.004157/2016-EXPCED S.C.N  

DEPARTAMENT 
DE TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

23-9-16 DENEGACIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM.EXP.004294/2016-EXPCED M.M.D  

DEPARTAMENT 
DE TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

23-9-16 DENEGACIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM.EXP.004359/2016-EXPCED R.S.M  
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DEPARTAMENT 
DE TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

23-9-16 DENEGACIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM.EXP.004376/2016-EXPCED BANCO DE 
SABADELL 

 

DEPARTAMENT 
DE TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

23-9-16 DENEGACIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM.EXP.004462/2016-EXPCED D.V.G  

DEPARTAMENT 
DE TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

23-9-16 DENEGACIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM.EXP.004505/2016-EXPCED RAMELLET, SL   

DEPARTAMENT 
DE TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

23-9-16 DENEGACIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM.EXP.004618/2016-EXPCED I.C.K  

DEPARTAMENT 
DE TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

23-9-16 DENEGACIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM.EXP.004619/2016-EXPCED M.F.D  

DEPARTAMENT 
DE TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

23-9-16 DENEGACIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM.EXP.004620/2016-EXPCED M.R.N  

DEPARTAMENT 
DE TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

16-9-16 APROVAR 
FACTURES ADO 

REFERENT A LA RELACIÓ DE FACTURES AMB 
REFERÈNCIA NÚM.79/15110/20160804UT. 

INTERVENCIÓ 
DELEGADA/TRESOR
ERIA 

3755,26 

DEPARTAMENT 
DE TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

23-9-16 ALTRES PERMÍS PER DUR A TERME UNA ACTIVITAT NO 
PERMANENT PROVA CICLISTA "CHALLENGE 
VOLTA A MALLORCA MÀSTERS" DIA 2,4,5,6 I 7 
D'octubre. Exp.67/2016 PE 

UNISPORT 
CONSULTING 

 

DEPARTAMENT 
DE TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

26-9-16 AUTORITZACIÓ 
DESPLAÇAMENT 

EN COMISSIÓ DE SERVEIS DEL SENYOR JOAN 
VALLESPIR PONS PER TAL D'ASSISTIR AL 
SEMINARI "ARCGIS 10.4: EL NUEVO ARCGIS ES 
WEB GIS" EL DIA 5 D'OCTUBRE DE 2016 

J.V.P/FUNCIÓ 
PUBLICA 

 

DEPARTAMENT 
DE TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

19-9-16 CONCESSIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM.CÉD.005104/2016 A 005129/2016 VARIS  

DEPARTAMENT 
DE TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

20-9-16 CONCESSIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM.CÉD.005130/2016 A 005143/2016 VARIS  

DEPARTAMENT 
DE TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

21-9-16 CONCESSIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM.CÉD.005144/2016 A 005160/2016 VARIS 
 
 

 

DEPARTAMENT 
DE TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

22-9-16 CONCESSIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM.CÉD. 005161/2016 A 005179/2016 VARIS  

DEPARTAMENT 
DE TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

19-9-16 AUTORITZACIÓ 
OBRES LITORAL 

NÚM.EXP.AL-2016/083 AJUNTAMENT DE CAMPOS 

DEPARTAMENT 
DE TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

26-9-16 AUTORITZACIÓ 
OBRES LITORAL 

NÚM.EXP.AL-2016/062 C.P.T  

DEPARTAMENT 
DE TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

26-9-16 AUTORITZACIÓ 
OBRES LITORAL 

NÚM.EXP.AL-2016/060. (antecedents:Exp.AL-
2005/203, AL-2008/232 i AL-2011/132) 

VIVIENDO DEPRISA 
SL 
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DEPARTAMENT 
DE TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

22-9-16 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA 
FIXA 

DE LA UNITAT DE TERRITORI DE LA SECRETARIA 
TÈCNICA AMB NÚMERO DE COMPTE 
JUSTIFICATIU J/2016/172 

INTERVENCIÓ 
DELEGADA/TRESOR
ERIA 

2123,78 

DEPARTAMENT 
DE TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

26-9-16 ALTRES PERMIS PER DUR A TERME UNA ACTIVITAT NO 
PERMANENT. "37 PUJADA AL PUIGMAJOR" el día 1 
i 2 d'octubre de 2016 

ESCUDERIA SERRA TRAMUNTANA 

DEPARTAMENT 
DE TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

28-9-16 APROVAR 
FACTURES ADO 

REFERENT A LA RELACIÓ DE FACTURES 
REF.NÚM.79/5140/20160610UT 

INTERVENCIÓ 
DELEGADA/TRESOR
ERIA 

2051,28 

DEPARTAMENT 
DE TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

27-9-16 APROVAR 
FACTURES ADO 

REFERENT A LA RELACIÓ DE FACTURES 
REF.NÚM.79/17030/20160510UT 

INTERVENCIÓ 
DELEGADA/TRESOR
ERIA 

138,29 

DEPARTAMENT 
DE TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

28-9-16 APROVAR 
FACTURES ADO 

REFERENT A LA RELACIÓ DE FACTURES ADOFC 
AMB REFERÈNCIA NÚM.79/91207/20160818UT 

INTERVENCIÓ 
DELEGADA/TRESOR
ERIA 

206,25 

DEPARTAMENT 
DE TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

29-9-16 ALTRES INTERÈS GRAL. NÚM.EXP.000089/2014-XIG M.G.B  

DEPARTAMENT 
DE TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

29-9-16 ALTRES INTERÈS GRAL. NÚM.EXP.000062/2016-XIG JC.G.V  

DEPARTAMENT 
DE TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

29-9-16 ALTRES INTERÈS GRAL. NÚM.EXP.000074/2016-XIG FX.V.LL  

DEPARTAMENT 
DE TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

29-9-16 ALTRES INTERÈS GRAL.NÚM.EXP.000065/2016-XIG M.T.A  

DEPARTAMENT 
DE TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

29-9-16 ALTRES INTERÈS GRAL.NÚM.EXP.000067/2016-XIG ENDESA DISTRIBUCIÓN ELECTRICA 

DEPARTAMENT 
DE TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

29-9-16 ALTRES INTERÈS GRAL.NÚM.EXP.000091/2015-XIG ENDESA DISTRIBUCIÓN ELECTRICA 
SLU 

DEPARTAMENT 
DE TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

29-9-16 ALTRES INTERÈS GRAL.NÚM.EXP.000012/2016-XIG C.O.B  

DEPARTAMENT 
DE TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

29-9-16 INFORME SÒL 
RUSTIC 

NÚM.EXP.000016/2016-HLSR FINCA RUSTICA EL RAFAL SL 

DEPARTAMENT 
DE TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

29-9-16 INFORME SÒL 
RUSTIC 

NÚM.EXP.000174/2015-HLSR A.R.C  

DEPARTAMENT 
DE TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

29-9-16 INFORME SÒL 
RUSTIC 

NÚM.EXP.000173/2015-HLSR G.V.G  

DEPARTAMENT 
DE TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

29-9-16 INFORME SÒL 
RUSTIC 

NÚM.EXP.000168/2008-HLSR J.A.R  

DEPARTAMENT 
DE TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

29-9-16 INFORME SÒL 
RUSTIC 

NÚM.EXP.000082/2016-HLSR C.P.S  
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DEPARTAMENT 
DE TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

29-9-16 INFORME SÒL 
RUSTIC 

NÚM.EXP.000071/2016-HLSR J.F  

DEPARTAMENT 
DE TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

29-9-16 INFORME SÒL 
RUSTIC 

NÚM.EXP.000060/2016-HLSR C.S.V  

DEPARTAMENT 
DE TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

29-9-16 INFORME SÒL 
RUSTIC 

NÚM.EXP.000156/2015-HLSR CONSTRUCCIONES MAXIMO ZARZA. 
SL 

DEPARTAMENT 
DE TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

29-9-16 INFORME SÒL 
RUSTIC 

NÚM.EXP.000052/2016-HLSR A.K  

DEPARTAMENT 
DE TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

29-9-16 INFORME SÒL 
RUSTIC 

NÚM.EXP.000038/2016-HLSR J.M.C  

DEPARTAMENT 
DE TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

29-9-16 INFORME SÒL 
RUSTIC 

NÚM.EXP.000083/2016-HLSR J.C.M  

DEPARTAMENT 
DE TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

29-9-16 INFORME SÒL 
RUSTIC 

NÚM.EXP.0000446/2006-HLSR M.E.P  

DEPARTAMENT 
DE TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

29-9-16 INFORME SÒL 
RUSTIC 

NÚM.EXP.00012/2016-HLSR JL.A.V  

DEPARTAMENT 
DE TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

29-9-16 INFORME SÒL 
RUSTIC 

NÚM.EXP.000101/2016-HLSR D.Y J.W.R  

DEPARTAMENT 
DE TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

29-9-16 INFORME SÒL 
RUSTIC 

NÚM.EXP.000079/2016-HLSR A.R.D  

DEPARTAMENT 
DE TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

29-9-16 INFORME SÒL 
RUSTIC 

NÚM.EXP.000031/2016-HLSR PRODEX INVERSION 
SL 

 

DEPARTAMENT 
DE TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

29-9-16 INFORME SÒL 
RUSTIC 

NÚM.EXP.000137/2015-HLSR A.G.R  

DEPARTAMENT 
DE TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

29-9-16 INFORME SÒL 
RUSTIC 

NÚM.EXP.000065/2016-HLSR TRAMUNTANA  PROPIERTIES SL 

DEPARTAMENT 
DE TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

29-9-16 INFORME SÒL 
RUSTIC 

NÚM.EXP.000210/2015-HLSR J.R.LL  

DEPARTAMENT 
DE TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

29-9-16 INFORME SÒL 
RUSTIC 

NÚM.EXP.000061/2016-HLSR BEACH&COUNTRY BAU SL 

DEPARTAMENT 
DE TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

29-9-16 INFORME SÒL 
RUSTIC 

NÚM.EXP.000043/2016-HLSR M.LL.R  

DEPARTAMENT 
DE TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

29-9-16 INFORME SÒL 
RUSTIC 

NÚM.EXP.000062/2016-HLSR FINCA BINIBONA PARC NATURAL,SL 
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DEPARTAMENT 
DE TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

26-9-16 CONCESSIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM.CÉD.005180/2016 A 005182/2016 VARIS  

DEPARTAMENT 
DE TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

27-9-16 CONCESSIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM.CÉD.005183/2016 A 005186/2016 VARIS  

DEPARTAMENT 
DE TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

28-9-16 CONCESSIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM.CÉD.005187/2016  A 005237/2016 VARIS  

DEPARTAMENT 
DE TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

29-9-16 CONCESSIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM.CÉD.005238/2016 A 005304/2016 VARIS  

DEPARTAMENT 
DE TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

30-9-16 CONCESSIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM.CÉD.005305/2016 A 005330/2016 VARIS  

DIRECCIÓ 
INSULAR DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL I CAÇA 

22-9-16 ALTRES CANVI DE TITULAR PM-10.217 TH, V.  

DIRECCIÓ 
INSULAR DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL I CAÇA 

7-9-16 ALTRES CANVI DE TITULAR VEDAT PM-10.191 M.M.O.  

DIRECCIÓ 
INSULAR DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL I CAÇA 

7-9-16 ALTRES CANVI DE TITULAR PM-11.897 J.P.F.  

DIRECCIÓ 
INSULAR DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL I CAÇA 

19-9-16 ALTRES CANVI DE TITULAR PM-11.804 D.H.M.  

DIRECCIÓ 
INSULAR DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL I CAÇA 

6-9-16 ALTRES INICI EXP. SANCIONADOR CZ16/0060 F.M.J.  

DIRECCIÓ 
INSULAR DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL I CAÇA 

6-9-16 ALTRES INICI EXP. SANCIONADOR CZ16/0057 A.F.M.  

DIRECCIÓ 
INSULAR DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL I CAÇA 

6-9-16 ALTRES INICI EXP. SANCIONADOR CZ16/0056 J.A. M.M.  

DIRECCIÓ 
INSULAR DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL I CAÇA 

6-9-16 ALTRES INICI EXP. SANCIONADOR CZ16/0076 D.C.I  

DIRECCIÓ 
INSULAR DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL I CAÇA 

6-9-16 ALTRES INICI EXP. SANCIONADOR CZ16/0075 D.S. C. N  

DIRECCIÓ 
INSULAR DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL I CAÇA 

6-9-16 ALTRES INICI EXP. SANCIONADOR CZ16/0063 J.N.C.  

DIRECCIÓ 
INSULAR DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL I CAÇA 

6-9-16 ALTRES INICI EXP. SANCIONADOR CZ16/0065 J.G.P.  

DIRECCIÓ 
INSULAR DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL I CAÇA 

16-9-16 ALTRES AUTORITZACIÓ DE DESCASTAMENT DE CABRES 
BORDES PER PREVENIR PERJUDICIS 
IMPORTANTS ALS BOSCOS I PER PROTEGIR LA 
FLORA I LA FAUNA 

S.F.B.  
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DIRECCIÓ 
INSULAR DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL I CAÇA 

24-8-16 ALTRES INICI EXP. SANCIONADOR PS16/0005 J.R.  

DIRECCIÓ 
INSULAR DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL I CAÇA 

24-8-16 ALTRES INICI EXP. SANCIONADOR PS16/0006 V.M.  

DIRECCIÓ 
INSULAR DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL I CAÇA 

24-8-16 ALTRES INICI EXP. SANCIONADOR PS16/0007 R.C.  

DIRECCIÓ 
INSULAR DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL I CAÇA 

24-8-16 ALTRES INICI EXP. SANCIONADOR PS16/0008 S.D.D.  

DIRECCIÓ 
INSULAR DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL I CAÇA 

14-9-16 ALTRES INICI EXP. SANCIONADOR PS16/0009 G.M.G.  

DIRECCIÓ 
INSULAR DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL I CAÇA 

14-9-16 ALTRES INICI EXP. SANCIONADOR PS16/0010 V.A.J.  

DIRECCIÓ 
INSULAR DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL I CAÇA 

21-9-16 ALTRES EXP. SANCIONADOR CZ15/0078 J.B.M. 451 

DIRECCIÓ 
INSULAR DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL I CAÇA 

21-9-16 ALTRES EXP. SANCIONADOR CZ15/0046 J.LL. G. 902 

DIRECCIÓ 
INSULAR DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL I CAÇA 

21-9-16 ALTRES  EXP. SANCIONADOR CZ15/0120 G.M.A 105,05 

DIRECCIÓ 
INSULAR DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL I CAÇA 

21-9-16 ALTRES EXP. SANCIONADOR CZ15/0092 A.O.B. 977,02 

DIRECCIÓ 
INSULAR DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL I CAÇA 

23-9-16 ALTRES  EXP. SANCIONADOR CZ15/0112 B.R.M 1451 

DIRECCIÓ 
INSULAR DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL I CAÇA 

21-9-16 ALTRES  EXP. SANCIONADOR CZ16/0031 L.M.S. 511 

DIRECCIÓ 
INSULAR DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL I CAÇA 

21-9-16 ALTRES INICI EXP. SANCIONADOR CZ15/0115, CZ15/0113, 
CZ15/0117, CZ15/0138 

VARIS 811 

DIRECCIÓ 
INSULAR DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL I CAÇA 

3-9-16 ALTRES  EXP. SANCIONADOR CZ16/0045 A.M.P. 962 

DIRECCIÓ 
INSULAR DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL I CAÇA 

3-10-16 ALTRES EXP. SANCIONADOR CZ16/0033 B.F.S. 1343,49 

DIRECCIÓ 
INSULAR DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL I CAÇA 

28-9-16 ALTRES  EXP. SANCIONADOR CZ16/0036 M.B.A. 1413 

DIRECCIÓ 
INSULAR DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL I CAÇA 

9-9-16 ALTRES SEGREGACIÓ DEL VEDAT PM-11.257 F.M.M.  
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DIRECCIÓ 
INSULAR DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL I CAÇA 

9-9-16 ALTRES SEGREGACIÓ DEL VEDAT PM-10.413 AGROGESTION SA  

DIRECCIÓ 
INSULAR DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL I CAÇA 

9-9-16 ALTRES AMPLIACIÓ DEL VEDAT PM-10.827 J.G.S.  

DIRECCIÓ 
INSULAR DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL I CAÇA 

8-9-16 ALTRES AMPLIACIÓ DEL VEDAT PM-11.950 S.J.F.  

DIRECCIÓ 
INSULAR DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL I CAÇA 

19-9-16 ALTRES AMPLIACIÓ DEL VEDAT PM-12.168 J. LL. P.  

DIRECCIÓ 
INSULAR DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL I CAÇA 

19-9-16 ALTRES AMPLIACIÓ DEL VEDAT PM-12.197 M. I. M.   

DIRECCIÓ 
INSULAR DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL I CAÇA 

23-9-16 ALTRES AMPLIACIÓ DEL VEDAT PM-10.994 S.CAÇADORS 
D'ALGAIDA 

 

DIRECCIÓ 
INSULAR DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL I CAÇA 

4-10-16 ALTRES AMPLIACIÓ DEL VEDAT PM-12.090 J.A. V. R  

DIRECCIÓ 
INSULAR DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL I CAÇA 

7-10-16 ALTRES AMPLIACIÓ DEL REFUGI DE FAUNA SON TALENT M. F. F.  

DIRECCIÓ 
INSULAR DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL I CAÇA 

20-9-16 ALTRES RENOVACIÓ DEL PLA TÈCNIC DE CAÇA VEDAT 
PM-11.856 

M.J. R,. B.  

DIRECCIÓ 
INSULAR DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL I CAÇA 

20-9-16 ALTRES RENOVACIÓ DEL PLA TÈCNIC DE CAÇA VEDAT 
PM-12.118 

P. LL.  

DIRECCIÓ 
INSULAR DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL I CAÇA 

20-9-16 ALTRES RENOVACIÓ DEL PLA TÈCNIC DE CAÇA VEDAT 
PM-10.545 

A.B.P.  

DIRECCIÓ 
INSULAR DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL I CAÇA 

20-9-16 ALTRES RENOVACIÓ DEL PLA TÈCNIC DE CAÇA VEDAT 
PM-10.740 

J.L. R. O.  

DIRECCIÓ 
INSULAR DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL I CAÇA 

20-9-16 ALTRES APROVACIÓ DEL PLA TÈCNIC DE CAÇA VEDAT 
PM-11.162 

S.C. SINEU  

DIRECCIÓ 
INSULAR DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL I CAÇA 

20-9-16 ALTRES RENOVACIÓ DEL PLA TÈCNIC DE CAÇA VEDAT 
PM-10.993 

C. F.   

DIRECCIÓ 
INSULAR DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL I CAÇA 

20-9-16 ALTRES APROVACIÓ DEL PLA TÈCNIC DE CAÇA VEDAT 
PM-11.201 

S.C. ES VINYET  

DIRECCIÓ 
INSULAR DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL I CAÇA 

22-8-16 ALTRES RENOVACIÓ DEL PLA TÈCNIC DE CAÇA VEDAT 
PM-11.223 

M. B. M.  

DIRECCIÓ 
INSULAR DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL I CAÇA 

25-8-16 ALTRES RENOVACIÓ DEL PLA TÈCNIC DE CAÇA VEDAT 
PM-11.320 I 11.323 

M.F. B. H.  
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DIRECCIÓ 
INSULAR DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL I CAÇA 

29-9-16 ALTRES AUTO. CANVI DIES HÀBILS DE CAÇA SENSE 
MODIFICACIÓ DE LA PRESSIÓ 

L.B.B.  

DIRECCIÓ 
INSULAR DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL I CAÇA 

22-9-16 ALTRES RENOVACIÓ DEL PLA TÈCNIC DE CAÇA VEDAT 
PM-10.191 

M. M .O  

DIRECCIÓ 
INSULAR DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL I CAÇA 

15-9-16 ALTRES AUT. AMOLLADA DE GUÀTLERES AL VEDAT PM-
11.135 

S.C. HERO DE STA. MARGALIDA 

DIRECCIÓ 
INSULAR DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL I CAÇA 

21-9-16 ALTRES AUT. PER A L'AMOLLADA DE GUÀTLERES AL 
VEDAT PM-11.095 

S.CAÇADORS PETRA-BONANY 

DIRECCIÓ 
INSULAR DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL I CAÇA 

30-9-16 ALTRES AUT. D'ÚS DE LES INSTAL·LACIONS DE LA FINCA 
CAPOCORB PER A LA REALITZACIÓ D'UNS 
RECORREGUTS DE CAÇA 

S. DE LA FEDERACIÓ BALEAR DE 
CAÇA 

DIRECCIÓ 
INSULAR DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL I CAÇA 

6-10-16 ALTRES AUT. D'ÚS DE LES INSTAL·LACIONS I 
EDIFICACIONS DE LA FINCA CAPOCORB PER A 
LA REALITZACIÓ D'UN RECORREGUT DE CAÇA 

F..B. DE C  

DIRECCIÓ 
INSULAR DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL I CAÇA 

6-10-16 ALTRES CONTROL DE COLOMS I TUDONS PER DANYS 
ALS CULTIUS DEL POLÍGON 35 PARCEL. 12 T.M. 
PALMA 

C.C.S.  

DIRECCIÓ 
INSULAR DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL I CAÇA 

15-9-16 ALTRES CONTROL DE COLOMS VEDAT PM-11.136 M.L. C.  

DIRECCIÓ 
INSULAR DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL I CAÇA 

19-9-16 ALTRES CONTROL DE COLOMS  A LA PARCEL·LA 394 DEL 
POL. 19 D'ALGAIDA 

M. M. C.  

DIRECCIÓ 
INSULAR DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL I CAÇA 

19-9-16 ALTRES AUT. PER AL CONTROL DE COLOMS AL VEDAT 
PM-11.241 

S.C. LLUBÍ  

DIRECCIÓ 
INSULAR DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL I CAÇA 

20-9-16 ALTRES CONTROL DE COLOMS  PER DANYS A LES 
INSTAL. AGRARIES DEL VEDAT PM-11.175 T.M. 
MURO 

M.S.C.  

DIRECCIÓ 
INSULAR DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL I CAÇA 

30-9-16 ALTRES CONTROL DE COLOMS  PER DANYS A 
L'AGRICULTURA COORD. UTM 519535/4360224 
INCLOSA AL VEDAT PM-11.173  T.M. FELANITX 

B. A. J.   

DIRECCIÓ 
INSULAR DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL I CAÇA 

5-10-16 ALTRES AUTORITZACIÓ PER AL CONTROL DE CONILL I 
LLEBRE A LA PARCEL·LA 325 DEL POL. 1 DE 
SANT LLORENÇ 

P..J.T.N.  

DIRECCIÓ 
INSULAR DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL I CAÇA 

6-10-16 ALTRES AUTORITZACIÓ PER AL CONTROL DE CABRES 
BORDES ALS VEDATS PM-10614 I PM-10.590 PER 
DANYS A LA VEGETACIÓ 

F. M. A.  

DIRECCIÓ 
INSULAR DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL I CAÇA 

19-9-16 ALTRES AUT. DESCASTAMENT DE CABRES BORDES PER 
PREVENIR PERJUDICIS IMPORTANTS ALS 
BOSCOS, LA FLORA I LA FAUNA A LA FINCA SA 
COSTA 

D. T.   

DIRECCIÓ 
INSULAR DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL I CAÇA 

10-9-16 ALTRES AUT. DE DESCASTAMENT DE CABRES BORDES 
ALS VEDATS PM-12.108 I PM-12.109 

J. A. D.   
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DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCT
URES I 
MOBILITAT 

2-9-16 CATALOGACIÓ 
VEHICLE HISTÒRIC 

Catalogació de vehicle històric amb núm. bastidor 
2BCHV81 

Sr. I.J.  

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCT
URES I 
MOBILITAT 

2-9-16 CATALOGACIÓ 
VEHICLE HISTÒRIC 

Catalogació de vehicle històric amb núm. bastidor 
493214 

Sr. J.J.S.  

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCT
URES I 
MOBILITAT 

2-9-16 CATALOGACIÓ 
VEHICLE HISTÒRIC 

Catalogació de vehicle històric amb núm. bastidor 
WDB1260241A518742 

Sr. F.J.Z.S.  

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCT
URES I 
MOBILITAT 

2-9-16 CATALOGACIÓ 
VEHICLE HISTÒRIC 

Catalogació de vehicle històric amb núm. bastidor 
5R09A137636 

Sr. A.G.E.  

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCT
URES I 
MOBILITAT 

2-9-16 CATALOGACIÓ 
VEHICLE HISTÒRIC 

Catalogació de vehicle històric amb núm. bastidor 
wdb10704210012732 

Sr. G.L.H.  

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCT
URES I 
MOBILITAT 

2-9-16 CATALOGACIÓ 
VEHICLE HISTÒRIC 

Catalogació de vehicle històric amb núm. bastidor 
WBABA61060EJ45129 

Sra. S.D.R.  

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCT
URES I 
MOBILITAT 

2-9-16 CATALOGACIÓ 
VEHICLE HISTÒRIC 

Catalogació de vehicle històric amb núm. bastidor: 
1G2FW21E8KL209362 

Sra. B.A.V.B.  

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCT
URES I 
MOBILITAT 

18-8-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Abonament factura 3a certificació exp. 20/15 LABORATORIO DE 
CERTIFIACIONES LA 
VEGA BAJA, SL 

4785,53 

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCT
URES I 
MOBILITAT 

16-9-16 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

Permís per obertura d'accés a la Ma-10 exp. 698/2016 Sr. A.I.F.  

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCT
URES I 
MOBILITAT 

16-9-16 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

Permís per tancament amb pals i reixeta a la Ma-3321 
exp. 712/2016 

Sr. R.G.R.  

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCT
URES I 
MOBILITAT 

16-9-16 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

Permís per reparació de façana a la Ma-10 exp. 
442/2014b 

Sr. P.B.C.  

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCT
URES I 
MOBILITAT 

23-9-16 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

Permís per instal·lació canonada d'aigua a la Ma- 
2022 exp. 929/2016 

HIDROBAL  

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCT
URES I 
MOBILITAT 

20-9-16 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

Permís per instal·lació de fletxa indicadora a la Ma-15 
exp. 801/2016  

Sr. C.C.O.  

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCT
URES I 
MOBILITAT 

19-9-16 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

Permís per instal·lació de bústia a la Ma-10 exp. 
853/2016 

Sra. M.T.G.M.  
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DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCT
URES I 
MOBILITAT 

19-9-16 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

Permís per variació traçat de línia aèria a la Ma-1100 
exp. 902/2016 

TELEFONICA DE ESPAÑA, SAU 

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCT
URES I 
MOBILITAT 

22-9-16 ALTRES Finalització exp. ref. DA 03/2016 danys Sra. M.A.M.V. 83,59 

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCT
URES I 
MOBILITAT 

19-9-16 ALTRES Finalització exp. ref. DA 05/2016 danys Sr. A.A.A.M. 488,99 

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCT
URES I 
MOBILITAT 

22-9-16 INICIAR EXPEDIENT Inici exp. contractació ref. 17/2016 .  

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCT
URES I 
MOBILITAT 

22-9-16 INICIAR EXPEDIENT Inici exp. contractació ref. 16/2016 .  

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCT
URES I 
MOBILITAT 

22-9-16 ALTRES Aprovació 1a pròrroga exp. contrac. ref. 26/2011 UTE IMESAPI - ROIG 164939,28 

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCT
URES I 
MOBILITAT 

15-9-16 DEVOLUCIÓ TAXA Devolució de taxa al Sr. E.I.R. Sr. E.I.R. 125,68 

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCT
URES I 
MOBILITAT 

15-9-16 DEVOLUCIÓ TAXA Devolució taxa exp. 2012013545 Sr. G.A.F. 122,97 

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCT
URES I 
MOBILITAT 

2-9-16 CATALOGACIÓ 
VEHICLE HISTÒRIC 

Catalogació de vehicle històric  amb núm. bastidor 
1130441001049 

Sr. H.J.F.  

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCT
URES I 
MOBILITAT 

2-9-16 CATALOGACIÓ 
VEHICLE HISTÒRIC 

Catalogació vehicle històric amb núm. bastidor 
124CS10108105  

Sra. S.R.H.M.  

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCT
URES I 
MOBILITAT 

2-9-16 CATALOGACIÓ 
VEHICLE HISTÒRIC 

Catalogació vehicle històric amb núm. bastidor 
8R01J100349 

Sr. K.F.M.  

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCT
URES I 
MOBILITAT 

12-8-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Reconeixement obligació contracte menor exp. 
16M03355 

CENTRO DE 
ESTUDIO Y 
CONTROL DEL 
RUIDO, SL 

6655 

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCT
URES I 
MOBILITAT 

8-9-16 ALTRES Requeriment de pagament de les despeses derivades 
de la publicació al BOIB anunci exp. 6/2016 

ACSA OBRAS E 
INFRAESTRUCTURAS
, SA 

264,28 

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCT
URES I 
MOBILITAT 

8-9-16 ALTRES Requeriment de pagament de les despeses derivades 
de la publicació al BOIB anunci licitació exp. 3/2016 

COMASA 260,1 
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DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCT
URES I 
MOBILITAT 

8-9-16 ALTRES Requeriment de pagament despeses derivades de la 
publicació al BOIB anunci licitació exp. 1/2016 

AMER E HIJOS, SA 265,13 

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCT
URES I 
MOBILITAT 

14-9-16 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

Permís per condicionament accés a la Ma-19a exp. 
541/2016b 

BENZINERES LLUCMAJOR, SL 

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCT
URES I 
MOBILITAT 

17-8-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Abonament factura 63a certificació exp. 35/10 ELECTROHIDRAULIC
A MANACOR, SA 

22163,06 

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCT
URES I 
MOBILITAT 

19-8-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Abonament factura  5a certificació exp. 15/15 lot 4 MATIAS ARROM 
BIBILONI, SL 

131232,53 

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCT
URES I 
MOBILITAT 

24-8-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Abonament factura 22a certificació exp. 3/13 UTE MAN - 
TORRESCAMARA - 
ESTEL - SIQUIER 

176823,8 

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCT
URES I 
MOBILITAT 

19-8-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Abonament factura 5a certificació exp. 15/15 lot 1 ELSAMEX, SA 126257,72 

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCT
URES I 
MOBILITAT 

24-8-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Abonament factura 1a certificació exp. 27/15 VIAS Y 
CONSTRUCCIONES, 
SA 

14488,04 

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCT
URES I 
MOBILITAT 

18-8-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Abonament factura 43 certificació exp. 38/11 UTE ROIG - 
ELECTRONIC TRAFIC  

17733,87 

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCT
URES I 
MOBILITAT 

17-8-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Abonament factura 3a certificació contracte exp. 18/15 VOPSA 162101,28 

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCT
URES I 
MOBILITAT 

17-8-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Abonament factura 3a i darrera certificació exp. 26/15 MATIAS ARROM 
BIBILONI, SL 

160374,71 

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCT
URES I 
MOBILITAT 

26-8-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Abonament factura 21a certificació exp. 15/14 OHL 0 

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCT
URES I 
MOBILITAT 

19-8-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Abonament factura certificació final exp. 32/14 ACSA 58250,27 

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCT
URES I 
MOBILITAT 

22-8-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Abonament factura 20a certificació exp. 15/14 OHL 0 

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCT
URES I 
MOBILITAT 

18-8-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Abonament factura 62a certificació exp. 33/10  UTE CONSERVACIO 
INTEGRAL Ma-13 

199887,63 
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DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCT
URES I 
MOBILITAT 

22-9-16 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

Permís per posar barreres a accés a la Ma-13 exp. 
491/2016b 

Sr. A.S.G.  

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCT
URES I 
MOBILITAT 

26-8-16 ALTRES Resolució procediment de responsabilitat patrimonial 
ref. RP 5/2015 

Sr. M.C.M.  

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCT
URES I 
MOBILITAT 

30-8-16 ARXIU EXPEDIENT Arxiu reclamació responsabilitat patrimonial ref. RP 
22/2016 

Sr. J.J.G.M.  

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCT
URES I 
MOBILITAT 

12-8-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Reconeixement obligació factura exp. contrac. 
12/2012/F/1/02 

ANETO 
CONSULTORES, SL 

274832,48 

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCT
URES I 
MOBILITAT 

18-8-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Abonament factura 2a certificació exp. 21/15 VOPSA 142584,5 

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCT
URES I 
MOBILITAT 

1-9-16 APROVACIÓ INICI 
EXP. 
CONTRACTACIÓ 

Aprovació inici exp. projecte de construcció 
passarel·la peatonal Ma-3500 

. 145693,79 

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCT
URES I 
MOBILITAT 

27-9-16 APROVACIÓ INICI 
EXP. 
CONTRACTACIÓ 

Aprovació projecte exp. contrac. clau:16-080-BS ? 1049114,29 

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCT
URES I 
MOBILITAT 

28-9-16 ALTRES Autorització i inclusió en la nòmina de dietes de 
manutenció MES JULIOL 2016 

INFRAESTRUCTURES 
I MOBILITAT 

2007,32 

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCT
URES I 
MOBILITAT 

1-9-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Abonament factura 61a certificació servei 
manteniment exp. 36/10 

VIABAL 
MANTENIMENT I 
CONSERVACIÓ, SA 

1099106,4 

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCT
URES I 
MOBILITAT 

15-9-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Abonament factura 62a certificació exp. 36/10 VIABAL 
MANTENIMENT I 
CONSERVACIÓ, SA 

1099106,4 

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCT
URES I 
MOBILITAT 

22-9-16 ALTRES Finalització exp. ref. DA 04/2016  Sr. G.LL.S. 1578,94 

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCT
URES I 
MOBILITAT 

20-9-16 ADJUDICACIÓ 
EXPEDIENT DE 
CONTRACTACIÓ 

Adjudicació exp. contractació subministrament energia 
elèctrica  

ENDESA ENERGIA, 
SAU 

 

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCT
URES I 
MOBILITAT 

27-9-16 ALTRES Finalització exp. de danys ref. DA 08/2016 Sr. J.C.R. 283,85 

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCT
URES I 
MOBILITAT 

9-9-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Relació de factures amb referència núm. 
79/45300/20160622. 

? 374,07 
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DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCT
URES I 
MOBILITAT 

6-9-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Relació de factures de SOLRED S.A. amb referència 
núm. 79/45300/20160617. 

? 5377,91 

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCT
URES I 
MOBILITAT 

29-8-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Relació de factures amb referència núm. 
79/45300/20160608. 

? 738,72 

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCT
URES I 
MOBILITAT 

7-9-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Relació de factures de DISTRIBUIDORA ROTGER 
S.L. amb referència núm. 79/45300/20160621. 

? 126,21 

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCT
URES I 
MOBILITAT 

5-9-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Relació de factures de EMAYA, EMPRESA 
MUNICIPAL D'AIGÜES I CLAVEGUERAM, SA amb 
referència núm. 79/45300/20160620. 

? 2200,53 

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCT
URES I 
MOBILITAT 

5-9-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Factura de INTERNACIONAL BALEAR COURIER 
S.L. amb referència núm. 79/45300/20160618. 

? 59,62 

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCT
URES I 
MOBILITAT 

31-8-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Relació de factures amb referència núm. 
79/45300/2016061500. 

? 626,21 

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCT
URES I 
MOBILITAT 

29-8-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Relació de factures amb referència núm. 
79/45300/2016061100. 

? 1889,28 

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCT
URES I 
MOBILITAT 

29-8-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Relació de factures amb referència núm. 
79/45300/2016060300. 

? 457,27 

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCT
URES I 
MOBILITAT 

29-8-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Relació de factures de JURADO PROVINCIAL DE 
EXPROPIACIÓN DE BALEARES amb referència 
núm. 79/45300/2016060600. 

? 203,96 

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCT
URES I 
MOBILITAT 

29-8-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Relació de factures de LA HERRAMIENTA BALEAR, 
SA amb referència núm. 79/45300/2016060400. 

? 185,64 

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCT
URES I 
MOBILITAT 

29-8-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Relació de factures de DAVA S.A. amb referència 
núm. 79/45300/20160609. 

? 1058,26 

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCT
URES I 
MOBILITAT 

30-8-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Relació de factures amb referència núm. 
79/45300/20160614. 

? 1857,91 

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCT
URES I 
MOBILITAT 

30-8-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Relació de factures amb referència núm. 
79/45300/2016061300. 

? 1531,66 

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCT
URES I 
MOBILITAT 

29-8-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Relació de factures de GENERAL DE SERVICIOS ITV 
S.A. amb referència núm. 79/45300/20160610. 

? 423,22 
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DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCT
URES I 
MOBILITAT 

15-7-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Factura de ENDESA ENERGIA, S.A. UNIPERSONAL 
amb referència núm. 79/45300/20160520. 

? 964,09 

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCT
URES I 
MOBILITAT 

11-8-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Relació de factures de TRES GLOPS, S.L. amb 
referència núm. 79/45300/20160601. 

? 249,15 

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCT
URES I 
MOBILITAT 

27-7-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Relació de factures de DE SALABERT E HIJOS, SA 
amb referència núm. 79/45300/20160528. 

? 1433,57 

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCT
URES I 
MOBILITAT 

27-7-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Relació de factures de DAVA S.A. amb referència 
núm. 79/45300/20160526. 

? 824,11 

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCT
URES I 
MOBILITAT 

27-7-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Relació de factures amb referència núm. 
79/45300/20160527. 

? 343,73 

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCT
URES I 
MOBILITAT 

19-7-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Relació de factures de l'AGENCIA TRIBUTARIA 
ILLES BALEARS amb referència núm. 
79/45300/20160522. 

? 63,03 

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCT
URES I 
MOBILITAT 

14-7-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Relació de factures amb referència núm. 
79/45300/20160517. 

? 779,77 

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCT
URES I 
MOBILITAT 

10-6-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Relació de factures amb referència núm. 
79/45300/20160427. 

? 130,82 

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCT
URES I 
MOBILITAT 

12-7-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Relació de factures amb referència núm. 
79/45300/20160516. 

? 841,7 

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCT
URES I 
MOBILITAT 

5-7-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Relació de factures de ENDESA ENERGIA, S.A. 
UNIPERSONAL amb referència núm. 
79/45300/20160514. 

? 4891,78 

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCT
URES I 
MOBILITAT 

11-7-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Relació de factures amb referència núm. 
79/45300/20160515. 

? 601,16 

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCT
URES I 
MOBILITAT 

3-10-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Relació de factures amb referència núm. 
79/45300/20160628. 

? 4538,74 

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCT
URES I 
MOBILITAT 

3-10-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Relació de factures amb codi 79/45300/2016062600 ? 11887,96 

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCT
URES I 
MOBILITAT 

30-9-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Relació de factures amb codi 79/45300/2016062700 
 

? 78,91 
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DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCT
URES I 
MOBILITAT 

30-9-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Relació de factures amb codi 79/45300/206062500 
 

? 8466,85 

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCT
URES I 
MOBILITAT 

26-9-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Relació de factures amb codi 79/45300/2016062400 
 

? 14,24 

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCT
URES I 
MOBILITAT 

23-9-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Relació de factures amb codi 79/45300/2016062300 
 

? 1988,8 

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCT
URES I 
MOBILITAT 

6-9-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Relació de factures amb codi 79/45300/2016061600 ? 4571,64 

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCT
URES I 
MOBILITAT 

31-8-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Relació de factures amb codi 79/45300/2016031600 ? 822,37 

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCT
URES I 
MOBILITAT 

25-7-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Relació de factures amb codi 79/45300/2016052900 
 

? 983,85 

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCT
URES I 
MOBILITAT 

18-7-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Relació de factures amb codi 79/45300/2016052100 
 

? 552,3 

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCT
URES I 
MOBILITAT 

7-7-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Relació de factures amb codi 79/45300/2016050600 ? 8120,63 

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCT
URES I 
MOBILITAT 

22-6-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Relació de factures amb codi 79/45300/2016040700 ? 1919,3 

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCT
URES I 
MOBILITAT 

10-6-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Relació de factures amb codi 79/45300/2016042400 
 

? 591,98 

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCT
URES I 
MOBILITAT 

13-6-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Relació de factures amb codi 79/45300/2016042600 ? 465,15 

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCT
URES I 
MOBILITAT 

6-6-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Relació de factures amb codi 79/45300/2016041700 ? 928,14 

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCT
URES I 
MOBILITAT 

17-5-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Relació de factures amb codi 79/45300/2016040200 ? 9507,19 

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCT
URES I 
MOBILITAT 

31-5-16 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA 
FIXA 

Justificació de la bestreta de caixa fixa amb número 
de compte justificatiu J/2016/93 

? 2083,8 
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DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCT
URES I 
MOBILITAT 

31-8-16 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA 
FIXA 

Justificació de la bestreta de caixa fixa amb número 
de compte justificatiu J/2016/162 

? 6457,3 

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCT
URES I 
MOBILITAT 

4-10-16 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

Permís per legalització de naus a la Ma-15 exp. 
355/2016 

Sr. G.M.T.  

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCT
URES I 
MOBILITAT 

4-10-16 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

Permís per substitució de pals en mal estat a la Ma-
2020 exp. 906/2016 

TELEFONICA DE ESPAÑA, SAU 

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCT
URES I 
MOBILITAT 

4-10-16 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

Permís per instal·lació de fletxa indicativa a la Ma-
2100 exp. 143/2016 

HOTEL RURAL S'ERA VELLA 

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCT
URES I 
MOBILITAT 

3-10-16 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

Permís per projecte d'adequació de nau a la Ma-1a 
exp. 839/2016 

AJ. ANDRATX  

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCT
URES I 
MOBILITAT 

4-10-16 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

Permís per renovació de voravies a la Ma-5010 exp. 
917/2016 

AJ. ALGAIDA  

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCT
URES I 
MOBILITAT 

26-8-16 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

Permís per instal·lació de xarxa BT a la Ma-15 exp. 
706/2016 

Sr. J.M.M.A.  

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCT
URES I 
MOBILITAT 

27-9-16 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

Permís per ocupació temporal de romanent a la Ma-13 
exp. 178/2016 

JARDINERIA BISANYES, SL 

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCT
URES I 
MOBILITAT 

4-10-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Relació de factures de DAVA S.A. amb referència 
núm. 79/45300/20160701. 

? 189,12 

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCT
URES I 
MOBILITAT 

5-10-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Relació de factures amb codi 79/45300/2016070200 ? 1655,57 

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCT
URES I 
MOBILITAT 

30-9-16 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA 
FIXA 

Justificació caixa fixa amb número de compte 
justificatiu J/2016/182 

? 2139,34 

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCT
URES I 
MOBILITAT 

21-7-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Relació de factures amb referència 
núm.79/45300/2016052500 

? 293,14 

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCT
URES I 
MOBILITAT 

22-7-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Relació de factures amb referència 
núm.79/45300/2016051900 

? 1225 

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCT
URES I 
MOBILITAT 

22-7-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Relació de factures amb referència 
núm.79/45300/2016051800 

? 725,52 
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DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCT
URES I 
MOBILITAT 

22-7-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Relació de factures amb referència 
núm.79/45300/2016052400 

? 284,74 

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCT
URES I 
MOBILITAT 

26-7-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Relació de factures amb referència 
núm.79/45300/2016053000 

? 1718,06 

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCT
URES I 
MOBILITAT 

22-7-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Relació de factures amb referència 
núm.79/45300/2016052300 

? 8847,03 

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCT
URES I 
MOBILITAT 

27-7-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Relació de factures amb referència 
núm.79/45300/2016051300 

? 447,48 

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCT
URES I 
MOBILITAT 

28-7-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Relació de factures amb referència 
núm.79/45300/2016053100 

? 2011,49 

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCT
URES I 
MOBILITAT 

29-9-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Relació de factures amb referència 
núm.79/45300/2016052900 

? 2578,48 

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCT
URES I 
MOBILITAT 

9-8-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Relació de factures amb referència 
núm.79/45300/2016060500 

? 746,7 

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCT
URES I 
MOBILITAT 

29-8-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Relació de factures amb referència 
núm.79/45300/2016061200 

? 1333,54 

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCT
URES I 
MOBILITAT 

6-10-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Relació de factures amb referència 
núm.79/45300/2016063000 

? 175,32 

 


