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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DEL CONSELL DE 
MALLORCA 
 
Identificació de la sessió 
 
Núm.: 20/2016 
Caràcter: ordinària  
Data: 12 de desembre de 2016 
Hora: de 9.09 h a 14:11 h 
Lloc: sala de plens 
 
Assistents:  

Hble. Sr. President: Miquel Ensenyat Riutort. 

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

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

Hi ha excusat l’assistència l’Hble. Sr. conseller Mauricio Rovira de Alós. 

Secretari general: Sr. Jeroni M. Mas Rigo. 
Interventora general, per substitució: Sra. Francisca Martorell Pujadas. 
 
ORDRE DEL DIA: 
 
I) PART RESOLUTIVA 
 
PRESIDÈNCIA 
 
1. Presa de possessió de la Sra. Coloma Terrassa Ventayol. 
 
2. Aprovació acta anterior (10-11-2016) 
 
3. Proposta per la qual s’aprova definitivament la modificació del Reglament orgànic 
del Consell Insular de Mallorca. 
 
4. Proposta de rectificació de l’acta de la sessió ordinària del Ple del Consell de 
Mallorca de dia 13 d’octubre de 2016. 
 
5. Declararacions Institucionals. 
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6. Decrets a ratificar. 
 
a) Decret del president del Consell Insular de Mallorca pel qual es proposa un membre 
suplent del Consell Econòmic i Social. 
 

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

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

b) Decret del president del Consell Insular de Mallorca pel qual es determina el regime 
de dedicación del conseller Joan Rotger Seguí 

c) Decret del president del Consell Insular de Mallorca pel qual es nomenen alts càrrecs. 

DEPARTAMENT DE CULTURA, PATRIMONI I ESPORTS 

8. Modificació de l’acord del Ple del Consell Insular de Mallorca de dia 6 de març de 
2006, relativa a: 1) El punt 4 sobre la variació de l’aportació plurianual, i 2) la 
prescripció “Tercera”, apartat B) que tracta del “pagament de l’aportació plurianual”, 
relatiu a la Fundació Teatre Principal de Palma, per fer front  a les quotes de l’operació 
de préstec corresponent a les obres de condicionament i l’adquisició de l’equipament 
escènic. 
 
9. Proposta de l’acord relatiu a la creació del Museu d’Art del Consell de Mallorca. 
 
10. Aprovació definitiva del Programa de conservación de les torres del sistema 
costaner de defensa, vigilància i alerta de Mallorca. 
 
11. Proposta de nomenament del representant del Consell Insular de Mallorca a 
l’Assemblea Balear de l’Esport i dels representants dels esportistes federats i dels clubs 
esportius a l’Assemblea Balear de l’Esport. 
 

DEPARTAMENT DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA I PRESIDÈNCIA 

12. Proposta d’aprovació del Reconeixement extrajudicial  de crèdits del Departament 
de Participació Ciutadana i Presidència. Any 2015. Relacions F/2016/28 i F/2016/33. 
Factures 2015, import: 1.579,13 € 
 
13. Proposta d’aprovació del Reconeixement extrajudicial  de crèdits del Departament 
de Participació Ciutadana i Presidència. Any 2016. Relacions F/2016/20, F/2016/30, 
F/2016/35, F/2016/38 i F/2016/40. Factures 2016. import: 10.895,42 €. 
 

DEPARTAMENT DE TERRITORI I INFRAESTRUCTURES 

14. Proposta d’aprovació del conveni de delegació de competències del municipi de 
Bunyola en el Consell Insular de Mallorca.Agència Disciplina Urbanística. 
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15. Proposta d’aprovació del conveni de delegació de competències del municipi de 
Santa Maria del Camí en el Consell Insular de Mallorca. Agència Disciplina 
Urbanística. 

16. Proposta d’acord de ple relatiu a l’expedient sancionador en matèria de carreteres 
amb referència es núm. 30/2015 (“MALLA, S.A.”) 
 
17. Proposta d’acord de ple relatiu a l’expedient sancionador en matèria de carreteres 
amb referència es núm. 31/2015 (“MALLA, S.A.”) 
 
18. Proposta d’acord de ple relatiu a l’expedient sancionador en matèria de carreteres 
amb referència es núm. 32/2015 (“MALLA, S.A.”) 
 
19. Proposta d’acord per a l’aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdits del 
departament de Territori i Infraestructures  (Direcció Insular de Infraestructures i 
Mobilitat ) EXP. 2016REC55.07, import: 38.151,15 €. 
 
20. Proposta d’acord per a l’aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdits del 
departament de Territori i Infraestructures  (Direcció Insular de Infraestructures i 
Mobilitat ) EXP. 2016REC55.08, import: 62.769,28 €. 
 
21. Proposta d’acord per a l’aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdits del 
departament de Territori i Infraestructures  (Direcció Insular de Infraestructures i 
Mobilitat ) Exp. 2016REC 55.10, import: 274,63 € 
 
22. Proposta d’aprovació provisional de l’ordenança fiscal de modificació de 
l’Ordenança fiscal reguladora de la taxa pel servei d’inspecció tècnica de vehicles que 
presta el Consell de Mallorca (revisió segons l’IPC per a l’any 2017)  
 

DEPARTAMENT DE BENESTAR I DRETS SOCIALS  

23. Proposta d’acord d’aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdits de l’Institut 
Mallorqui d’Afers Socials (exp. rec 19/2016), import: 2.937,11 €. 
 
24. Modificació del contracte de gestió del servei públic per a l’acolliment d’exclosos 
socials i sense sostre en règim de concert (Casa de família) subscrit amb l’entitat 
Fundació Social La Sapiència. 
 
25. Aportació pluriennal al Consorci de Recursos Sociosanitaris i assistencials de les 
Illes Balears. 
 
26. Proposta d’acord d’aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdits de l’Institut 
Mallorquí d’Afers Socials (Exp. REC 22/2016) 

 

DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT 

27. Proposta d’aprovació inicial de les tarifes de tractament de gestió de residus urbans 
de Mallorca per a l’any 2017 
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DEPARTAMENT DE DESENVOLUPAMENT LOCAL 

28. Assignar a les obres sol·licitades pels ajuntaments les ajudes aprovades en el marc 
del Pla Especial d’Ajudes 2016-2017 a les corporacions locals de Mallorca per a obres i 
serveis de competència municipal. 
 
29. Assignació als vehicles sol·licitats pels ajuntaments i l’Entitat Local Menor de 
Palmanyola de les ajudes aprovades en el marc del pla especial d’ajudes 2016-2017 a 
les corporacions locals de Mallorca per  a l’adquisició de vehicles 100% elèctrics per a 
la prestació de serveis de competència municipal. 
 
30. Acord d’aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit del Departament de 
Desenvolupament Local corresponent a les factures de la relació F/2016/26 de la 
Direcció Insular d’Emergències per béns subministrats i serveis prestats durant 
l’exercici 2016. 
 
31. Proposta de l’acord de la Junta Rectora de l’Institut de l’Esport Hípic de Mallorca al 
Ple del Consell de Mallorca, per a l’aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdits 
corresponent a la indemnització substitutòria relativa al subministrament d’energia 
electrica a l’any 2016 (Relació F/2016/2) 
 

DEPARTAMENT DE MODERNITZACIÓ I FUNCIÓ PÚBLICA 

32. 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: 34.163 €. 
 

II) PART DE CONTROL 

33. Decrets i resolucions per donar-ne compte 

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

b) Relació de resolucions de modificacions de crèdits . 

 
MOCIONS IMPULSORES O DE TRÀMIT I DE CARÀCTER IDEOLÒGIC  
 
34. 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. 
 
35. Moció que presenta el Grup El Pi- Proposta per les Illes Balears del Consell de 
Mallorca en vers A la Diada de Mallorca. 
 
36. Moció que presenta el Grup de consellers del Partit Popular envers carreteres 
municipi d’Escorca. 
 
37. Moció que presenta el Grup de consellers del Partit Popular envers exigència del 
català. 
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38. Moció que presenta el Grup de consellers del Partit Popular envers l’establiment de 
protocol de mesures de protecció del patrimoni de Mallorca. 
 
39. Moció conjunta que presenten el Grup Socialista, Més per Mallorca i Podem 
Mallorca sobre modificació del barem de valoració i reconeixement mínim del 33% de 
discapacitat per a persones amb malalties neurodegeneratives diagnosticades. 
 
40. Moció que presenta el Grupo Ciudadanos (Partido por la Ciudadania), del Consell 
de Mallorca, solicitando al Consell de Mallorca que promueva a través del deporte 
escolar medidas para que  se fomente la figura del educador deportivo. 
 
INTERPEL·LACIONS 
 
41. Interpel·lació  que presenta la Sra. Francisca Mora Veny a la Sra. Margalida 
Puigserver sobre Política de residencies del Consell de Mallorca. 
 
42. Interpel·lació que presenta la Sra. Catalina Cirer Adrover al Sr. Miquel Ensenyat 
Riutort sobre model de gestió dels Centres Residencials de gent gran. 
 
PREGUNTES 
 
43. Pregunta que formula la Sra. Francisca Mora Veny al Sr.  Francesc Miralles 
(Cultura en Xarxa) 
 
44. Pregunta que formula la Sra. Francisca Mora Veny al Sr.  Jesús Jurado 
(Subvencions associacions segona edat de Mallorca) 
 
45. Pregunta que formula la Sra. Catalina Cirer Adrover a la Sra. Margalida Puigserver 
Servera (modificació import RMI a la baixa). 
 
46. Pregunta que formula la Sra. Esperanza Català Ribó al Sr. Francesc Miralles 
Mascaró (compra poblat Talaiòtic Els Antigors) 
 
47. Pregunta que formula el Sr. Joan Rotger Seguí a la Sra. Mercedes Garrido 
Rodríguez (construcció variant Nord d’Inca) 
 
48. Pregunta que formula el Sr. Jeroni Salom Munar al Sr. Joan Font Massot (pagament 
del Serpreisal) 
 
49. Pregunta que formula la Sra. Margalida Roig Catany al Sr. Cosme Bonet Bonet 
(places aparcament en règim de lloguer) 
 
50. Pregunta que formula el Sr. Joan Rotger Seguí al Sr. Francesc Miralles Mascaró 
(comissió estudi sobre edificis de valor singular) 
 
51. Pregunta que formula el Sr. Antoni Serra Comas a la Sra. Mercedes Garrido 
Rodríguez (rebaixa protecció àrees d’exclusió de la Serra de Tramuntana) 
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PRECS 

III)DESPATX EXTRAORDINARI 
 
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 
I) PART RESOLUTIVA 
 
PRESIDÈNCIA 
 
PUNT 1. PRESA DE POSSESSIÓ DE LA SRA. COLOMA TERRASSA 
VENTAYOL. 
 

El Sr. PRESIDENT li formula, textualment, a la Sra. Terrasa la pregunta següent: 

“Sra. Coloma Terrasa Ventayol, jurau o prometeu, per la vostra consciència i el vostre 
honor, complir fidelment les obligacions del càrrec de consellera del Consell Insular de 
Mallorca amb lleialtat al Rei i servar i fer servar la Constitució com a norma fonamental 
de l’Estat, així com l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears?” 

La Sra. TERRASA (PP) contesta: “Sí, ho jur.” i pren possessió del seu càrrec com a 
consellera. 

 
PUNT 2. APROVACIÓ ACTA ANTERIOR (10-11-2016) 
 

La Sra. TERRASA (PP) intervé per anunciar que s’abstendrà en la votació d’aquest 
punt perquè es tracta de l’acta d’un ple en què no era present. 

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

Es troben absents el Sr. Antoni Serra Comas, el Sr. Lucas Gálvez Garrido, el Sr. Onofre 
Ferrer Riera i el Sr. Joan Rotger Seguí. 

 

PUNT 3. PROPOSTA PER LA QUAL S’APROVA DEFINITIVAMENT LA 
MODIFICACIÓ DEL REGLAMENT ORGÀNIC DEL CONSELL INSULAR DE 
MALLORCA 

Es dona compte de la següent proposta del president que diu: 

Antecedents 

1. En data 13 d’octubre de 2016, el Ple del Consell aprovà, per unanimitat, la 
modificació parcial del Reglament orgànic. 
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2. L’acord a estat sotmès a informació pública per un període de trenta dies, mitjançant 
la inserció d’anuncis en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i en el tauler d’edictes 
d’aquest Consell, sense que s’hagin presentat reclamacions ni suggeriments. 

3. També s’ha donat audiència a les associacions inscrites en el Registre d’Entitats de 
Participació Ciutadana, sense que tampoc s’hagin presentat reclamacions ni 
suggeriments. 

4. L’acord es va trametre a l’Institut Balear de la Dona, de conformitat amb la Llei 
11/2016, de 28 de juliol, d’igualtat de dones i homes. Aquest organisme ha tramès un 
informe sobre l’impacte de gènere. 

5. També s’ha donat trasllat de l’acord al Servei de Normalització Lingüística, que  ha 
efectuat determinades correccions gramaticals o d’estil. 

6. En data 2 de desembre de 2016, el secretari general ha emès l’informe preceptiu, amb 
les següents consideracions jurídiques: 

Primera.  El punt 3r de l’acord de 13 d’octubre determina que: «En el supòsit que no es 
presentin reclamacions ni observacions, durant el període d’informació pública, ni 
tampoc per part de l’Institut Balear de la Dona, l’acord inicial passarà automàticament a 
definitiu.» Ara bé, atès que aquest Institut fa dues “propostes de millora i 
recomanacions”, es considera oportú que hi ha hagi un pronunciament exprés del Ple del 
Consell acceptant o rebutjant les recomanacions. 

Segona. Les propostes de millora i recomanacions de l’esmentat Institut consisteixen 
en: 

a) Tenir en compte les recomanacions de l’apartat d’aquest informe pel 
que fa al llenguatge emprat en la proposta normativa. 

b) Incloure en la redacció l’obligació de fomentar una presència 
equilibrada d’homes i dones en quan a la composició del Consell de 
Mallorca, així com als òrgans col·legiats que en depenen. 

Pel que fa a l’apartat a), les recomanacions consisteixen en:  

- En tot l’articular es recomana substituir “els consellers”, per “els 
consellers i conselleres”. 

- En l’article 14 bis es recomana substituir “el secretari” per “el 
secretari o secretaria”. 

- En l’article 78 es recomana substituir “un únic representant” per “una 
única persona en representació”. 

Segons l’informe de l’IBD, «la clàusula final incorporada com a disposició addicional 
única que estableix que “les referències en gènere masculí referides a persones que 
conté aquest Reglament s’han d’entendre referides al gènere masculí i al gènere 
femení”, no és adequada des del punt de vista dels objectius de les polítiques d’igualtat, 
atès que és tracta d’una opció que pot interpretar-se com a sesgada (sic) i 
discriminatòria, ja que implica que un dels sexes és superior a l’altra.» (La negreta és de 
l’original). 

Per tant, qui subscriu proposa que s’accepti la recomanació feta i, conseqüentment, 
s’elimini la disposició addicional única. 
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Pel que fa a l’apartat b), val a dir que l’informe diu el següent:  

«En l’àmbit de la Norma no s’ha detectat l’existència de cap desigualtat per qüestió de 
gènere, però es considera que la seva aplicació pot suposar un manteniment de les 
desigualtats, i d’incompliment dels objectius de les polítiques d’igualtat...» 

Conseqüentment, es proposa afegir a l’article 13 (“Representació en òrgans col·legiats i 
entitats dependents”), un tercer apartat amb la redacció següents: 

«3. En la designació dels seus representants, els grups polítics han de fomentar una 
presència equilibrada d’homes i dones.» 

Proposta 

Atès tot l’anterior es proposa que el Ple adopti els acords següents: 

Primer. Acceptar les recomanacions fetes per l’Institut Balear de la Dona, en els termes 
exposats a l’informe del secretari general. 

Segon. Acceptar la correcció lingüística, efectuada pel Servei de Normalització 
Lingüística. 

Tercer. Aprovar definitivament la modificació del Reglament orgànic del Consell de 
Mallorca, que es transcriu a continuació i procedir a la seva publicació en el Butlletí 
Oficial de les Illes Balears. 

 

PREÀMBUL 

 

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

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

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

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

 

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

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

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

Article 5. Drets dels consellers i de les conselleres  

1. Tots els consellers i totes les conselleres tenen dret: 

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

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

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

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

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

Dos. L’article 6 queda redactat de la manera següent: 

 Article 6. Deures dels consellers i de les conselleres 

1. Tots els consellers i totes les conselleres tenen el deure de: 

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

b) Comunicar a la Presidència les absències fora de Mallorca que excedeixin de vuit 

dies, i concretar-ne la durada previsible. 
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c) Guardar silenci sobre les informacions que se’ls faciliten per fer possible el 
desenvolupament de la seva funció, singularment sobre les que han de servir 
d’antecedent per a decisions que encara que encara no s’ha adoptat. 

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

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

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

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

3. El Consell de Mallorca obrirà un Registre d’invitacions en què els membres 
de la corporació i els consellers executius i les conselleres executives han de fer 
constar les invitacions en estades fora del seu domicili que els hagin fet per 
raons del seu càrrec 

4. Així mateix, tots els consellers i totes les conselleres queden obligats a: 

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

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

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

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

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

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

3. En la designació dels seus representants, els grups polítics han de fomentar 
una presència equilibrada d’homes i dones. 

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

Capítol IV 

Comunicacions electròniques dels membres corporatius  
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Article 14. Comunicació electrònica 

Els membres corporatius tenen el dret i el deure de comunicar-se amb el Consell 
de Mallorca per mitjans electrònics. Els grups polítics, a través de les seves 

secretaries i amb el suport del personal del Consell, han de facilitar l’exercici 
correcte de les comunicacions electròniques. No es permeten comunicacions 

d’altre tipus, tret que concorrin circumstàncies que ho justifiquin. 

Article 14 bis. Sistema intern de comunicacions i publicacions electròniques 

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

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

Article 14 ter. Carpeta genèrica expedients 

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

Article 14 quarter. Carpeta particular expedients 

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

Article 14 quinquies. Tauler intern dels grups polítics 

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

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

Capítol V 

Registre d’interessos 

Article 15. Registre d’interessos 

1. En el Registre d’interessos de la corporació s’inscriuen les declaracions 
següents: 
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a) La declaració sobre causes de possible incompatibilitat i activitats que 
proporcionen o poden proporcionar ingressos econòmics s’inscriu en el Registre 
d’activitats. 

b) La declaració sobre béns i drets patrimonials s’inscriu en el Registre de béns 
patrimonials. 

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

Article 16. Declaració d’interessos 

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

a) Identificació dels béns mobles i immobles que integren el patrimoni personal, 
amb designació, si escau, de la inscripció registral i de la data en què s’han 
adquirit. 

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

c) La participació en societats de tot tipus. 

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

Article 17. Publicitat del Registre d’interessos 

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

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

Article 28. Atribucions del Consell Executiu 
 
A més de les funcions que li assigna la Llei de consells insulars, i sens perjudici 
de les que li puguin ser delegades per altres òrgans de govern, el Consell 
Executiu ha d’exercir, en tot cas, les atribucions següents: 

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

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

c) Aprovar els plans d’actuació que proposin els departaments. 
d) Aprovar els convenis amb altres entitats públiques o privades. 
e) Contractar i atorgar concessions, incloses les pluriennals fins a quatre 

anys, en la quantia que que determinin les bases d’execució del 
pressupost, i sempre que la competència no correspongui al Ple del 
Consell de Mallorca. 



13 

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

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

h) Aprovar el Pla estratègic de subvencions dels diferents departaments del 
Consell. 

i) Declarar la urgència i/o l’emergència de les ajudes o subvencions 
referides en les lletres f) i g) anteriors, quan no estan atribuïdes a altres 
òrgans. 

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

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

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

m) Resoldre les sol·licituds de reconeixement de compatibilitat d’alts 
càrrecs. 

n) Aprovar el Pla de formació de personal. 
o) Emetre informes o les consultes que sol·licitin altres administracions 

públiques, llevat que els esmentats tràmits estiguin atribuïts a un altre 
òrgan. 

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

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

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

Secció 4a. Les actes digitals 

Article 68 bis. Actes del Ple 

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

Article 68 ter. Acta digital 

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

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



14 

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

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

Article 68 quater. Clàusula de responsabilitat 

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

Article 68 quinquies. Règim supletori 

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

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

Article75 bis. Compareixença personal directiu 

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

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

Article 76 bis. Comissió de Transparència 

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

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

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

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

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

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

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

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

 - A la Presidència de la corporació, si la persona que ha incomplert el codi és 
conseller executiu o alt càrrec, perquè el destitueixi. 

- Al Ple del Consell, en cas dels consellers i de les conselleres electes, perquè, si 
escau, adopti les mesures pertinents per obligar-lo a complir el Codi. 

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

 Article 78. Drets de les associacions 
 1. Les associacions de l’article anterior tenen dret a: 
 a) Rebre informació directa dels assumptes que són de llur interès. 

b) Rebre les publicacions, periòdiques o no, que editi el Consell, sempre que 
resultin d’interès per a l’entitat, atès el seu objecte social. 
c) Presentar propostes d’actuació en l’àmbit de les matèries de competència del 
Consell. 
d) Formar part dels òrgans de participació. 
e) Accedir a l’ús de mitjans públics del Consell, especialment locals i mitjans de 
comunicació, amb les limitacions que imposa el fet que coincideixin a l’hora 
d’usar-los diverses associacions o el Consell mateix, i són responsables de com 
tracten les instal·lacions. 

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

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

 Article 79. Registre d’Entitats de Participació ciutadana 

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

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

Dotze.- Es modifiquen les lletres a) a c) de l’apartat 1 de l’article 38, el contingut de les 
quals queda redactat de la manera següent: 

a) El director o la directora, que la presideix i que ha de nomenar la Presidència de la 
comissió i que pot ser tant un director o una directora insular del departament amb 
competències en la matèria, el secretari o la secretària tècnica del departament, o un 
funcionari o funcionària del Consell Insular pertanyent al grup A1. 

b) El vicedirector o la vicedirectora, que ha de designar la Presidència de la comissió 
entre les persones indicades en l’apartat anterior i que substitueix la persona que ocupa 
el càrrec de director o de directora en cas d’absència, malaltia o impossibilitat. 

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

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

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

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

Disposició addicional primera. Assemblea de Batles i Batlesses de Mallorca 

L’Assemblea de Batles i Batlesses de Mallorca es regula pel Reglament 
d’organització i funcionament aprovat pel Ple del Consell dia 14 de gener de 
2008. 

Dos. Se suprimeix la disposició transitòria única. 

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

Dins dels tres mesos següents a l’entrada en vigor d’aquest Reglament, el Ple del 
Consell ha d’aprovar inicialment la modificació dels estatuts dels organismes i de les 

entitats del sector públic insular, a fi de complir el que disposa l’article 13.1. 

Disposició final. Entrada en vigor. 

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

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

 

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

Es troben absents el Sr. Antoni Serra Comas, el Sr. Lucas Gálvez Garrido, el Sr. Onofre 
Ferrer Riera i el Sr. Joan Rotger Seguí. 

 
PUNT 4. PROPOSTA DE RECTIFICACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ 
ORDINÀRIA DEL PLE DEL CONSELL DE MALLORCA DE DIA 13 
D’OCTUBRE DE 2016. 
 
Es dona compte de la següent proposta del secretari general: 
 

Antecedents 

A l’acta de la sessió ordinària del Ple de dia 13 d’octubre de 2016, aprovada pel Ple en 
la sessió ordinària de dia 10 de novembre, s’han detectat en l’apartat de «Despatx 
extraordinari» els errors següents: 

1r Segon punt despatx extraordinari. Aportació pluriennal al Consorci de recursos 
socionsanitaris i assistencials de les Illes Balears. 

Les intervencions que figuren en aquest punt corresponen al punt següent (Tercer 
punt de despatx extraordinari. Moció d’urgència del Grup del Partit Popular envers 
exigència del català als auxiliars d’infermeria). 

2n Tercer punt despatx extraordinari. Moció d’urgència del Grup del Partit Popular 
envers exigència del català als auxiliars d’infermeria. 

Les intervencions que figuren en aquest punt així com les votacions corresponen al 
punt següent (Quart punt  despatx extraordinari. Moció que presenta el Grupo 
Ciudadanos (Partido por la Ciudadanía), del Consell de Mallorca referida al Barranc de 
Son Gual-Xorrigo). 

3r Quart punt despatx extraordinari. Moció que presenta el Grupo Ciudadanos (Partido 
por la Ciudadanía), del Consell de Mallorca referida al Barranc de Son Gual-Xorrigo. 

Les votacions que figuren en aquest punt corresponen al punt anterior (Tercer punt 
despatx extraordinari. Moció d’urgència del Grup del Partit Popular envers exigència 
del català als auxiliars d’infermeria). 

Proposta 

Es proposa que el Ple adopti l’Acord següent: 

Rectificar l’acta de la sessió ordinària del Ple del Consell de dia 13 d’octubre de 2016 
en els termes assenyalats en els antecedents. 

 

La Sra. TERRASA (PP) intervé per anunciar que s’abstendrà perquè es tracta d’un acord relatiu a un ple 
en què no estava present. 

El Sr. MAS (secretari general) demana disculpes per l’errada a l’hora de confeccionar l’acta, una errada 
consistent en incloure unes intervencions en un punt en què no n’hi va haver, la qual cosa va fer que se 
capgirassin les intervencions i les votacions d’alguns punts. 
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Sotmesa l’acta a votació, s’aprova per vint-i-vuit vots a favor (PP, PSOE, MÉS per 
Mallorca, Podem Mallorca, El Pi-Proposta per les Illes i Ciudadanos-Partido de la 
Ciudadanía), cap vot en contra i una abstenció (Sra. Terrasa). 
 

Es troben absents el Sr. Lucas Gálvez Garrido, el Sr. Onofre Ferrer Riera i el Sr. Joan 
Rotger Seguí. 

 
 
PUNT 5. DECLARARACIONS INSTITUCIONALS. 
 

La Sra. BUJOSA (MÉS per Mallorca) comenta que, abans de llegir la declaració 
institucional, vol transmetre a tots els consellers les gràcies de part de la presidenta de 
l’Associació d’Amics del Poble Sahrauí per haver signat aquesta declaració institucional 
que diu així: 

 “Declaració institucional del Consell vers una solució definitiva a la situació del Sàhara 
Occidental. 

Recentment una delegació del Consell de Mallorca, acompanyada de representants 
d’altres institucions i entitats, ha visitat els campaments de refugiats sahrauís davant la 
necessitat de mantenir un diàleg polític amb el Front Polisario i mostrar el suport 
institucional a la causa sahrauí. 

Avui dia, milers de sahrauís viuen en campaments de refugiats a Algèria i altres milers 
als territoris ocupats per Marroc, on es violen els seus drets fonamentals. Cal destacar 
que el Regne de Marroc ja ha expulsat del territori a una part important del personal 
civil de MINURSO, la missió internacional de nacions pel referèndum al Sàhara 
Occidental. 

L’Estat espanyol ha de tancar les errades del passat, deixar de ser l’únic estat que no ha 
tancat els seus processos de descolonització de territoris africans. 

Durant aquest mes de desembre de 2016, Espanya assumirà la Presidència del Consell 
de Seguretat de Nacions Unides, finalitzant així dos anys de participació com a membre 
no permanent d’aquest organisme. 

Es tracta, doncs, d’un moment important perquè es pugui donar un impuls que solucioni 
definitivament i d’una vegada per totes la situació que viu el poble sahrauí des de fa més 
de 40 anys. 

Atesos els fets, els partits polítics sotasignants, manifestam el nostre suport a la causa 
sahrauí així com sol·licitam al Govern d’Espanya que, des de la Presidència del Consell 
de Seguretat de les Nacions Unides, impulsi el debat i les iniciatives polítiques que 
siguin necessàries per aconseguir una solució justa i definitiva.” 
 
 
PUNT 6. DECRETS A RATIFICAR. 
 
a) DECRET DEL PRESIDENT DEL CONSELL INSULAR DE MALLORCA PEL 
QUAL ES PROPOSA UN MEMBRE SUPLENT DEL CONSELL ECONÒMIC I 
SOCIAL. 
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Fets 

1. Mitjançant el Decret de dia 26 de maig de 2016, ratificat pel Ple en la sessió de dia 9 
de juny de 2016, es va proposar el nomenament d’un dels membres del Consell 
Econòmic i Social. 

2. La Conselleria de Treball, Comerç i Indústria ha sol·licitat, de forma urgent, que 
també es proposi el nomenament d’un membre suplent. 

Fonaments jurídics 

1. L’article 4.2 d) de la Llei 10/2000, de 30 de novembre, del Consell Econòmic i Social 
de les Illes Balears estableix que en el Grup III hi haurà cinc experts en matèria 
econòmica i social o mediambiental elegits entre persones amb especial preparació i de 
prestigi reconegut en l’àmbit corresponent, una de les quals ho ha de ser a proposta del 
Consell Insular de Mallorca. 

2. L’article 5.3 de la Llei 10/2000, de 30 de novembre, del Consell Econòmic i Social 
de les Illes Balears estipula que els membres del Grup III seran designats pel Govern de 
les Illes Balears havent consultat les institucions, entitats i associacions de rellevància 
en cada sector. 

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

Per tot això, resolc: 

1. Proposar el nomenament de la Sra. M. Antònia Carbonero Gamundí com a membre 
suplent del Grup III del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears. 

2. Comunicar-ho a la persona interessada i a la Conselleria de Treball, Comerç i 
Indústria. 

3. Donar-ne compte al Ple en la primera sessió ordinària per la ratificació. 

 

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 el Sr. Onofre Ferrer Riera i el Sr. Joan Rotger Seguí. 

 

PUNT 7. PRESA DE CONEIXEMENT DE LES MESURES ORGANITZATIVES 
ADOPTADES PER LA PRESIDÈNCIA: 

 

a) DECRET DEL PRESIDENT DEL CONSELL INSULAR DE MALLORCA PEL 
QUAL ES DELEGUEN LES FUNCIONS DE SECRETARIA DE L’INSTITUT DE 
L’ESPORT HÍPIC DE MALLORCA. 
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1. L’article 12 dels Estatuts de l’Institut de l’Esport Hípic de Mallorca, disposa que el 
secretari de l’Institut, que ho és el del Consell de Mallorca, podrà delegar les funcions 
de la Secretaria. 

2. Atès que l’Institut de l’Esport Hípic de Mallorca està adscrit al Departament de 
Desenvolupament Local, es considera convenient, per raons d’operativitat organitzativa, 
modificar la delegació de la Secretaria de l’Institut en un dels secretaris adscrit al Servei 
d’Assistència Tècnica als municipis (SAT) del Departament de Desenvolupament 
Local. 

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

 

Per tant, es proposa que la Presidència adopti el decret següent: 

1. Revocar la delegació de les funcions de Secretaria de l’Institut de l’Esport Hípic 
de Mallorca en el senyor Antoni Benlloch Ramada, secretari adjunt, de dia 6 de 
setembre de 2016. 
2. Encomanar l’exercici de les funcions de la Secretaria de la Junta Rectora de 
l’Institut de l’Esport Hípic de Mallorca al Sr. Nicolau Conti Fuster, secretari 
d’Administració local, categoria d’entrada, adscrit al SAT del Departament de 
Desenvolupament Local. 
3. Els actes administratius que s’adoptin per delegació han d’indicar expressament 
aquesta circumstància. 
4. Donar-ne compte al Ple en la primera sessió que tengui lloc. 
5. Notificar-ho a les persones interessades i publicar-ho en el Butlletí Oficial de les 
Illes Balears. 

 

Es donen per assabentats. 

 

b) DECRET DEL PRESIDENT DEL CONSELL INSULAR DE MALLORCA PEL 
QUAL ES DETERMINA EL REGIME DE DEDICACIÓN DEL CONSELLER JOAN 
ROTGER SEGUÍ. 

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

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

3. En el decret de dia 20 de juliol de 2015 es va determinar que el conseller Joan Rotger 
Seguí, del Grup de consellers del Partit Popular, havia d’exercir les seves funcions en 
règim de dietes per assistència a les sessions del Ple. 

4. El dia 9 de novembre de 2016 el portaveu del Grup de consellers del Partit Popular ha 
sol·licitat que, amb efectes econòmics administratius de dia 8 de novembre de 2016, es 
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doni de baixa al Sr. Rotger en el règim de dietes per assistència a les sessions del Ple i 
passi a exercir les seves funcions en règim de dedicació exclusiva.  

Per tant, resolc: 
1. Determinar que el Sr. Joan Rotger Seguí, amb efectes de dia 8 de novembre de 2016, 
deixa d’exercir les seves funcions en règim de dietes per assistència a les sessions del 
Ple i passa a exercir-les en règim de dedicació exclusiva . 

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

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

 

Es donen per assabentats. 

 

c) DECRET DEL PRESIDENT DEL CONSELL INSULAR DE MALLORCA PEL 
QUAL ES NOMENEN ALTS CÀRRECS. 

 

Fets 

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

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

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

Fonaments 

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

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

Per tant, resolc: 

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

DEPARTAMENT DE BENESTAR I DRETS SOCIALS 

- Magdalena Gelabert Horrach, directora insular de Menors i Família  



22 

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

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

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

 

Es donen per assabentats. 
 

DEPARTAMENT DE CULTURA, PATRIMONI I ESPORTS 

 
PUNT 8. MODIFICACIÓ DE L’ACORD DEL PLE DEL CONSELL INSULAR 
DE MALLORCA DE DIA 6 DE MARÇ DE 2006, RELATIVA A: 1) EL PUNT 4 
SOBRE LA VARIACIÓ DE L’APORTACIÓ PLURIANUAL, I 2) LA 
PRESCRIPCIÓ “TERCERA”, APARTAT B) QUE TRACTA DEL “PAGAMENT 
DE L’APORTACIÓ PLURIANUAL”, RELATIU A LA FUNDACIÓ TEATRE 
PRINCIPAL DE PALMA, PER FER FRONT  A LES QUOTES DE 
L’OPERACIÓ DE PRÉSTEC CORRESPONENT A LES OBRES DE 
CONDICIONAMENT I L’ADQUISICIÓ DE L’EQUIPAMENT ESCÈNIC. 
 
Es dóna compte de la següent proposta del vicepresident primer i conseller executiu de 
Cultura, Patrimoni i Esports que diu: 
 
Antecedents 
 
1. Dia 6 de març de 2006, el Ple del Consell Insular de Mallorca va acordar, entre 
d'altres, concedir una aportació pluriennal de 32.147.587,89 €, a favor de la Fundació 
Teatre Principal de Palma, titular del NIF G57076812, per tal de col·laborar 
econòmicament en la realització de les obres de condicionament i en l'adquisició de 
l'equipament escènic del Teatre Principal mitjançant el pagament de les obligacions 
financeres que es derivessin de l'operació de préstec que s'havia de contractar així com 
de les seves despeses de formalització. 
 
2. El fet que el préstec subscrit fos a un tipus d’interès variable feia que la quantitat que 
s’hagués d’abonar pogués variar en funció de la revisió pactada. En els darrers anys els 
tipus d’interès s’han anat revisant a la baixa, provocant que les quotes hagin estat 
menors a les estimades i per tant que hagués un sobrant a l’aportació anual 
pressupostada en el CIM. 
 
3. Per aquest motiu s’ha de modificar l’avantdit acord plenari  i aprovar unes noves 
quotes d’aportació a la Fundació Teatre Principal de Palma, en base al quadre 
d’amortitzacions elaborat pel Departament de Tresoreria, ajustades a la nova realitat i 
atenent a l’evolució dels tipus d’interès. 
 
4. Es va donar audiència tant a la Fundació Teatre Principal de Palma com al Banco 
Bilbao Vizcaya Argentaria, SA, durant un termini de 10 dies per tal que presentessin 
al·legacions. La Fundació Teatre Principal de Palma en va presentar amb entrada en el 
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Registre General el dia 28 d’octubre de 2016 amb el número 29408 i el Banco Bilbao 
Vizcaya Argentaria, SA, el dia 31 d’octubre de 2016, amb el número 29586. 
 
5. Dia 21 de novembre de 2016 la Intervenció General ha emès informe favorable de 
fiscalització. 
 
En virtut de tot el que s'ha exposat, el vicepresident primer i conseller executiu de 
Cultura, Patrimoni i Esports eleva al Ple del Consell de Mallorca, després  de 
l’aprovació per part de la Comissió Informativa General i de Comptes el següent 
 
 Acord: 
 
1. Modificar els percentatges i les anualitats de l’aportació plurianual a favor de la 
Fundació Teatre Principal de Palma, NIF G57076812, acordats en el punt 4 de l’acord 
plenari de dia 6 de març de 2006, per fer front a les quotes de l’operació de  
 
préstec corresponent a les obres de condicionament i l’adquisició de l’equipament 
escènic, tot plegat  a l’empara dels arts. 174 i 175 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 
de març, pel que s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, i 80 
a) i 81 del RD 500/1990, de 20 d’abril, i que, atenint a les característiques de l’operació 
de préstec, tindrà el quadre d’amortitzacions que consta en l’informe emès pel Tresorer 
del Consell Insular de Mallorca el dia 14 d’octubre de 2016, el qual com a motivació 
s’adjunta i forma part integrant d’aquest acord. 
 
2. Modificar parcialment la prescripció “Tercera”, apartat B, de l’acord plenari de dia 6 
de març de 2006, relativa al “pagament de l’aportació plurianual”, de manera que: 
on diu que caldrà presentar: “còpia de la documentació bancària acreditativa dels 
càrrecs bancaris efectuats per mor dels pagaments corresponents”,  
 
digui: “certificat bancari on consti la quota formada per l’amortització i els interessos 
corresponents, amb presentació, abans del 31 de gener de l’any següent, de la 
documentació bancària acreditativa dels càrrecs efectuats per mor dels pagaments 
corresponents”, tot plegat per tal que el pagament de la quota trimestral es pugui fer 
abans del càrrec bancari. 
 
3. Autoritzar i disposar una aportació plurianual de 14.520.305,88 €, a favor de la 
Fundació Teatre Principal de Palma, NIF G57076812, a càrrec de les partides 
pressupostàries: 20 33710 78902 (el principal: 14.189.962,66 €) i 20 33710 48902 (la 
part dels interessos: 330.343,22 €),  per tal de fer front econòmicament a la realització 
de les obres de condicionament i a l’adquisició de l’equipament escènic del Teatre 
Principal, mitjançant el pagament de les obligacions financeres que es derivin de 
l’operació de préstec subscrit. 
 
4. Comunicar aquest acord a la Intervenció General i a la Tresoreria. 
 

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

 
PUNT 9. PROPOSTA DE L’ACORD RELATIU A LA CREACIÓ DEL MUSEU 
D’ART DEL CONSELL DE MALLORCA. 
 
Es dóna compte de la següent proposta del vicepresident primer i conseller executiu de 
Cultura, Patrimoni i Esports que diu: 
 

Antecedents 

1. El Director Insular de Cultura, mitjançant memòria justificativa de data 11 de 
novembre de 2016, ha posat de manifest la necessitat de dur a terme l'ordenació dels 
fons d'art del Consell de Mallorca, així com posar en valor el patrimoni de la institució, 
mitjançant la proposta per a la creació del Museu d'Art del Consell de Mallorca. 

2. En data 11 de novembre s'ha emès informe favorable sobre els aspectes jurídics 
d’aquesta proposta d'acord. 

3. El secretari tècnic del Departament de Cultura, Patrimoni i Esports, en data 11 de 
novembre de 2016 va dictar la corresponent proposta d'acord. 

Fonaments 

1. D'acord amb el previst en l'article 3 Decret de Presidència del Consell de Mallorca, de 
10 de juliol de 2015, pel qual es determina l’organització del Consell Insular de 
Mallorca (publicat en el BOIB núm. 109, de 18 de juliol de 2015, modificat pel Decret 
de president del Consell de Mallorca de dia 24 de febrer de 2016 (BOIB núm. 27, de 27 
de febrer de 2016) i pel Decret de dia 9 de març de 2016 (BOIB núm. 35, de 17 de març 
de 2016), correspon al Departament de Cultura, Patrimoni i Esports, entre d'altres: 

Art. 3.b) Exercir la competència relativa a museus, arxius i biblioteques de 
titularitat autonòmica. Conservatoris de música, serveis de belles arts, 
hemeroteques i institucions semblants d'àmbit insular. 

Art. 3.e) Exercir les competències relatives a patrimoni monumental, cultural, 
històric, artístic, arquitectònic, arqueològic i paisatgístic, en els termes referits en 
l'article 34 del Reglament Orgànic del Consell de Mallorca. 

 

2. L'art 31.2, apartat e) del Reglament Orgànic del Consell de Mallorca, aprovat per 
acord del Ple, de 2 de juliol de 2001 (BOIB núm. 102, de 25 d'agost de 2001), per quant 
els consellers executius exerceixen l'atribució de 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, en virtut de les atribucions que m’han estat conferides, 
propòs que el Ple del Consell Insular de Mallorca adopti el següent: 

Acord 

1. Aprovar la creació del Museu d'Art del Consell de Mallorca. 
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2. Encomanar al Departament de Cultura, Patrimoni i Esports el desenvolupament del 
programa d'acord amb la proposta adjunta. 

 

PROPOSTA PER A LA CREACIÓ D’UN UN MUSEU D’ART DEL CONSELL DE 
MALLORCA 
 
1. MOTIVACIÓ 
Els fons d’art de les administracions públiques apareixen regulats per la llei de museus 
de les illes Balears. L’article 43 de la llei 4/2003 estableix que els fons d’art s’han 
d’organitzar com a col· leccions i integrar-se, si s’escau, en les xarxes insulars de 
museus.  
Per altra banda, a més de gestionar el seu fons d’art d’acord amb els requeriments de la 
llei de museus, el Consell de Mallorca, d’acord amb l’Estatut d’Autonomia, té assignada 
la competència de promoure l’art en l’àmbit insular. 
 
A banda dels requeriments legals, existeix una necessitat de posar en valor el patrimoni 
de la institució. En les darreres dècades, les actuacions de conservació, increment, 
catalogació i difusió del patrimoni artístic del Consell de Mallorca han estat molt 
nombroses i positives:   
catalogacions publicades d’algunes de les col·leccions (fons d’art contemporani, 
ceràmica de la col·lecció Marroig, col·lecció pictòrica Kristian Krekovic, pinacoteca de 
l’antiga Diputació), exposicions, noves adquisicions i donacions, principalment a través 
del programa Noves Presències, programes de visites guiades a Palau i La 
Misericòrdia...  
 
En qualsevol cas, totes aquestes iniciatives parcials no es pot dir que responguin a un 
pla global, integrat, ordenat i coherent. La idea de redactar un pla director sorgeix amb 
l’objectiu de reflexionar sobre el patrimoni artístic, moble i immoble, de la institució 
des d’una perspectiva de conjunt per tal de coordinar les actuacions i crear un projecte 
més complet que respongui als requeriments de la llei de museus i permeti articular 
unes polítiques en matèria de foment i difusió de la creació artística més ordenades i 
coherents 1. 
 
 
2. OBJECTIUS 
Aquest pla es presenta com un primer document per iniciar la gestió de les col·leccions 
artístiques del Consell de Mallorca des d’una perspectiva conjunta.  
 
Els objectius d’aquest pla es poden concretar en les següents línies: 

                                                 
1 "El Consell de Mallorca disposa, actualment, d’un edifici com el Centre Cultural la Misericòrdia, amb 
moltes possibilitats, però amb una infraestructura insuficient i una política expositiva improvisada i un 
museu com el Krekovic, poc aprofitat, en una de les zones de Palma amb més projecció de futur, i un 
conveni amb el museu Es Baluard, que gairebé no s’ha desplegat. Sobre aquests tres eixos, a penes 
esbossats, s’hauria de posar en marxa un pla director per consolidar i difondre el fons d’art contemporani 
del Consell de Mallorca, en una política cultural responsable, seriosa i d’acord amb el temps que vivim". 
BONNÍN, Francesc X. “El fons d’art contemporani del Consell de Mallorca: l’estat de la qüestió”. A: 
DA. Fons d’art contemporani del Consell de Mallorca (1980-2007). Palma: Departament de Cultura del 
Consell de Mallorca, 2007 (Col·lecció Gresol; 3), p. 28.   
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*Complir amb la llei de museus. 
 
 
L’adaptació i adequació del fons d’art del Consell de Mallorca i del centre Kristian 
Krekovic als requeriments de la llei de museus de les illes Balears, aprovada el 2003, és 
una exigència que ja no es pot demorar més. 
 
*Ordenar i cohesionar els serveis i projectes vinculats al patrimoni artístic de la 
institució, organitzant les iniciatives de conservació, adquisició, foment de la creació, 
difusió o exposicions a partir d’un plantejament coordinat i coherent. 
 
*Reforçar la funció social, cultural i educativa del patrimoni artístic de la institució i 
articular les iniciatives de suport i foment a la creació artística al servei de la societat i el 
seu desenvolupament.   
 
 
3. RECURSOS DISPONIBLES 
 
3.1. Les col·leccions d’art 
El Consell de Mallorca, com a institució hereva de l’antiga Diputació, compta amb un 
important llegat historicoartístic moble i immoble. 
El fons de pintura i mobiliari històric conforma una de les col·leccions públiques més 
significatives del nostre àmbit, sobretot pel que fa referència a la pintura mallorquina 
del final dels segle XIX i començament del XX. 
El fons d’art és un conjunt heterogeni de 1400 béns que integra col·leccions diverses, 
d’origen dispar. 
 
A grans trets, es poden distingir les següents col·leccions, cada una de les quals 
s’emmarca en un àmbit temàtic, cronològic i geogràfic distint: 
 
El patrimoni herència de l’antiga Diputació Provincial 
 
Marc temàtic: 
Pintura i mobiliari històric. 
Marc cronològic: 
Segle XVII a 1979. 
Marc geogràfic: 
Obres de pintors mallorquins i, en menor mesura, d’artistes de fora que han treballat a 
l’illa. 
 
La col·lecció Marroig 
 
Marc temàtic: 
Elements metàl·lics i ceràmica. 
Marc cronològic: 
Segles XIV-XX. 
Marc geogràfic: 
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Restes i elements constructius procedents d’esbucaments i reformes al nucli històric de 
Palma. 
 
La col·lecció Kristian Krekovic 
 
Marc temàtic: 
Obra pictòrica de Kristian Krekovic, indumentària recent i objectes folklòrics que el 
matrimoni Krekovic recollí durant els seus viatges per Perú. 
Marc cronològic: 
1901-1985. 
Marc geogràfic: 
Perú-Mallorca. 
 
El fons d’art contemporani 
 
Marc temàtic: 
Conjunt d’obres artístiques multidisciplinàries, que han passat a formar part del 
patrimoni de la institució per diverses vies, i que configuren una mostra heterogènia de 
la producció artística contemporània de l’illa de Mallorca. 
Marc cronològic: 1980-actualitat 
Hi ha dos nuclis importants: l’un, constituït per la pintura adscrita als 
neoexpressionismes i, en menor mesura, per l’escultura del final de la dècada dels anys 
vuitanta; l’altre, format per un art molt jove, fruit del projecte Noves Presències (2002-
actualitat). 
Marc geogràfic: 
Obres d’artistes mallorquins i, en menor mesura, d’artistes de fora que han treballat a 
l’illa. 
 
3.2. Els edificis 
 
A més de les esmentades col·leccions, el projecte del Museu d’Art del Consell de 
Mallorca es desenvoluparà en espais de tres edificis del Consell de Mallorca: 
 
Palau del Consell 
La Misericòrdia 
L’edifici Krekovic 
Finca de Raixa 
 
 

3. UN FUTUR MUSEU EN XARXA 
 
El Museu d’Art del Consell de Mallorca es concep com un museu en xarxa, ja que 
implica col·leccions ubicades en tres espais diferents –Palau, la Misericòrdia i l’edifici 
Krekovic-, dos dels quals –Palau i Misericòrdia- tenen uns valors historicoartístics a 
integrar en el projecte.  
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L’objectiu de proposar aquest model en xarxa és articular, cohesionar i reforçar les 
actuacions, en ocasions disperses, d’increment, conservació, investigació o difusió de 
les col·leccions d’art del Consell de Mallorca. 
 
Aquest model en xarxa implicaria: 

-una millor coordinació i racionalització dels recursos humans, econòmics i 
organitzatius dels que disposa el Consell de Mallorca en relació a la gestió del seu 
patrimoni moble i immoble. 
 
-una major cohesió i, per tant, reforç de les iniciatives de foment, difusió i 
comunicació que es duguin a terme respecte aquest patrimoni, incrementant així el 
seu potencial cultural i educatiu. 
 
 
-una gestió més coordinada dels espais expositius, a partir d’unes línies 
expositives definides que guiïn la programació en els diferents espais. 
 
-l’establiment d’uns criteris i d’unes polítiques que fomentin la creació artística 
així com les noves adquisicions, per tal d’anar configurant unes col·leccions d’art 
coherents i completes2. 
 
 

5. LES FASES DEL PLA 
 
5.1. Reconeixement del Fons d’Art del Consell de Mallorca com a col·lecció 
museogràfica 
La creació de l’estructura del museu en xarxa que es proposa implica un procés que amb 
les circumstàncies i recursos actuals no es pot dur a terme immediatament. Per tal 
d’anar fent passes cap a aquesta futura organització s’ha optat per iniciar el procés amb 
la tramitació del reconeixement del conjunt del fons d’art del Consell de Mallorca com a 
col·lecció museogràfica. 
 
D’acord amb l’article 5 del Reglament de reconeixement i registre de museus i 
col·leccions museogràfiques de Mallorca, aquesta col·lecció museogràfica comptarà 
amb els següents requisits: 
 

a)      Exposició permanent, coherent i ordenada de béns i/o col·leccions. S’ha 
d’exposar el missatge que es vol transmetre, la temàtica i la cronologia que 
abraça. S’han d’indicar les principals peces que formen l’exposició i els sistemes 
de conservació que s’hi aplicaran. 
b)      Inventari dels fons. S’ha d’explicitar el sistema de documentació emprat. 

                                                 
2 "El fons que s’ha reunit en aquests quasi trenta anys és massa heterogeni i desigual, desequilibrat en 
relació a les diferents disciplines artístiques i a la distribució cronològica de les obres, i incomplet en la 
llista d’autors respecte a l’art produït a Mallorca. Tots aquests defectes són fruit d’una política 
d’adquisicions inconstant, irregular en les formes, mancada de rigor artístic i buida de contingut crític". 
BONNÍN, Francesc X. “El fons d’art contemporani del Consell de Mallorca: l’estat de la qüestió”. A: 
DA. Fons d’art contemporani del Consell de Mallorca (1980-2007). Palma: Departament de Cultura del 
Consell de Mallorca, 2007 (Col·lecció Gresol; 3), p. 27.  
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c)      Obertura al públic amb caràcter fix, continuat o periòdic. 
d)      Mesures de seguretat adequades i suficients per als seus fons. Ha de 
disposar dels estudis sobre l’anàlisi de riscs i dels mitjans necessaris per a la 
detecció i protecció de robatoris, detecció i extinció d’incendis i protecció per 
inundacions. S’han d’indicar el sistemes de control de la humitat i de la 
temperatura. 
e)      Mesures d’accessibilitat per facilitar la investigació i la consulta dels seus 
fons. 

 
Espais expositius  
L’exposició, permanent, coherent i ordenada, de la col·lecció museogràfica del fons 
d’art del Consell de Mallorca es planteja en aquesta primera fase com una xarxa 
integrada pels següents espais expositius: 
 
*els espais visitables, degudament museografiats, del Palau del Consell. 
 
 
*dues sales de l’edifici multiusos del Centre Cultural la Misericòrdia habilitats per a 
l’exposició permanent, periòdicament renovable, del fons d’art de l’antiga Diputació. 
S’ha de tenir en compte que la pinacoteca de l’antiga Diputació constitueix un dels 
punts forts de la col·lecció i requereix uns espais per a la seva exposició permanent, més 
enllà dels béns que es troben als espais visitables de Palau.  
A més, en aquestes sales de l’ala multiusos es crearà una mostra permanent d’elements i 
fotografies sobre la història de la Casa de Misericòrdia, que permetrà completar el 
programa de visites comentades a l’edifici.  
 
*els espais expositius de l’edifici Krekovic, dedicats a l’exposició del fons pictòric 
Kristian Krekovic i del fons d’art contemporani. 
Atès el projecte, es fa necessari ubicar l'Arxiu General del Consell de Mallorca en un 
espai alternatiu i definitiu que garanteixi un correcte funcionament del mateix i alhora, 
retorni l'espai ocupat fins ara a l'ús museístic per aquest projecte. 
 
*Raixa disposa de diferents espais, tant interiors com exteriors, susceptibles de ser 
aprofitats per desenvolupar activitats culturals tals com exposicions, conferències, 
concerts, recitals, etc. 
 
Altres espais 
A més dels espais expositius, el reconeixement del fons d’art com a col·lecció 
museogràfica així mateix definirà els espais necessaris per al magatzem de les obres no 
exposades amb les adequades mesures de conservació i seguretat. 
 
Comunicació i difusió 
Un aspecte fonamental és el plantejament d’un pla de comunicació i difusió unitari de 
tots aquests espais expositius per tal de reforçar la idea de xarxa. 
En aquest sentit, es proposa dissenyar d’una manera coordinada els elements 
museogràfics i de comunicació que es considerin necessaris:  
senyalització, plafons, fullets, aplicacions tecnològiques, oferta de visites comentades, 
presència a les xarxes socials... 
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5.2. Museu d’Art del Consell de Mallorca 
Per crear l’estructura de museu en xarxa que proposam, caldrà definir la figura legal i 
crear una estructura organitzativa, amb uns recursos humans 
i dotació econòmica suficient, que permetés complir amb els requisits de la llei: 
 

Disposar d’un pla director del centre museístic. 

Béns mobles i/o col·leccions suficients i adequats a 

l’àmbit i als objectius del museu i al seu projecte museogràfic. 

Immoble adequat destinat a seu del museu amb caràcter permanent. 

Pressupost i personal suficient que en garanteixi el funcionament. 

Direcció, conservació i manteniment a càrrec de personal qualificat, la formació i 

coneixements del qual s’ajustin als continguts del museu. 

Inventari dels fons. 

Exposició ordenada de les col·leccions. 

Fons accessibles per a la investigació, la consulta, l’ensenyament, la divulgació i el 
gaudi 

públic. 

Horari de visita pública. 

Mesures de seguretat adequades i suficients per als seus fons. 

Organització d’activitats per a la difusió i el coneixement dels seus fons. 

Estatuts o normes d’organització i govern. 

Disposar d’un pla anual d’activitats. 

 

Aquesta infraestructura museística integraria els espais d’ús museístic de Palau, la 
Misericòrdia, el Museu Krekovic i Raixa en un projecte global que contempli totes les 
funcions pròpies d’un museu, això és, 
 

**conservació, documentació, investigació i adquisició, d’acord amb unes línies 
d’actuació comunes. 
 
**exposició permanent de les col·leccions, articulada a partir de tres espais amb 
un tractament museològic i museogràfic unitari: els espais visitables de Palau, uns 
espais expositius de nova creació que es contemplaran en la propera fase de 
rehabilitació del Centre Cultural la Misericòrdia i els espais de l’edifici Krekovic. 
 
**Exposicions temporals i activitats educatives i culturals. La gestió en xarxa 
implicaria la definició d’una línia d’exposicions temporals i d’activitats a 
desenvolupar en els diferents espais (La Misericòrdia, espai temporal de l’edifici 
Krekovic, Raixa), amb uns mecanismes de difusió conjunts. Aquest programa de 
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difusió s’hauria de plantejar i programar conjuntament i coordinadament, però 
tenint en compte les especificitats i circumstàncies de cada espai. 

 

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

Es troba absent el Sr. Joan Rotger Seguí. 

 
PUNT 10. APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PROGRAMA DE 
CONSERVACIÓN DE LES TORRES DEL SISTEMA COSTANER DE 
DEFENSA, VIGILÀNCIA I ALERTA DE MALLORCA. 
 
Es dóna compte de la següent proposta del vicepresident primer i conseller de Cultura, 
Patrimoni i Esports que diu: 

A la dècada de 1990 el Consell Insular de Mallorca, a través del desaparegut Servei 
Fodesma, inicià una sèrie d’activitats sobretot adreçades a la formació d’un personal 
especialitzat en la restauració dels mecanismes dels molins de vent tant fariner com 
d’extracció d’aigua. A l’any 2004, el Departament de Medi Ambient conscient de la 
importància cultural, patrimonial i sobretot paisatgística d’aquests i altres elements que 
formen part bàsicament del medi rural insular, potencià el programa de restauració 
ampliant la tipologia dels elements a restaurar i assumint també la restauració 
arquitectònica d’aquestes construccions.  

Progressivament, s’han anat desenvolupant diversos programes adreçats a la recuperació 
dels elements del patrimoni etnològic, historicoindustrial i - més recentment- amb la 
restauració del patrimoni marítim tradicional. 

D’acord amb el que estableix l’apartat e) de l’article 3 del Decret de Presidència del 
Consell Insular de Mallorca, de data 10 de juliol de 2015, d’organització del Consell 
Insular de Mallorca (BOIB núm. 109 de 18/07/2015) modificat per l’acord de 24 de 
febrer de 2016 (BOIB núm. 27 de 27/02/16), una de les atribucions del Departament de 
Cultura, Patrimoni i Esports és exercir les competències relatives al patrimoni 
monumental, cultural, històric, artístic, arquitectònic, arqueològic i paisatgístic. Pel 
desenvolupament d’aquesta competència, des de la Direcció Insular de Patrimoni s’ha 
previst executar un programa que té per objecte promoure la restauració, 
condicionament i posterior posada en valor de les torres costaneres de Mallorca. 

 

La protecció patrimonial d’aquest béns ve emparada pel Decret de 22 d’abril de 1949 
sobre protecció dels castells espanyols (BOE núm. 125, de 5/5/1949) que després es va 
fer extensiu a tota l’arquitectura defensiva -incloses les torres de defensa-; la disposició 
addicional segona la Llei 16/1985, de 16 de juliol, del patrimoni històric espanyol els 
protegeix com a béns d’interès cultural (BIC) i, amb la disposició addicional primera de 
la Llei 12/1998, de 21 de desembre, del patrimoni històric de les Illes Balears, passen a 
ser considerats BIC del patrimoni històric de les Illes Balears. 

 

Vist que l’objectiu d’aquest programa és la conservació del sistema costaner de defensa, 
vigilància i alerta constituït per torres ubicades en els punts més estratègics de la costa 
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de Mallorca que estiguin en disposició de ser rehabilitades o restaurades però que 
encara no han patit col·lapse estructural i també, en una acció paral·lela, la tramitació 
dels expedient de modificació de declaració com a béns d’interès cultural amb categoria 
de monument i del seu entorn de protecció de totes les torres costaneres afectades pel 
Programa d’acord amb el procediment establert a l’art. 7 i s. De la Llei 12/1998, de 21 
de desembre, del patrimoni històric de les Illes Balears. 

 

Vist que l’aplicació del programa consistirà en subvencionar als propietaris de les torres 
seleccionades amb la prestació de mà d’obra especialitzada (tècnics i operaris) del 
Consell Insular de Mallorca i que les convocatòries serà públiques, de lliure 
concurrència i pluriennals ja que la quantitat de torres a rehabilitar o restaurar no permet 
intervenir en totes elles més que en una successió de terminis.  

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

Vist que el Ple a la reunió ordinària de 28 de juliol aprovà inicialment aquest Programa i 
es publicà al BOIB núm. 98, de 2 d’agost de 2016. 

Vist que durant el termini d’informació pública s’ha presentat un escrit d’al·legacions 
signat conjuntament pels representats d’ARCA i GEFB. 

Vist l’informe jurídic de 8 de setembre de 2016 i l’informe emès pel cap de servei de 
Patrimoni Històric de 10 de novembre de 2016. 

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

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

D’acord amb l’article 31 e) del Reglament Orgànic del Consell Insular de Mallorca, 
aprovat per acord del Ple de dia 2 de juliol de 2001 (BOIB núm. 102, de 15 d’agost de 
2001), modificat pels acords de Ple de 8 de març de 2004, per acord de 28 de juliol de 
2008, 13 d’octubre de 2011, 14 de febrer de 2013 i 9 d’octubre de 2014, els consellers 
executius tenen atribuïda la competència per preparar i proposar al Ple l’adopció 
d’acords escaients respecte de les matèries atribuïdes al seu departament. 

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

ACORD 

 

I.- Estimar parcialment les al·legacions presentades conjuntament per ARCA i 
GEFB, d’acord amb l’informe jurídic de 8 de setembre de 2016 i l’informe emès pel 
cap de servei de Patrimoni Històric de 10 de novembre de 2016 que s’adjunten i formen 
part integrant del present acord. 
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II.- Aprovar definitivament el Programa de conservació de les torres del sistema 
costaner de defensa, vigilància i alerta de Mallorca que s’adjunta i forma part integrant 
del present acord. 

 

PROGRAMA DE CONSERVACIÓ DE LES TORRES DEL SISTEMA COSTANER 
DE DEFENSA, VIGILÀNCIA I ALERTA DE MALLORCA 

 

PREÀMBUL 

D’acord amb el que estableix l’apartat e) de l’article 3 del Decret de Presidència 
d’organització del Consell Insular de Mallorca, de data 10 de juliol de 2015, (BOIB 
núm. 109 de 18/07/2015), una de les atribucions del Departament de Cultura, Patrimoni 
i Esports és exercir les competències relatives a patrimoni monumental, cultural, 
històric, artístic, arquitectònic, arqueològic i paisatgístic. Per desenvolupar aquestes 
competències,el Departament de Cultura, Patrimoni i Esports, desplega mitjans tant 
humans com tècnics per acomplir l’estudi, la conservació, la restauració i la posada en 
valor dels elements que formen part del patrimoni arquitectònic de l’illa.  

 

La Llei 12/1998, de 21 de desembre, del patrimoni històric de les Illes Balears en el títol 
IX sobre mesures de foment i difusió i, més concretament, a l’article 81 sobre el principi 
de col·laboració, diu que les administracions públiques col·laboraran amb els 
propietaris i titulars de drets sobre béns culturals per  conservar-los, recuperar-los i 
difondre’ls, mitjançant la prestació de l’assessorament tècnic i jurídic necessari i, si 
s’escau, la concessió d’ajudes de tipus econòmic i financer. L’article 22.3 estableix que 
els poders públics promouran, per tots els mitjans al seu abast, la conservació, la 
consolidació i la millora dels béns integrants del patrimoni històric de titularitat pública 
i privada. 

 

L’article 99 de la Llei 12/1998, de 21 de desembre, del patrimoni històric de les Illes 
Balears estableix que els plens dels consells insular són els òrgans competents per 
aprovar el Pla insular de gestió del patrimoni històric. En aquest cas, es tracta d’un 
instrument anàleg al Pla insular de gestió del patrimoni històric però únicament referit al 
sistema de torres costaneres de defensa que formen part del patrimoni històric de 
Mallorca. 

  

La protecció de les torres de defensa es troba en el Decret de 22 d’abril de 1949 sobre 
protecció dels castells espanyols (BOE núm. 125, de 5/5/1949) que després es va fer 
extensiu a tota l’arquitectura defensiva; la disposició addicional segona de la Llei 
16/1985, de 16 de juliol, del patrimoni històric espanyol (LPHE) que les protegeix com 
a béns d’interès cultural (BIC) i la disposició addicional primera de la Llei 12/1998, de 
21 de desembre, del patrimoni històric de les Illes Balears (LPHIB), que les considera 
BIC del patrimoni històric de les Illes Balears. 
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L’objectiu de restaurar patrimoni donant ajuts públics amb mà d’obra i mitjans tècnics 
es va iniciar a la dècada de 1990, desenvolupant diversos programes adreçats a la 
recuperació dels elements del patrimoni etnològic, historicoindustrial i - més 
recentment- amb la restauració del patrimoni marítim tradicional. 

A més, no es descarta acudir al mecenatge o acceptar-ne possibles oferiments per part 
d’entitats interessades en el finançament de la Cultura. Rebre aquesta col·laboració 
podria ser definitiu per a l’acompliment total dels objectius del programa, puig que es 
podrien resoldre dificultats especials que no es poden afrontar amb la dedicació de les 
Brigades d’Obra. 

 

Tampoc es pot deixar de banda la possibilitat d’accés a altres vies de finançament 
públic.  

 

1. JUSTIFICACIÓ I OBJECTIUS DEL PROGRAMA 

 

L’objectiu d’aquest programa és la conservació del sistema costaner de defensa, 
vigilància i alerta constituït per torres ubicades en els punts més estratègics de la costa 
de Mallorca i també, en una acció paral·lela, el perfeccionament dels expedients de 
protecció d’acord amb la Llei del patrimoni històric de les Illes Balears, donant així 
forma actual a la protecció conferida al patrimoni defensiu exposada en el preàmbul.  

 

L’autor d’aquest sistema de defensa és l’historiador, matemàtic i astrònom Joan 
Binimelis (1539-1615). Les petites fortaleses que el constitueixen es construïren entre 
mitjan segle XVI i 1867.  

 

El fet que les fortaleses, que aspira a conservar aquest programa, siguin la conseqüència 
real d’un estudi global de defensa de l’illa de Mallorca concebut per un savi científic i 
humanista, afegeix al present programa un objectiu de conservació del patrimoni 
immaterial, puig que en conservar aquest sistema defensiu es preserva també la 
memòria de la preocupació per la defensa de l’illa que els mallorquins visqueren 
dramàticament al llarg de la història medieval i moderna.  

 

2. LES ACTUACIONS A GRANS TRETS 

 

Amb la posada en marxa d’aquest programa s’aspira a: 

 

2.1.-  Executar obres de conservació a les torres costaneres que no es troben arruïnades 
tot i els distints graus de deteriorament que presenten. 

S’intervindrà en totes aquelles que estiguin en disposició de ser rehabilitades o 
restaurades segons l’exposat en l’apartat 3. S’ha de donar preferència a totes  
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les que ja han començat a esbucar-se, però que encara no han patit col·lapse estructural. 
Les que es troben en aquest punt de deteriorament però  

en aquests moments no poden ser restaurades a causa de factors objectius (dificultat 
d’accés, perillositat, ...) o de la limitació de medis de l’administració, seran objecte d’un 
seguiment continuat a fi de poder aplicar mesures urgents d’estalonament, consolidació 
puntual, precintament etc. en cas d’agreujament extrem. 

       

2.2.- Dur a terme la tasca administrativa de tramitació dels expedients de protecció de 
les torres costaneres com a Bé d’Interès Cultural (BIC) amb categoria de Monument 
Històric donant compliment a tots els requisits indicats a l’article 7. 4 de la Llei de 
Patrimoni Històric autonòmica. 

 

Les torres costaneres són béns protegits pel Decret de 22 d’abril de 1949, sobre 
protecció dels castells espanyols que després es va fer extensiu a tota l’arquitectura 
defensiva; varen adquirir la protecció e BIC en virtut de la disposició addicional segona 
de la Llei 16/1985, de 16 de juliol, del patrimoni històric espanyol (LPHE). 
Posteriorment, per la disposició addicional primera de la Llei 12/1998, de 21 de 
desembre, del patrimoni històric de les Illes Balears (LPHIB), aquests béns culturals 
han passat a  ser considerats BIC del patrimoni històric de les Illes Balears. 

 

3. LA SELECCIÓ DE LES TORRES  

 

L’estudi més complet del sistema costaner de defensa, vigilància i alerta és l’obra 
Fortificaciones costeras de Mallorca, de l’arquitecte Joan González de Chaves 
Alemany; en aquesta obra es descriuen totes les fortificacions del sistema, que 
s’inscriuen en deu tipologies; igualment s’exposa el pla de defensa ideat per Joan 
Binimelis i s’estén sobre altres aspectes de la defensa de lílla: medis humans, armament, 
etc. 

 

El 2006, per encàrrec de la Conselleria de Medi Ambient del Consell Insular,  
l’arquitecte Joan González de Chaves i la historiadora Lucía Garau revisaren l’estat de 
conservació de les 57 fortificacions que corresponen als tipus A, B, C, D, i F de les deu 
tipologies descrites al seu estudi. Els exemplars de torres dels tipus elegits són els més 
antics del sistema ideat pel Dr. Binimelis, tots ells es construïren entre mitjans segle 
XVI i finals del XVII. Tan sols les torres del tipus E són més antigues, són les torres 
medievals de Porto Pi.  

 

Per fer-ne una relació adequada als objectius d’aquest programa ens hem servit de la 
tipificació dels estats de conservació que s’estableix a l’obra  INVENTARIO DE 
PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL EUROPEO -IPCE. ESPAÑA. 
MONUMENTOS DE ARQUITECTURA MILITAR,  tipificació que s’inclou en el 
quadre que segueix i que també és recollida pel Sr. Joan González de Chaves en un text 
més resumit. 
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CASTILLOS PROPIAMENTE DICHOS Y EDIFICIOS VARIOS 
FORTIFICADOS. 

Estado de conservación. 

B1 Muy bueno. El edificio se halla en estado de utilización sin que 
precisen obras de restauración. 

B2 Bueno. El edificio se halla cubierto y en estado de utilización, 
pero precisa algunas obras de consolidación, restauración o 
limpieza. 

B3 Regular. Conserva las cubiertas o parte de las mismas, se halla 
en mal estado pero es restaurable. 

R1 Ruinas consolidadas. Las ruinas se hallan consolidadas, 
adecentadas y puestas en valor. 

R2 Ruina progresiva. En estado de ruina que precisa obras de 
consolidación. Conserva una silueta interesante. 

R3 Restos. Sólo subsisten restos del edificio, suficientes para conocer 
la disposición que tuvo, por lo menos en la planta o en parte de la 
misma. 

V Vestigios. Subsisten partes de los elementos del castillo (parte de la 
cimentación, sillones, sueltos, etc.), pero en tal estado que no se 
puede restituir la planta del mismo. 

O Emplazamiento conocido de un castillo desaparecido. Lo que del 
mismo subsiste es suficiente solamente para asegurar el 
emplazamiento de un castillo documentado o tradicionalmente 
conocido. En este caso se incluye solamente en el Inventario 
cuando su importancia histórica es excepcional. 

T Transformado. Antiguo castillo transformado, subsistiendo restos 
del antiguo edificio. 

 

D’aquesta manera, de les 57 torres revisades pel Sr. Joan González de Chaves i la Sra. 
Lucia Garau, serien objecte d’aquest programa les torres que es troben en els grups B2 
(estat de conservació “bo”) i B3 (estat de conservació “regular”) segons la terminologia 
de l’IPCE. Aquestes torres serien doncs “restaurables”.  

 

A continuació es relacionen les torres amb estat de conservació classificable dins aquests 

grups: 
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MOLT URGÈNT 

RUÏNA PROGRESSIVA 

(Segons IPCE  - R3) 

MOLT  URGÈNT 

RUÏNES CONSOLIDADES 

(Segons IPCE  - R2) 

URGENT 

ESTAT DE CONSERVACIÓ ”REGULAR” 

(SEGONS IPCE – B-3) 

NO URGENT PERÒ NECESSARI 

ESTAT DE CONSERVACIÓ “BO” 

(SEGONS IPCE – B-2) 

ESTAT de CONSER- VACIÓ “MOLT BO" 

(SEGONS IPCE – B1) 

 

58. Torre des morro des 
forat 

 

Escorca 

 

59.Torre de na Seca 

 

Escorca 

 

16.  Torre de Cala Pi 

 

Llucmajor 

 

15. Torre des Cap Blanc 

 

Llucmajor 

 

51  Sa talaia 

d’Albercuch 

 

Pollença 

 

87. Torre de ses Illetes 

 

Calvià 

 

84. Torre de Cala Figuera 

 

 

Calvià 

45. Sa Penya Roja Alcúdia 17. Torre de s’Estalella Llucmajor 57. Torre de Sa Mola de Tuent Escorca 

   

36.  Torre de Son Jaumell 

 

Capdepera 

56. Torre de Sa Calobra Escorca 28. Torre de Portocristo Manacor 60. Sa Torre  Picada Sóller 

    67. Torre de Sa Pedrisa Deià 31. Torre nova des Cap Vermell Capdepera 69. Talaia de ses Ànimes Banyalbufar 

    71. Torre nova de s’Evangèlica Andratx 37. Torre d’Aubarca Artà 81. Castellot de Sta. Ponça Calvià 

     

72. Torre de Cala en Basset 

 

Andratx 

 

38. Talaia Moreia 

 

Artà 

 

85. Torre de Portals Vells 

 

Calvià 

      42.  Torre Major Alcúdia 86. Torre de Sa Porrassa Calvià 

      65. Torre des Port de Sóller Sóller   

      68. Torre de Son Galceran Valldemossa   

      77. Torre de Sa Mola d’Andratx Andratx   
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4. L’EXECUCIÓ DE LES REHABILITACIONS O RESTAURACIONS  

 

L’aplicació del programa consistirà en subvencionar els propietaris de les torres 
seleccionades amb la realització dels següents serveis: 

 

1. La redacció del projecte de restauració; la redacció d’altres projectes especials; 
les intervencions arqueològiques. Per aquestes comeses s’assignaran a cada obra 
de l’arquitecte i altres especialistes (historiadors, arqueòlegs, restauradors ...)  

 

2. La prestació de mà d’obra especialitzada (brigades d’obres) del Consell Insular. 

 

En la primera edició de la convocatòria s’haurà de tenir especialment en compte la 
primera de les actuacions assenyalades més amunt (apartat 2.2.1). Per això, en el 
sistema de baremació s’ha de primar la valoració de l’estat de conservació del 
monument.  

 

Per a la provisió del personal tècnic abans referit es comptarà, en primer lloc, amb els 
propis funcionaris de plantilla i, cas que no es pugui fer ús de la pròpia plantilla, amb 
professionals externs; per aquest cas s’optarà preferentment per la contractació d’equips 
de professionals en règim de funcionaris interins per a l’execució de programes 
específics que preveu la Llei de la Funció Pública al seu article 15.2 D.  

 

S’ha d’optar per impulsar el tractament arquitectònic de les torres mitjançant 
convocatòria pública amb publicitat i lliure concurrència, atès que és el sistema més 
adient des del punt de vista de la convenient igualtat oportunitats per a la ciutadania. 
Però pot succeir que no opti a la convocatòria qualcun dels propietaris de les torres que 
més requereixen ser intervingudes. A partir d’aquest moment primaria la necessitat de 
salvar de la ruïna un monument declarat bé d’interès cultural i el Consell Insular hauria 
de dur a la pràctica les mesures previstes a l’article 27 i al Títol IX – art. 27,81,83 i 84 - 
de la Llei 12/1998, de 21 de gener, del patrimoni històric de les Illes Balears, d’acord 
amb les circumstàncies en què es doni l’incompliment del deure de conservació. 

 

La quantitat de torres a rehabilitar o restaurar no permet intervenir en totes elles més 
que en una successió de terminis. D’aquesta manera el programa es desplegarà en 
convocatòries de quatre anys de duració, sense perjudici d’augmentar la freqüència de 
convocatòries, cas que s’hagin cobert tots els objectius abans de passar tots els anys del 
termini.  

Ja amb vistes a l’elaboració dels projectes, i amb anterioritat, s’haurà de redactar la 
memòria històrica, concebuda amb la idea de posar a l’abast del conjunt de l’equip 
redactor aquelles dades de tot tipus que puguin servir per al correcte plantejament 
d’aquell instrument i la seva execució.  
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5.  LA TRAMITACIÓ DELS EXPEDIENTS DE PROTECCIÓ DE LES TORRES 
COSTANERES D’ACORD AMB EL PREVIST A LA LLEI DE PATRIMONI 
HISTÒRIC DE BALEARS 

 

D’acord amb les disposicions tant de la Llei estatal com de l’autonòmica, els béns 
declarats monument historicoartístic per disposicions legals anteriors a l’aprovació de la 
Llei 16/1985 del patrimoni històric espanyol han de ser considerats béns d’interès 
cultural (BIC).  

 

L’article 7 LPHIB estableix el procediment de declaració d’un bé com a BIC. A part de 
descriure el bé, s’ha d’establir: 

     

     -     La delimitació de l’entorn de protecció 

- Les pertinences o accessoris del bé 

- Els béns mobles vinculats a l’immoble 

- La memòria històrica del bé 

- L’informe detallat sobre l’estat de conservació del bé  

 

Així com s’ha fet amb altres immobles, l’adequació de les torres com a BIC a la LPHIB 
ha de complimentar els requisits damunt exposats. 

 

Si, degut a l’estat de conservació o a altres condicions amb què ens arriba el monument, 
no es poden acomplir els requisits de relacionar les pertinències o accessoris del bé o els 
béns mobles vinculats a l’immoble se’n deixarà constància textual expressa. 

 

Presumint una proximitat entre la intervenció arquitectònica a cada torre i la tramitació 
de l’expedient de protecció, és convenient concebre la memòria històrica de tal manera 
que, en substància, pugui servir de base com a memòria per a l’elaboració del projecte 
de restauració, si el bé no està restaurat i viceversa, si fos el cas que el que li manca al 
bé és la tramitació de l’expedient de protecció. 

 

Per a l’administració, tenir ben enllestits tots els expedients de protecció d’acord amb la 
LPHIB suposa comptar amb la informació necessària per plantejar qualsevol acció 
sobre cada BIC i això és especialment important quan aquest BIC ha de ser objecte 
d’intervencions arquitectòniques, com són les de rehabilitació i/o restauració.   

 

No es pot demorar la realització de la tramitació dels expedients de protecció de les 
torres costaneres com a Bé d’Interès Cultural (BIC) amb categoria de Monument 
Històric, si comptam que, des de 1998, en què s’aprovà la llei de patrimoni històric 
autonòmica, han passat 18 anys; i si comptam des de 1985, any de l’aprovació de la llei 
del govern central que obligava igualment a les institucions autonòmiques sense llei 
pròpia, n’han passat 31. Aquesta circumstància justifica sobradament, la contractació 
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d’un equip de professionals en règim de funcionaris interins per a execució de 
programes específics que preveu la Llei de la Funció Pública al seu article 15.2 D, atesa 
l’acumulació de tasques ordinàries que ocupa al funcionariat de carrera.  

 

6.  POSSIBLES NOVES ACTUACIONS 

 

A més de les dues actuacions exposades a l’apartat 2, es podran plantejar noves 
iniciatives d’ajuda per cobrir aquelles tasques de recuperació de les torres costaneres 
que presentin urgències excepcionals o dificultats tècniques de gran entitat que les 
situen fora de l’abast de la convocatòria d’ajudes impulsada en el present programa. 

 

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

Es troba absent el Sr. Joan Rotger Seguí. 

 

PUNT 11. PROPOSTA DE NOMENAMENT DEL REPRESENTANT DEL 
CONSELL INSULAR DE MALLORCA A L’ASSEMBLEA BALEAR DE 
L’ESPORT I DELS REPRESENTANTS DELS ESPORTISTES FEDERATS I 
DELS CLUBS ESPORIUS A L’ASSEMBLEA BALEAR DE L’ESPORT 

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

L’article 3 del decret 9/2008, de 18 de gener, pel qual es regulen l’Assemblea Balear de 
l’Esport, la comissió Antidopatge de l’Esport de les Illes Balears i la Comissió de 
Medicina Esportiva i d’investigació Científica de les Illes Balears (BOIB núm. 13 de 26 
de gener de 2008) estableix que a l’Assemblea Balear de l’Esport haurà un representant 
de proposta de cada consell insular. 

L’article 3.i ) del decret esmentat, estableix que forma part de l’Assemblea Balear de 
l’Esport una persona representant per cada illa dels esportistes federats a les Illes 
Balears que ha de designar el president o la presidenta de  l’Assemblea d’entre els tres 
que  proposin els consells insulars.  

L’article 3.j) del decret esmentat, estableix que forma part de l’Assemblea Balear de 
l’Esport una persona representant d’un club esportiu de cada illa, que ha de designar el  
president o  la presidenta de l’Assemblea d’entre els tres que proposin els consells  
insulars. 

Per tant, propòs al Ple  que adopti el següent  

ACORD 

1. Proposar que es disposi el cessament del senyor Joan Antoni Ramonell Miralles, com 
a representant del Consell Insular de Mallorca a  l’Assemblea Balear de l’Esport, i 
agrair-li els serveis prestats. 

2. Proposar el nomenament de la senyora Margalida Portells Sastre, directora insular 
d’Esports, com a representant del Consell Insular de Mallorca a  l’Assemblea Balear de 
l’Esport. 
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3. Proposar les persones següents per tal que el president o presidenta de l’Assemblea 
Balear de l’Esport, designi d’entre elles la persona representant dels esportistes federats 
de l’illa de Mallorca: 

• La senyora Lorena Homar (natació) 

• El senyor Miquel Cabalín (hoquei)  

• El senyor Alejandro Heredia (piragüisme)  

 

4. Proposar les persones següents per tal que el president o presidenta de l’Assemblea 
Balear de l’Esport, designi d’entre elles la persona representant dels clubs esportius de 
l’illa de Mallorca: 

• El senyor Antoni Muñoz (Club Sant Josep Obrer) 

• El senyor Ferran Muniesa (Club Nàutic Arenal)  

• El senyor Pere Mir  (Club Xelska)  

 

5. Comunicar aquesta acord a les persones interessades i a la Direcció General d’Esports 
de la Conselleria de Transparència, Cultura i Esports. 

 

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

Es troba absent el Sr. Joan Rotger Seguí. 

 

DEPARTAMENT DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA I PRESIDÈNCIA 

 
PUNT 12. PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL RECONEIXEMENT 
EXTRAJUDICIAL  DE CRÈDITS DEL DEPARTAMENT DE PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I PRESIDÈNCIA. ANY 2015. RELACIONS F/2016/28 I F/2016/33. 
FACTURES 2015, IMPORT: 1.579,13 € 
 
Es dóna compte de la següent proposta del conseller executiu del Departament de 
Participació Ciutadana i Presidència que diu: 
 
ANTECEDENTS: 
 
1. S'han presentat factures corresponents a serveis i subministraments prestats l’any 
2015, amb destí al Departament de Participació Ciutadana i Presidència, que no han 
pogut seguir el procediment legalment establert, per manca de contracte.  
 
2. S'ha emès informe justificatiu, jurídic i d'Intervenció General número de referència  
REC 328.2/16, de data 17 de novembre de 2016, que figuren al corresponent expedient. 
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3. És procedent el reconeixement de la despesa per tal d'evitar l'enriquiment injust que 
suposaria no pagar a tercers els drets adquirits davant la corporació i obligar als 
particulars a haver de recórrer davant els tribunals de justícia per el cobrament dels seus 
crèdits. 
 
4. D’acord amb la legislació vigent, correspon al Ple del Consell de Mallorca el 
reconeixement extrajudicial de crèdits, expedient que, amb caràcter previ, haurà de 
dictaminar la Comissió Informativa corresponent. 
 
5. D’acord amb les bases d’execució, correspon al conseller executiu d’Economia i 
Hisenda l’ordenació del pagament.  
 
Per tot això, propòs al Ple adopti el següent 
 
A C O R D 
 
1r. Aprovar el reconeixement extrajudicial del crèdits a favor dels tercers que es detallen 
a cada una de les relacions adjuntes, per un import total de MIL CINC-CENTS 
SETANTA-NOU AMB TRETZE (1.579,13 €), desglossat de la següent manera i 
calculat sobre l’import de cada factura, indicant l’IVA corresponent a cada relació. 
 
FACTURES: 
 
 RELACIO IMPORT 

BASE 
21 % IVA. TOTAL FACTURA 

1 F/2016/28 2.487,26 € 522,32 € 3.009,58 € 
2 F/2016/33 246,32 € 51,73 € 298,05 € 
 
 
ABONAMENTS: 
 
 RELACIO IMPORT 

BASE 
21 % IVA. TOTAL FACTURA 

1A A/2016/28 1.428,51 € 299,99 € 1.728,50 € 
 
contretes pel Departament de Participació Ciutadana i Presidència. 
 
2n. Autoritzar, disposar i reconèixer les obligacions de les factures presentades a favor 
dels tercers que es detallen a cada una de les relacions adjuntes, per import total de MIL 
CINC-CENTS SETANTA-NOU AMB TRETZE (1.579,13 €), contretes pel 
Departament de Participació Ciutadana i Presidència, segons el següent detall, indicant 
l’IVA corresponent a cada relació. 
 
 
 RELACIO IMPORT 

BASE 
21 % IVA. TOTAL 

FACTURA 
RC 

1 F/2016/28 2.487,26 € 522,32 € 3.009,58 € 220160014574 
1A A/2016/28 1.428,51 € 299,99 € 1.728,50 € 220160014574 
2 F/2016/33 246,32 € 51,73 € 298,05 € 220160016517 
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3r. Atesa l’existència de crèdit adequat i suficient al pressupost de l’exercici 2016, la 
despesa aprovada amb els codis de les relacions relacionades en el punt anterior 
s’imputaran a les aplicacions pressupostàries que figuren als documents RC dels 
expedients.   
 
4t. Notificar al Servei de Fiscalització de Contractació i al Servei de Pressupost i 
Comptabilitat de la Intervenció. 
 
5è. Proposar al conseller executiu d’Economia i Hisenda l’ordenament del pagament. 
 

El Sr. JURADO (conseller executiu de Participació Ciutadana i Presidència) manifesta que en Comissió 
Informativa varen demanar la retirada d’aquest punt atès que s’havien detectat alguns errors en la 
documentació adjunta, errors que persisteixen i, per això, creu que és millor deixar aquest punt damunt la 
taula. 

El Sr. MAS (secretari general) diu que no va assistir a la Comissió Informativa però té entès que la 
documentació estava bé. Sembla ser que hi havia qualque cosa que no estava clara però la proposta estava 
bé. 

El Sr. JURADO comenta que, si la interventora li confirma que la documentació és correcta, no hi ha cap 
inconvenient per mantenir aquest punt en l’ordre del dia. 

La Sra. MONTEJO (interventora general) fa notar que la documentació contenia el 100% de la xifra i 
llavors hi havia un abonament, raó per la qual no quadrava la quantitat. 

El Sr. JURADO exposa que, essent així i si ningú no hi té cap inconvenient, no deixaran aquest punt 
damunt la taula. 

El Sr. PRESIDENT demana si se pot sotmetre a votació aquest punt conjuntament amb el punt núm. 13 ja 
que ambdós són REC i, donat que ningú no expressa cap inconvenient per fer-ho així, se sotmeten 
ambdós punts a votació. 

El Sr. PASTOR (El Pi-Proposta per les Illes) sol· licita la paraula per exposar un dubte. 

Atès que el punt núm. 12 es va retirar de l’ordre del dia de la Comissió Informativa, aleshores, el duen a 
Ple sense dictamen de la Comissió Informativa i li sorprèn que el puguin votar sense que hagi estat 
dictaminat. 

El Sr. MAS (secretari general) assenyala que el Sr. Pastor té raó. Aquest punt no va ser objecte de 
dictamen de Comissió Informativa perquè va quedar pendent de revisió. Així doncs, se n’hauria d’haver 
ratificat la inclusió en l’ordre del dia del Ple. 

El Sr. PRESIDENT comenta que, si no hi ha cap objecció, poden aprovar la inclusió d’aquest punt en 
l’ordre del dia a continuació. 

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

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

Es troba absent el Sr. Joan Rotger Seguí. 

 
PUNT 13. PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL RECONEIXEMENT 
EXTRAJUDICIAL  DE CRÈDITS DEL DEPARTAMENT DE PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I PRESIDÈNCIA. ANY 2016. RELACIONS F/2016/20, F/2016/30, 
F/2016/35, F/2016/38 I F/2016/40. FACTURES 2016. IMPORT: 10.895,42 €. 
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Es dóna compte de la següent proposta del conseller executiu del Departament de 
Participació Ciutadana i Presidència que diu: 
 
ANTECEDENTS: 
 
1. S'han presentat factures corresponents a serveis i subministraments prestats l’any 
2016 i també dins l’any 2015, amb destí al Departament de Participació Ciutadana i 
Presidència, que no han pogut seguir el procediment legalment establert, per manca de 
contracte.  
 
2. S'ha emès informe justificatiu, jurídic i d'Intervenció General número de referència  
REC 323.2/16, de data 16 de novembre 2016, que figuren al corresponent expedient. 
 
3. És procedent el reconeixement de la despesa per tal d'evitar l'enriquiment injust que 
suposaria no pagar a tercers els drets adquirits davant la corporació i obligar als 
particulars a haver de recórrer davant els tribunals de justícia per el cobrament dels seus 
crèdits. 
 
4. 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. D’acord amb les bases d’execució, correspon al conseller executiu d’Economia i 
Hisenda l’ordenació del pagament.  
 
Per tot això, propòs al Ple adopti el següent 
 
A C O R D 
 
1r. Aprovar el reconeixement extrajudicial del crèdits a favor dels tercers que es detallen 
a cada una de les relacions adjuntes, per un import total de DEU MIL VUIT-CENTS 
NORANTA-CINC AMB QUARANTA-DOS (10.895,42 €), (base imposable 9.004,48 
€ i 21% IVA 1.890,94 €)  desglossat de la següent manera i calculat sobre l’import de 
cada factura:  
 
 
 RELACIO IMPORT 

BASE 
21 % IVA. TOTAL FACTURA 

1 F/2016/29 1.556,77 € 326,92 € 1.883,69 € 
2 F/2016/30 1.567,37 € 329,15 € 1.896,52 € 
3 F/2016/35 330,62 € 69,43 € 400,05 € 
4 F/2016/38 70,00 € 14,70 € 84,70 € 
5 F/2016/40 5.479,72 € 1.150,74 € 6.630,46 € 
 
contretes pel Departament de Participació Ciutadana i Presidència. 
 
2n. Autoritzar, disposar i reconèixer les obligacions de les factures presentades a favor 
dels tercers que es detallen a cada una de les relacions adjuntes, per import total de DEU 
MIL VUIT-CENTS NORANTA-CINC AMB QUARANTA-DOS (10.895,42 €), (base 
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imposable 9.004,48 € i 21% IVA 1.890,94 €), contretes pel Departament de Participació 
Ciutadana i Presidència, segons el següent detall: 
 
 RELACIO IMPORT 

BASE 
21 % IVA. TOTAL 

FACTURA 
RC 

1 F/2016/29 1.556,77 € 326,92 € 1.883,69 € 220160014573 
2 F/2016/30 1.567,37 € 329,15 € 1.896,52 € 220160015853 
3 F/2016/35 330,62 € 69,43 € 400,05 € 220160014577 
4 F/2016/38 70,00 € 14,70 € 84,70 € 220160015618 
5 F/2016/40 5.479,72 € 1.150,74 € 6.630,46 € 220160014578 
 
 
3r. Atesa l’existència de crèdit adequat i suficient al pressupost de l’exercici 2016, la 
despesa aprovada amb els codis de les relacions relacionades en el punt anterior 
s’imputaran a les aplicacions pressupostàries que figuren als documents RC dels 
expedients.   
 
4t. Notificar al Servei de Fiscalització de Contractació i al Servei de Pressupots i 
Comptabilitat de la Intervenció. 
 
5è. Proposar al conseller executiu d’Economia i Hisenda l’ordenament del pagament. 
 

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

Es troba absent el Sr. Joan Rotger Seguí. 

 

DEPARTAMENT DE TERRITORI I INFRAESTRUCTURES 

PUNT 14. PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL CONVENI DE DELEGACIÓ DE 
COMPETÈNCIES DEL MUNICIPI DE BUNYOLA EN EL CONSELL 
INSULAR DE MALLORCA.AGÈNCIA DISCIPLINA URBANÍSTICA. 

Es dóna compte de la següent proposta de la consellera executiva del Departament de 
Territori i Infraestructures que diu: 
 
Atesa la iniciació del procediment per a la signatura del conveni de delegació de 
competències del municipi de Bunyola 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 Bunyola de data 19 de maig 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 
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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 28 de setembre 
e 2016, a l’aprovació pel Ple del Consell Insular de Mallorca, del conveni de delegació 
de competències municipals del municipi de Bunyola, 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 Bunyola 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. 
 
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 Bunyola. 

 

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 21 de novembre de 2016, 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. Andreu Bujosa Bestard, Batle de Bunyola, que actua en nom i 
representació del municipi de Bunyola, amb domicili a Sa Plaça, 4, 07110, amb el 
número d’identificació fiscal P0701000B, amb fonament en l’acord de ple de 
l’Ajuntament de Bunyola adoptat en sessió de 19 de maig 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 
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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. 
 
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 Bunyola 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 
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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 
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 Bunyola, mitjançant acord de data 19 de maig 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 28 de 
setembre 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 Bunyola 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 
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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: 
 
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 
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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. 
 
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  El Batle de l’Ajuntament  
protecció de la legalitat urbanística          de Bunyola 
i territorial de Mallorca 
 
 
Mercedes Garrido Rodríguez  Andreu Bujosa Bestard 
 

La Sra. ROIG (PP) intervé per explicar el sentit del vot del seu Grup, com ja feren en Comissió 
Informativa, amb relació als punts núm. 14 i 15. 

En aquest sentit expressa que el seu Grup s’abstendrà en la votació del punt núm. 14 i votarà a favor del 
punt núm. 15 donat que el Grup Popular de l’Ajuntament de Bunyola va votar en contra de l’adhesió a 
l’Agència de Protecció de la Legalitat Urbanística i Territorial de Mallorca mentre que, en el cas de 
l’Ajuntament de Santa Maria (punt núm. 15), el Grup Popular va estar d’acord amb l’adhesió. 

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

Es troba absent el Sr. Joan Rotger Seguí. 

 
PUNT 15. PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL CONVENI DE DELEGACIÓ DE 
COMPETÈNCIES DEL MUNICIPI DE SANTA MARIA DEL CAMÍ EN EL 
CONSELL INSULAR DE MALLORCA. AGÈNCIA DISCIPLINA 
URBANÍSTICA. 

 
Es dóna compte de la següent proposta de la consellera executiva del Departament de 
Territori i Infraestructures que diu: 
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Atesa la iniciació del procediment per a la signatura del conveni de delegació de 
competències del municipi de Santa Maria del Camí 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 
 
Atesos els acords presos pel plenari de l’Ajuntament de Santa Maria del Camí en dates 
17 de març i 15 de setembre 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 Santa Maria del Camí, 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 Santa Maria del Camí 
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. 
 
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 Santa Maria del Camí” 
 
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 21 de novembre de 2016, 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. Nicolau Canyelles Parets, Batle de Santa Maria del Camí, que actua 
en nom i representació del municipi de Santa Maria del Camí, amb domicili Plaça de la 
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Vila, 1, 07320, amb el número d’identificació fiscal P0705600E, amb fonament en 
l’acord de ple de l’Ajuntament de Santa Maria del Camí adoptat en sessió de 15 de 
setembre 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. 
 
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 Santa Maria del Camí 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 
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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 
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 Santa Maria del Camí, mitjançant acord de data 15 de setembre 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 Santa Maria del Camí 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 
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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. 
 
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 
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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. 
 
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 
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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 
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 Santa Maria del Camí 
i territorial de Mallorca 
 
Mercedes Garrido Rodríguez   Nicolau Canyelles Parets 
 

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

Es troba absent el Sr. Joan Rotger Seguí. 

 
PUNT 16. PROPOSTA D’ACORD DE PLE RELATIU A L’EXPEDIENT 
SANCIONADOR EN MATÈRIA DE CARRETERES AMB REFERÈNCIA ES 
NÚM. 30/2015 (“MALLA, S.A.”) 
 
Es dóna compte de la següent proposta de la consellera executiva del Departament de 
Territori i Infraestructures que diu: 
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La consellera executiva de Territori i Infraestructures, en ús de les atribucions que li són 
conferides per l’article 31 (apartat 2n, lletra e) del Reglament Orgànic del Consell de 
Mallorca (Acord de Ple de 2 de juliol de 2001; BOIB núm. 102, de 25 d’agost de 2001) 
en relació amb l’article 5è (lletra l) del Decret pel qual es determina l’Organització del 
Consell de Mallorca (Decret de Presidència de 10 de juliol de 2015; BOIB núm. 109, de 
18 de juliol de 2015), sotmet a la consideració de la Comissió Informativa General i de 
Comptes, per al seu dictamen previ a l’elevació al Ple del Consell Insular de Mallorca, 
la següent proposta d’ 
 
 
ACORD 

 

Atès que a l’empara del Butlletí de Denúncia emès- en data 18 de desembre de 2015 i 
amb núm. 2240- per l’Agent d’Explotació núm. 018, i mitjançant Resolució de la 
consellera executiva de Territori i Infraestructures del Consell de Mallorca de data 7 
d’abril de 2016, es va disposar la incoació d'un procediment sancionador contra l’entitat 
“Malla, S.A.” (amb NIF núm. A-07015605), per la presumpta comissió d’una infracció 
contra la Llei 5/1990, de 24 de maig, de Carreteres de les Illes Balears (LCIB; BOCAIB 
núm. 77, de 26 de juny); concretament, per instal· lar- en el punt quilomètric 2,100 de la 
carretera Ma-30 (terme municipal de Palma)- una tanca publicitària (“Motorisa 
Lloguer”) visible des de la zona de domini públic i sense autorització del Departament 
de Territori i Infraestructures del Consell de Mallorca. 

 

Atès l’informe jurídic i proposta de resolució de l’instructor de l’expedient de data 11 
d’octubre de 2016 (registre de sortida núm. 22798) i notificada en data 17 d’octubre de 
2016. 
 
Ateses les al·legacions (amb entrada en el registre del Departament de Territori i 
Infraestructures del Consell de Mallorca en data 7 de novembre de 2016, i amb núm. 
6882) a dita proposta presentades per l’entitat “Malla, S.A.”. 

 
Atès l’informe jurídic de valoració de dites al·legacions emès pel tècnic 
d’Administració general en data 10 de novembre de 2016. 

 
I atesa la proposta de la consellera executiva de Territori i Infraestructures de data 10 de 
novembre de 2016. 

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

1. DESESTIMAR les al·legacions a la proposta de resolució de l’instructor 
de l’expedient d’11 d’octubre de 2016 presentades- en data 7 de 
novembre de 2016- per l’entitat “Malla, S.A.” (amb NIF núm. A-
07015605), tot confirmant íntegrament el contingut de dita proposta. 

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

sanció d’ONZE MIL CINC-CENTS EUROS (11.500,00 €), per la 
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comissió d’una infracció administrativa, amb caràcter de molt greu, 
contra la Llei 5/1990, de 24 de maig, de Carreteres de les Illes Balears 
(LCIB); concretament, per reincidir en la comissió de la infracció greu 
prevista en l’article 40 (apartat 3r, lletra b) de la LCIB. 

 
3. ORDENAR a l’entitat infractora la demolició, en el termini d’UN (1) 

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

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

l’informe jurídic i proposta de resolució de l’instructor de l’expedient de 
dia 11 d’octubre de 2016 així com de l’informe jurídic del tècnic 
d’Administració general de dia 10 de novembre de 2016. 

 

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

Es troba absent el Sr. Joan Rotger Seguí. 

 
PUNT 17. PROPOSTA D’ACORD DE PLE RELATIU A L’EXPEDIENT 
SANCIONADOR EN MATÈRIA DE CARRETERES AMB REFERÈNCIA ES 
NÚM. 31/2015 (“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 a l’empara del Butlletí de Denúncia emès- en data 18 de desembre de 2015 i 
amb núm. 2241- per l’Agent d’Explotació núm. 018, i mitjançant Resolució de la 
consellera executiva de Territori i Infraestructures del Consell de Mallorca de data 7 
d’abril de 2016, es va disposar la incoació d'un procediment sancionador contra l’entitat 
“Malla, S.A.” (amb NIF núm. A-07015605), per la presumpta comissió d’una infracció 
contra la Llei 5/1990, de 24 de maig, de Carreteres de les Illes Balears (LCIB; BOCAIB 
núm. 77, de 26 de juny); concretament, per instal· lar- en el punt quilomètric 2,100 de la 
carretera Ma-30 (terme municipal de Palma)- una tanca publicitària (“Duran”) visible 
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des de la zona de domini públic i sense autorització del Departament de Territori i 
Infraestructures del Consell de Mallorca. 

 

Atès l’informe jurídic i proposta de resolució de l’instructor de l’expedient de data 11 
d’octubre de 2016 (registre de sortida núm. 22818) i notificada en data 17 d’octubre de 
2016. 
 
Ateses les al·legacions (amb entrada en el registre del Departament de Territori i 
Infraestructures del Consell de Mallorca en data 7 de novembre de 2016, i amb núm. 
6881) a dita proposta presentades per l’entitat “Malla, S.A.”. 
 
Atès l’informe jurídic de valoració de dites al·legacions emès pel tècnic 
d’Administració general en data 10 de novembre de 2016. 
 
I atesa la proposta de la consellera executiva de Territori i Infraestructures de data 10 de 
novembre de 2016. 

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

1. DESESTIMAR les al·legacions a la proposta de resolució de l’instructor 
de l’expedient d’11 d’octubre de 2016 presentades- en data 7 de 
novembre de 2016- per l’entitat “Malla, S.A.” (amb NIF núm. A-
07015605), tot confirmant íntegrament el contingut de dita proposta. 

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

sanció d’ONZE MIL CINC-CENTS EUROS (11.500,00 €), per la 
comissió d’una infracció administrativa, amb caràcter de molt greu, 
contra la Llei 5/1990, de 24 de maig, de Carreteres de les Illes Balears 
(LCIB); concretament, per reincidir en la comissió de la infracció greu 
prevista en l’article 40 (apartat 3r, lletra b) de la LCIB. 

 
3. ORDENAR a l’entitat infractora la demolició, en el termini d’UN (1) 

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

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

l’informe jurídic i proposta de resolució de l’instructor de l’expedient de 
dia 11 d’octubre de 2016 així com de l’informe jurídic del tècnic 
d’Administració general de dia 10 de novembre de 2016. 

 

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

Es troba absent el Sr. Joan Rotger Seguí. 
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PUNT 18. PROPOSTA D’ACORD DE PLE RELATIU A L’EXPEDIENT 
SANCIONADOR EN MATÈRIA DE CARRETERES AMB REFERÈNCIA ES 
NÚM. 32/2015 (“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 a l’empara del Butlletí de Denúncia emès- en data 18 de desembre de 2015 i 
amb núm. 2242- per l’Agent d’Explotació núm. 018, i mitjançant Resolució de la 
consellera executiva de Territori i Infraestructures del Consell de Mallorca de data 7 
d’abril de 2016, es va disposar la incoació d'un procediment sancionador contra l’entitat 
“Malla, S.A.” (amb NIF núm. A-07015605), per la presumpta comissió d’una infracció 
contra la Llei 5/1990, de 24 de maig, de Carreteres de les Illes Balears (LCIB; BOCAIB 
núm. 77, de 26 de juny); concretament, per instal· lar- en el punt quilomètric 2,100 de la 
carretera Ma-30 (terme municipal de Palma)- una tanca publicitària (“PSOE”) visible 
des de la zona de domini públic i sense autorització del Departament de Territori i 
Infraestructures del Consell de Mallorca. 

 

 Atès l’informe jurídic i proposta de resolució de l’instructor de l’expedient de 
data 11 d’octubre de 2016 (registre de sortida núm. 22815) i notificada en data 17 
d’octubre de 2016. 
 
Ateses les al·legacions (amb entrada en el registre del Departament de Territori i 
Infraestructures del Consell de Mallorca en data 7 de novembre de 2016, i amb núm. 
6880) a dita proposta presentades per l’entitat “Malla, S.A.”. 
 
Atès l’informe jurídic de valoració de dites al·legacions emès pel tècnic 
d’Administració general en data 10 de novembre de 2016. 
 
I atesa la proposta de la consellera executiva de Territori i Infraestructures de data 10 de 
novembre de 2016. 

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

de l’expedient d’11 d’octubre de 2016 presentades- en data 7 de 
novembre de 2016- per l’entitat “Malla, S.A.” (amb NIF núm. A-
07015605), tot confirmant íntegrament el contingut de dita proposta. 

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

sanció d’ONZE MIL CINC-CENTS EUROS (11.500,00 €), per la 
comissió d’una infracció administrativa, amb caràcter de molt greu, 
contra la Llei 5/1990, de 24 de maig, de Carreteres de les Illes Balears 
(LCIB); concretament, per reincidir en la comissió de la infracció greu 
prevista en l’article 40 (apartat 3r, lletra b) de la LCIB. 

 
3. ORDENAR a l’entitat infractora la demolició, en el termini d’UN (1) 

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

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

l’informe jurídic i proposta de resolució de l’instructor de l’expedient de 
dia 11 d’octubre de 2016 així com de l’informe jurídic del tècnic 
d’Administració general de dia 10 de novembre de 2016. 

 

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

Es troba absent el Sr. Joan Rotger Seguí. 

 

PUNT 19. PROPOSTA D’ACORD PER A L’APROVACIÓ DEL 
RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS DEL DEPARTAMENT 
DE TERRITORI I INFRAESTRUCTURES  (DIRECCIÓ INSULAR DE 
INFRAESTRUCTURES I MOBILITAT ) EXP. 2016REC55.07, IMPORT: 
38.151,15 €. 

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

Fets 

1. Endesa Energia SA Unipersonal amb CIF A81948077   ha presentat factures   amb 
destí al departament Territori i Infraestructures  (Direcció Insular de Infraestructures i 
Mobilitat )  i no han pogut  seguir el procediment legalment establert. 

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

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

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

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

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

ACORD 

1.- Aprovar el reconeixement extrajudicial de crèdit que se detallen a la relació adjunta 
per import de 38.151,15 .€ 

2. Autoritzar, disposar i reconèixer l’obligació de la indemnització  per import total de 
38.151,15 €, contreta pel departament Territori i Infraestructures  (Direcció Insular de 
Infraestructures i Mobilitat )  ,  a favor de les persones físiques o jurídiques i amb la 
distribució que consten a la relació adjunta. 

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

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

5. Notificar aquest Acord a Intervenció General. 
 

El Sr. PASTOR (El Pi-Proposta per les Illes) intervé per manifestar que si lleven els REC i les propostes 
de decret, el Ple quedaria pràcticament buit de contingut. 

Observa que l’equip de govern hauria de tenir l’objectiu d’intentar dur menys REC als plens perquè, 
malgrat que el Ple els pot legalitzar i és un costum que encara no s’ha eliminat del tot, creu que estaria bé 
que fessin un esforç per tal de no dur tants de REC a Ple, la qual cosa s’està convertint en un costum lleig 
i perillós. 

La Sra. GARRIDO (consellera executiva de Territori i Infraestructures) exposa que un ple en què dos 
ajuntaments cedeixen les seves competències urbanístiques a l’Agència de Protecció de la Legalitat 
Urbanística i Territorial de Mallorca no és un ple buit de contingut. 

Pel que fa als REC, indica que per a l’equip de govern és més important pagar les factures que no ajuntar-
les totes en un sol reconeixement extrajudicial de crèdit. 

El Sr. PASTOR reitera que aquest Ple està buit de contingut per molt que no li agradi a la Sra. Garrido. 

És evident que l’equip de govern ha de donar més importànciat a què els proveïdors cobrin, cosa que ell 
no ha dit. El que ha dit és que l’equip de govern ha de fer les coses ben fetes emprant el procediment que 
toca i aquest –el REC– no és el que toca. 

La Sra. GARRIDO matisa que el REC és el procediment que toca des del moment en què les factures 
d’Endesa no varen poder ser emparades per l’acord marc que hi havia amb el Govern de les Illes Balears 
perquè el Consell de Mallorca encara no hi estava adherit. 

Per tant, el que s’ha de fer és pagar les factures i el moment de fer-ho és quan les reben en lloc d’esperar, 
per comoditat, a fer un únic reconeixement extrajudicial de crèdit, cosa que el Sr. Pastor reclama cada 
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vegada. Potser seria més còmode per al Grup El Pi-Proposta per les Illes però no ho és tant per als 
creditors. 

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

 

Es troba absent el Sr. Joan Rotger Seguí. 

 

PUNT 20. PROPOSTA D’ACORD PER A L’APROVACIÓ DEL 
RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS DEL DEPARTAMENT 
DE TERRITORI I INFRAESTRUCTURES  (DIRECCIÓ INSULAR DE 
INFRAESTRUCTURES I MOBILITAT ) EXP. 2016REC55.08, IMPORT: 
62.769,28 €. 

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

Fets 

1. Endesa Energia SA Unipersonal amb CIF A81948077   ha presentat factures   amb 
destí al departament Territori i Infraestructures  (Direcció Insular de Infraestructures i 
Mobilitat )  i no han pogut  seguir el procediment legalment establert. 

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

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

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

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

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

ACORD 

1.- Aprovar el reconeixement extrajudicial de crèdit que se detallen a la relació adjunta 
per import de 62.769,28 .€ 

2. Autoritzar, disposar i reconèixer l’obligació de la indemnització  per import total de 
62.769,28 €, contreta pel departament Territori i Infraestructures  (Direcció Insular de 
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Infraestructures i Mobilitat )  ,  a favor de les persones físiques o jurídiques i amb la 
distribució que consten a la relació adjunta. 

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

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

5. Notificar aquest Acord a Intervenció General. 

 

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

 

Es troba absent el Sr. Joan Rotger Seguí. 

 

PUNT 21. PROPOSTA D’ACORD PER A L’APROVACIÓ DEL 
RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS DEL DEPARTAMENT 
DE TERRITORI I INFRAESTRUCTURES  (DIRECCIÓ INSULAR DE 
INFRAESTRUCTURES I MOBILITAT ) EXP. 2016REC 55.10, IMPORT: 274,63 
€ 

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

Fets 

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

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

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

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

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

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

ACORD 

1.- Aprovar el reconeixement extrajudicial de crèdit que se detallen a la relació adjunta 
per import de 274,63 € 

2. Autoritzar, disposar i reconèixer l’obligació de la indemnització  per import total 
de 274,63 €, contreta pel departament Territori i Infraestructures  (Direcció Insular 
de Infraestructures i Mobilitat )  ,  a favor de les persones físiques o jurídiques i amb 
la distribució que consten a la relació adjunta. 

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

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

5. Notificar aquest Acord a Intervenció General. 

 

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

Es troba absent el Sr. Joan Rotger Seguí. 

 
PUNT 22. PROPOSTA D’APROVACIÓ PROVISIONAL DE L’ORDENANÇA 
FISCAL DE MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE 
LA TAXA PEL SERVEI D’INSPECCIÓ TÈCNICA DE VEHICLES QUE 
PRESTA EL CONSELL DE MALLORCA (REVISIÓ SEGONS L’IPC PER A 
L’ANY 2017)  

 

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

«Atès l’estudi de les taxes a aplicar per la prestació per part del Consell de Mallorca 
dels serveis d’Inspecció Tècnica de Vehicles,  justificatiu de la variació dels imports per 
aplicació de l’IPC interanual de juliol de 2015 a juliol de 2016, que ha resultat ser del -
0’6 %,  emès el dia 13 de setembre de 2016 pel cap del Servei d’Inspecció Tècnica de 
Vehicles.  

Atès l’informe jurídic de la cap de servei de la Secretaria Tècnica Unitat de Carreteres, 
de data 28 de setembre de 2016.   

El Secretari General del Consell de Mallorca en el seu informe de dia 5 d’octubre de 
2016, va concloure que per poder informar favorablement la proposta d’acord 
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d’aprovació provisional de l’Ordenança fiscal de modificació de l’Ordenança fiscal 
reguladora de la taxa per serveis d’inspecció tècnica de vehicles,  la proposta d’acord 
s’hauria de corregir amb les modificacions assenyalades a la consideració jurídica 
segona del seu informe.  

Dia 18 d’octubre de 2016 la cap de servei de la Secretaria Tècnica va emetre un nou 
informe jurídic amb la nota de conformitat del Secretari General de data 28 d’octubre de 
2016 i procedeix a corregir la proposta d’acord amb les modificacions assenyalades a la 
consideració jurídica segona de l’informe del Secretaria General de dia 5 d’octubre de 
2016. 

Atès l’informe favorable emès per la  Intervenció General del Consell de Mallorca de 4 
de novembre de 2016. 

 
Per tot això, la consellera executiva del Departament del Territori i Infraestructures, 
sotmet a consideració de la Comissió Informativa General i de Comptes, fent ús de les 
atribucions que li confereix el Decret d’Organització del Consell de Mallorca de 10 de 
juliol de 2015 ( BOIB núm. 109, de 18/07/2015), per tal que, al seu torn sigui elevada al 
Ple del Consell de Mallorca la següent 
 
PROPOSTA D’ACORD 
 
Primer.- Aprovar provisionalment l’Ordenança fiscal de modificació de l’Ordenança fiscal 
reguladora de la taxa per serveis d'inspecció tècnica de vehicles, aprovada pel Ple del 
Consell Insular de Mallorca el dia 8 d’octubre de 2015, que es transcriu a continuació: 
 
 
«Article únic. Modificació de l’article 4 de l’Ordenança fiscal reguladora de la taxa pel 
servei d’inspecció tècnica de vehicles, que queda redactada de la manera següent: 
 
Article 4rt.- TARIFA 
 

La taxa s'exigirà d'acord amb les següents tarifes: 

 

SERVEIS 
COST UNITARI 
(€) 

18 Emissió de duplicat de fulla d'inspecció periòdica i/o adhesiu 4,33 € 
19 Inspecció periòdica tractors agrícoles 21,64 € 
20 Inspecció periòdica remolcs agrícoles 13,00 € 

21 
Inspecció prèvia a matriculació vehicles de trànsit comunitari o 
d'importació 

125,68 € 

22 
Inspecció prèvia a matriculació vehicles exempts d'homologació i 
vehicles històrics 

101,85 € 

23 
Inspecció prèvia matriculació vehicles espanyols o importats per 
representant oficial i per canvi de matricula espanyola 

44,00 € 

24 Reformes amb projecte 26,96 € 
25 Reformes sense projecte 13,47 € 
26 Duplicats de Targeta d'ITV 8,91 € 
27 Verificació i precintatge d'aparells taxímetres 14,08 € 
29 Anotació Targeta d'ITV 6,30 € 
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30 Carpeta i impresos 1,24 € 
31 Emissió certificat sense inspecció prèvia 4,46 € 
32 Emissió certificat amb inspecció prèvia 13,47 € 

7,87 € 
54,24 € 33 

Desplaçament per inspecció de vehicles agrícoles amb un import 
màxim de 7,87€ 
         [p = 54,24€+ (n-1) x 5,44€]  5,44 € 

34 Certificats ATP i ADR 44,99 € 

 
* n = nombre de vehicles a inspeccionar en un mateix 
desplaçament 

 

 
• Per a la segona inspecció de comprovació de la correcció dels defectes observats a la 

inspecció periòdica de vehicles agrícoles amb resultat desfavorable, s’efectuarà una 
inspecció parcial dels defectes. 

• A les inspeccions periòdiques a tractors i remolcs agrícoles s’aplicarà la taxa de 
desplaçament [p = 54,24€+ (n-1) x 5,44€], quan sigui necessari, limitant el seu 
import a 7,87€ com a màxim per vehicle. 

• Les taxes caducaran a l’any de la data d’obertura dels expedients que les motiven. 
 
Disposició final Entrada en vigor  
 
La present Ordenança, que va ser aprovada provisionalment pel Consell Insular de 
Mallorca, en sessió de dia.....................,, entrarà en vigor el dia de la seva publicació 
íntegra al BOIB, serà d’aplicació a partir del dia 1 de gener de 2017 i romandrà en vigor 
fins a la seva modificació o derogació expressa.» 
 
Segon.- De conformitat amb allò que disposa l'article 17.1 del Reial Decret Legislatiu 
2/2004, de 5 de març, pel que s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les 
Hisendes Locals, el present Acord provisional, s'exposaran al públic en el Butlletí 
Oficial de les Illes Balears durant el termini de trenta dies hàbils a fi que els interessats 
puguin examinar l'expedient i presentar les reclamacions que estimin oportunes, , i 
també en un diari dels de major difusió de la Comunitat Autònoma i el seu termini serà 
comptador a partir de l'endemà del dia de la publicació del corresponent anunci en el 
Butlletí Oficial de les Illes Balears o des de la publicació en el diari si aquesta és posterior. 

 
Tercer.- Aquest Acord aprovatori serà considerat com a definitiu si no es produeixen 
reclamacions en contra durant el termini d'exposició pública, segons el que disposa 
l'article 17.3 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s'aprova el text 
refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals. 
 

El Sr. AMENGUAL (El Pi-Proposta per les Illes) anuncia que el seu Grup votarà en contra d’aquest punt 
però no perquè no estiguin d’acord amb la pujada sinó per coherència amb altres ocasions en què han dit 
que els preus de la ITV són massa cars. 

La Sra. GARRIDO (consellera executiva de Territori i Infraestructures) fa notar que li sorprèn el vot en 
contra quan resulta que la taxa davalla i quan no tenen altra opció que cobrar-la.  

El Consell de Mallorca presta un servei, el d’ITV, i quan varen dur a Ple la part que cobra el 
concessionari als usuaris, El Pi-Proposta per les Illes s’hi va abstenir. Ara, en canvi, duen a Ple el servei 
que presta, de manera directa, el Consell de Mallorca: segones inspeccions, canvis de matriculacions, 
vehicles estrangers, duplicats de documentació, etc. Es tracta d’un servei bàsic que s’ha de cobrar i, per 
això, no entén que hi votin en contra encara que pot estar bé a nivell de postureig. 
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El Sr. AMENGUAL li agraeix a la Sra. Garrido que els hagi explicat els serveis que presta la ITV, dels 
quals no dubten i estan d’acord que són uns serveis bàsics que s’han de prestar però, això no obstant, el 
seu Grup reitera allò que ha dit al Ple altres vegades i és que troben que la taxa és massa cara. 

Avui duen l’aplicació de l’IPC a aquesta taxa però, atès que El Pi-Proposta per les Illes està en contra 
d’aquest preu públic, votaran en contra de la proposta, la qual cosa no és postureig sinó actuar en 
conseqüència amb el que han fet fins ara al Ple amb relació a aquest tema. 

La Sra. GARRIDO reconeix que El Pi-Proposta per les Illes és totalment lliure per votar el que vulgui. 
Tot i això, insisteix a dir que és un servei públic que s’ha de cobrar i que, a més a més, no té el preu més 
car. 

Recorda que el Sr. Pastor va intervenir quan dugueren a Ple la revisió del preu de la part que presta la 
concessionària i aleshores ja li va dir que no era el servei d’ITV més car d’Espanya i ni tampoc no és el 
més car de les Illes Balears perquè el d’Eivissa pareix més barat però resulta que els preus que publiquen 
són sense IVA i, en afegir-hi l’IVA, el preu està molt per damunt del que se cobra a Mallorca. 

Per tant, el preu d’ITV a Mallorca no és el més car i, per això, insisteix a dir que la decisió d’El Pi-
Proposta per les Illes és a nivell de postureig. 

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

Es troba absent el Sr. Joan Rotger Seguí. 

 

DEPARTAMENT DE BENESTAR I DRETS SOCIALS  

PUNT 23. PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ DEL RECONEIXEMENT 
EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS DE L’INSTITUT MALLORQUI D’AFERS 
SOCIALS (EXP. REC 19/2016), IMPORT: 2.937,11 €. 
 
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 els anys 2012, 2014 i 2015  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  

Per tot això, propòs al Ple adopti el següent 

 

ACORD 

1r. Aprovar el reconeixement extrajudicial REC 19-16 de crèdits amb les relacions de 
factures que s’adjunten com ANNEX I per import de 2.937,11 €, 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 2.937,11 €. 
 
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 devuit vots a favor (PSOE, MÉS per 
Mallorca i Podem Mallorca), cap vot en contra i tretze abstencions (PP, El Pi-Proposta 
per les Illes i Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía). 
 

Es troba absent el Sr. Joan Rotger Seguí. 

 
PUNT 24. MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE DE GESTIÓ DEL SERVEI 
PÚBLIC PER A L’ACOLLIMENT D’EXCLOSOS SOCIALS I SENSE SOSTRE 
EN RÈGIM DE CONCERT (CASA DE FAMÍLIA) SUBSCRIT AMB 
L’ENTITAT FUNDACIÓ SOCIAL LA SAPIÈNCIA. 
 
Es dóna compte de la següent proposta de la presidenta de l’Institut Mallorquí d’Afers 
Socials que diu: 
 
Fets: 
 
En data 16 de maig de 2003 es va subscriure un contracte entre el Consell de Mallorca i 
la Fundació Social La Sapiència relatiu a la gestió del servei públic d'acolliment per 
exclosos socials i sense sostre en règim de concert amb una durada des de l’1 de gener 
de 2004 fins el 31 de desembre de 2028. 
 
En data 18 de desembre de 2008 es va aprovar una modificació del contracte de 
referència en el en el sentit d’augmentar els número de places. 
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En data 26 d’abril de 2010 i 30 de novembre de 2012 es varen aprovar dues  
modificació del contracte en el sentit de poder donar servei de menjador als usuaris del 
servei d'acolliment i així donar resposta al tancament del Menjador Social, aquesta 
modificació té una vigència fins el 30 de novembre de 2016.  
 
En data 13 d'octubre de 2016 va tenir entrada en el Servei Jurídicoadministratiu 
l’informe proposta del cap de la Secció d’Inserció Social i Immigració, amb el vistiplau 
de la directora insular d’Inclusió Social, en el qual es proposa que es facin les gestions 
oportunes per a la modificació del contracte relatiu a la gestió del servei públic 
d'acolliment per exclosos socials i sense sostre en règim de concert (Casa de Família), 
per tal de poder seguir donant el servei de menjador als usuaris del servei esmentat atès 
que el servei de menjador es tracte d'un servei complementari i necessari i que la 
necessitat que va dur a la modificació anterior encara persisteix i que l'Institut Mallorquí 
d'Afers Socials (IMAS) no disposa dels mitjans materials, tècnics ni humans necessaris.   
 
Es proposa que aquesta modificació tengui una durada des de l'1 de desembre de 2016 
fins el 31 de desembre de 2028 data en que acabarà el contracte. L’import total de la 
modificació és de vuit-cents seixanta sis mil tres-cents seixanta-set euros amb setanta-
cinc cèntims (866.367,75 €). El finançament d'aquesta despesa es farà amb càrrec a la 
partida pressupostària 30.23157.22709 del pressuposts de despeses de l'IMAS d'acord 
amb la següent distribució: 
 

ANUALITAT IMPORT 

2016 
(01 a 31 de desembre) 

5.974,95 € 
 

2017 71.699,40 € 
 

2018 71.699,40 € 

2019 71.699,40 € 

2020 71.699,40 € 

2021 71.699,40 € 

2022 71.699,40 € 

2023 71.699,40 € 

2024 71.699,40 € 

2025 71.699,40 € 

2026 71.699,40 € 

2027 71.699,40 € 

2028 71.699,40 € 

TOTAL MODIFICACIÓ 866.367,75 € 

 
L’entitat adjudicatària ha manifestat la seva conformitat amb la modificació proposada. 
 
Fonaments jurídics: 
 
1. L’IMAS, com a organisme autònom local creat pel Consell de Mallorca i adscrit al 
Departament de Benestar i Drets Socials del Consell de Mallorca, és qui exerceix les 
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competències atribuïdes per qualsevol títol al Consell de Mallorca en matèria de serveis 
socials i menors, d'acord amb la'article 2. 1 dels Estatuts de l'IMAS 
 
2. D’acord amb la disposició transitòria primera del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 
de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic, la 
normativa aplicable és el Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei de contractes de les administracions públiques 
(TRLCAP).   
 
3. La clàusula 18 del plec de clàusules administratives particulars estableix que  les 
possibles modificacions del contracte s'hauran d'ajustar al que disposa l'article 101 i 163 
del TRLCAP.       
 
4. Atès que, la quantia de la modificació no és superior al 20% del preu original del 
contracte i aquest no supera els 6.010.121,04 €, no és preceptiu el dictamen del Consell 
Consultiu (article 59.3 lletra b) del TRLCAP). Aquests acords són immediatament 
executius. 
 
5. Els acords que es dictin en matèria de modificació contractual han d’anar precedits 
dels informes de la Secretaria i de la Intervenció de la Corporació i són immediatament 
executius d'acord amb l'article 114.3 del Text Refós de les disposicions legals vigents en 
matèria de Règim Local, RDL 781/1986, de 18 d'abril (TRRL). 
 
6. Pel que fa al procediment que s’ha de seguir, és el següent: 
 
 1. Proposta del servei encarregat en el qual es justifiqui la concurrència dels 
 requisits exigits en l’article 101 del TRLCAP i es valori la quantia de la 
 modificació als efectes de restablir l’equilibri econòmic del contracte i de la seva 
 possible resolució per excedir els límits quantitatius que la llei assenyala. 
 D’acord amb l’article 214 c) del TRLCAP, atès que la modificació del contracte 
 no implica una alteració del preu primitiu del contracte superior al 20%, amb 
 exclusió de l’impost sobre el valor afegit, és obligatòria per al contractista. 
 2. Informe jurídic. 
 3. Audiència al contractista. 
 4. Aprovació de la modificació per l’òrgan competent. 
 5. Reajustament de garanties. 
 6. Formalització de la modificació en document administratiu. 
 
7.  D'acord amb l'article 26.1 dels Estatus de l'MAS, el Consell de Mallorca, a través del 
Ple es reserva les facultats de tutela següents: 
 
 «f) Aprovar les despeses plurianuals, llevat de les que corresponen a 
 expedients de contractació o de concessions administratives amb una durada 
 igual o inferior a quatre anys.» 
 
8. Pel que fa a l’òrgan competent per elevar al Ple l'aprovació de les despeses 
pluriennals amb una durada superior a quatre anys, els Estatuts de l’IMAS no 
atribueixen expressament a cap òrgan aquesta competència, per tant, és d’aplicació la 
clàusula residual continguda en l'article 7.3 dels Estatuts segons la qual correspon a la 
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Presidència l’exercici de totes aquelles competències no atribuïdes expressament per 
aquests Estatuts a cap altre òrgan de l’IMAS.    
 
9. Pel que fa a la despesa pluriennal, l'article 174.5 del  Reial decret Legislatiu 2/2004, 
de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes 
Locals, preveu que es poden ampliar, per acord de Ple el nombre d'anualitats i els 
percentatges prevists en el propi article. El Consell de Mallorca, a través de les Bases 
d'execució del Pressupost (Base 31.6), té delegada aquesta competència en la 
Presidència.   
El president del Consell de Mallorca ha dictat, en data 2 de novembre de 2016 el decret 
d'ampliació de l'import les anualitats autoritzades en relació al contracte de gestió de 
servei públic per l'acolliment per exclosos socials i sense sostre per poder donar 
cobertura a la modificació respecte al servei de menjador fins al 31 de desembre de 
2028, data en la qual acba el contracte. 
 
10. El Servei Juridicoadministratiu de l'IMAS i la Intervenció General han emès els seus 
respectius informes sobre la tramitació d’aquest expedient.  
 
11. D’acord amb el que es preveu a l’art. 7.3) dels Estatuts de l’IMAS, propòs al Ple del 
Consell de Mallorca que adopti el següent: 
   
ACORD 
 
Primer.  Aprovar la modificació del contracte signat en data 16 de maig de 2003 amb 
l’entitat Fundació Social La Sapiència, relatiu a la gestió del servei públic d'acolliment 
per exclosos socials i sense sostre en règim de concert (Casa de Família), en el sentit de 
seguir donant el servei de menjador als usuaris d’aquest servei, d’acord amb  
 
l’informe proposta del cap de la Secció d’Inserció Social i Immigració, amb el vistiplau 
de la directora insular d’Inclusió Social de data 13 d'octubre de 2016, amb una durada 
des de l'1 de desembre de 2016 fins el 31 de desembre de 2028. 
 
Segon.  Autoritzar i disposar a favor de l’entitat Fundació Social La Sapiència, amb CIF 
G57050874, un import total de  vuit-cents seixanta sis mil tres-cents seixanta-set euros 
amb setanta-cinc cèntims (866.367,75 €) exempt d’IVA, d’acord amb la següent 
distribució: 
 

- Exercici 2016 (de l’1 al 31 de desembre): cinc mil nou-cents setanta-quatre 
euros amb noranta-cinc cèntims (5.974,95 €) amb càrrec a la partida 
pressupostària 30.23157.22709 ref. comptable 22016017205. 

 
- Exercici 2017 al 2028 (de l’1 de gener al 31 de desembre): setanta-un mil sis-

cents noranta-nou euros amb quaranta cèntims (71.699,40 €) amb càrrec a la 
partida pressupostària que correspongui. 

 
L’execució de les despeses corresponents als exercicis 2017 a 2028 resta condicionada a 
l’existència de crèdit adequat i suficient que per a cada exercici es consigni en els 
respectius pressuposts.  
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Tercer. Requerir a la Fundació Social La Sapiència, per a que d'acord amb l'article 42 
del TRLCAP reajusti la garantia definitiva per import de trenta-quatre mil sis-cents 
cinquanta-quatre euros amb setanta-un cèntims (34.654,71 €) corresponent al 4% de 
l'import de la modificació, per a mantenir la proporcionalitat entre la modificació 
produïda i el pressupost del contracte, en el termini de quinze dies des de la notificació 
de la present resolució. 
 
Quart. Formalitzar el present acord i unir-lo com annex al contracte signat amb l'entitat 
Fundació Social La Sapiència. 
 
Cinquè. Notificar aquesta resolució a la Fundació Social La Sapiència, al cap de la 
Secció d'Inserció Social, al Servei de Gestió Econòmica, a la Intervenció Delegada de 
l’IMAS, a la Tresoreria i al Servei de Pressuposts i Comptabilitat del Consell de 
Mallorca. 
 
No obstant això, el Ple resoldrà. 
 

La Sra. PUIGSERVER (consellera executiva de Benestar i Drets Socials) explica que es tracta d’una 
ampliació del contracte a fi de poder donar servei de menjador a Casa de Família. 

Aquest servei de menjador ja s’havia ofert des de novembre de 2012 amb vigència fins al dia 30 de 
novembre de 2016 i ara aprofiten l’ampliació del contracte amb La Sapiència, que té una durada fins a 
l’any 2028, per afegir-hi el servei de menjador fins a la data de finalització del contracte.  

La Sra. MORA (El Pi-Proposta per les Illes) anuncia que el seu Grup votarà a favor d’aquesta 
modificació però fa constar que, si sabien que acabava aquest contracte, el podrien haver duit a aprovació 
per part del Ple abans de la finalització del contracte. 

Matisa que, de vegades, fa la sensació que s’espera fins al darrer moment per fer les coses i aprofita per 
demanar quins tipus de contracte hi haurà amb aquesta modificació, és a dir, si se farà per concurs públic 
o si és un contracte de serveis.  

La Sra. CIRER (PP) manifesta que és important ajustar la durada del contracte fins a 2028, que és la data 
en què finalitza el contracte amb La Sapiència. Ressalta també la importància d’oferir un servei de 
menjador en aquesta zona de Palma i, sobretot, que el servei el presti una entitat com és La Sapiència. 

En la mateixa línia que apuntava la Sra. Mora, el Grup Popular lamenta que no duguessin aquest contracte 
a aprovació al passat Ple o, fins i tot, l’anterior sabent que la vigència del contracte era fins a dia 30 de 
novembre i resulta que el renoven dia 12 de desembre. Això no obstant, insisteix a valorar positivament el 
fet d’allargar la durada del contracte fent-lo coincidir amb el de Casa de Família. 

La Sra. PUIGSERVER demana disculpes per aquest retard i explica que a l’IMAS van a marxes forçades 
i tenen un col·lapse de contractes per haver de treure. 

Són conscients que aquesta situació s’ha de millorar i a posta estan reforçant l’equip juridicoadministratiu 
que és l’encarregat de gestionar les contractacions. Aquesta àrea s’està reorganitzant a fi de no tramitar 
els contractes en el darrer moment.  

Fa constar que, de totes maneres, la renovació d’aquest contracte és amb efectes retroactius i, per tant, el 
servei no ha estat descobert i l’anualitat de 2016 serà des d’1 de gener fins a 31 de desembre. 

El servei és un contracte que se fa amb la Fundació La Sapiència i consisteix en la continuació del que hi 
havia però incloent-lo en el contracte de Casa de Família, és a dir, en la part de gestió de persones amb 
risc d’exclusió social. 

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

Es troba absent el Sr. Joan Rotger Seguí. 
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PUNT 25. APORTACIÓ PLURIENNAL AL CONSORCI DE RECURSOS 
SOCIOSANITARIS I ASSISTENCIALS DE LES ILLES BALEARS 
 
Es dóna compte de la següent proposta de la presidenta de l’Institut Mallorquí d’Afers 
Socials que diu: 
 
Fets: 
 
El 8 de novembre de 2016 va entrar en el registre del Servei Jurídicoadministratiu un 
informe proposta de la cap de servei de Dependència i del Vicepresident de l'IMAS, en 
el que proposen que es facin les gestions oportunes per fer efectiva una aportació 
extraordinària de l'any 2016 al Consorci de Recursos Sociosanitaris de les Illes Balears.  
 
L'esmentada aportació de l'IMAS com a membre promotor del Consorci de Recursos 
Sociosanitaris de les Illes Balears deriva de l'acord pres en la sessió de 5 d’octubre de 
2016 de la Junta Rectora del Consorci de Recursos Sociosanitaris de les Illes Balears, 
pel qual es va aprovar la modificació del seu Pla d’Actuacions per a l’any 2016 per tal 
d’iniciar la construcció i equipament de dues residències per a persones majors 
dependents. En virtut del compromís adquirit, l'Institut Mallorquí d'Afers Socials ha 
iniciat els tràmits per aprovar l'aportació pluriennal de 8.000.000,00 € distribuïts de la 
següent manera: 
  
2016: 2.000.000,00 €  
2017: 2.000.000,00 € 
2018: 2.000.000,00 € 
2019: 2.000.000,00 € 
 
El Consorci de Recursos Sociosanitaris de les Illes Balears, del qual el Consell Insular 
de Mallorca en forma part, disposa de la capacitat de mitjans tècnics i humans per dur a 
terme aquestes obres.  
 
Fonaments jurídics: 
 
1. L’article 70 de la Llei orgànica 1/2007, de 28 de febrer, de reforma de l’Estatut 
d’autonomia de les Illes Balears, atorga al Consell de Mallorca competències pròpies en 
matèria de serveis socials i assistència social; el desenvolupament comunitari i la 
integració; la política de protecció i atenció a persones dependents; els complements de 
Seguretat Social no contributiva; el voluntariat social; i les polítiques d’atenció a les 
persones i als col·lectius en situació de pobresa o necessitat social. Així mateix, el 
Consell de Mallorca té competències en tutela, acolliment i adopció de menors. 
 
L’IMAS, com a organisme autònom local creat pel Consell de Mallorca i adscrit al 
Departament de Benestar i Drets Socials del Consell de Mallorca, és qui exerceix les 
competències atribuïdes per qualsevol títol al Consell de Mallorca en matèria de serveis 
socials i menors. 
 
2.  D'acord amb els Estatus de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials, el Consell de 
Mallorca, a través del Ple es reserva les facultats de tutela següents: 
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« f) Aprovar les despeses plurianuals, llevat de les que corresponen a expedients de 
contractació o de concessions administratives amb una durada igual o inferior a quatre 
anys.» 
 
3. Pel que fa a l’òrgan competent, els Estatuts de l’IMAS no atribueixen expressament a 
cap òrgan la competència per elevar al Ple les aportacions econòmiques que suposin una 
despesa plurianual. Per tant, és d’aplicació la clàusula residual continguda en l'article 
7.3 segons la qual correspon a la Presidència l’exercici de totes aquelles competències 
no atribuïdes expressament per aquests Estatuts a cap altre òrgan de l’IMAS.    
 
4. El Servei Juridicoadministratiu de l'IMAS i la Intervenció General han emès els seus 
respectius informes sobre la tramitació d’aquest expedient.  
 
D’acord amb el que es preveu a l’art. 7.3) dels Estatuts de l’IMAS, propòs al Ple del 
Consell de Mallorca que adopti el següent: 
 
ACORD 
 
Primer. Aprovar una aportació pluriennal de vuit milions d'euros (8.000.000,00 €) a 
favor del Consorci de Recursos Sociosanitaris i Assistencials de les Illes Balears, 
distribuïda de la següent manera:  
 
2016: 2.000.000,00 € 
2017: 2.000.000,00 € 
2018: 2.000.000,00 € 
2019: 2.000.000,00 € 
 
Segon. Notificar aquest acord al Consorci de Recursos Sociosanitaris i Assistencials de 
les Illes Balears, a l'IMAS, a la Intervenció Delegada de l'IMAS i a la Direcció Insular 
d'Economia i Hisenda.   
 
No obstant això, el Ple resoldrà. 
 

La Sra. PUIGSERVER (consellera executiva de Benestar i Drets Socials) recorda que ja fa un parell de 
mesos que parlen d’aquesta aportació al Consorci de Recursos Sociosanitaris i, de fet, el passat mes 
d’octubre ja en varen fer la corresponent modificació de crèdit per fer l’aportació de 2 M€ per a 2016. 

Puntualitza que serà una aportació pluriennal de 8 M€ que es repartiran a raó de 2 M€ cada any des de 
2016 fins a 2019. 

Destaca que és una fita molt important ja que, per primera vegada, el Consell de Mallorca cofinança 
projectes de construcció de centres residencials per a persones majors dependents i, a més a més, participa 
en l’elaboració d’aquest projecte tot definint el model que volen per a l’atenció de persones en aquestes 
residències. 

Concretament seran dues residències (una a Palma i l’altra a Marratxí) amb 100 places cadascuna. Dins 
l’acord amb el Consorci de Recursos Sociosanitaris s’inclou l’acord per a la futura gestió, per part de 
l’Institut Mallorquí d’Afers Socials, d’aquestes residències com a pròpies. 

Conseqüentment, tot l’equip de govern del Consell de Mallorca està molt satisfet amb aquesta proposta ja 
que pensen que és una aposta per la inversió en recursos públics de qualitat. 

El Sr. PASTOR (El Pi-Proposta per les Illes) anuncia que el seu Grup votarà en contra d’aquesta proposta 
perquè no estan d’acord amb aquest model ni amb el que estan fent amb les residències. 
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El seu Grup pensa que hi ha un model alternatiu que és el que fins ara hi havia, un model que ha 
demostrat durant anys és que un model que funciona i que té un millor preu per plaça i, per això, no veuen 
que aquest canvi sigui coherent. 

Refusa que un dels objectius d’aquesta proposta sigui definir el model de residències perquè aquest model 
ja els l’han definit. La Sra. Santiago és qui ha dit quin model de residències havia de tenir l’IMAS. La 
Sra. Puigserver, quant al model, únicament ha decidit l’ampliació d’una residència que té més de 400 
places i que serà la residència més gran de tot Espanya. Aquest és el seu model. 

En lloc d’anar cap al model de residències de 100, 120 o 180 places com a màxim, l’IMAS ha optat per 
un model de residència de prop de 500 places quan resulta que ningú en tot l’Estat ja no segueix aquest 
model. Així doncs, acusa l’IMAS de no tenir model de residència perquè el que presenten és el model de 
la Sra. Santiago. 

La Sra. Puigserver és esclava de les paraules que va dir en un moment donat quan deia que no estava 
d’acord amb el model que havia implantat un altre govern. 

Fa notar que el seu Grup li va fer una reflexió al respecte i encara és a temps de corregir. Amb el nou 
model, la plaça residencial costarà el doble ja que no és només qüestió de destinar-hi 2 M€ cada any 
durant un període determinat sinó que després han de mantenir aquestes residències quan resulta que el 
seu manteniment és molt més car. 

D’altra banda, dubta que li puguin demostrar que les residències en funcionament que segueixen un 
model alternatiu no tenguin la mateixa eficàcia que el model pel qual opten i, per això, el seu Grup no pot 
votar a favor d’aquesta proposta. 

El Sr. DE JUAN (PSOE – vicepresident 1r de l’IMAS) comenta que els consellers d’El Pi-Proposta per 
les Illes –i suposa que també els del PP– estan intentant entrar en un debat simplista, oportunista i un poc 
trampós perquè, d’ençà que varen presentar els projectes, en aquest Ple no s’havia parlat de residències. 

Insisteix a deixar clar que d’ençà que varen presentar les 350 places residencials, estan obstinats a fer 
creure que és dolent per a les persones majors que hi hagi places residencials públiques. 

Així mateix estan obstinats a comparar dos preus, el de residències privades concertades i el de 
residències públiques, fent veure que la diferència entre ambdós preus és simplement per la ineficiència 
de l’Administració. 

Imagina que han de tenir pressions externes o d’empreses privades perquè, aquells que han estudiat 
Economia, saben que per comparar dos preus és necessari conèixer les variables d’aquests preus. 

Remarca que aquests dos preus no són comparables perquè, si sabessin que el 80% del cost de les 
residències és de personal, ja haurien de començar a parlar d’altres coses. Podrien parlar de què 
efectivament les residències privades tenen molt manco personal i paguen sous molt més baixos. Ara bé, 
si el que volen dir és que el personal del Consell de Mallorca –el personal de les residències públiques– 
cobra massa per la feina que fan, tal vegada ho podrien dir més alt i més clar perquè aquest personal ho 
sàpiga. 

D’altra banda, diu que aquesta n’és només una variable però hi ha moltes més variables que no estan 
incloses en aquest preu. 

Els senyors d’El Pi-Proposta per les Illes i els del PP els volen fer creure que un sector estratègic, com és 
la cura de les persones majors dependents, el pot liderar l’empresa privada i aquesta idea és un gran 
problema. 

En aquest sentit assegura que l’escenari en què es mouen, d’envelliment progressiu de la població, fa que 
aquest model hagi de ser liderat directament per l’empresa pública i no per l’empresa privada. 

Diuen que el model actual és d’èxit però no diuen que, de les quatre empreses que començaren, només en 
queden dues. Una d’elles la varen haver de rescatar, una altra va fer fallida i també va haver de ser 
rescatada per una altra empresa privada. 

Una altra cosa que tampoc no diuen és que part d’aquestes empreses tenen el seu capital de fons 
d’inversió fins i tot estrangers i que un dia poden decidir deixar d’invertir-hi, amb les conseqüències que 
això tendria per a les persones que estan en aquestes residències. Recalca que les empreses privades 
poden prendre aquest tipus de decisions i, d’un dia per a l’altre, deixin d’invertir perquè el que volen és 
obtenir beneficis. 
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Nega que vulgui dir que aquestes residències estiguin fent una mala feina –de fet, en alguns casos estan 
fent una bona feina– però sí que afirma que la decisió estratègica sobre quins serveis s’han de prestar en 
aquesta illa, valdria més que depengués del sector públic i no del sector privat. 

A més a més, encara no s’ha parlat de drets. La ciutadania de Mallorca té dret a disposar d’uns serveis 
públics forts i planteja què passaria si els serveis de salut no fossin públics. Si fos així, no creu que hi 
hagués un centre de salut a cada municipi ni que la salut estigués garantida de manera universal. També 
demana què passaria si l’educació no fos pública. El que passaria seria que no hi hauria una educació 
normalitzada i inclusiva de nins amb necessitats especials. 

Durant la legislatura passada, després dels retalls injusts que se varen fer, va veure manifestacions de 
camisetes verdes per una educació pública de qualitat i va veure manifestacions de bates blanques contra 
la privatització dels hospitals públics però no va veure cap manifestació contra els retalls en prestacions i 
serveis de persones dependents. Això és perquè els serveis socials no són forts. 

Tots aquells que s’hi dediquen així com els col· lectius vulnerables tenen dret a uns serveis socials públics 
forts i ja estan un poc cansats que se’ls considerin serveis de segona classe. 

La Sra. CIRER (PP) comença dient que se cenyirà a la proposta del punt núm. 25 del Ple perquè, si no fos 
així, podria parlar més de mitja hora si hagués de tractar tots els temes que ha tret a col· lació el Sr. De 
Juan. 

Reitera que se cenyirà a parlar del punt núm. 25 i ho farà amb la llibertat que té de no sentir-se 
pressionada ni per cap empresa ni per ningú que li hagi suggerit el que ha de dir llevat del debat que n’ha 
tengut amb els 10 membres del seu Grup quan analitzen els temes que s’han de tractar a cada ple. 

Abans d’entrar en el debat, fa notar que no demonitzarà les empreses privades que es dediquen a l’atenció 
de persones majors ni tampoc els empleats de les residències privades encara que reconeix la gran feina 
dels empleats públics però no ho farà atacant ni les empreses privades ni els empleats de les residències 
privades dient que són pitjors que els empleats públics o dient que fan malament la seva feina. 

Afegeix que, per ventura, les manifestacions no varen ser tan nombroses en matèria de serveis socials 
però no perquè els serveis socials no siguin forts sinó perquè potser els seus responsables gestionaven els 
serveis socials de forma correcta tot donant les atencions que havien de donar. 

Tot i això, sí que hi va haver manifestacions a principis de la passada legislatura quan no hi havia 
liquiditat suficient, per l’herència econòmica rebuda de l’anterior mandat, per fer front a les factures 
pendents. Aleshores, els serveis socials varen haver d’aguantar les pressions i les demandes –molt lícites– 
de totes les entitats que no cobraven perquè no hi havia doblers a les caixes de les institucions per fer 
front al pagament de les factures pendents. 

Tot seguit anuncia que el Grup Popular s’abstendrà en la votació d’aquest punt però no perquè no estiguin 
a favor de la creació de noves places per reduir la llista d’espera de dependència –observa que és 
important fer totes les accions necessàries per reduir aquesta llista d’espera– sinó perquè no veuen clar el 
projecte, el qual van coneixent arran de preses de decisió de l’equip de govern i acords que duen a Ple. 

Recorda que aquest assumpte ja el varen qüestionar en Comissió Informativa. Aleshores la Sra. Roig hi 
va fer alguns plantejaments com que l’acord d’aportació el varen dur d’urgència a un Ple i l’acord 
d’aportació pluriennal el varen dur d’urgència a una Comissió Informativa. 

Li xoca que per a algunes coses vagin tan ràpids i per a altres, com és el cas dels contractes de menors o 
el del menjador de Casa de Família, no vagin al mateix ritme quan resulta que es tracta de la mateixa 
institució, la mateixa presidenta i els mateixos vicepresidents i algunes coses les saben impulsar i dur-les 
per via d’urgència però, en canvi, d’altres que són molt necessàries i que precisen d’un impuls, no van al 
mateix ritme. 

Aclareix que l’abstenció del Grup Popular en aquest punt també està referendada pel que fet que no s’hi 
aporta cap informe sobre la idoneïtat de les ubicacions i, en aquest sentit, demana en què se fonamenten 
per decidir ubicar les noves residències a Palma i Marratxí. Tampoc no hi ha cap informe tècnic sobre el 
cost d’aquesta iniciativa i, per això, demana per què s’ha decidit una aportació anual de 2 M€. Potser és 
perquè fan una estimació del cost o perquè se basen en dades referencials ja que en la documentació no 
consta cap informe tècnic que justifiqui l’import de l’aportació. 

Tampoc no existeix un calendari de previsions –o no està aportat amb la documentació– del projecte, 
licitacions, concurs d’adjudicació, construcció, contractació de personal, posada en funcionament, etc. De 
tot això no els consta cap calendari que justifiqui que les aportacions anuals s’adeqüin al projecte. 
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El Sr. De Juan parlava de model gestió però ha estat el primer que no va descartar cap model en Comissió 
Informativa. Va dir que serien amb personal propi o amb contracte de gestió. 

Per tots aquests fets, el Grup Popular s’abstendrà en la votació d’aquest punt atès que no s’oposen a reduir 
la llista d’espera però no comparteixen la presa de decisió ja que no compten amb una base o uns 
arguments tècnics que els ajudin a entendre aquesta presa de decisió. 

La Sra. PUIGSERVER s’adreça en primer lloc al Sr. Pastor. 

Li nega que la Sra. Santiago li hagi dit quin model han de seguir per construir residències. Els tres partits 
d’esquerres que conformen l’equip de govern del Consell de Mallorca estan d’acord –i així ho recollien 
en els seus acords pel canvi– que han de defensar el model públic i de gestió de qualitat. 

Com deia el Sr. De Juan, tots els ciutadans de Mallorca tenen dret a accedir a uns serveis públics i és molt 
necessari que hi hagi un equilibri entre el model residencial gestionat per empreses privades i el model de 
places residencials públiques, per fer contractació pública i gaudir d’un servei de qualitat adequat a les 
necessitats dels ciutadans de Mallorca. 

Aclareix que amb això no vol dir que les empreses privades –que també tenen concerts amb l’IMAS– ho 
facin malament sinó que s’ha de defensar que hi hagi un equilibri i que se construeixin residències 
públiques. 

Els partits d’esquerres que governen el Consell de Mallorca tenen una prioritat que no és la mateixa 
prioritat que tenen els partits de dretes. Aquests partits de dretes, anys enrere, varen apostar per uns 
models d’inversió en infraestructures com el Palma Arena. 

Relata que ahir es va veure amb el Sr. Miquel Gallardo, director general de Transparència del Govern de 
les Illes Balears, i varen parlar del Palma Arena i voldria que l’oposició pensàs quantes residències 
podrien construir amb els 20 M€ que va costar el famós aparcament i reitera que l’equip de govern 
defensa aquest model de gestió de serveis públics de qualitat. 

A continuació s’adreça a la Sra. Cirer i li diu que van al ritme que poden quant a gestió i puntualitza que, 
de vegades, hi coses que totes són urgents i les treuen així com poden. Observa, d’altra banda, que no vol 
entrar en el tema de menors en què han fet molta feina i ja han solucionat. 

Quant als informes d’idoneïtat de les ubicacions, comenta que els estan treballant conjuntament a les 
reunions del Consorci de Recursos Sociosanitaris. Així mateix informa que s’ha fet un estudi per saber, 
més o manco, què costarà la construcció d’aquestes residències. 

Per concloure, diu que facilitarà tota la informació a l’oposició a la mesura que vagin avançant els 
projectes i els mantendran al corrent de tot el que se vagi fent. 

El Sr. PASTOR comenta que, si estigués permanentment de mal humor i no tengués arguments, els diria 
que tenen postureig però no els ho dirà perquè no està de mal humor i té arguments. 

Sobre el comentari de serveis públics dèbils, creu que qualificar els serveis socials com a serveis públics 
dèbils demostra un desconeixement total del que són els serveis socials de Mallorca, uns serveis que 
bàsicament els duen els ajuntaments d’aquesta illa. Si els gestors de l’IMAS pensen que són els serveis 
socials de Mallorca, no han anat mai tan equivocats. Els que fan serveis socials a Mallorca són tots i 
cadascun dels ajuntaments que, a més a més, els fan d’una manera totalment pública. Els gestors de 
l’IMAS se pensen que són el melic del món però, en serveis socials, només són una punteta perquè els 
que realment fan la feina són tots els ajuntaments de Mallorca. 

D’altra banda li sap greu que el Sr. De Juan exclogui els serveis socials de les manifestacions que hi va 
haver la legislatura passada i assegura que totes les persones que feien feina a residències es manifestaven 
perquè feia mesos que no cobraven ja que l’administració pública no tenia doblers per pagar aquest 
servei. Recalca que en les manifestacions no només hi havia camisetes verdes i bates blanques. També hi 
era tot el personal de les residències que no cobrava perquè, en una legislatura anterior, feia 6 mesos que 
havien decidit no pagar els serveis socials i no pagar cap factura de cap proveïdor de Mallorca. 

El Pi-Proposta per les Illes està en contra d’aquest model i puntualitza que no ha dit que votaran en contra 
d’aquesta proposta. El que ha dit és que no hi poden votar a favor sinó que s’hi abstendran perquè ja els 
va bé que se facin places residencials noves i, si aquests 2 M€ tenen aquesta finalitat, doncs molt bé però 
la Sra. Cirer té tota la raó del món. 

Quan el seu Grup ha demanat en Comissió Informativa què costaran aquestes residències, la resposta ha 
estat que no tenien cap estudi fet. La darrera resposta va ser: “Ja veurem com se gestionen aquestes 
residències. Poden ser públiques o poden ser concertades. De moment, les farem.” Aquesta va ser la 
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resposta del Sr. De Juan en la passada Comissió Informativa celebrada fa uns 10 dies i convendria que 
tengués un poc més de memòria. 

Li reitera a la Sra. Puigserver que El Pi-Proposta per les Illes no comparteix aquest model. Pensen que hi 
ha altres sistemes i altres models. A part dels barems i de la lliçó d’economia que els ha donat el Sr. De 
Juan, el que els importen són els resultats, que consideren que no són dolents. Per al seu Grup, els 
resultats han demostrat que les persones dependents tenen un bon servei, que les famílies poden estar 
tranquil· les i pensen que aquests doblers es poden invertir en una altra cosa. 

Si l’IMAS decideix ampliar una residència i hi vol destinar doblers, al seu Grup li pareix perfecte però per 
fer places noves hi ha un altre sistema que hauria tengut un cost zero per a aquesta administració. 

Insisteix a dir que el seu Grup no està en contra del servei que presten les residències del Consell de 
Mallorca –que és molt encertat i molt bo– sinó que únicament diuen que aquest model no és el correcte i 
que n’hi ha un altre i si demostrassin, amb arguments, que els serveis que se donen a les residències 
privades és dolent, entendrien el canvi de model i la construcció de noves residències públiques però els 
ho han demostrat. 

Per acabar, reitera que al seu Grup no li pareix bé que se faci aquesta aportació al Consorci de Recursos 
Sociosanitaris i no hi votaran en contra sinó que s’hi abstendran ja que és el model de l’equip de govern i 
ja els va bé que se facin residències però no comparteixen tot el que s’ha dit al respecte. 

El Sr. DE JUAN es dirigeix, en primer lloc, a la Sra. Cirer. 

Li comenta que podria entendre que digui que prefereix un altre model perquè el model de residències 
concertades és el que va fer el PP. 

Quant al comentari sobre la idoneïtat dels solars, diu que no fa falta que li recordi com se varen fer les 
residències en temps del Sr. Matas, que deien: “que aixequi la mà qui ens vulgui donar un solar”. Fa notar 
que la Sra. Cirer ha dit que el PP s’abstendria de votar aquesta proposta perquè no s’ha presentat un 
informe sobre si els solars són adequats o no i, en aquest sentit, li diu que recordi com se feren les 10 
residències de les quals ara defensa el seu model. 

D’altra banda, la Sra. Cirer retreia que hi havia una falta d’informació, cosa que creu que no pot dir ja que 
en totes les reunions del Consell Assessor i en totes les de l’Observatori de Persones Majors –a les quals 
ha assistit la Sra. Cirer– s’ha dit com se farien les residències i la Sra. Cirer en prenia nota. Una altra cosa 
és que no cregués que l’equip de govern fos capaç de fer-ho. 

Fa constar, per altre costat, que ha obert el debat del model perquè abans l’ha obert el Sr. Pastor i, de fet, 
ara mateix acaba de dir que no estava a favor d’aquest model i que s’estimava més el model de 
residències concertades, un model que consisteix en pagar i oblidar-se’n, és a dir, pagar una plaça i que la 
feina la faci un altre però aquest no és el model de l’equip de govern. El model de l’equip de govern passa 
perquè l’administració presti els serveis encara que en col·laboració amb les residències privades. 

Reitera que s’ha encetat aquest debat perquè el Sr. Pastor ha obert el debat sobre el model i el preu i 
únicament pot dir que l’equip de govern no està d’acord amb un model privatitzador dels serveis públics. 

Refusa, a continuació, que hagi parlat de debilitat dels serveis socials públics sinó més aviat tot el 
contrari. L’equip de govern vol uns serveis socials públics forts, igual que altres serveis públics de l’estat 
del benestar com ara són salut o educació i qui se n’ha de posar al capdavant és l’administració pública i 
no la privada. 

La Sra. CIRER remarca que únicament demana que, quan se dugui una proposta d’unes aportacions 
pluriennals que tendran incidència en governs posteriors, puguin venir més acurades, acompanyades 
d’uns informes tècnics. 

Si el Sr. De Juan considera que se va fer tan malament l’assignació de solars a què feia referència, li 
recomana que ara ho facin bé i, si han decidit fer les residències a Palma i a Marratxí, haurien 
d’argumentar les raons per fer-ho, quins tipus de solars s’han triat, per què han acordat unes aportacions 
de 2 M€, etc.  

En el punt 4t d’acord de l’acta del Consorci de Recursos Sociosanitaris, hi ha un punt –així ho va dir el 
Sr. De Juan en Comissió Informativa– que dóna a entendre que s’ha decidit aportar-hi 8 M€ –com 
podrien haver estat 10 o 6– i, si sobren doblers, els retornaran. 

Al respecte assenyala que les coses a l’administració no se fan perquè falti o sobri sinó perquè sigui el que 
toca. Per això i donat que el Sr. De Juan en sap tant d’economia, li recomana que faci un càlcul aproximat 
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del cost de les residències i ajustin les anualitats al cost real en lloc que se digui en l’acta abans esmentada 
que, si sobren doblers, els retornaran al Consell de Mallorca. 

De tot l’acord que recull aquella acta, el que troba que és més important és el punt 6è que diu: “Si per 
circumstàncies no previstes, en el termini de 5 anys no s’iniciassin les obres, el Consell de Mallorca podrà 
reclamar la devolució de les quantitats no executades.” 

Això els dóna tranquil· litat ja que el Sr. De Juan, damunt els papers i de paraula, diu moltes coses però ja 
veuran quin és el resultat de tot el que quantifiquen i, per sort, si en 5 anys no s’han iniciat les obres, 
almanco el Consell de Mallorca no haurà perdut els doblers. 

Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per vint vots a favor (PSOE, MÉS per Mallorca, 
Podem Mallorca i Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía), cap vot en contra i dotze 
abstencions (PP i El Pi-Proposta per les Illes). 
 
 
PUNT 26. PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ DEL RECONEIXEMENT 
EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS DE L’INSTITUT MALLORQUI D’AFERS 
SOCIALS (Exp. REC 22/2016). 
 
Es dóna compte de la següent proposta de la presidenta de l’Institut Mallorquí d’Afers 
Socials que diu: 

1 Ateses les factures presentades corresponents a béns i serveis prestats amb destí a 
l’Institut Mallorquí d’Afers Socials durant els anys 2010, 2012, 2013 i 2016  que no han 
seguit el procediment legalment establert o es inadequat pel tipus de despesa. 

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

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

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

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

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

Per tot això, propòs al Ple adopti el següent  

ACORD 

1r. Aprovar el reconeixement extrajudicial REC 22-16 de crèdits amb les relacions de 
factures que s’adjunten com ANNEX I per import de 53.714,86€, 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.  
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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 53.714,86€. 
 
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. CIRER (PP) manifesta que, atès que el REC correspon al programa B de menors que encara no 
s’ha acabat de resoldre, el Grup Popular s’absentarà de la sala per no votar aquest punt. 

Aprofita l’avinentesa per recordar que fa un any que parlen d’aquest problema dels contractes de menors, 
de la qual ja varen advertir en la Comissió Informativa dels pressuposts de 2016 i, en el Ple de gener de 
2016, ja varen presentar la primera moció per fer notar a l’equip de govern que era important que s’hi 
afanyassin. Tot i això, ja ha passat un any i, si bé la solució al problema ha avançat, no l’han acabat de 
resoldre. 

El Sr. PASTOR (El Pi-Proposta per les Illes) observa que no feia comptes d’intervenir en aquest punt 
però, arran de les acusacions que li han fet al Grup El Pi-Proposta per les Illes quan han dit que no 
estaven d’acord amb dur tants REC a Ple, vol fer constar que això és una mostra del que volien dir. 

Aclareix que el seu Grup no està en contra de què paguin a les empreses sinó que únicament demanen que 
se faci feina per intentar fer correctament les tramitacions ja que, quan se duu a Ple un REC, és perquè no 
s’ha seguit el procediment correcte i, per tant, només els faltava sentir que l’equip de govern bravegi de 
dur REC a Ple. 

Reitera que la petició del seu Grup és que se facin les coses ben fetes, tot i saber que no sempre és 
possible. El Pi-Proposta per les Illes romandrà a la sala per votar aquest punt encara que no estiguin 
d’acord amb aquesta forma de resoldre els assumptes però no hi insistirà més ja que hi han incidit moltes 
vegades i repeteix que l’equip de govern ha de seguir la tramitació correcta dels expedients ja que el REC 
és simplement un recurs per pagar els proveïdors quan no s’han fet les coses com tocava. 

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

Tots els consellers del Grup del Partit Popular surten del Ple abans de la votació. 

 

DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT 

PUNT 27. PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL DE LES TARIFES DE 
TRACTAMENT DE GESTIÓ DE RESIDUS URBANS DE MALLORCA 
PER A L’ANY 2017 

Es dóna compte de la següent proposta de la consellera executiva del Departament de 
Medi Ambient que diu: 
 
Atès l’article 5.2.b) del Pla director sectorial per a la gestió de residus urbans de 
Mallorca (BOIB n. 35 de 9 de març de 2006). 
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Atès el pacte vuitè de la modificació del contracte de data 21 de maig de 1992 entre el 
Consell de Mallorca i Tirme, SA relatiu al servei de gestió de residus urbans de 
Mallorca (Acord de Ple de 9 de maig de 2013) i el punt cinquè de l’estudi econòmic 
financer annex al contracte. 
 
Atesa la Llei 13/2012, de 20 de novembre, de mesures urgents per a l’activació 
econòmica en matèria d’indústria i energia, noves tecnologies, residus, aigües, altres 
activitats i mesures tributàries. 
 
Atès l’informe relatiu a la proposta de tarifes per al tractament dels residus urbans per a 
l’any 2017 de l’enginyer industrial DIR i inspector del servei de gestió de RSU, del cap 
del Servei Jurídic de la DIR i de l’economista de la DIR de 17 de novembre de 2016. 
  
Atesa l’audiència realitzada a l’empresa concessionària i  l’escrit de Tirme, SA amb 
registre d’entrada núm. 29.107, de 26 d’octubre de 2016. 
 
Atès l’escrit de Tirme, SA amb registre d’entrada núm. 22.293, d’11 d’agost de 2016, 
presentant una proposta de tarifes de RSU pel 2017. 
 
Atès l’informe tècnic relatiu als ingressos per la venda d’energia elèctrica a considerar a 
la proposta de tarifes per al tractament dels residus urbans per a l’any 2017 de 
l’inspector del servei de gestió de RSU de 13 d’octubre de 2016.  
 
Atès l’informe relatiu a la proposta de tarifes per al tractament dels residus urbans per a 
l’any 2017 de l’enginyer industrial DIR i inspector del servei de gestió de RSU, del cap 
del Servei Jurídic de la DIR i de l’economista de la DIR de 17 d’octubre de 2016. 
 
Atesos els informes d’Intervenció General de 15 de novembre de 2016. 
 
Per tot el que s'ha exposat i atès l’article 7.h. del Decret de dia 10 de juliol de 2015, pel 
qual es determina l’organització del Consell de Mallorca, la consellera executiva del 
Departament de Medi Ambient eleva al Ple del Consell de Mallorca la següent proposta 
d' 
 

ACORD 
 

1. Aprovar inicialment la revisió de la tarifa RSU per l’exercici 2017 per un import 
de 126,84€/tona (IVA de 12,68€ exclòs). 

2. Aprovar la revisió ordinària de la tarifa específica pel tractament dels llots 
procedents d’estacions depuradores d’aigües residuals per a l'any 2017 per 
import de 95,78€/tona (IVA de 9,57€ exclòs). 

3. Aprovar la revisió extraordinària de la tarifa específica pel tractament dels llots 
procedents d’estacions depuradores d’aigües residuals per l’exercici 2017 que 
suposa la minoració de 13,84€/tona (IVA d’1,38€ exclòs), per variació en la 
gestió dels costos prefixats per a l’explotació de les distintes instal·lacions, en 
base al punt vuitè de l’Estudi Econòmic Financer annex a la modificació del 
contracte de 21 de maig de 1992 amb Tirme, SA, relatiu al servei de gestió de 
residus urbans de Mallorca (Acord de Ple de 9 de maig de 2013). 
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4. En conseqüència dels dos punts anteriors, aprovar inicialment la tarifa específica 
pel tractament dels llots procedents d’estacions depuradores d’aigües residuals 
per a l'any 2017 per import de 81,94€/tona (IVA de 8,19€ exclòs). 

5. Aprovar inicialment la tarifa específica pel tractament de les restes d’animals 
morts i d’escorxador que provenen del sector primari, incloent-hi els MER, i 
també de la indústria càrnia en general per import de 115,20€/tona (IVA 
d’11,52€ exclòs), que els usuaris del servei públic han d’abonar a l’empresa 
concessionària la qual, en tot moment, haurà de mantenir vigent l’autorització 
administrativa per realitzar el tractament.  

6. Aprovar una bonificació del 59,57% sobre la tarifa general (condicionada a 
l’aprovació del punt primer del present acord tarifa RSU de 126,84€/tona), en 
aplicació del que preveu l’article 17.4 de la Llei 13/2012, resultant una tarifa 
específica bonificada per import de 39,64€/t, IVA de 3,96€ exclòs. 

7. En cap cas, l’aplicació de la bonificació anterior podrà suposar un increment de 
la tarifa general aplicable al servei de gestió dels residus urbans de Mallorca. 

8. Sotmetre el present acord a exposició pública per un període de 20 dies hàbils 
comptadors a partir de l’endemà de la publicació en el Butlletí Oficial de les 
Illes Balears en aplicació de l’article 83 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del 
Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. Durant 
aquest període l’expedient estarà a disposició dels interessats a la Direcció 
Insular de Residus del Departament de Medi Ambient, c/ General Riera, 111 de 
Palma de Mallorca. Aquest Acord aprovatori serà considerat com a definitiu si 
no es produeixen reclamacions en contra durant el termini d'exposició pública i 
entrarà en vigor a partir de la publicació de l’aprovació definitiva al Butlletí 
Oficial de les Illes Balears.  

9. Durant el període d’exposició pública es donarà audiència per un termini de 15 
dies hàbils, en aplicació de l’article 82 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del 
Procediment Administratiu Comú de les Administracions i de l’article 18 de la 
Llei 13/2012, als productors dels llots, que són les entitats gestores de les 
estacions depuradores d’aigües residuals, a més del dret que tenen a formular 
al·legacions en el període d’informació pública. 

10. Una vegada aprovades definitivament les tarifes esmentades en els punts 
anteriors corresponents a l’any 2017, aquestes romandran vigents mentre no 
siguin objecte de revisió.  

 

La Sra. ESPEJA (consellera executiva de Medi Ambient) fa avinent que aquest punt també demostra que 
el Ple no està buit de contingut, ja que hi duen un tema històric com és baixar, per primera vegada, la 
tarifa de residus sòlids urbans. 

Explica que duen a Ple tres tarifes. La de residus sòlids urbans, que baixa 4,5 € quedant en 126,84 €/tona; 
la tarifa específica per al tractament de llots procedents d’estacions depuradores d’aigües residuals, que 
queda en 81,94 €/tona i la tarifa específica per al tractament de restes d’animals morts i d’escorxador que 
provenen del sector primari, incloent-hi els MER i indústria càrnia en general –coneguda com deixalles 
d’origen animal–, que queda congelada en 39,64 €/tona amb una bonificació del 59,57%. 

El càlcul de tarifa es fa en base al contracte signat entre el Consell de Mallorca i l’empresa concessionària 
TIRME l’any 1992, que va ser modificat l’any 2003, on es diu que ha de ser un valor de mutu acord entre 
el Consell de Mallorca i la concessionària, seguint la fórmula que l’integra. Aquesta fórmula té 25 
variables que es poden veure detallades en l’informe econòmic. 

La tarifa és un càlcul de futur, a mode de previsió. L’estimació de la tarifa de 2017 va des d’1 de juny de 
2016 fins el 30 de maig de 2017. Quant a aquesta previsió de 2017, assegura que el Consell de Mallorca 
ha fet una previsió prudent igual que varen fer l’any passat. 
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Dels paràmetres destaca que s’han estimant pràcticament les mateixes tones que realment han entrat a 
planta durant aquest any fent-hi una pujada de només el 3% i, per tant, queda en 520.000 tones tenint en 
compte que, en general, l’entrada de tones s’ha incrementat entre un 4% i un 5% els darrers anys. 

També comenta el reequilibri de 2014. L’any 2014 es varen comptabilitzar 38 M€ de dèficit per mor de 
no haver revisat les tarifes de 2012 i 2013. L’anterior legislatura es va decidir prorratejar aquests 38 M€ 
fins al 2041 i, per tant, hi ha 1,2 M€ que incrementen la tarifa. 

Llavors hi ha un altre concepte, el de variabilització de costos. En les tarifes de 2013, 2014 i 2015 es 
varen descomptar 5 M€ perquè la concessionària va notificar una variabilització de costos, en una mesura 
voluntària i temporal. L’any passat ja s’hi va donar una rebaixa de 2 M€ i enguany només es 
comptabilitza 1 M€ d’aquesta variabilització en la tarifa de fangs. 

Després tenen les variables d’ingressos que van a tarifa. Hi ha 3 tipus d’ingressos: els ingressos de 
subproductes, que es comptabilitzen igual que l’exercici anterior; els ingressos del sistema integrat de 
gestió –conegut com Ecoembes i Ecovidrio–, que també queden igual que l’exercici anterior i llavors el 
concepte de venda d’energia, que és més complex i està format per 3 conceptes interns.  

El primer és una previsió d’ingressos per la venda d’energia a preu de mercat. El segon és un ingrés de 
l’Estat, com a quantia fixa, pel tipus d’instal· lació segons la Llei 24/2013. Això significa que tots els anys 
que estigui vigent s’imputen, per tipus de plantes, uns doblers concrets i, en aquest cas, serien 5 M€ 
aproximadament, 2,3 M€ per les plantes 1 i 2 i 2,8 M€ per les plantes 3 i 4, que suposen 5,23 € en tarifa. 
A aquests càlculs se li resta l’import del 7% segons la Llei 15/2012 i, per això, hi ha la revisió 
extraordinària que poden veure en la proposta. 

El tercer concepte és el que implica una diferència substancial per a aquest any ja que hi hagut un ingrés 
no esperat, per la compensació de la insularitat, de 4,5 M€ que ha suposat canvis en la revisió de tarifa 
anterior –la de 2016– que explicarà tot seguit. En la previsió de 2017, tenint en compte que encara no són 
ingressos fixos, que Red Eléctrica ha d’acabar de revisar aquests ingressos i seguint la línia de prudència, 
doncs no han computat res per a la tarifa de 2017. 

La revisió de la tarifa de 2016 també entra dins una de les variables de la previsió de 2017. Donat que 
l’any passat varen fer una previsió prudent, han estat superades les tones que varen estimar i també hi ha 
hagut un IPC i un euríbor més baixos dels que havien computat. 

Quant a les restes d’importació de fems de l’estranger, fins al mes de novembre de 2016 –quan varen 
aturar les importacions de fems– varen entrar un total 2,2 M€ dels quals 2 M€ ja estaven contemplats en 
la previsió de tarifa de 2016 i, per tant, no han implicat absolutament cap canvi en la tarifa de 2017. Ara 
bé, 200.000 € no estaven computats inicialment i, en fer la revisió, s’hi han inclòs, la qual cosa només 
suposa 33 cèntims d’euro quan la baixada total de la tarifa és de 4,5 €. 

Per tant, queda clar que abaixen la tarifa sense que hi hagi cap importació de fems i sense fer que 
Mallorca sigui el femer d’Europa. 

La diferència són els 4,5 M€ que han arribat en virtut del Reial Decret 680/2014, uns doblers que s’han 
comptabilitzat al 100% ja que han arribat en fer la revisió de la tarifa de 2016 i tot això ha fet que hi hagi 
un superàvit de 100 M€ que comptabilitzen positivament en la tarifa de 2017. 

Reconeix que tota aquesta explicació és molt tècnica i, per concloure, la resumeix dient que hi ha una 
baixada de tarifa de residus sòlids urbans de 4,5 €, quedant en 126,84 €/tona; una baixada històrica sense 
necessitat que Mallorca sigui el femer d’Europa i, per tant, desmuntat mites; la tarifa de llots queda en 
81,94 €/tona i la tarifa de deixalles d’origen animal queda en 39,64 €/tona. 

El Sr. PONS (Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía) manifesta que el seu Grup li demanaria a la Sra. 
Espeja un poc de coherència. 

En aquest sentit explica que l’any passat, quan s’apujaren els preus de les tarifes, va comparèixer al Ple 
amb una cartolina, els va treure una fórmula matemàtica i els va dir que no depenia d’ella si s’apujava o 
s’abaixava el preu. Ara, passat un any, s’ha revertit la situació i s’abaixen els preus i li demana que 
continuï en la mateixa línia. 

En qualsevol cas, li dóna l’enhorabona pel fet d’haver abaixat la tarifa però li observa que això no depèn, 
en absolut, de la gestió de l’equip de govern sinó d’una sèrie de variables que la Sra. Espeja va explicar 
l’any passat i deia la veritat. 
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El Sr. PASTOR (El Pi-Proposta per les Illes) li comenta a la Sra. Espeja que, si cada vegada que parlava 
del femer d’Europa, no sabia si el mirava a ell o mirava la Sra. Soler i li agradaria que ho aclarís perquè 
no creu que ell sigui sospitós d’haver fet res per afavorir la importació de fems. 

D’altra banda recorda que la Sra. Espeja refusava que el Ple estigui buit de contingut i, al respecte, li 
observa que no té altre remei que dur a Ple l’aprovació d’aquest punt. Aquesta proposta no és una decisió 
política sinó una obligació de dur a Ple l’aprovació de les tarifes per a l’any que ve. 

Tot seguit anuncia que el seu Grup no hi votarà a favor i no ho farà perquè la Sra. Espeja, amb aquestes 
tarifes, els ha fet un joc de triler i no conta tota la veritat ja que hagués pogut abaixar les tarifes molt més. 
La Sra. Espeja està enganant tots els mallorquins i mallorquines perquè, pel seu compte, diu que hi ha una 
previsió d’ingressos per a l’any que ve però, com que no han arribat, no computaran. 

Fa notar que arribaran 4,5 M€ o 5 M€ més per a l’any que ve, ingressos que haguessin pogut aplicar en 
les tarifes de 2017. L’excusa per no fer-ho és dir que els doblers no han arribat ni tenen cap certificat 
oficial que digui que aquests doblers arribaran, però sap que li arribaran. 

Quan varen aprovar els pressuposts, no recorda si el Sr. Bonet ja tenia o no el certificat del Govern de les 
Illes Balears dels doblers que ingressaria al Consell de Mallorca i, segurament, el Govern de les Illes 
Balears no tenia el certificat de l’Estat dels doblers que li arribarien. Igualment la Sra. Garrido sap els 
doblers que ingressarà l’any que ve per disciplina urbanística però els pressuposts són previsions. 

A la Sra. Espeja li convé no comptabilitzar aquests ingressos perquè no sap què li passarà amb les tarifes 
l’any que ve i així sempre podrà emprar aquests 4,5 o 5 M€ que li ingressaran en 2017 però, actuant així, 
engana la gent. Aquests doblers els hagués pogut comptabilitzar i avui encara podria abaixar més les 
tarifes. 

Per aquest motiu, El Pi-Proposta per les Illes no votarà en contra d’aquesta proposta perquè ja els pareix 
bé que abaixin la tarifa de residus sòlids urbans en 4,5 € i més sense importar residus però pensen que 
haurien pogut prendre la decisió política de computar la previsió d’ingressos que tendran l’any que ve. 

La Sra. RIBOT (Podem Mallorca) comenta que avui duen a Ple, per part de l’equip de Medi Ambient, una 
proposta que, en començar la legislatura, els varen dir que seria impossible. Aleshores els varen dir que si 
aturaven la importació de fems a Mallorca, irremeiablement apujarien la tarifa de residus i això afectaria 
directament les butxaques de la gent.  

Pareixia que l’opció d’importació de fems per incinerar a Mallorca era l’única opció per no tenir una 
tarifa que s’apujàs any rere any però, amb el que els acaba de contar la Sra. Espeja, resulta evident que 
bastava fer les coses bé, ser prudents i rigorosos. Tot això, tenint en compte les altres variables incloses en 
la tarifa, ha fet que no només es mantenguin en la mateixa quantia les tarifes de llots i de carnis sinó que, 
a més a més, la de residus sòlids urbans abaixa. 

Per a Podem Mallorca, això demostra que al departament que gestiona la Sra. Espeja es fan les coses bé 
però també que, allà on el PP deia que no es podia, han demostrat que sí que es pot. S’ha demostrat que 
no calia importar residus, que no calia ser el femer d’Europa per mantenir la tarifa congelada. Just bastava 
amb fer les coses bé i així han pogut, fins i tot, abaixar-la. 

Des del Grup Podem Mallorca estan molt contents de poder donar suport avui a aquestes tarifes que 
mostren, sense cap dubte, que les coses es poden fer de manera diferent, que hi ha una alternativa de 
govern que no arrisca els interessos de la ciutadania. Aquest és un clar exemple de què sí es pot canviar la 
manera de fer les coses i que la manera de gestionar del Partit Popular no és la millor. 

La Sra. SOLER (PP) relata que avui la Sra. Espeja els ha fet una exposició que mereixia una nota de 
matrícula d’honor però encara li falta una darrera qüestió i, per tant, s’haurà de conformar amb un notable 
o un excel·lent. 

La Sra. Espeja s’ha estudiat la tarifa, de dalt a baix, encara que els detalls li han donat per escrit i, per tant, 
ha pogut llegit molt bé l’explicació. 

Adverteix, emperò, que només s’ha equivocat en dos temes. Un és que la importació de combustible li 
suposa a la tarifa d’enguany, tal i com està reflectit, 2 M€. En la documentació, concretament en la pàgina 
on es recull la previsió de tarifa, diu textualment: “Ingressos CSR: 2.274.816 €”. 

Si el Partit Popular, la passada legislatura, hagués comparegut al Ple dient que podien davallar la tarifa 
gràcies a l’augment de les tones, Podem Mallorca hauria dit que Mallorca no recicla. 
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En canvi, ell PP no actuarà així i serà coherent. S’han incrementat les tones perquè s’està sortint d’una 
crisi i, tot i ser el femer d’Europa per a Podem Mallorca, han vengut més turistes que mai i per això han 
augmentat les tones. 

Com més “menja” la incineradora, més se pot reduir la tarifa. I la tarifa de l’any que ve la poden reduir 
per dos temes. Un és perquè hi ha 2 M€ d’importació de combustible, sense els quals la tarifa apujaria 4 
€, i l’altre és perquè vénen, per un decret d’insularitat, 4,5 M€. Sense aquests dos paràmetres, la tarifa 
augmentaria, automàticament, 10 € tot i tenir l’euríbor negatiu i l’IPC negatiu. Malgrat que totes les 
variables siguin favorables, si a la proposta de tarifa d’enguany no li descompten els 4,5 M€ del decret 
d’insularitat o els 2 M€ d’importació de combustible, la tarifa apujaria. 

El resum de la gestió d’enguany és un altre molt diferent al de la Sra. Ribot que, potser perquè s’acosten 
les festes de Nadal, hi posa il· lusió i màgia. 

A continuació li diu al Sr. Ensenyat que als ciutadans de Mallorca no els repercutirà majoritàriament 
aquesta tarifa perquè tots els ajuntaments que hagin estat complidors, ja hauran aprovat les seves 
ordenances fiscals, dins termini i en la forma escaient, i no hauran davallat la tarifa. 

Observa que la tarifa va entrar dia 8 d’agost al Consell de Mallorca i la duen a Ple en el mes de desembre. 
Si el Sr. Ensenyat hagués agafat els doblers que costa tenir una consellera executiva de Medi Ambient i 
un director insular de Medi Ambient i els hagués destinats als ciutadans de Mallorca, hi haguessin sortit 
guanyant perquè la gestió que s’ha fet al Departament de Medi Ambient la faria igual una granera. 

En definitiva pot dir que en matèria de residus hi hagut una gestió zero. S’abaixa la tarifa per una situació 
històrica però la gestió del Departament és absolutament nul·la, encara que la Sra. Espeja s’ha après la 
lliçó. 

La Sra. ESPEJA en primer lloc s’adreça al Sr. Pons i li diu que no ha acabat d’entendre el seu comentari i, 
per tant, no li pot respondre. 

Quant a la intervenció del Sr. Pastor, li confirma que estava mirant la Sra. Soler quan parlava abans i 
puntualitza que sap que el Sr. Pastor està tranquil perquè no va ser el culpable que Mallorca es convertís 
en el femer d’Europa, com sí ho va ser la Sra. Soler. 

A més a més, la sorprèn bastant que El Pi-Proposta per les Illes no voti a favor d’aquesta proposta ja que 
és un partit que sempre ha mirat molt pels ajuntaments i ara, quan per primera vegada s’abaixa una tarifa 
que ajuda els ciutadans i els ajuntaments –que són els que paguen l’entrada de tones de tractament a 
TIRME–, és sorprenent que no hi votin a favor. 

Pel que fa al comentari del Sr. Pastor dient que el seu Grup ho hauria fet de manera diferent imputant-hi 
el 100% de les previsions, convençuts que entraria a planta el 100%, però la política de l’equip de govern 
és fer un càlcul de tarifa prudent. L’any passat ho varen fer i han aconseguit tenir superàvit i, quan hi ha 
superàvit, aquest suma en positiu en la previsió de tarifa de l’any següent. Si tenen clar que és molt 
possible que no arribin tots els doblers prevists, no seria seriós ni raonable computar un ingrés que creuen 
que no tendran però, si els doblers arriben, en la tarifa de 2018 els computaran, és a dir, que no es perdran 
mai. 

Els comptes són molt seriosos. Cal fer-ne les previsions pensant a llarg termini. No és qüestió de fer una 
política d’aquí i ara. Per primera vegada en la història s’abaixa la tarifa de fems en 4,5 € tot desmuntant 
una mentida que mantenia que només es podia abaixar la tarifa amb la importació de fems i, per evitar 
oscil· lacions futures de la tarifa, se’n fa una previsió molt prudent. 

Respecte a la intervenció de la Soler, diu que entén que intenti cercar entrebancs i arguments per 
desprestigiar una molt bona gestió de l’equip de govern i, més concretament, desprestigiar el Departament 
de Medi Ambient com si no hagués fet res però cal recordar que varen aturar la importació de residus –
quan la Sra. Soler deia que era impossible fer-ho– i es va fer sense cap cost extra. També han abaixat la 
tarifa, cosa que la Sra. Soler deia que era impossible. Hom veu que tot és impossible per a la Sra. Soler 
però resulta que no és així i ha estat possible aconseguir-ho gràcies a la bona tasca del Departament. 

Pel que fa a les importacions de fems, observa que per més que la Sra. Soler repeteixi els mateixos 
arguments, aquests no esdevindran realitat. El que la Sra. Soler ha mostrat abans és el document de 
proposta de TIRME que va entrar en el mes d’agost però el que avui duen a Ple es basa en aquella 
proposta i en tota la feina dels tècnics –estudiant totes les variables i no només la de tones– per tal 
d’elaborar una proposta pròpia on es veu quina és l’evolució de la tarifa de 2016 i quina és la previsió de 
2017. 
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En la previsió de 2017 no entra ni una sola tona i només s’hi computen 200.000 €, que no estaven prevists 
en la tarifa de 2016, que suposen 33 cèntims d’euro de la rebaixa total de 4,5 €. 

Sobre el comentari relatiu a l’increment de tones degut a una major afluència turística, diu que, 
efectivament, l’arribada de més turistes té unes conseqüències i un impacte ambiental com, per exemple, 
que se generin més tones de residus. Concretament, als municipis del litoral es multiplica per 4 el nombre 
de tones en comparació amb l’hivern i això fa que s’hagin de cremar més tones de residus. 

Així doncs, el que s’ha de fer és lluitar per reduir els residus que és la primera prioritat de la jerarquia de 
residus que marquen les directives europees. En aquest sentit està treballant el Departament de Medi 
Ambient, al contrari que la Sra. Soler qui, en comptes d’intentar reduir el nombre de tones, va optar per 
importar fems de l’estranger convertint Mallorca en el femer d’Europa, obviant les directives europees. 

Quant al tema dels ajuntaments, assenyala que els ajuntaments eren conscients que hi hauria una baixada 
de la tarifa, la qual havia estat anunciada en el mes d’agost. A més a més, s’han celebrat reunions de la 
Mesa de Residus on ho anaven explicant. Tot i això, hi ha hagut ajuntaments que, malgrat que tenien la 
informació, pel seu compte han fet bonificacions en matèria de reciclatge com són els casos d’Inca, sa 
Pobla o Son Servera. 

Els ajuntaments que no ho han fet no perdran els doblers perquè, si no s’apliquen en 2017, els aplicaran 
l’any següent i, sigui com sigui, la ciutadania se’n beneficiarà d’aquesta rebaixa. 

Reitera que entén la postura de la Sra. Soler perquè, de fet, ella també se sentiria frustrada després de 4 
anys de seguir una línia, amb tota l’opinió pública i els grups de l’oposició en contra i només tenir a favor 
la concessionària, que és qui va proposar la importació de fems i sembla ser que la Sra. Soler va fer més 
cas a la concessionària que no als tècnics del Departament. 

El Sr. PONS aclareix que el seu Grup s’alegra que hi hagi hagut una baixada de la tarifa però els 
agradaria que la Sra. Espeja fos coherent amb allò que va dir l’any passat, és a dir, que la baixada o 
pujada de la tarifa depèn una fórmula matemàtica i, per tant, si la tarifa apuja, no és culpa de la Sra. 
Espeja però, si la tarifa abaixa, tampoc no és un mèrit seu. 

El Sr. PASTOR li diu a la Sra. Espeja que, si en lloc d’estar al Consell de Mallorca, estigués a un 
ajuntament i no tengués les ordenances fiscals publicades dia 31 de desembre, no les podria aplicar l’any 
següent. No coneix tant el funcionament del Consell de Mallorca com el d’un ajuntament però un 
ajuntament no les podria aplicar i, per tant, hauria fet tard. 

Assegurava la Sra. Espeja que els ajuntaments i els ciutadans se’n veuran beneficiats però demana com ho 
podrà fer un ajuntament que tengui les ordenances fiscals aprovades inicialment –i que només falti fer-ne 
l’aprovació definitiva, en cas que no estigui feta– per aplicar aquestes tarifes als ciutadans l’any que ve. 
Senzillament no ho pot fer. 

Entén que si un ajuntament modifica les ordenances fiscals abans de l’aprovació definitiva, caldrà fer-ne 
una nova publicació i, per tant, no serà a temps d’aplicar-les l’any que ve. 

Diu això perquè convendria que, de cara a l’any que ve, el Consell de Mallorca intenti aprovar les tarifes 
abans per tal de facilitar la feina als ajuntaments. En cas que les tarifes haguessin apujat, amb un 
increment del 20% o 30% per exemple, els ajuntaments no les podrien cobrar i se’ls generaria un 
problema. Per això, insisteix a fer constar que aquest procediment s’hauria de fer un poc millor. 

Pel que fa al comentari de fer una previsió prudent i que el superàvit s’aplica a les tarifes de 2017, diu que 
és una decisió política el no aplicar a les tarifes els ingressos que se rebran en 2017. Si és per prudència, 
podria no aplicar-hi el 100% però sí un 80%. 

Aquestes tarifes se paguen cada any i, si un ciutadà no és a Mallorca l’any 2018, li estaran privant de 
beneficiar-se d’una rebaixa més significativa en la tarifa de 2017. La Sra. Espeja, cada any, té l’obligació 
d’aplicar en la tarifa tots els barems que té al seu abast. 

El seu Grup pensa que hi fa trampes ja que no s’aplica un barem que seria positiu per als ciutadans de 
Mallorca en 2017. Potser se’n farà la compensació de cada a 2018 però, de moment, s’estan aprovant 
unes tarifes que van de dia 1 de gener a dia 31 de desembre de 2017 i El Pi-Proposta per les Illes no està 
d’acord amb aquesta decisió. 

Això no obstant, li dóna l’enhorabona per no apujar les tarifes però considera que, si la Sra. Espeja 
volgués, aquestes tarifes podrien abaixar més però, per una decisió política, no aplica a aquestes tarifes un 
ingrés que tendrà l’any que ve de 4,5 M€ o de 5 M€, xifra que si s’hi aplicàs en 2017, faria que la tarifa 
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no abaixàs només 4,5 €. Això faria que poguessin abaixar la tarifa encara més i, per això, el seu Grup no 
votarà a favor d’aquesta proposta però tampoc no hi votarà en contra sinó que s’hi abstendrà. 

La Sra. SOLER fa notar que vol exposar dos temes. 

El primer és que la Sra. Espeja continua fent una previsió d’increment de tones per a l’any que ve. En la 
proposta de tarifa de 2017, el Departament de Medi Ambient preveu un creixement del nombre de tones. 

El segon és que ha criticat la gestió política de la Sra. Espeja i dels seus directors insulars però, en cap 
cas, no ha criticat ni criticarà la gestió dels funcionaris. 

Si la resposta de la Sra. Espeja és explicar la seva gestió per aconseguir abaixar la tarifa, li haurà de donar 
la raó. Bastarà que n’hi digui una perquè, segons el seu parer, en la proposta de tarifes de 2017 no hi ha 
cap gestió política. Abaixa l’IPC, abaixa l’euríbor, augmenten les tones, vénen 4,5 M€ per un decret 
d’insularitat, s’ingressen 2 M€ de combustible però no hi ha cap decisió política. 

Per tant, la feina feta ha estat només de “repensar Mallorca” i s’han passejat per molts pobles però la 
tarifa de l’any que ve no és fruit de cap gestió política, encara que això sí, per primera vegada se l’ha 
estudiada a fons. 

La Sra. ESPEJA intervé per tancar el debat. 

Quant a la fórmula, explica que efectivament és una fórmula matemàtica –ho continua dient– tot i que 
s’han explicat aspectes de la fórmula en què se poden consignar distints percentatges i d’aquí la diferència 
en l’argumentació, és a dir, que en aquest cas no hi havia un número fix ja que els pot arribar una quantia 
o una altra i, per això, en la previsió no era un número tancat. Així i tot, la fórmula és la fórmula, és a dir, 
que no s’hi estan incloent nous conceptes ni n’estan traient.  

Pel que fa a la intervenció del Sr. Pastor, assevera que no fan trampes i ho estan explicant tot ben 
clarament, essent molt transparents igual que en tots els altres aspectes i, per això, es passegen pels pobles 
a fi d’explicar les coses.  

El que diuen és que han de ser previsors. Si justament els doblers que han arribat en 2016, els han dit que 
no estan assegurats perquè pot ser s’han de modificar l’any que ve, doncs han de tenir en compte aquesta 
variable i així és com han actuat, és a dir, fent-ne una previsió prudent per si llavors no arriben tots els 
doblers encara que segurament aquesta aportació s’estabilitzarà d’aquí a un any o un any i mig i la podran 
computar com una quantia fixa. 

Amb relació a la intervenció de la Sra. Soler, exposa que s’ha fet una previsió d’augment d’un 3% de 
tones, una previsió que molt inferior al creixement que estan tenint any rere any. Aleshores, pot dir que 
han estat prudents atès que podrien haver-hi previst moltíssimes més tones però no han volgut fer-ho 
perquè són realistes i, si cada vegada hi ha més turisme –que consumeix aigua i territori i genera fems–, 
ho hauran de tenir en compte ja que no poden obviar la realitat. 

D’altra banda, la Sra. Soler diu que no hi ha hagut gestió política mentre que el Sr. Pastor diu que és una 
decisió política. Doncs bé, això no queda gaire clar. En canvi, el que sí està clar és que sí han fet 
moltíssima gestió durant aquest any i mig. 

Afirma que la Sra. Soler semblava la consellera executiva d’Economia que només pensava en doblers i no 
semblava la consellera executiva de Medi Ambient. Una consellera executiva de Medi Ambient es dedica 
a seguir les directives europees –reitera que l’objectiu és reduir residus–; una consellera executiva de 
Medi Ambient es dedica a estudiar-se la tarifa i li retreu que digui que ella se l’ha estudiada perquè només 
faltaria que no ho hagués fet. Potser això significa que la Sra. Soler no se la va estudiar. 

El seu equip està estudiant totes les variables i, entre aquestes, està la venda d’energia i n’han fet un 
estudi amb la finalitat de decidir quin percentatge computaven en tarifa. Així mateix, també estan incidint 
en moltes altres variables, cosa que no feia la Sra. Soler, i encara hi aprofundiran molt més i, per això, 
faran dues auditories. 

Recalca que han optimitzat el gràfic pel que fa a la tarifa de fangs, en matèria orgànica i metanització. 
Una altra cosa que està clara és que han fet un canvi de rumb molt clar quant a recollida selectiva, canvi 
que ja està donant els seus fruits ja que molts ajuntaments estan augmentant les taxes de recollida 
selectiva, que és la tercera prioritat de la jerarquia de residus que estaria bé que la Sra. Soler, durant la 
legislatura passada, se l’hagués estudiada. 

També és clar que acaben de fer història. Per primera vegada abaixa la tarifa de residus 4,5 €, sense ser el 
femer d’Europa i desmuntant totes les mentides que es varen dir la legislatura passada. 
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Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per devuit vots a favor (PSOE, MÉS per 
Mallorca i Podem Mallorca), cap vot en contra i catorze abstencions (PP, El Pi-Proposta 
per les Illes i Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía). 
 

DEPARTAMENT DE DESENVOLUPAMENT LOCAL 

 
PUNT 28. ASSIGNAR A LES OBRES SOL·LICITADES PELS AJUNTAMENTS 
LES AJUDES APROVADES EN EL MARC DEL PLA ESPECIAL D’AJUDES 
2016-2017 A LES CORPORACIONS LOCALS DE MALLORCA PER A OBRES 
I SERVEIS DE COMPETÈNCIA MUNICIPAL. 
 
Es dóna compte de la següent proposta del conseller executiu del Departament de 
Desenvolupament Local que diu: 
 
El Ple del Consell Insular de Mallorca, a la sessió ordinària de dia 14 d’abril de 2016, va 
aprovar inicialment la creació d’un Pla Especial per als anys 2016 i 2017 per ajudar les 
Corporacions Locals de Mallorca a l’execució d’obres i serveis dels articles 25 i 26 de 
la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local. També es va 
aprovar el règim de concertació de l’esmentat Pla Especial i la proposta de distribució 
de les ajudes a les Corporacions Locals de Mallorca amb una despesa total de deu 
milions d’euros (10.000.000,00€) amb càrrec a la partida pressupostària 
65.94310.76202. 
 
En el BOIB núm. 53, de 28 d’abril de 2016, es va exposar al públic per un termini de 
deu (10) dies hàbils el Pla esmentat. Durant aquest termini no es va presentar cap 
reclamació ni suggeriment, per la qual cosa es va entendre aprovat definitivament la 
creació d’un Pla Especial per als anys 2016 i 2017 a les Corporacions Locals de 
Mallorca a l’execució d’obres i serveis dels articles 25 i 26 de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, reguladora de les bases del règim local. Aquest acord d’aprovació definitiva es 
va publicar al BOIB núm. 64, de dia 21 de maig de 2016. 
 
Una vegada aprovat definitivament el Pla especial i concedides les ajudes a cada 
Corporació Local es va disposar la quantitat de 9.995.000,00 euros de la partida 
pressupostària 65.94310.76202. 
 
Una vegada aprovat el Pla Especial es va comunicar a les Corporacions Locals  perquè 
presentassin els projectes i la documentació prevista al Pla. Tots els ajuntaments  i 
l’Entitat Local Menor de Palmanyola han presentat projecte/s. Una vegada presentats 
tots els projectes i la documentació corresponent s’ha procedit a la seva revisió per part 
dels serveis adscrits al Departament de Desenvolupament Local. 
 
Atesa la necessitat d’assignar als projectes les ajudes concedides a l’acord del Ple de dia 
14 d’abril de 2016, el Conseller Executiu de Desenvolupament Local fa al Ple del 
Consell de Mallorca la següent proposta d’ 
 
ACORD 
 
 1.- Assignar les ajudes que figuren al full adjunt a favor de les Corporacions 
Locals de Mallorca que es relacionen i per a les obres que s’esmenten. 
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 2.- Les ajudes assignades a cada ajuntament seran les següents: 
 
      
AJUNTAMENT AJUDA CONCEDIDA 
ALARÓ 150.000,00 
ALCÚDIA 132.400,00 
ALGAIDA 154.760,10 
ANDRATX 132.400,00 
ARIANY 240.000,00 
ARTÀ 165.500,00 
BANYALBUFAR 246.200,00 
BINISSALEM 153.100,00 
BÚGER 240.000,00 
BUNYOLA 207.400,00 
CALVIÀ 137.400,00 
CAMPANET 243.100,00 
CAMPOS 165.500,00 
CAPDEPERA 150.998,25 
CONSELL 195.000,00 
COSTITX 239.256,38 
DEIÀ 255.500,00 
ESCORCA 252.400,00 
ESPORLES 201.192,95 
ESTELLENCS 240.000,00 
FELANITX 135.500,00 
FORNALUTX 239.999,80 
INCA 87.800,00 
LLORET DE VISTALEGRE 239.965,03 
LLOSETA 125.293,87 
LLUBÍ 239.900,67 
LLUCMAJOR 134.300,00 
MANACOR 114.393,31 
MANCOR DE LA VALL 239.997,07 
MARIA DE LA SALUT 237.500,08 
MARRATXÍ 143.600,00 
MONTUÏRI 219.858,22 
MURO 152.772,56 
ENTITAT LOCAL DE PALMANYOLA 239.200,74 
PETRA 240.000,00 
SA POBLA 125.947,63 
POLLENÇA 138.600,00 
PORRERES 149.620,36 
PUIGPUNYENT 246.200,00 
SES SALINES 153.100,00 
SANT JOAN 239.596,18 
SANT LLORENÇ DES CARDASSAR 165.500,00 
SANTA EUGÈNIA 248.956,67 
AJUNTAMENT AJUDA CONCEDIDA 
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SANTA MARGALIDA 126.171,24 
SANTA MARIA DEL CAMÍ 148.170,93 
SANTANYÍ 119.700,35 
SELVA 203.105,93 
SENCELLES 198.100,00 
SINEU 195.000,00 
SÓLLER 122.645,83 
SON SERVERA 132.400,00 
VALLDEMOSSA 255.499,83 
VILAFRANCA DE BONANY 239.712,89 
TOTAL AJUDA CONCEDIDA 9.900.216,87 
 
 
3.-  Els ajuntaments i entitats locals menors beneficiaris de les ajudes estaran obligats a: 
 
3.1.1.- Adjudicar les obres i la resta d’actuacions subvencionades i comunicar-ho al 
Consell de Mallorca en un termini de tres (3) mesos des de la recepció de la 
comunicació de l’assignació de les ajudes del Pla especial a les obres sol·licitades,  
havent de presentar el corresponent certificat d’adjudicació de cada una de les obres 
(Annex VIII). I a acabar-les i justificar les despeses al Consell fins dia 30 de setembre 
de 2017.  

 
Després de l’adjudicació de cada obra s’ha de presentar la corresponent acta de 
comprovació del replanteig (Annex IX). 

 
Per a la justificació de cada execució parcial de l’obra s’ha de presentar la següent 
documentació: 

 
-Model oficial de certificació d’obra (Annex X) degudament emplenat, i signat 

pel contractista i pel director (o directors) de l’obra, amb les firmes degudament 
identificades. 
 

-Relació valorada dels treballs duts a terme signada pel director (o directors) de 
l’obra amb les firmes degudament identificades. 

 
-Factura original de l’empresa que hagi fet les actuacions objecte de subvenció. 

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

En lloc de la factura original també es pot trametre una fotocòpia de la mateixa, 
la qual ha d’estar acarada pel secretari de la Corporació i s’ha d’acreditar, bé en el cos 
de la factura fotocopiada per mitjà d’una diligència signada per l’esmentat funcionari, 
bé a través d’un certificat expedit pel mateix funcionari, que la factura no s’ha emprat ni 
s’emprarà com a justificant per al cobrament d’una altra ajuda. 
 

La factura haurà d’estar aprovada per part de l’òrgan competent de l’ajuntament: 
Aquesta aprovació es podrà acreditar bé per mitjà d’una diligència del secretari de la 
Corporació en el cos de la factura, bé per un certificat expedit pel funcionari esmentat. 
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S’acceptaran com a justificants les factures independentment del seu pagament, 
però les factures s’han d’abonar al contractista per part de l’ajuntament beneficiari de 
l’ajuda en el termini de 30 dies hàbils comptadors des del dia que s’hagin rebut els 
pagaments parcials (o total) de l’ajuda per part del Consell de Mallorca. En cas contrari, 
si no es paga en aquest termini, aquest incompliment serà causa de reintegrament de 
l’ajuda. L’ajuntament està obligat a remetre al Consell de Mallorca en el termini de 15 
dies hàbils comptadors a partir del dia següent del pagament al contractista el document 
comptable justificatiu d’aquest abonament.  

 
En el cas que es tracti de la darrera execució parcial de l’obra, o de la primera i 

única, a més de la documentació abans esmentada s’ha de presentar: 
 
a) Una memòria d’actuació justificativa del compliment de les condicions 

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

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

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

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

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

d) Declaració responsable del fet que els treballs realitzats i facturats objecte de 
l’ajuda han estat realitzats de conformitat als preus de mercat. (Annex III) 
 

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

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

   

g) Certificat final d'obra signat pel director de la mateixa (Annex XI). En el cas 
que el projecte inicial estigui visat pel corresponent col·legi professional, s’ha de 
presentar el certificat igualment visat. 

 
h) Acta de recepció de l'obra (Annex XII) signada conjuntament pel director, el 

contractista, un facultatiu tècnic en representació de la Corporació Local i un 
representant del Consell de Mallorca. A aquest efecte, la Corporació Local, amb una 
antelació mínima de tres dies hàbils, comunicarà al Consell de Mallorca el dia i l'hora 
prevista per a la recepció de les obres i també la de la seva inauguració oficial. 

 
i) Liquidació definitiva de l'obra on es faran constar les subvencions concedides 

d'altres institucions per a la seva execució. (Annex XIII). 
 
j) Plànols que recullin l’estat final de l’obra en format .dwg, .shp, .dgn, .dxf, en 

suport digital.  
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Una vegada adjudicada l’obra o les obres, l’ajuda quedarà reduïda de manera 
automàtica proporcionalment al percentatge de baixa que, si s’escau, es produeixi, i els 
pagaments es faran sobre la quantitat de subvenció que resulti aplicada sobre el 
pressupost adjudicat. 

 
S’admetran els pagaments a compte a mesura que es presentin les certificacions d’obra. 

 
En el cas d’adjudicar millores o que es facin modificacions al projecte o projectes 
presentats, s’ha d’aportar en el transcurs de les obres la documentació tècnica adient 
que les descrigui. 

 

Els beneficiaris poden sol·licitar a l’òrgan que concedeix la subvenció, abans que 
conclogui el termini per a dur a terme l’activitat subvencionada, modificacions de 
l’acord de concessió, reducció de l’import concedit, modificació del projecte objecte 
de l’ajuda, que s’autoritzen quan tenen la causa en circumstàncies imprevistes o són 
necessàries per al bon final de l’actuació, sempre que no s’alteri l’objecte o la 
finalitat de la subvenció i  no es danyi el dret de tercers.  

 

El període durant el qual el beneficiari ha de destinar el bé al fi concret per al qual 
s’ha concedit la subvenció és de 20 anys. L’incompliment d’aquesta obligació de 
destí serà causa de reintegrament de la subvenció. En el cas de béns inscriptibles en 
un registre públic, aquesta circumstància s’ha de fer constar en l’escriptura, així com 
l’import de la subvenció concedida, i aquests aspectes han de ser objecte d’inscripció 
en el registre públic corresponent. 

 

Una vegada finalitzada l'activitat objecte de l’ajuda, el servei responsable del 
Departament emetrà un informe d'avaluació i de comprovació que l’ajuda concedida 
compleix els requisits i s’ajusta a la finalitat del Pla Especial. 

 

3.1.2.- En tot cas, amb la finalitat de comprovar que es mantenen les circumstàncies 
legalment fixades per al cobrament de la subvenció, abans de fer-se efectiu el 
pagament per part del Consell s’haurà de presentar, a requeriment del mateix 
Consell, la següent documentació respecte de tots els beneficiaris d’actuacions 
objecte de subvenció: 

 

a) Certificat del secretari municipal que l’ajuntament es troba al corrent en el 
compliment de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social. 

 
b) D’ofici, a petició del Departament de Desenvolupament Local, la Tresoreria 

emetrà informe acreditatiu d’estar al corrent d’obligacions tributàries amb el Consell de 
Mallorca de cadascun dels beneficiaris de les subvencions. 
 
3.1.3.- La subvenció s’atorgarà per un import cert. En el cas que la quantia justificada 
sigui inferior a la concedida l’import a subvencionar s’ha d’ajustar amb el finalment 
justificat. En cas que l’import dels projectes sigui superior a l’ajuda concedida, la 
diferència anirà a càrrec de l’ajuntament. 
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3.2.- Fer constar el patrocini del Departament de Desenvolupament Local del Consell de 
Mallorca en les actuacions. En especial, a col·locar en un lloc visible de l’obra a l’acte 
d’inauguració de la mateixa una placa de ferro amb lletres de llautó amb la llegenda i les 
mides que indiqui el Consell de Mallorca. Durant tota l’execució de les obres, les 
entitats locals beneficiàries de les subvencions tendran l'obligació d'adoptar les mesures 
pertinents perquè el contractista adjudicatari d'una obra col·loqui un cartell, a peu 
d'obra, en un lloc visible des de la via pública, on s'indicarà l'organisme o organismes 
que ajuden en l’execució del projecte. El contractista es farà càrrec sempre del cost del 
cartell i del de la seva col·locació. L'esmentat cartell tendrà les característiques que 
determini el Consell de Mallorca en el seu moment.   
 
3.3.- Fer constar en els plecs de clàusules administratives particulars per a la 
contractació de cada obra els següents punts: 

 
A.- Que les empreses que es presentin a la licitació amb més de 50 persones 
treballadores han de comptar amb un 2 % dels llocs de treball per a persones amb 
discapacitat. 

 
B.- S’inclourà un criteri d’adjudicació per valorar els aspectes mediambientals de l’obra 
licitada. Aquest criteri ha de referir-se a algun dels aspectes següents: 

 
a) Minimització del consum de recursos naturals com matèries primeres, 

combustibles i aigua. Per aquest criteri caldria aportar estudi que comparàs la 
solució de referència del projecte a licitar amb la proposada (comparar l’energia 
grisa embeguda per manufacturar un material segons el projecte de referència i 
la de la proposta).  

 
b) Minimització de la generació de residus, així com la seva reutilització o 

reciclabilitat  Estimar la utilització d’elements o materials de rebuig donant una 
revalorització dels residus a aprofitament com a material de construcció. 

 
c) L’eficiència energètica. Caldrà demostrar l’estalvi de les millores proposades en 

referència a l’edifici objecte. 
 

d) Presentació del pla ambiental de l’obra objecte del contracte. 
  
e) Acreditació de disposar del certificat EMAS o equivalent, o de sistemes de 

gestió ambiental basats en normes europees o mediambientals. 
  

f) Presentació de mesures demostrables d’accions relacionades amb l’obra per 
engolir CO2.  

 
g) Aplicació de mesures encaminades a les obres de reduir les escorrenties 

produïdes per les pluges torrencials, tant l’aplicació de cobertes enjardinades, 
com la construcció de vies, i espais públics amb trespols vegetals i permeables a 
l’aigua, com dipòsits per alleujar les escorrenties.  

 
C.- Que entre les condicions d’execució del contracte ha de figurar que l’empresa 

adjudicatària, si ha de contractar personal per dur a terme l’obra, almenys una persona 
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ha de trobar-se en situació o risc d’exclusió social. Aquesta persona serà derivada pels 
serveis socials municipals.  

 
Per acreditar el compliment d’aquesta obligació (A, B i C), el secretari de l’ajuntament 
ha de fer un certificat en el qual es faci constar que els plecs aprovats inclouen tots 
aquests punts. Aquest certificat s’ha de presentar al Consell de Mallorca (Departament 
de Desenvolupament Local) en el termini de 15 dies naturals comptadors a partir del dia 
següent al de l’aprovació dels plecs de clàusules administratives particulars. En el 
certificat també s’ha de fer constar la data de l’aprovació dels plecs. 

 
3.4.- Comunicar al Departament de Desenvolupament Local del Consell de Mallorca, en 
qualsevol moment, l’obtenció de subvencions o ajudes per a la mateixa finalitat i no 
consignades en la sol·licitud. 

 
3.5.- Les previstes a l’article 14 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions, i la resta de normes concordants. 
  
3.6.- La resta d’obligacions que es preveuen en l’article 10 del vigent Reglament de 
subvencions i ajudes econòmiques del Consell de Mallorca (BOIB núm. 132, de dia 3 
de novembre de 2001). 

 
4.1.- Les ampliacions dels terminis establerts en aquest Pla Especial es regirà pel que 
disposa l’article 49 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú. En tot cas, les 
sol·licituds d’ampliació de terminis han de tenir entrada oficial al Consell de Mallorca 
amb una antelació mínima de cinquanta (50) dies naturals a la data de la seva 
finalització. S’autoritza el Conseller executiu de Desenvolupament Local per a la 
resolució de les peticions d’ampliacions de terminis. Ni aquestes ampliacions de 
terminis, ni la subsanació de deficiències, no podran ser posteriors a dia 31 de desembre 
de 2017. 
 
4.2.- En els casos de desistiment del contractista adjudicatari, resolució de contractes 
per fallida de les empreses adjudicatàries, licitacions declarades desertes, i, en general, 
en tots els supòsits que per causes alienes a l’ajuntament s’hagi d’adjudicar novament 
l’obra, amb caràcter excepcional es podran establir noves dates per adjudicar l’obra i per 
acabar-la per resoldre aquestes problemàtiques. S’autoritza el Conseller executiu de 
Desenvolupament Local per a la resolució d’aquestes situacions: fixar noves dates per 
adjudicar l’obra i per acabar-la. 
 
5.- Que reverteixi a la partida pressupostària 65.94310.76202  el que no s’ha disposat de 
l’import autoritzat que ascendeix a la quantitat de 94.783,13 euros,  que correspon a la 
diferencia entre l’import autoritzat 9.995.000,00 euros i l’import disposat 9.900.216,87  
euros. 
 
6.- Notificar les assignacions de les ajudes a les corporacions locals interessades, 
publicar-les a la pàgina web del Consell de Mallorca, a la base de dades nacional de 
subvencions i al Butlletí Oficial de les Illes Balears.  
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El Sr. FONT (conseller executiu de Desenvolupament Local) explica que es tracta de l’assignació 
específica a cada ajuntament d’aquest pla especial que tenia pressupostats 10 M€. 

Avui s’adjudiquen obres per valor de 9,9 M€, que fan palès que el grau d’execució d’aquest pla especial 
és prou important. Els 100.000 € que no s’adjudiquen són perquè hi ha alguns ajuntaments que no han 
arribat al màxim de la quantitat que tenien assignada. 

Els ajuntaments comptaran amb un termini de 3 mesos per adjudicar les obres, les quals hauran d’estar 
justificades a 30 de setembre de 2017. Són terminis un poc ajustats però reals i que se poden executar. 

Finalment fa notar que aquest pla ha funcionat i apunta que cal tenir en compte que, en adjudicar les 
obres, tornaran a sobrar alguns doblers que es reincorporaran a la partida i s’acumularan als plans dels 
propers anys. 

La Sra. SERRA (Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía) intervé per anunciar que el seu Grup donarà 
suport a aquesta proposta ja que volen fer costat a tot allò que ajudi els ajuntaments. 

La Sra. MORA (El Pi-Proposta per les Illes) manifesta que el seu Grup votarà a favor de la moció atès 
que és una iniciativa de suport als ajuntaments, la qual agraeixen. 

El Sr. SALOM (PP) anuncia que el vot del seu Grup també serà favorable i aprofita l’avinentesa per 
donar l’enhorabona al conseller executiu de Desenvolupament Local i l’encoratja a continuar fent feina 
amb les ajudes als ajuntaments i assenyala que, a part de ser imprescindibles i molt necessàries, s’hauria 
de donar més llibertat als ajuntaments pel que fa a les ajudes a fi que puguin triar en què invertir els 
doblers. 

El Sr. FONT agraeix a tots els grups el seu suport a la proposta. 

Tot seguit li comenta al Sr. Salom que ja li agradaria poder fer el que ha suggerit però recorda que estan 
limitats per una llei del govern de l’Estat, que només permet subvencionar accions molt concretes quant a 
les obres que se’n puguin fer. Si això ha canviat quan s’hagi de treure el pla de l’any que ve, doncs 
evidentment facilitaran que els ajuntaments facin les obres que realment creguin que necessiten. 

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

Es troben absents la Sra. Catalina Soler i la Sra. Esperanza Català. 

 
PUNT 29. ASSIGNACIÓ ALS VEHICLES SOL·LICITATS PELS 
AJUNTAMENTS I L’ENTITAT LOCAL MENOR DE PALMANYOLA DE LES 
AJUDES APROVADES EN EL MARC DEL PLA ESPECIAL D’AJUDES 2016-
2017 A LES CORPORACIONS LOCALS   DE MALLORCA PER  A 
L’ADQUISICIÓ DE VEHICLES 100% ELÈCTRICS PER A LA PRESTACIÓ 
DE SERVEIS DE COMPETÈNCIA MUNICIPAL. 
 
Es dóna compte de la següent proposta del conseller executiu del Departament de 
Desenvolupament Local que diu: 
 
El Ple del Consell Insular de Mallorca, a la sessió  de dia 28 de juliol de 2016, va 
aprovar inicialment la creació d’un Pla Especial d’ajudes 2016-2017 a les Corporacions 
Locals de Mallorca per a l’adquisició de vehicles 100% elèctrics per a la prestació de 
serveis de competència municipal. També es va aprovar el règim de concertació de 
l’esmentat Pla Especial i la proposta de distribució de les ajudes a les Corporacions 
Locals de Mallorca amb una despesa total d'un milió cinc-cents noranta mil euros 
(1.590.000,00 €) amb càrrec a la partida pressupostària 65.94310.76204.  
 
En el BOIB núm. 99, de dia 4 d’agost de 2016, es va exposar al públic per un termini de 
deu (10) dies hàbils el Pla esmentat. Durant aquest termini no es va presentar cap 
reclamació ni suggeriment, per la qual cosa es va entendre aprovat definitivament la 
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creació d’un Pla Especial d’ajudes 2016-2017 a les Corporacions Locals de Mallorca 
per a l’adquisició de vehicles 100% elèctrics per a la prestació de serveis de 
competència municipal. Aquest acord d’aprovació definitiva es va publicar al BOIB 
núm. 106, de dia 20 d’agost de 2016. 
 
Una vegada aprovat el Pla Especial es va comunicar a les Corporacions Locals perquè 
presentassin la documentació i la sol·licitud en un termini de dos mesos des de la 
recepció de la comunicació de l’aprovació definitiva del Pla Especial. S’han presentat 
sol·licituds de tots els ajuntaments i de l’entitat local menor de Palmanyola, excepció 
feta de l’Ajuntament de Capdepera, el qual no ha presentat cap sol·licitud ni cap tipus 
de documentació, la qual cosa fa que, d'acord amb les normes del Pla Especial, s'hagi 
d'entendre que ha renunciat a l'ajuda de 30.000,00 euros que li fou  concedida per acord 
del Ple del Consell de Mallorca de dia 28 de juliol de 2016.  
 
Pel que fa a l’Ajuntament de Son Servera, ha demanat entre d'altres vehicles una 
bicicleta elèctrica. L'adquisició d'aquest vehicle no es pot incloure amb càrrec a l'ajuda 
del Pla Especial, ja que no és un vehicle que està homologat com a vehicle elèctric 
d'acord amb la normativa europea sobre vehicles a motor, tal com s'exigeix a les 
característiques tècniques mínimes del Pla Especial que han de reunir els vehicles que 
s'adquireixin amb càrrec a l'ajuda d'aquest Pla Especial. 
  
S’ha procedit a revisar la documentació presentada i a sol·licitar la subsanació de 
deficiències en el cas que s’hagués presentat la documentació incompleta o amb 
deficiències.  
 
Atesa la necessitat d’assignar les ajudes concedides a l’acord del Ple de dia 28 de juliol 
de 2016 als vehicles sol·licitats, el conseller executiu de Desenvolupament Local fa al 
Ple del Consell de Mallorca la següent proposta d’ 
 
ACORD 
 
 1.- Assignar les ajudes que figuren al full adjunt a favor de les Corporacions 
Locals de Mallorca que es relacionen i per als vehicles que s’esmenten. 
 
 2.- Les ajudes assignades a cada ajuntament seran les següents:  
 
AJUNTAMENT AJUDA CONCEDIDA 
Alaró 30.000,00 
Alcúdia 30.000,00 
Algaida 29.700,00 
Andratx 30.000,00 
Ariany 30.000,00 
Artà 30.000,00 
Banyalbufar 30.000,00 
Binissalem 30.000,00 
Búger 30.000,00 
Bunyola 30.000,00 
Calvià 30.000,00 
Campanet 29.766,97 
Campos 30.000,00 
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Capdepera 0,00 
Consell  30.000,00 
Costitx 28.221,81 
Deià 28.714,22 
Escorca 30.000,00 
Esporles 30.000,00 
Estellencs 30.000,00 
Felanitx 29.232,64 
Fornalutx 30.000,00 
Inca 30.000,00 
Lloret de Vistalegre 30.000,00 
Lloseta 30.000,00 
Llubí 25.366,01 
Llucmajor 30.000,00 
Manacor 27.719,60 
Mancor de la Vall 28.714,22 
Maria de la Salut 30.000,00 
Marratxí 22.309,82 
Montuïri 29.500,00 
Muro 29.984,26 
Entitat Local de Palmanyola 30.000,00 
Petra 27.056,20 
Sa Pobla 30.000,00 
Pollença 30.000,00 
Porreres 19.719,60 
Puigpunyent 30.000,00 
Ses Salines 30.000,00 
Sant Joan 30.000,00 
Sant Llorenç des Cardassar 28.714,22 
Santa Eugènia 30.000,00 
Santa Margalida 28.771,38 
Santa Maria del Camí 30.000,00 
Santanyí 30.000,00 
Selva 29.135,74 
Sencelles 29.181,68 
Sineu 30.000,00 
Sóller 27.018,18 
Son Servera 27.517,22 
Valldemossa 30.000,00 
Vilafranca de Bonany 27.422,76 
TOTAL 1.513.766,53€ 
 
 
 3.- De conformitat amb el punt 8.5 de l'acord d'aprovació del Pla Especial i al 
punt 5.3 del Règim de concertació, entendre que l'Ajuntament de Capdepera ha 
renunciat a l'ajuda de 30.000,00 euros concedida a l'acord de Ple del Consell de 
Mallorca de dia 28 de juliol de 2016, i, en conseqüència, donar de baixa la quantitat de 
30.000,00 euros corresponent a l’Ajuntament de Capdepera, ja que aquest ajuntament 
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no ha presentat en el termini corresponent cap dels documents del punt 8.2 de l'acord 
d'aprovació del Pla. 
 
 4.- Desestimar la sol·licitud de l’Ajuntament de Son Servera pel que fa a 
l'adquisició d'una bicicleta elèctrica, ja que no és un vehicle que està homologat com a 
vehicle elèctric d'acord amb la normativa europea sobre vehicles a motor, tal com 
s'exigeix a les característiques tècniques mínimes del Pla Especial que han de reunir els 
vehicles que s'adquireixin amb càrrec a l'ajuda d'aquest Pla Especial. 
  
 5.- Els ajuntaments i entitats locals menors beneficiaris de les ajudes estaran 
obligats a: 
 

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

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

vehicles. No es pot emplenar la factura sobre una fotocòpia del model original de 
factura que empri l’empresa; el logotip i la resta de dades de l’empresa han de figurar 
amb la tipologia original. 
 
 En lloc de la factura original també es pot trametre una fotocòpia de la mateixa, 
la qual ha d’estar acarada pel secretari de la Corporació i s’ha d’acreditar, bé en el cos 
de la factura fotocopiada per mitjà d’una diligència signada per l’esmentat funcionari, 
bé a través d’un certificat expedit pel mateix funcionari, que la factura no s’ha emprat ni 
s’emprarà com a justificant per al cobrament d’una altra ajuda. 

 
La factura haurà d’estar aprovada per part de l’òrgan competent de l’ajuntament: 

Aquesta aprovació es podrà acreditar bé per mitjà d’una diligència del secretari de la 
Corporació en el cos de la factura, bé per un certificat expedit pel funcionari esmentat. 
 

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

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

imposades a la concessió de la subvenció, amb indicació de les activitats realitzades i 
dels resultats obtinguts. 
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c) Una memòria econòmica justificativa del cost de les activitats realitzades que 
ha de contenir una relació classificada de les despeses i inversions de l’activitat, amb 
identificació del creditor i del document, l’import, la data d’emissió i, si s’escau, la data 
de pagament. 

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

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

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

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

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

   

Una vegada adjudicada l’adquisició del vehicle o dels vehicles, l’ajuda quedarà 
reduïda de manera automàtica proporcionalment al percentatge de baixa que, si s’escau, 
es produeixi, i els pagaments es faran sobre la quantitat de subvenció que resulti 
aplicada sobre el pressupost adjudicat. El Ple del Consell de Mallorca reduirà les ajudes 
concedides en aquest Pla Especial derivades de l'adjudicació del vehicle o vehicles. 
 

 Una vegada finalitzada l'activitat objecte de l’ajuda, el servei responsable del 
Departament emetrà un informe d'avaluació i de comprovació relatiu a si l’ajuda 
concedida compleix els requisits i s’ajusta a la finalitat del Pla Especial. 

 

 5.2.- En tot cas, amb la finalitat de comprovar que es mantenen les 
circumstàncies legalment fixades per al cobrament de la subvenció, abans de fer-se 
efectiu el pagament per part del Consell s’haurà de presentar, a requeriment del 
mateix Consell, la següent documentació respecte de tots els beneficiaris 
d’actuacions objecte de subvenció: 

 
a) Certificat del secretari municipal que l’ajuntament es troba al corrent en el 

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

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

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

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

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

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

Mallorca, en qualsevol moment, l’obtenció de subvencions o ajudes per a la mateixa 
finalitat i no consignades en la sol·licitud. 
                
 6.- Que reverteixi a la partida pressupostària 65.94310.76204 el que no s'ha 
disposat de l'import autoritzat que ascendeix a la quantitat de 76.233,47 euros, que 
correspon a la diferencia entre l’import autoritzat 1.590.000,00 euros i l’import disposat 
de 1.513.766,53 euros. 
 
 7.- Notificar les assignacions de les ajudes a les corporacions locals interessades, 
publicar-les a la pàgina web del Consell de Mallorca, a la base de dades nacional de 
subvencions i al Butlletí Oficial de les Illes Balears. 
 

El Sr. FONT (conseller executiu de Desenvolupament Local) explica que aquesta proposta és 
l’adjudicació definitiva als ajuntaments de diverses quantitats, d’acord amb les seves sol· licituds, dins el 
marc del pla especial per a l’adquisició de vehicles 100% elèctrics. 

El pla comptava amb una partida inicial d’1.790.000 € i se n’han adjudicats 1.513.000. L’import que no 
s’ha adjudicat és perquè alguns ajuntaments no han arribat a sol· licitar la quantia màxima a què tenien 
dret. 

Observa que l’Ajuntament de Capdepera és l’únic ajuntament que no s’ha adherit a aquest pla i espera 
que ho pugui fer en futures convocatòries de plans d’estalvi energètic o ús d’energies alternatives. 

Finalment puntualitza que els ajuntaments hauran de justificar al Consell de Mallorca aquestes inversions 
abans del 31 de juliol de 2017 i afegeix que la majoria d’ajuntaments ja tenen clar a què destinaran 
aquestes ajudes. 

La Sra. SERRA (Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía) anuncia que el seu Grup votarà a favor d’aquesta 
proposta per ajudar els ajuntaments però, això sí, fa notar que els ha cridat l’atenció que no s’hi hagi 
adherit l’Ajuntament de Capdepera i demana que el Consell de Mallorca s’interessi per saber per què no 
ho ha fet. 
 
El Sr. FONT manifesta que no pot donar resposta al suggeriment de la Sra. Serra atès que desconeix els 
motius pels quals l’Ajuntament de Capdepera no s’ha adherit a aquest pla d’ajudes. 
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat. 
 
Es troben absents la Sra. Catalina Soler i la Sra. Esperanza Català. 
 
PUNT 30. ACORD D’APROVACIÓ DEL RECONEIXEMENT 
EXTRAJUDICIAL DE CRÈDIT DEL DEPARTAMENT DE 
DESENVOLUPAMENT LOCAL CORRESPONENT A LES FACTURES DE LA 
RELACIÓ F/2016/26 DE LA DIRECCIÓ INSULAR D’EMERGÈNCIES PER 
BÉNS SUBMINISTRATS I SERVEIS PRESTATS DURANT L’EXERCICI 2016. 
 
Es dóna compte de la següent proposta del conseller executiu del Departament de 
Desenvolupament Local que diu: 
 

1. S’han presentat factures, per part de diversos proveïdors, corresponents a béns i 
serveis prestats amb destí al departament de Desenvolupament Local, segons es detalla 
a la relació de factures F/2016/26, que no han seguit el procediment jurídic- 
administratiu legalment establert. 
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2. S’ha emès memòria justificativa en data 10 de novembre de 2016 pel tècnic del 
Servei de Bombers de Mallorca amb el vist-i-plau de la Secretària Tècnica de 
Desenvolupament Local i  informe jurídic emès en data 10 de novembre de 2016 pel 
cap de Servei de Secretaria Tècnica/ Unitat d’Emergències en relació a les factures de la 
relació F/2016/26.  

3. S’ha emès informe de fiscalització de la Intervenció General que figuren al 
corresponent expedient.  

4. La disposició addicional 19 del Text Refós de la Llei de contractes del Sector Públic 
regula la responsabilitat patrimonial de les autoritats i del personal al servei de les 
administracions Públiques derivada de les seves actuacions en matèria de contractació 
administrativa, tant per danys causats a  particulars com a la pròpia Administració, que 
s'exigirà d'acord amb el que disposa el títol X de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, i 
en el Reial Decret 429/1993, de 26 de març, pel qual s'aprova el Reglament dels 
procediments de les Administracions Públiques en matèria de responsabilitat 
patrimonial. Al punt 2 diu que  la infracció o aplicació indeguda dels preceptes 
continguts en aquesta Llei per part del personal al  servei de les administracions 
públiques, quan hi hagi almenys negligència greu, constituirà falta molt greu, que 
s’exigirà d'acord amb la normativa específica en la matèria.  

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 pel cobrament dels seus 
crèdits.  

6. Hi ha crèdit adequat i suficient al pressupost de despeses per a l’any 2016 per fer 
front a la totalitat de les despeses. 

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

8. D’acord amb les bases d’execució, correspon al conseller executiu d’Economia i 
Hisenda l’ordenació del pagament.  

 

Per tot això, el conseller executiu de Desenvolupament Local eleva al Ple la següent 
proposta d’ 

ACORD 

1. Aprovar el reconeixement extrajudicial d’un crèdit de VUITANTA-SET MIL 
TRENTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS 
(87.034,45€) que corresponen a SETANTA-UN MIL NOU-CENTS VINT-I-
NOU EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS (71.929,30€) de base imposable, i 
QUINZE MIL CENT CINC EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS (15.105,15€), 
que es corresponen al 21% de l’IVA a càrrec del pressupost de 2016 del 
Departament de Desenvolupament Local, d’acord amb el que disposa la base 26 
de les d’execució del pressupost vigent i tenint en compte l’exigència de 
responsabilitats de caràcter patrimonial que ve recollida a la disposició 
addicional 19 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, per el qual 
s’aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic. La quantitat 
abans esmentada es distribueix segons el detall exposat a la relació F/2016/26 
annexa a aquesta proposta, i més concretament:  
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2. Autoritzar, disposar i reconèixer una obligació de VUITANTA-SET MIL 

TRENTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS 
(87.034,45€) que corresponen a SETANTA-UN MIL NOU-CENTS VINT-I-
NOU EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS (71.929,30€) de base imposable, i 
QUINZE MIL CENT CINC EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS (15.105,15€), 
que es corresponen al 21% de l’IVA, a càrrec del pressupost de 2016 del 
Departament de Desenvolupament Local, a favor dels tercers detallats a la 
relació adjunta F/2016/26. S’ adjunten les reserves de crèdit adients per procedir 
al seu pagament. 

 
3. Proposar al conseller executiu d’Economia i Hisenda que ordeni el pagament de 

les factures corresponents a la relació adjunta F/2016/26 a favor dels tercers que 
hi figuren a dites relacions, per un import total VUITANTA-SET MIL 
TRENTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS 
(87.034,45€) que corresponen a SETANTA-UN MIL NOU-CENTS VINT-I-
NOU EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS (71.929,30€) de base imposable, i 
QUINZE MIL CENT CINC EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS (15.105,15€), 
que es corresponen al 21% de l’IVA a càrrec del pressupost 2016 del 
Departament de Desenvolupament Local. 

 
4. Notificar aquest acord al Departament de Desenvolupament Local, al Servei de 

Fiscalització de Contractació i al Servei de Comptabilitat i Pressuposts de la 
Intervenció.  

 

El Sr. FONT (conseller executiu de Desenvolupament Local) explica que aquest REC conté tres blocs de 
factures. 

Un bloc és de factures d’Endesa, tema que espera que estigui resolt a partir del proper mes de gener quan 
el Consell de Mallorca estigui adherit a la central de compres de la FEMP però, fins aleshores, encara en 
duran factures, via REC, durant 2 o 3 mesos més. 

El segon bloc és de factures de combustible. Al respecte explica que ja està adjudicat a Solred el contracte 
de subministrament de combustible per als vehicles d’emergències i, per tant, ja no duran més factures 
d’aquestes via REC llevat d’algunes excepcions que hi pugui haver com, per exemple, que hi hagi 
circumstàncies en què algun vehicle tengui una urgència i s’hagi de proveir de combustible en el punt de 
subministrament més proper en lloc d’anar a una estació de Solred però aquests casos seran molt 
excepcionals. 

El tercer bloc és de factures de vestuari per als bombers (camisetes, camises i passamuntanyes) però 
puntualitza que només s’ha reposat el vestuari que era essencial.  

PROGRAMA RC DEFINITIVA 
APLICACIÓ 

PRESSUPOSTÀRIA IMPORT 

13600.- BOMBERS 
DE MALLORCA 220160029283 65.13600.22100 21.151,78€ 

13600.- BOMBERS 
DE MALLORCA 220160029284 65.13600.22103 36.589,59€ 

13600.- BOMBERS 
DE MALLORCA 220160029219 65.13600.22104 29.293,08€ 

 
  TOTAL 87.034,45€ 
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La Sra. SERRA (Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía) fa constar que el seu Grup donarà suport a aquest 
REC ja que així ho varen acordar amb el Sr. Font donada la dificultat d’aquest tema.  

El Sr. PASTOR (El Pi-Proposta per les Illes) recorda que el seu Grup hi va arribar a un acord amb el Sr. 
Font fa gairebé 1 any. Aleshores el Sr. Font els va facilitar un calendari previst, que no els va agradar 
massa perquè la celeritat no la seva virtut principal. 

Per això, sol· licita que s’intenti accelerar un poc aquest calendari. Sap que és un assumpte complex però 
ja és necessari tenir en marxa tots els contractes. Això no obstant, confirma que el seu Grup manté l’acord 
a què arribaren en el seu moment. 

El Sr. FONT manifesta que no està orgullós que el Departament de Desenvolupament Local dugui REC a 
Ple i destaca que són els més interessats en acabar amb els REC. 

Fa avinent que s’està avançant en les contractacions i en el mes de gener ja informaran sobre com està 
cada una de les contractacions. 

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

Es troben absents la Sra. Catalina Soler, la Sra. Esperanza Català i el Sr. Lucas Gálvez. 

 
PUNT 31. PROPOSTA DE L’ACORD DE LA JUNTA RECTORA DE 
L’INSTITUT DE L’ESPORT HÍPIC DE MALLORCA AL PLE DEL CONSELL 
DE MALLORCA, PER A L’APROVACIÓ DEL RECONEIXEMENT 
EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS CORRESPONENT A LA INDEMNITZACIÓ 
SUBSTITUTÒRIA RELATIVA AL SUBMINISTRAMENT D’ENERGIA 
ELECTRICA A L’ANY 2016 (RELACIÓ F/2016/2) 
 
Es dóna compte de la següent proposta del president de l’Institut de l’Esport Hípic de 
Mallorca que diu: 
 
Atès que la empresa Endesa Energia S.A.U., ha presentat factures corresponents al 
subministrament d’energia elèctrica de l’exercici 2016, amb destí a l’INSTITUT  DE 
L'ESPORT HÍPIC DE MALLORCA, les quals s’han d’imputar al pressupost de 
l’exercici corrent, com a conseqüència de no haver seguit el procediment legalment 
establert. 
 

Ates que: 
 

1. S'han presentat factures corresponents al servei prestat de subministrament d’energia 
elèctrica amb destí a l’Institut de l’Esport Hípic de Mallorca durant l’any 2016, codi de 
relació F/2016/2 amb les quals s’acredita la valoració del subministrament d’energia 
duit a terme per l’entitat ENDESA ENERGIA, S.A. UNIPERSONAL. 
 
2. Atès l’informe de l’administrador de l’Institut de l’Esport Hípic de data 16 de 
novembre de 2016. 
 
3. S'ha emès informe jurídic de data  17 de novembre de 2016, que figuren al 
corresponent expedient. 
 
4. La disposició addicional dinou de la TRLCSP imposa a l’administració l’exigència de 
responsabilitat de caràcter patrimonial derivada de les actuacions en matèria de 
contractació de les autoritats i del personal al servei de les administracions públiques, 
afegint que, “la infracció o aplicació indeguda dels preceptes que conté aquesta llei per 



106 

part del personal al servei de les administracions públiques, quan hi hagi almenys 
negligència greu, constitueix falta molt greu de la que la seva responsabilitat 
disciplinària s’exigirà de conformitat amb la normativa específica en la matèria”. 
 
5. És procedent el reconeixement de la despesa per tal d'evitar l'enriquiment injust que 
suposaria no pagar a tercers els drets adquirits davant la corporació i obligar als 
particulars a haver de recórrer davant els tribunals de justícia per el cobrament dels seus 
crèdits. 
 
6. D’acord amb la legislació vigent, correspon al Ple del Consell de Mallorca el 
reconeixement extrajudicial de crèdits, expedient que, amb caràcter previ, haurà de 
dictaminar la Comissió Informativa corresponent. 
 
Per tot això i en virtut de les competències que em confereix la legislació vigent de 
règim local i d’acord a la base 26 de les d’execució del pressupost, en relació a la 
competència del reconeixement extrajudicial de crèdits, el President de l’Institut de 
l’Esport Hípic de Mallorca proposa a la Junta Rectora de l’Institut de l’esport Hípic de 
Mallorca, que elevi al Ple del Consell de Mallorca, que l’adopció del següent   
 

ACORD 
 

1er. Aprovar el reconeixement extrajudicial de crèdit de 61.005,63 € per atendre a la 
indemnització substitutòria corresponent a la valoració del subministrament d’energia 
duit a terme per ENDESA ENERGIA, S.A. UNIPERSONAL amb N.I.F. A81948077, , 
d’acord amb el que disposa la base 26 de les d’execució del pressupost de 2016, amb 
l’exigència de les responsabilitats de caràcter patrimonial d’acord amb la disposició 
addicional dinou del TRLCSP. 
 
2on.  Autoritzar, disposar i reconèixer l’obligació, per un import total de SEIXANTA 
UN MIL CINC EUROS AMB SEIXANTA TRES CENTIMS (61.005,63 €) (Base 
Imposable: 50.417,87 €;  I.V.A. no deduïble 7.420,38 €; I.V.A deduïble: 3.167,38 €;), a 
favor de la empresa ENDESA ENERGIA, S.A. UNIPERSONAL amb N.I.F. 
A81948077, en concepte d’indemnització substitutòria pel subministrament d’energia 
elèctrica a l’INSTITUT  DE L’ESPORT HIPIC DE MALLORCA. 
 

3er.  Imputar al pressupost de 2016 l’import de la indemnització, ressenyada en l’apartat 
anterior, atesa l’existència de crèdit adequat i suficient (RC núm. 220160009068,  
220160011643 i  220160011645).                                                                                                                                                          

4rt. Proposar al President de l’INSTITUT DE L’ESPORT HIPIC DE MALLORCA 
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 dotze abstencions (PP, El Pi-Proposta 
per les Illes i Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía). 
 

Es troben absents la Sra. Catalina Soler, la Sra. Esperanza Català i el Sr. Lucas Gálvez. 
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DEPARTAMENT DE MODERNITZACIÓ I FUNCIÓ PÚBLICA 

 
PUNT 32. 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: 34.163 €. 
 
Es dóna compte de la següent proposta de la consellera executiva del Departament de 
Modernització i Funció Pública que diu: 
 
Atès que s’han presentat factures de data 2016 corresponent a serveis prestats durant 
l’any 2016, amb destí al departament  Modernització i Funció Pública les quals s’han 
d’imputar al pressupost de l’exercici corrent, com a conseqüència de no haver-se seguit 
el procediment legalment establert i ser insuficient o inadequat el crèdit . 
  
Atesa la memòria justificativa del TAG cap de servei de Serveis Generals i Patrimoni  
amb el vistiplau de la secretària tècnica de Modernització  i Funció Pública de data 20 
d’octubre de 2016 de les relacions de factures F/2016/43, 44 i 45, i informe memòria del 
cap de servei d’administració, informe jurídic del cap del servei de RRHH i  informe 
justificatiu de la Secretària Tècnica de Modernització i Funció Pública de data 26 de 
juliol de 2016 de la relació de factures F/2016/27 

Atès l’informe de fiscalització prèvia d’Intervenció General núm.  ref. REC 241/16 
de data 27 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 NETEJA MUSEU KREKOVIC 10.33220.22700 F/2016/43 1.048,66 
SERVEIS GENERALS 10.92020.22700 F/2016/44 7.973,94 
SERVEIS GENERALS LLAR INFÀNCIA I 
JOVENTUT 

10.92022.22100 
10.92023.22100 

F/2016/45 10.719,51 
10.719,51 

SERVEI D’INFORMÀTICA 10.92060.22706 F/2016/27 3.701,38 
  TOTAL 34.163,00 

 
 
Per un import màxim de 28.233,88 € (VINT-I-VUIT MIL DOS-CENTS TRENTA-
TRES EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS), més 5.929,12 € (CINC MIL 
NOU-CENTS VINT-I-NOU EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS) en concepte d’IVA, 
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fent un total de 34.163,00 € (TRENTA-QUATRE MIL CENT SEIXANTA-TRES 
EUROS). 
 
La disposició addicional 19 de la TRLCSP imposa a l’administració l’exigència de 
responsabilitat de carácter patrimonial derivada de les actuacions en matèria de 
contractació de les autoritats i del personal al servei de les Administracions públiques, 
afegint que, “la infracció o aplicació indeguda dels preceptes que conté aquesta Llei per 
part del personal al servei de les administracions públiques, quan hi hagi almenys 
negligència greu, constitueix falta molt greu la responsabilitat disciplinària de la qual 
s’exigeix de conformitat amb la normativa específica en la matèria. 
 
2on.- Autoritzar, disposar i reconèixer l’obligació a favor de les persones físiques o 
jurídiques que consten a les relacions adjuntes amb càrrec a les operacions RC’s núms. 
220160027188,  220160027189, 220160027190, i 220160017878. 
 
3er.- Proposar al Conseller d’Economia i Hisenda que ordeni el pagament a favor de les 
persones físiques o jurídiques que consten a les relacions adjuntes. 
 

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

Es troben absents la Sra. Catalina Soler, la Sra. Esperanza Català i el Sr. Lucas Gálvez. 

 

II) PART DE CONTROL 

PUNT 33. DECRETS I RESOLUCIONS PER DONAR-NE COMPTE 

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

S’ajunta com annex la relació de decrets 

Es donen per assabentats. 

 

B) RELACIÓ DE RESOLUCIONS DE MODIFICACIONS DE CRÈDITS . 

 

RESOLUCIONS 
CONSELLERS 

    

DEPARTAMENT DATA 
RESOLUCIÓ 

TEMA COMENTARI DESTINATARI IMPORT 

DEPARTAMENT 
ECONOMIA I HISENDA 

15/11/16 MODIFICACIÓ DE CRÈDITS RESOLUCIÓ APROVACIÓ EXPEDIENT 
NÚM.26 DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 
EN EL PRESSUPOST  DE CONSELL DE 
MALLORCA 2016 (TR07/2016) 

CONSELL DE MALLORCA 5.541,19 
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DEPARTAMENT 
ECONOMIA I HISENDA 

14/11/16 MODIFICACIÓ DE CRÈDITS RESOLUCIÓ APROVACIÓ EXPEDIENT 
NÚM.27 DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 
EN EL PRESSUPOST  DE CONSELL DE 
MALLORCA 2016 (GC04/2016) 

CONSELL DE MALLORCA 355.228,40 

Es donen per assabentats. 
 
MOCIONS IMPULSORES O DE TRÀMIT I DE CARÀCTER IDEOLÒGIC  
 
PUNT 34. 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.  
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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.  

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) fa notar que aquesta moció ja la varen presentar al Ple 
del mes de novembre però la varen retirar a petició de l’equip de govern perquè havien tengut 
coneixement d’una sentència del Tribunal Constitucional relativa a la normativa d’aplicació en aquest 
tema a Catalunya. 

Una vegada estudiada aquesta sentència, tornen a presentar la mateixa moció perquè entenen que no li 
afecta la sentència que versa sobre les competències per elaborar aquest tipus de normativa sectorial. 

Entrant en la moció en qüestió, diu que el tema del petit i mitjà comerç és un dels punts que ve defensant, 
des del principi, el Grup El Pi-Proposta per les Illes que, així mateix, estava posant en marxa iniciatives 
tant a nivell de Consell de Mallorca com, sobretot, a nivell parlamentari que, per cert, es veuran 
referendades demà amb una Llei de comerç en la l’elaboració de la qual ha intervengut, intensament, el 
grup de diputats d’El Pi-Proposta per les Illes al Parlament de les Illes Balears. 

Aquesta moció no és una moció executiva sinó preventiva; és, més que res, una declaració d’intencions. 
El Consell de Mallorca ha de redactar el Pla Director Sectorial d’Equipaments Comercials tota vegada 
que és competent, des del departament d’Urbanisme, per dur a terme aquesta regulació i entenen que el 
fet insular hi ha de quedar molt remarcat per les especials característiques territorials, demogràfiques i 
ambientals de Mallorca. 

Recorda que El Pi-Proposta per les Illes va votar a favor de l’aprovació inicial de la norma territorial 
cautelar i intentaran treballar, en la mesura que els sigui possible, en l’elaboració del Pla Director 
Sectorial d’Equipaments Comercials. 

Observa que el seu Grup proposa dos acords molt eteris. La moció diu que en l’elaboració i els estudis 
d’aquest futur Pla Director Sectorial d’Equipaments Comercials es tengui especialment en compte: 

- La conseqüència de l’obertura en diumenges i festius dels grans establiments comercials. Avui, en el 
debat d’altres punts de l’ordre de dia, ha sortit la paraula “model”. El seu Grup entén que aquest Pla 
Director Sectorial ha de fixar el model de creixement en l’àmbit comercial que ha de tenir aquesta 
terra recordant als seus redactors que en els darrers 7 anys s’han tancat 2.000 comerços a l’illa de 
Mallorca. 
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- La necessitat que les previsions dels plans urbanístics i les autoritzacions administratives municipals 
tenguin en compte les conseqüències sobre les infraestructures públiques amb relació a la instal· lació 
de grans establiments comercials, fixant-ne les mesures correctores adients. 

En el mes d’octubre, quan varen redactar aquesta moció, acabaven de patir el caos i els embossos produïts 
per l’obertura d’un gran centre comercial. El seu Grup creu que no se varen tenir presents, en la 
implantació d’aquest centre, les infraestructures de la xarxa viària de la zona i el mal que podia fer no 
només al comerç de la zona sinó, sobretot, a la xarxa viària quan resulta que a prop hi ha una 
infraestructura tan important com és l’aeroport de Palma, principal via d’entrada i sortida de gent a l’illa 
de Mallorca. 

Reitera que la moció és preventiva, és una declaració d’intencions amb dos punts per tal de no danyar el 
petit i mitjà comerç –i no deixar-lo més malmenat del que ja hi està–, és a dir, perquè aquest Pla Director 
Sectorial d’Equipaments Comercials no faci mal a la nostra xarxa comercial –que altre temps sustentava 
l’economia d’aquesta terra– i que hi hagi unes previsions correctes i adients quant a la instal· lació 
d’aquests equipaments tenint en compte les infraestructures existents a l’illa. 

El Sr. PONS (Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía) manifesta que el seu Grup votarà en contra d’aquesta 
moció atès que no estan d’acord ni amb l’exposició de motius ni amb la solució que s’hi proposa, que 
sembla consistir en limitar la llibertat dels ciutadans a l’hora d’acudir a un centre comercial així com els 
seus horaris d’obertura. 

El Grup Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía és partidari que hi hagi un altre tipus d’oferta i que cadascú 
triï quan vol anar a un centre comercial o un altre. 

Tot i que la moció és més una declaració d’intencions, entenen que està buida de contingut perquè se 
sobreentén que un futur Pla Director Sectorial d’Equipaments Comercials haurà de preveure les coses que 
proposa la moció i, per tant, no creuen que sigui necessari reiterar-ho. 

La Sra. ROIG (PP) adverteix que, si s’ha posat en marxa la redacció d’un Pla Director Sectorial 
d’Equipaments Comercials, és perquè era una demanda del petit i mitjà comerç que, reiteradament, el 
demanava. 

El Grup Popular donarà suport a aquesta moció però reconeixent que ho fan amb un poc de por en el 
sentit que, si bé és cert que tots els punts de la moció estan enfocats a protegir i defensar el petit i mitjà 
comerç, corren el perill que, en defensar-los, els ataquin. 

Puntualitza que aquesta afirmació pot ser contradictòria però cal pensar que el Pla Director Sectorial 
d’Equipaments Comercials només es pot basar en criteris territorials i urbanístics i, en cap moment, no 
pot entrar a afavorir el petit comerç davant les grans superfícies ja que, si bé la redacció del pla és per 
defensar el petit i mitjà comerç, no ho poden dir. 

Estan d’acord amb els termes territorials i urbanístics i d’acord amb l’esperit de la moció però anant alerta 
a dir segons quines coses perquè no resulti que al final el Pla Director Sectorial d’Equipaments 
Comercials surti endavant dient allò que no havia de dir. 

Per concloure, reitera que el Grup Popular donarà suport a la moció i que l’esmentat Pla Director serveixi 
per protegir el petit i mitjà comerç però amb cautela perquè aquesta defensa no acabi anant-hi en contra 
perquè el Pla no pugui sortir endavant. 

La Sra. GARRIDO (consellera executiva de Territori i Infraestructures) manifesta, en primer lloc, que el 
Sr. Amengual parlava de model i al respecte comenta que hauran de fer pedagogia per intentar convèncer 
els consellers de Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía del model que la resta de grups comparteixen que 
és intentar regular els equipaments comercials de Mallorca tenint en compte, sobretot, que el fet insular 
ha de ser totalment diferenciat i que no poden tractar els comerços de Mallorca, Menorca, Eivissa i 
Formentera de la mateixa manera. 

Per això, no entenen que la directiva Bolkestein s’hagi d’aplicar de la manera ferotge que l’aplica l’Estat 
Espanyol a Mallorca i en són un exemple les quatre demandes interposades contra la norma territorial 
cautelar tant per part de l’Estat Espanyol com per les federacions i grans centres comercials. 

El Sr. Amengual argumentava que el seu Grup va retirar la moció, en el seu moment, per mor de la 
sentència sobre la llei catalana i assenyala que el problema és que tant la Comissió Nacional de la 
Competència com l’Audiència Nacional i, en darrera instància, el Tribunal Constitucional estan aplicant 
la directiva Bolkestein d’una manera massa estricta mentre que no l’estan aplicant així altres estats de la 
Unió Europea. 
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Reitera que l’aplicació que en fa l’Estat Espanyol va més enllà de la liberalització dels serveis, és a dir, 
que entén el mercat com un mercat ferotge allà on pràcticament hi ha d’haver una lluita entre grans i 
petits, en la qual els grans s’acaben menjant els petits.  

Recalca que aquest és el gran problema que hi ha i ressalta que la Sra. Roig no anava desencaminada amb 
els seus arguments ja que el Pla Director Sectorial d’Equipaments Comercials necessita basar-se 
únicament en criteris mediambientals, territorials, urbanístics i patrimonials i no es pot basar en criteris 
econòmics ja que, precisament, per una frase en la memòria del Pla Director Sectorial d’Equipaments 
Comercials del País Basc, l’Audiència Nacional el va anul·lar per complet. Aquella frase deia que se 
pretenia afavorir el petit comerç o el comerç de proximitat. 

Tot intentant anar-hi amb esment per aquesta línia de vegades difusa, li proposa al Sr. Amengual una 
transacció a la moció per intentar aclarir aquests aspectes. 

Pel que fa al primer punt de moció, sobre els diumenges i festius, diu que, per molt que a nivell personal 
no comparteixi que s’hagi d’obrir qualsevol establiment en diumenge o festiu –la qual cosa implica que 
els treballadors no puguin conciliar la feina i les condicions laborals que tenen i, així mateix, obliga el 
petit comerç a haver d’obrir per competir en condicions d’igualtat–, és quelcom que escapa completament 
de les competències del Consell de Mallorca. 

Quant al segon punt de la moció, indica que l’equip de govern hi està totalment d’acord i la llei que demà 
aprovarà el Parlament de les Illes Balears, en l’apartat C que es va incloure en el punt 14, és una inclusió 
a proposta del Departament de Territori i Infraestructures del Consell de Mallorca. És a dir, que les 
externalitats, en sentit genèric i no només les de mobilitat, que provoquen els grans establiments les han 
de pagar els grans establiments comercials. 

A continuació s’adreça al Sr. Pons per dir-li que el Grup Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía al 
Parlament de les Illes Balears va fer una esmena a la proposta de llei que demà s’aprovarà, una esmena 
que deia que “paguin”. En canvi, ara es contradiu una mica amb les manifestacions del Sr. Pons de fa una 
estona ja que el seu Grup al Parlament de les Illes Balears s’acceptava la filosofia d’incloure en la llei les 
externalitats i que les paguin qui les provoca però, per contra, avui diu que el mercat és que el compta i el 
mercat ferotge és el que ho planteja tot. 

Tot seguit especifica la transacció que proposa a la moció del Grup El Pi-Proposta per les Illes: 

- El paràgraf on diu: “Donat que amb l’aprovació inicial de la NTC prèvia...”, quedaria redactat de la 
manera següent: “Donat que amb l’aprovació inicial de la NTC prèvia al PDS d’equipaments 
comercials queda palesa la intenció del govern del Consell de Mallorca envers a la regulació del 
sector comercial amb criteris territorials, entenem necessari incloure dins les seves línies d’actuació 
una sobre el comerç tradicional i equipaments comercials públics.” Aquesta redacció considera que 
s’ajusta a la filosofia i el model que creu que tots comparteixen. 

- Suprimir el paràgraf que diu: “Per tant, i perquè quedi clar l’aposta clara de la institució envers el 
comerç de proximitat, proposam el següent”. Matisa que la supressió d’aquesta frase és perquè no hi 
pugui haver cap malentès en el sentit que comentava la Sra. Roig. 

- Substituir el punt d’acord núm. 1 pel text següent: “Analitzar les possibilitats existents d’establir 
mesures específiques de control o reforç del comerç tradicional dins les competències insulars, així 
com establir mesures que suposin un reforç dels mercats i llotges públiques.” 

Finalment assenyala que, si al Grup El Pi-Proposta per les Illes li sembla bé aquesta proposta de 
transacció, aleshores l’equip de govern votaria a favor de la moció. 

El Sr. AMENGUAL es dirigeix al Sr. Pons i li diu que ha quedat clar quin és el seu model, el de grans 
superfícies i el liberalisme ferotge però entén que no només és una incongruència perquè no se correspon 
amb el que voten els seus companys al Parlament de les Illes Balears sinó que també és una 
incongruència amb la seva proposta d’una llei per defensar els autònoms i ja li pot dir quin autònom vol 
defensar si tot el petit comerç estarà tancat com a conseqüència del liberalisme ferotge que proposen. 

D’altra banda fa notar que, segons el seu parer, no és una moció buida de contingut i, en resposta a la 
intervenció de la Sra. Roig, diu que és una pena que no puguin dir el que pensen perquè els tribunals 
tiraran en terra el que realment defensen la majoria de partits –excepte Ciudadanos-Partido de la 
Ciudadanía– que conformen el Ple del Consell de Mallorca. 

Recalca que ha entès la intervenció de la Sra. Roig i assenyala que El Pi-Proposta per les Illes, quan fa 
una moció d’aquest tipus, no és que estigui buida de contingut –com diu el Sr. Pons– sinó que mesuren 
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les paraules perquè és un tema delicat i no volen perjudicar el Pla Director Sectorial d’Equipaments 
Comercials ni molt manco perjudicar el petit i mitjà comerç d’aquesta terra. 

Entén que els criteris territorials són els que són i que s’hi han d’adaptar. De fet, en el primer acord de la 
moció parlen de la conseqüència de l’obertura i no que l’hagin de regular, cosa que ha de fer la Llei de 
comerç que s’aprovarà demà al Parlament de les Illes Balears. 

Matisa que eren unes paraules que s’han d’entendre entre cometes, encara que és trist que hagi de ser així 
i, en aquest sentit, comparteix les manifestacions de la Sra. Roig, les quals després ha reiterat la Sra. 
Garrido. 

Quant a les transaccions proposades, diu que les accepta perquè no canvien l’esperit d’allò que el seu 
Grup pretén, és a dir, fer una moció didàctica i “preventiva” per tal que el Pla Director Sectorial 
d’Equipaments Comercials vagi dirigit cap la prevenció i l’ajut al comerç que no poden esmentar però 
que han de defensar, encara que resulti kafkià. 

Especifica que està d’acord tant amb la primera transacció en el sentit de modificar el primer paràgraf de 
la segona pàgina de la moció com amb la segona transacció per eliminar el segon paràgraf de la mateixa 
pàgina llevant l’al· lusió al comerç de proximitat perquè no faci mal als ulls de segons qui. 

Pel que fa a l’acord de la moció, que parlava de la conseqüència de l’obertura en diumenges i festius, fa 
notar que ho ha analitzat millor la Sra. Garrido i la redacció pot quedar millor així com l’ha proposada i, 
per tant, reitera que accepta les transaccions proposades a fi que hi hagi més consens. 

El Sr. PONS comenta que li fa gràcia que la Sra. Garrido digui que Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía 
defensa el liberalisme salvatge perquè és totalment fals. De fet, el seu Grup no té la vergonya, quan 
s’inaugura un centre comercial, anar-hi a fer-se 4 fotos celebrant la inauguració. 

Remarca que el seu Grup defensa, sobretot, la llibertat que té l’individu d’anar, en tot moment, a 
qualsevol centre sigui el dia que sigui. S’hi podran posar en contra i dir el que vulguin però, al cap i a la 
fi, hi ha una normativa europea –la directiva Bolkestein– i si el Consell de Mallorca no s’adapta al que hi 
ha, ho faran els jutjats i, per tant, adaptar-s’hi és només una qüestió de temps. 

Per concloure, diu que Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía no és que defensi més les gran superfícies en 
detriment del petit comerç sinó que simplement defensen la llibertat de triar. 

La Sra. ROIG anuncia que el Grup Popular també donarà suport a les transaccions proposades. 

La Sra. GARRIDO es dirigeix al Sr. Pons per dir-li que creu que val més no contestar-li per haver-li dit 
que no té vergonya per haver anat a una inauguració i haver-s’hi fet un parell de fotos. 

Al respecte li comenta que l’equip de govern representa tot Mallorca –aquesta és la intenció de la 
institució. A la sala hi ha un Sant Crist, ella no és cristiana però hi seu i no ha demanat que el llevin. No 
és monàrquica i ha anat a veure el rei perquè entén que la representació institucional funciona d’una 
manera i, si el Sr. Pons no ho entén, aleshores qui té un problema és ell. 

Insisteix a dir que així és com se funciona perquè governen per a tothom però potser el Sr. Pons és a 
Consell de Mallorca només per representar 3 o 4 persones. Si és així, aquest és el seu problema i no el 
dels altres. 

El Sr. Pons ha dit que la gent faci el que vulgui però quan la gent fa el que vol i la regulació no intenta –
sobretot a un territori insular, limitat i fràgil com és Mallorca– tenir en compte segons quin tipus 
d’aspectes territorials, urbanístics i sobretot mediambientals de consum d’energia i aigua, aleshores qui 
s’imposa és aquell a qui li és igual el que passi, que li és igual el que consumeix, que li és igual el territori 
que consumeix, que li és igual l’aigua que consumeix, que li és igual l’energia. Això és el que passa 
perquè gent com el Sr. Pons els ho permet i riu. 

Tot seguit s’adreça a la resta de grups polítics per donar-los les gràcies per acceptar les transaccions que 
ha proposat. 

Sotmesa la proposta esmenada a votació, s’aprova per vint-i-nou vots a favor (PP, 
PSOE, MÉS per Mallorca, Podem Mallorca i El Pi-Proposta per les Illes), cap abstenció 
i dos vots en contra (Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía), amb la següent redacció: 

 
“ANTECEDENTS 
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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 palesa la intenció del govern del Consell de Mallorca envers envers a la regulació 
del sector comercial amb criteris territorials, entenem necessari incloure dins les seves 
línies d’actuació una sobre el comerç tradicional i equipaments comercials públics.  

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. Analitzar les possibilitats existents d’establir mesures específiques de control o reforç 
del comerç tradicional dins les competències insulars, així com establir mesures que 
suposin un reforç dels mercats i llotges públiques. 
 
2. La necessitat que les previsions dels plans urbanístics i les autoritzacions 
administratives municipals tenguin en compte les conseqüències sobre les 
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infraestructrures publiques, en relació a la instal·lació de grans establiments comercials, 
establint les mesures correctores adients. 
 

Es troba absent el Sr. Antoni Serra Comas. 

 
PUNT 35. MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP EL PI- PROPOSTA PER LES 
ILLES BALEARS DEL CONSELL DE MALLORCA EN VERS A LA DIADA DE 
MALLORCA. 
 
Es dóna compte de la següent moció: 
 

ANTECEDENTS 

L'any 1997 el Consell Insular de Mallorca declarà el dia 12 de setembre com a Diada 
de Mallorca. Aquest dia es commemora el jurament fet per Jaume II l'any 1276 de la 
Carta de franqueses i privilegis del Regne de Mallorca. També aquest dia, però del 
1229, segons la tradició, les tropes catalanes comandades per Jaume I, desembarcaven a 
Santa Ponça i iniciaven la Conquesta que reincorporaria Mallorca a Europa i a la 
cristiandat. Jaume II de Mallorca, primer monarca del Regne privatiu, gran organitzador 
i que en configurà les institucions i la fisonomia, confirmà i reformà les franqueses del 
seu pare Jaume el Conqueridor, assegurant als mallorquins un conjunt de drets i 
llibertats que els permetien viure lliures de moltes de les càrregues del règim feudal 
estès aleshores per quasi tot Europa. 

L’actual Diada de Mallorca pateix d’una manca d’arrelament en la societat, ningú se la 
sent com a seva, és una data postissa per alguns, imposada per altres i poc o gens 
sentida per la gran majoria dels mallorquins i mallorquines. La manca d’esment i de 
sentiment cap a ella per part de la pròpia institució que la instaurà ha ajudat a que la 
mateixa resti quasi en l’oblit i passi completament desapercebuda per la societat. 

Apart d’una correcta i adient gestió dels recursos i el servei als mallorquins, un dels 
objectius principals del Consell Insular de Mallorca aquesta legislatura ha de consistir 
en situar al mateix en el lloc que li pertoca com a vertader Govern d’aquesta illa, aquest 
és el compromís que hem sentit dir al President Ensenyat i als membres de l’actual 
equip de govern i també hi és el del grup de consellers d’El Pi, que posaran tot l’esment 
al respecte. En aquest sentit dotar a Mallorca d’una festa pròpia i sentida ha de servir no 
tants sols per a reafirmar el sentiment de mallorquinitat, sino també per reforçar el 
Consell Insular com a institució que representa tota la societat mallorquina, tal i com 
passa a les illes d’Eivissa i Menorca. 

Amb motiu de la celebració de l’actual Diada de Mallorca, el passat 12 de setembre, 
s’ha fet palès la manca de coneixement i participació de la població, reobrint el debat de 
la necessitat de canviar de data per tal de trobar una festa més propera, més senzilla, 
més nostrada. 

Des d’El Pi consideram que, més que crear noves festivitats postisses, s’ha de cercar en 
el que tenim a la nostra illa, en quines son les celebracions que bé per tradició, bé per 
per història, bé per participació..., puguin ser adients per substituir la data actual.   

Al llarg del darrer any s’ha parlat molt de la Diada de Mallorca sense aconseguir fer cap 
passa endavant, per això proposam l’aprovació dels següents 

ACORDS:  
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1. El Ple del Consell de Mallorca acorda disoldre la comissió de la Diada  

2. El Ple del Consell de Mallorca es compromet a celebrar només un dia la 
festivitat dels mallorquins i mallorquines i no dos o tres i sempre tenguent en 
compte que sigui una data amb fonament històric 

3. El Ple del Consell Insular de Mallorca sol·licita al Govern de les Illes Balears 
declari festiu, no laborable, el dia que es decideixi celebrar la Diada 

El Sr. PASTOR (El Pi-Proposta per les Illes) comença la seva intervenció reconeixent que una part de la 
finalitat de la moció ja s’ha complert. Una part d’aquesta moció era reivindicar la paràlisi i la manca de 
resolució de la Comissió de la Diada i, com a mínim, pareix que entre aquesta moció i notícies que han 
publicat els mitjans de comunicació, han fet reconsiderar el primer dictamen que va elaborar aquesta 
Comissió i ho vol agrair exclusivament a MÉS per Mallorca, al president de la Comissió i al portaveu 
d’El Pi-Proposta per les Illes.  

Pensa que ara les coses estan millor que fa 3 o 4 setmanes, la qual cosa vol agrair i ressaltar però avui 
dematí, malgrat que s’han reunit amb el portaveu de MÉS per Mallorca, el seu Grup s’ha plantejat retirar 
aquesta moció però al final no ho faran perquè creu que mantenir-la està més que justificat i així no evitar 
el debat sobre aquest tema encara que no serà sobre el dia de la Diada de Mallorca, un debat que ja 
arribarà. Fa notar que li agradaria mantenir aquesta moció i debatre els punts que el seu Grup hi presenta. 

El primer punt diu: “El Ple del Consell de Mallorca acorda dissoldre la Comissió de la Diada”. 
Puntualitza que, en presentar la moció, encara no hi havia el dictamen definitiu i pareix ser que demà se 
podria reunir la Comissió de la Diada i elaborar el seu dictamen. Si els ho permeten, el seu Grup hi 
afegiria, a mode d’esmena in voce, acordar dissoldre la Comissió de la Diada una vegada que hagi 
elaborat el dictamen. 

Observa que això no impediria que demà se pogués reunir la Comissió de la Diada i, si ha fet la seva feina 
i elabora un dictamen, doncs que els partits que hi han participat puguin dir-hi la seva i presentar les seves 
esmenes –El Pi-Proposta per les Illes ho farà– al dictamen. 

A part d’això, el seu Grup pensa que aquesta comissió va deixar de tenir sentit fa estona, des del moment 
en què el grup polític majoritari del Consell de Mallorca va decidir no assistir-hi més. Aquesta comissió 
es creà, precisament, per arribar a acords i consensuar temes i, el fet que hi falti un dels grups –
concretament el que té més representació– ja és motiu per dissoldre la Comissió de la Diada. 

El segon motiu per fer-ho és que la Comissió de la Diada presenta un dictamen que el seu Grup pensa que 
no és el fruit de tot el que hi han dit els membres de la comissió i, sobretot, el que hi han aportat les 
entitats que han estat consultades. 

El primer dictamen que se presenta és un dictamen sobretot de l’equip de govern. No se presenta un 
dictamen del que pensa la Comissió de la Diada sinó que se presenta un dictamen del que pensa l’equip 
de govern o del que consensua o pot consensuar l’equip de govern. 

Per tot això, El Pi-Proposta per les Illes no està content amb la manera en què ha funcionat la Comissió de 
la Diada tot i que hi varen posar interès i, fins i tot, el Sr. Amengual la va presidir durant molta estona 
però no va gaudir de l’atenció que tocava per part del president del Consell de Mallorca, encara que tot 
això són fets passats i ara el Sr. Apesteguia ha aconseguit allò que El Pi-Proposta per les Illes no va 
aconseguir en un any. 

El segon punt de la moció és el que ha causat més polèmica. En el primer dictamen queda molt clar que 
se celebrarien dues diades: la de MÉS per Mallorca, per una banda, i la del Partit Socialista i de Podemos, 
per una altra. Aquesta darrera és la d’aquells que no volen trepitjar el batle de Palma i la d’aquells que no 
volen retre homenatge als reis i, per un altre costat, hi havia l’altra diada que proposava el Sr. Apesteguia 
i que també hauria pogut ser la proposta d’El Pi-Proposta per les Illes. 

En aquest sentit recorda que el seu Grup va presentar una moció amb una data concreta però el president i 
el vicepresident del Consell de Mallorca els varen convèncer que valia la pena crear aquesta comissió. 

Fa notar que no entrarà a parlar avui d’aquest tema perquè considera que ja ha estat objecte de debat i el 
tornaran a debatre quan l’equip de govern el dugui a Ple. Això no obstant, el seu Grup manté –i s’hi ha de 
ser molt rigorós– que aquesta institució no pot prendre l’acord de celebrar dues diades. N’hi ha d’haver 
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només una i que tengui contingut tot reforçant-ne la imatge perquè al mateix temps sigui un instrument 
per reforçar aquesta institució. 

Recalca que això és sagrat per al seu Grup malgrat que l’equip de govern ho hagi dissimulat i hagi 
rebaixat el nivell d’exigència de dia 24 d’abril. En tot cas, opina que no és coherent que se celebrin dues 
diades i, per això, demana que s’ho pensin tenint en compte no només el contingut polític sinó que a 
nivell institucional seria bo arribar a un acord i celebrar només una diada. 

A continuació es refereix al tercer punt de la moció –amb el qual pensa que tothom estarà d’acord– que 
consisteix en demanar al Govern de les Illes Balears la declaració de la Diada de Mallorca com a dia 
festiu no laborable (en el darrer dictamen ja ho tenen en compte). De fet, la petició seria que el Govern de 
les Illes Balears deixi triar a cada consell insular un dia festiu per a les respectives diades. 

Finament ressalta que la petició de dissolució de la Comissió de Diada, una vegada que hagi elaborat el 
seu dictamen o aquest s’hagi aprovat, seria assumible per part de tots els grups polítics, tant de l’oposició 
com del govern. 

La Sra. SERRA (Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía) observa que, sens dubte, aquest és el tema estrella 
del Consell de Mallorca. 

Relata, tot seguit, que a finals del mes de juliol de 2015, just acabats d’aterrar al Consell de Mallorca, ja 
varen començar a parlar d’aquest tema, ara fa ja 17 mesos. 

Assegura que, sincerament, se sent avergonyida de llevar temps a altres qüestions més importants però, 
això sí, no vol que s’entengui que no és un tema rellevant. El que passa és que és un tema que no 
preocupa al ciutadà però s’ha volgut treure a discussió sí o sí. 

En les enquestes que se’n varen fer, es va poder advertir la poca participació que hi va haver. La gent 
troba aquest tema tan absurd que ni hi ha fet cas. 

Hi ha un refrany que diu que és de savis saber rectificar i s’ha de tenir clar que, encara que canviïn la 
Diada a dia 31 de desembre, no hi haurà més participació ciutadana d’aquella que hi ha actualment. 
Tothom sap quin són els canvis per tal que la Diada sigui més participativa: que la gent sigui conscient 
que hi ha actes, que sigui un dia festiu i fer pedagogia perquè se sàpiga què significa aquest dia. 

Per acabar, reitera que tothom sap quins han de ser aquests canvis i que no basta amb mirar-se el melic. 
Per això, el Grup Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía donarà suport a aquesta moció presentada pel 
Grup El Pi-Proposta per les Illes. 

El Sr. SEVILLANO (Podem Mallorca) observa que, d’alguna manera, el Sr. Pastor ha reconegut que no 
és el moment per apropiat per tenir aquest debat i el seu Grup hi està d’acord i, per això, no entrarà avui 
en aquest debat. Hi entrarà quan el dictamen de la Comissió de la Diada sigui proposat, oficialment, al 
Ple. 

El dictamen encara s’està negociant i intentant consensuar entre tots els partits si bé és cert que hi ha un 
dictamen proposat pels partits que conformen l’equip de govern però només n’és una proposta i, 
consegüentment, admet totes les esmenes i tot el debat que vulguin. Aquesta tasca es farà a partir de demà 
i durant els propers dies. 

Si entren en peculiaritats i detalls com els que ha expressat el Sr. Pastor, considera que l’espai adient per 
fer-ho –més que res per respecte a la Comissió de la Diada– no és aquest. Potser d’aquí neix la diferència 
de plantejament. Potser hi ha qui respecti més la tasca de la Comissió de la Diada i qui la respecti menys. 

Li puntualitza a la Sra. Serra que no és una proposta d’El Pi-Proposta per les Illes que la Diada de 
Mallorca sigui un dia festiu sinó que és una proposta de tots els partits, cosa que Ciudadanos-Partido de la 
Ciudadanía ha de saber perquè ha assistit a les reunions de la comissió. 

Fa constar que plantejar que la Diada sigui un dia festiu és un tema sobre el qual estan treballant i, fins i 
tot, hi ha un informe que ofereix les diferents possibilitats o opcions perquè pugui ser així. Remarca que 
s’hi està treballant i que el dictamen ho recollirà. 

Assenyala que podran tenir aquest debat amb més profunditat quan la Comissió de la Diada conclogui la 
seva feina. Observa que cal respectar els temps i la tasca d’aquesta comissió. 

Tot seguit adverteix que el subconscient ha traït el Sr. Pastor i potser aquest és el motiu pel qual els 
estigui costant arribar a una entesa. El Sr. Pastor ha dit, literalment, que se proposa que hi hagi dues 
diades, una de MÉS per Mallorca i una altra de Podem i del PSIB. Aquest és el problema d’entesa i 
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humilment li diu que, des del seu punt de vista, que la Diada de Mallorca no és de cap partit ni cap grup 
polític.  

A més a més, cap partit polític no pot fer-se seva la Diada de Mallorca potser perquè així s’ha vengut fent 
o perquè està en l’ideari de la majoria dels polítics actuar d’aquesta manera. Tal vegada tothom hauria 
d’entendre que la Diada és realment de la ciutadania de Mallorca i que, dins un mateix partit polític, pot 
haver-hi gent que pensi de manera diferent respecte a aquest tema. Cal sortir del debat de la Diada de 
Mallorca dins el marc dels partits polítics i plantejar-lo com un debat de la ciutadania, que és el que s’està 
intentant fer. 

Confirma que, com deia la Sra. Serra, que no hi ha hagut una participació enorme però tothom coneix les 
complexitats que hi ha atès que no existeix una llei de consultes que permeti establir uns mecanismes de 
participació i de consulta així com tocaria. 

Això no obstant, s’hi ha fet un esforç –i s’hi continuarà fent– però, efectivament, no s’hi ha pronunciat 
una representació majoritària de la població encara que, en tot cas, com qualsevol enquesta o mecanisme 
de participació, el resultat sí és significatiu i extrapolable a un volum major de participació. 

Per tant insta a respectar els temps de la Comissió de la Diada, a mantenir la feina que s’hi està fent que, 
fins ara, ha estat bastant proactiva i donar llum a la possibilitat d’assolir un acord i, sobretot, que deixin 
d’entendre el debat des d’un punt de vista partidista i el condueixin a un punt de vista ciutadà. 

Finalment anuncia que, per tots els motius abans exposats i encara que podrien compartir qualque aspecte 
de la moció, el seu Grup hi votarà en contra ja que entenen que allò que se pretén duent aquesta moció al 
Ple és quelcom que no facilita la feina de la Comissió de la Diada i l’aprovació d’un dictamen amb el 
consens que se cerca. 

El Sr. APESTEGUIA (MÉS per Mallorca) indica que no entrarà en el fons de la qüestió pel motiu que 
apuntava el Sr. Sevillano ja que, en reunir-se demà la Comissió de la Diada que ha de debatre el dictamen 
per elevar-lo a Ple, seria una manca de respecte a la feina que s’hi ha fet però, així i tot, avança que estan 
d’acord amb una bona part dels arguments del Sr. Pastor i que just és una qüestió de lloc, temps i forma. 

D’altra banda, reconeix que tenia l’esperança que el Sr. Pastor retiràs la moció perquè creu que no és 
adient discutir-la en aquest moment, si bé El Pi-Proposta per les Illes té dret a dir el que pensa, i li 
agradaria puntualitzar un parell de coses perquè considera que l’exposició de la moció no ha estat del tot 
encertada en alguns aspectes sobre la descripció del temps que hi ha hagut. 

Sobre el comentari fet dient que aquesta moció els ha empès a accelerar la feina, puntualitza que, per 
respecte als membres de la Comissió de la Diada, ha de dir que ha estat exactament així perquè en va 
assumir la presidència en el mes de setembre i dia 4 d’octubre varen aprovar un calendari que fixava que 
demà s’aprovaria el dictamen.  

Així doncs, dia 4 d’octubre ja havien decidit que dia 13 de desembre aprovarien el dictamen i, per tant, la 
moció no ha accelerat res atès que s’ha seguit el ritme que la Comissió s’havia automarcat i que era un 
termini més breu del que preveia el calendari anterior, que marca que les feines de la Comissió acabarien 
pel gener. 

Tot i això, s’ha de reconèixer que la durada de la Comissió de la Diada ha estat llarga: un any de debat. 
Malgrat la seva durada, si cregués que, allargant-ne els terminis mig any més, podrien ampliar l’acord o el 
nivell de consens, aleshores proposaria allargar-la mig any més. Si bé hi ha grups polítics que consideren 
que la Comissió de la Diada és una pèrdua de temps –temps que haurien de dedicar a altres coses–, ell 
pensa que tenen temps a bastament i que cobren unes jornades que poden dedicar a això i a altres temes. 

Sincerament creu que ja han debatut el que havien de debatre i, si hi ha qualque cosa que lamenta, és la no 
participació del Partit Popular durant els darrers mesos. Justament avui no hi és el portaveu del PP en la 
Comissió de la Diada, el Sr. Rovira, però ha intentat mantenir-lo informat en tot moment a pesar de no 
formar part de la comissió, la qual cosa lamenta i ha intentat corregir-ho d’una forma extraoficial. 

Així mateix, el Sr. Pastor ha fet referència contínuament a un primer dictamen i li diu que només hi ha 
hagut un esborrany de dictamen –n’està segur perquè l’ha fet ell– i voldria saber a què es refereix ja que, 
si bé han sortit coses en premsa, només hi ha hagut un esborrany de dictamen. 

Quant a la participació, confirma que no hi ha hagut un allau de gent –la Sra. Serra ho lamentava– però 
convida que li diguin si hi ha hagut algun altre tema, dels que gestiona el Consell de Mallorca, que hagi 
suscitat més participació. 
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Informa que la participació ha estat al voltant d’una vuitantena de persones i entitats –que representen 
més persones– i, tot i no ser la participació que li agradaria, se’n sent satisfet i assenyala que una altra 
cosa és que el resultat de participació no hagi estat el que hagués agradat a Ciudadanos-Partido de la 
Ciudadanía però, en qualsevol cas, no se pot negar que hi ha hagut participació. 

El Sr. COLL (PSOE) observa que, quan s’està a punt d’aprovar un dictamen que recull els principals 
aspectes que ha tractat la Comissió de la Diada, no poden estar d’acord amb la moció quan afirma que la 
Comissió no ha fet cap passa endavant. 

D’ençà de la constitució de la Comissió de la Diada al Ple, se li ha anat donant forma a un relat 
argumentat que ha estat obert a la participació i ha comptat amb opinions i veus molt contrastades d’un 
espectre ideològic molt divers. Tot això ara els és i serà molt útil a l’hora de prendre una decisió. 

Saben que el tema se li ha consultat a ajuntaments i multitud d’entitats relacionades amb els àmbits social, 
cultural i lingüístic. Se li ha consultat a la Universitat de les Illes Balears i a experts i s’han organitzat 
actes públics precisament per debatre la qüestió del format i de la data de la Diada de Mallorca. 

En general, s’ha seguit el procediment que havia acordat la Comissió de la Diada on hi havia un pla 
inicial, que va presentar el Sr. Amengual quan la va presidir, i que ha estat, en termes generals, el que ha 
guiat la feina d’aquesta Comissió. Un pla que requeria temps perquè eren conscients que, per arribar a una 
decisió, havien de traslladar el debat al carrer. Tots aquests arguments fan que considerin que allò que diu 
la moció sigui una fal· làcia que el seu Grup no comparteix. 

Considera que s’ha donat resposta a allò que inicialment es varen marcar com a objectiu i que consistia en 
posar damunt la taula un nou model de Diada que permetés reforçar la identitat mallorquina, que permetés 
millorar la connexió amb la societat i que permetés donar visibilitat al Consell de Mallorca com institució 
present a Mallorca des de l’època preautonòmica. 

Recorda que tots varen decidir donar-se aquest temps per intentar prendre la millor decisió possible i, en 
aquest sentit, és evident que han plantejat com és millor celebrar la Diada i quin ha de ser el seu format. 
No saben si la millor manera d’integrar més gent en aquesta festa passa per continuar celebrant una Diada 
en què l’acte principal sigui un lliurament de medalles i distincions de la institució i precisament són 
aquests temes els que s’han debatut en la Comissió. 

També s’hi ha debatut quina és la millor manera de coordinar-se amb l’Ajuntament de Palma. Ressalta 
que aquesta feina no s’ha fet d’amagat i que és prou important perquè podrien córrer el risc de sumar-se 
als actes que organitza l’Ajuntament de Palma dia 31 de desembre i que la Diada de Mallorca hi quedàs 
diluïda. 

Hi ha una proposta d’acord que recull les qüestions que se demanen en la moció i tothom ha tengut i té la 
possibilitat de fer-hi esmenes i les propostes de millora que considerin oportunes i l’espai més adient per 
debatre aquestes qüestions és la Comissió de la Diada que està convocada per demà. Al Ple poden parlar 
de tot el que vulguin però, donat que la Comissió està convocada per demà, el seu Grup prefereix 
prendre’n la decisió allà. 

El Sr. ROTGER (PP) assevera que Mallorca ja celebra una Diada, acordada per decisió d’aquest Consell 
de Mallorca en un acte democràtic amb un gran consens de la majoria de grups polítics. Aquesta Diada la 
celebra Mallorca, la celebra aquesta institució i també la celebren els membres del Partit Popular 
representats als Consell de Mallorca. 

Fa notar que se’n va obrir un debat per repensar si aquesta festa podria ser millor, si podria ser més 
participada o podria ser més viva però la realitat és que aquesta festa ja se celebra a Palma i se planteja 
que el Consell de Mallorca estengui aquesta festa a tot Mallorca, un aspecte del qual podran debatre en el 
proper Ple. 

Ara, el que se planteja és una moció que és una crida d’atenció del Grup El Pi-Proposta per les Illes; una 
moció que fa tres peticions concretes a les quals el Grup Popular donarà suport ja que les consideren 
coherents i, així mateix, perquè estan d’acord amb la seva exposició. 

Tots els membres d’aquesta institució saben que la data de 12 de setembre va ser triada per consens i 
emparada per uns arguments de base històrica que senyalen les trets identitaris del Regne de Mallorca. 

El Partit Popular va deixar de participar en la Comissió de la Diada perquè consideraven que la comissió 
havia tengut distintes vicissituds que feien pensar que no se’n faria una feina equànime. També 
consideren imprescindible comptar amb una única data per celebrar la festa de la Diada de Mallorca, una 
data que ha de tenir un marcat significat històric i, per això, el seu Grup també està d’acord amb el segon 
punt de la moció. 
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Per descomptat, també estan d’acord que la data de celebració de la Diada de Mallorca sigui un dia festiu 
i, de fet, durant mandats passats varen fer feina en aquest sentit. 

La tasca de la Comissió de la Diada, més enllà de repensar-la o de qüestionar-ne la data, s’hauria d’haver 
centrat en la dotació pressupostària de la festa i en la participació ciutadana i, per això, anuncia que la 
moció d’El Pi-Proposta per les Illes mereix el suport del Grup Popular. 

El Sr. PASTOR adverteix que ha aconseguit un tercer objectiu i és que intervenguin els tres grups polítics 
que conformen l’equip de govern, cosa que normalment no fan en els debats de les mocions dels grups de 
l’oposició i això vol dir que aquest tema, que potser no interessa al carrer, sí que interessa al Ple del 
Consell de Mallorca. 

Pel que fa al comentari del Sr. Apesteguia, en dir que allargaria la durada de la Comissió de la Diada si 
sabés que se n’obtindria algun resultat, recorda que avui matí li ha dit que deixi en mans de MÉS per 
Mallorca i de Podem Mallorca que se continuï celebrant la Diada dia 12 de setembre. Així, si se dissol la 
Comissió, ben aviat l’enviaran a demanar. 

D’altra banda, posa de manifest el seu respecte per la Comissió de la Diada i el seu dictamen. El Sr. 
Sevillano no pot dir que El Pi-Proposta per les Illes no és respectuós amb la Comissió de la Diada perquè 
l’ha presidida, ha tengut moltes mostres de respecte i dur aquest debat al Ple del Consell de Mallorca no 
és una falta de respecte. 

Opina que el Ple del Consell de Mallorca ha de poder debatre qualsevol tema. De fet, només faltaria que 
l’òrgan suprem dels ciutadans de Mallorca no pogués debatre tots els temes i el de la Diada és un tema 
que preocupa, especialment al seu Grup i, atès que volen ajudar a reforçar la institució, consideren que 
aquest Ple és el lloc per discutir-ho amb el màxim de respecte per la Comissió de la Diada que es reunirà 
demà i a posta hi ha fet una esmena in voce dient que la seva dissolució s’acordi després d’emetre el seu 
dictamen. 

Nega, tot seguit, que no sigui proposta d’El Pi-Proposta per les Illes que la Diada sigui un dia festiu 
perquè, en la moció que varen presentar fa més d’un any i abans d’haver discutit res sobre la Diada, un 
dels punts ja demanava que se celebràs dia 31 de desembre i que fos un dia festiu. 

Quant al comentari del Sr. Sevillano en el sentit que la Diada no ha de ser el dia de cap grup polític, diu 
que això és el que li agradaria al seu Grup, que no fixa cap data en la moció precisament perquè no vol 
que aquesta qüestió centri el debat d’avui. De fet, és Podem Mallorca, amb un acord de l’equip de govern, 
que duu a la Comissió de la Diada un dictamen polític de diades perquè pensen que els suports que li 
donen MÉS per Mallorca i el PSOE són polítics.  

Recalca que és Podem Mallorca el que ha fet un debat polític de la Diada en dir que no acceptarien una 
Diada allà s’honoràs un rei i, per això, refusa aquest argument ja que El Pi-Proposta per les Illes no vol 
una Diada política. Volen que hi hagi consens i acord, si és possible, que és el que s’ha cercat durant més 
d’un any. 

A continuació indica que no entrarà més en el fons d’aquest debat atès que hi haurà una altra oportunitat 
per discutir el dictamen de la Comissió de la Diada però sí que vol deixar constància que El Pi-Proposta 
per les Illes no està d’acord amb què l’equip de govern presentàs una proposta per tal de fer dues diades. 

Remarca que aquesta va ser la proposta que presentà l’equip de govern fa 3 o 4 setmanes i, gràcies als 
mitjans de comunicació que els han tret els colors i els han dit que feien una autèntica barbaritat, han 
hagut de recular una mica. El Pi-Proposta per les Illes se n’alegra i vol donar les gràcies al president de la 
Comissió de la Diada i al Grup MÉS per Mallorca perquè, com a mínim, hi han posat un poc més de seny 
del que hi havia fa 4 setmanes. 

Reitera que no aprofundirà en el debat i fa avinent que no entén que l’equip de govern no pugui votar a 
favor d’aquesta moció que en el primer punt diu que s’acordi dissoldre la Comissió de la Diada després 
d’emetre el seu dictamen encara que pot entendre que no vulguin votar a favor d’aquest punt i que 
vulguin mantenir activa la Comissió per definir com ha de ser la Diada de Mallorca. 

El segon punt de la moció diu que es comprometen a celebrar només un dia la festivitat dels mallorquins i 
mallorquines i no dos o tres. Observa, al respecte, que no entén que l’equip de govern no estigui d’acord 
amb aquest punt i hi voti en contra. Això vol dir que no estan d’acord que només se celebri una Diada de 
Mallorca. Si hi estan d’acord, aleshores hi haurien de votar a favor. 

El tercer punt diu que el Ple del Consell de Mallorca sol· licita al Govern de les Illes Balears que declari 
festiva la data de celebració de la Diada de Mallorca i se veu que l’equip de govern tampoc no hi està 
d’acord. Si hi estan, doncs votin a favor. 
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Fa notar que no entén quin problema té l’equip de govern per votar a favor d’aquests dos punts darrers. 
Pensa que el Ple s’ha de poder manifestar sobre les qüestions amb les que està d’acord i amb les que no hi 
està. Si l’equip de govern hi està a favor, aleshores i hi hauria de votar a favor. Si hi estan en contra i 
volen que se celebrin dues diades, aleshores sí que hi han de votar en contra però no culpant El Pi-
Proposta per les Illes de dur a debatre al Ple una cosa que és competència seva. 

Per concloure, assenyala que el seu Grup manté la moció i, si tenien algun dubte sobre si retirar-la o no, 
ara no en tenen. Ara volen que l’equip de govern voti aquesta moció i se manifesti davant tots els 
mallorquins i mallorquines si està d’acord o no amb els punts segon i tercer de la moció, tot i entendre 
que puguin no està d’acord amb el primer punt. 

La Sra. SERRA comenta que intervé per contestar al Sr. Apesteguia. 

Diu que, des del començament, Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía sempre ha estat a favor que la Diada 
de Mallorca se celebri dia 12 de setembre. Igualment fa constar que el seu Grup ha assistit a totes les 
reunions de la Comissió de la Diada perquè és la seva responsabilitat. 

El Sr. SEVILLANO li diu al Sr. Pastor que no l’ha escoltat quan intervenia abans ja que, habitualment, 
xerra amb la Sra. Mora mentre li estan parlant. 

Tot seguit assegura que no ha dit, en cap moment, que Podem Mallorca no s’hi posicioni clarament i no 
hagi de votar alguns dels aspectes que El Pi-Proposta per les Illes planteja en la moció. Tampoc no ha dit 
que El Pi-Proposta per les Illes no respecti la Comissió de la Diada. El que ha dit és que no respecten el 
seu dictamen. 

Per tant, Podem Mallorca no necessita una moció d’El Pi-Proposta per les Illes per votar i posicionar-se 
sobre alguns dels aspectes que plantegen ja que ho faran demà en l’espai que toca i, posteriorment, al Ple 
en tenir el corresponent debat. 

Atès que el seu Grup respecta el dictamen de la Comissió de la Diada, esperen aconseguir el major 
consens entre tots els grups per votar el dictamen i s’hi pronunciaran tant en premsa com en la mateixa 
Comissió. Únicament estan parlant d’una qüestió de temps i no necessiten una moció d’El Pi-Proposta per 
les Illes per expressar la seva opinió i el sentit del seu vot sobre alguns del tema plantejats en la moció. 
Això ja ho faran demà, precisament perquè respecten el dictamen de la Comissió i la negociació que se 
n’està fent. 

El Pi-Proposta per les Illes va dir que la Diada s’havia de celebrar dia 31 de desembre, una data que havia 
de ser festiva i no permetrà que El Pi-Proposta per les Illes capitalitzi aquesta proposta. Potser sí que ho 
varen dir fa temps però, des del primer dia, hi ha hagut consens en tots els grups en el sentit que, sigui el 
dia que sigui aquell que s’entengui com a data de l’acte institucional del Consell de Mallorca, s’intentarà 
que sigui un dia festiu dins les possibilitats que té aquesta institució. 

Si El Pi-Proposta per les Illes fa el matís que ha de ser dia 31 de desembre, doncs Podem Mallorca farà el 
matís que sigui el dia que decideixi la Comissió de la Diada i, efectivament, serà un dia festiu però no 
importava haver-ho dit un any abans. Si el Sr. Pastor planteja un tema tres dies abans que ell el plantegi, 
això no vol dir que ho faci perquè el Sr. Pastor ho ha fet abans. 

Demana al Sr. Pastor que deixi d’interpretar, sempre que sigui possible, els titulars i els articles de premsa 
com una postura oficial de Podem Mallorca. Sap que a l’oposició li agrada molt agafar un titular de 
premsa i retreure que l’equip de govern, Podem Mallorca o MÉS per Mallorca hagin dit una determinada 
cosa però Podem Mallorca no treballa així.  

El Pi-Proposta per les Illes també té articles i titulars en premsa com, per exemple, fa dos dies amb motiu 
del sopar que varen organitzar però no vendrà al Ple a dir-li que el seu partit ha dit una cosa just perquè 
ho digui un article de premsa. En tot cas, li ho demanarà en privat per confirmar la informació però no 
creurà que és veritat absoluta tot el que surt en premsa, cosa que tampoc no hauria de fer el Sr. Pastor atès 
que duu molts més anys que Podem Mallorca en política i sap com treballa, en ocasions, la premsa. 

Finalment destaca que les postures de Podem Mallorca s’han deixat clares en el si de la Comissió de la 
Diada i així ho continuaran fent. A més a més, moltes de les coses que avui el Sr. Pastor ha posat en boca 
de Podem Mallorca, no les han dites, en cap moment, en la Comissió de la Diada, com podran comprovar 
el Sr. Pastor o el Sr. Amengual revisant-ne les actes. 

El Sr. APESTEGUIA inicia la intervenció fent un aclariment al Sr. Rotger. 



122 

En aquest sentit, comenta que el Sr. Rotger ha dit que el PP va abandonar la Comissió de la Diada per la 
falta d’equanimitat de qui la conduïa però la veritat és que varen partir de la Comissió després de la 
dimissió del Sr. Amengual i abans que ell n’assumís la Presidència.  

A més a més, en premsa varen anunciar que havien partit perquè no s’havien consultat, en la Comissió de 
la Diada, els actes que se feien enguany; qüestió que, per altra banda, no era una de les funcions que tenia 
encomanada aquesta Comissió.  

En tot cas, segons les seves declaracions d’aleshores, no varen partir per falta d’equanimitat del seu 
president, qui ha dedicat molts esforços al Grup Popular, malgrat que no assistís a la Comissió de la 
Diada i, per tant, agrairia que rectificàs les seves paraules. 

Considera que avui no han d’entrar a debatre entre el 12 de setembre i el 31 de desembre però, això sí, 
arran de manifestacions que hi hagut en premsa, demana que no se creï un debat entre bons i dolents o 
entre més mallorquins i manco mallorquins ni tampoc entre guanyadors i vencedors. Han de tenir un 
debat en què tots, bonament, aportin allò que creuen que és millor per llavors decidir, entre tots, una 
realitat. 

El que és cert és que el consens que hi havia l’any 1997, que no era absolut, ara ja no existeix i se n’ha de 
crear un de nou però, en qualsevol cas, pensa que no ha de ser un debat entre bons mallorquins i mals 
mallorquins ni entre guanyadors i vencedors. Ha de ser un debat entre diferents punts de vista i s’ha 
d’intentar arribar a un acord. Ressalta, a més a més, que hi ha grups que han dedicat ingents esforços per 
intentar arribar a un acord des de postures diferents i n’hi ha hagut d’altres que han dedicat menys 
esforços per intentar arribar-hi. 

Tot seguit s’adreça al Sr. Pastor i li diu que, evidentment, qualsevol grup pot dur una moció a Ple per 
debatre sobre qualsevol tema. Ara bé dur l’assumpte a Ple és forçar una mica la màquina atès que el Ple 
va crear una comissió la qual, per delegació del Ple, havia de tractar aquest assumpte i ara, el dia abans 
que aquesta comissió, que per delegació del Ple havia de tractar aquest assumpte, acabi la seva funció, 
duen el tema a Ple. 

Per aquest motiu, diu que MÉS per Mallorca votarà en contra de moció però no defugiran de pronunciar-
se sobre els punts. 

El primer diu que el Ple del Consell de Mallorca acorda dissoldre la Comissió de la Diada i el Sr. Pastor 
sap que MÉS per Mallorca no hi està d’acord.  

El segon punt diu que el Ple del Consell de Mallorca es compromet a celebrar només un dia la festivitat 
dels mallorquins i mallorquines i no dos o tres. Entén que el Sr. Pastor vol dir que hi hagi només una 
diada i MÉS per Mallorca hi està d’acord. De fet, només hi haurà una diada però no perquè així ho vulgui 
la majoria de la Comissió sinó perquè així ho marca la llei.  

L’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears i Llei d’1 de març que desenvolupa la possibilitat de celebrar 
diades a nivell insular determinen que hi haurà un dia però la moció diu que se celebri tot en un dia encara 
que, ni quan governava el PP ni quan governava UM ni quan governava el PSOE, no s’ha celebrat tot en 
un dia. Si amb motiu de la Diada s’han de celebrar 50 actes en un sol dia, aniran de rota batuda.  

Una cosa és que hi hagi una diada i una altra que se celebri tot en un dia i la moció diu: “El Ple del 
Consell de Mallorca es compromet a celebrar només un dia la festivitat dels mallorquins i mallorquines i 
no dos o tres.” El seu Grup està d’acord amb què hi hagi una diada però no que se celebri només un dia. 
Entén el que vol dir el Sr. Pastor i s’hi pronuncia clarament: està d’acord amb què només hi ha d’haver 
una diada i així serà però no que tot se celebri tot en un sol dia. 

El tercer punt diu que el Ple del Consell de Mallorca sol· liciti al Govern de les Illes Balears que declari 
festiu, no laborable, el dia de la Diada. Amb això sí que està d’acord el seu Grup però és quelcom que ja 
està inclòs en el dictamen –com saben tots els grups– que s’ha de tractar demà en la Comissió de la Diada 
i creu que és allà on s’ha de debatre aquesta qüestió. 

A continuació es dirigeix al Sr. Rotger per dir-li que el dictamen conté moltes més coses que no només la 
data i entra en el fons de quines coses troben la Comissió i les persones que hi han participat que s’han de 
canviar de la Diada, independentment del dia que se celebri, per fer-la més popular. Així doncs, el 
dictamen ha entrat a tractar altres temes a part dels que els havia encomanat el Ple ja que, per part de tots 
els membres de la Comissió, es va decidir que també s’hi debatria aquest assumpte. 

Per acabar, observa que no ha defugit de pronunciar-s’hi i afegeix que, atès que el tema l’han de debatre 
demà en el si de la Comissió de la Diada, avui votaran en contra d’aquesta moció. 
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El Sr. COLL exposa que, en primer lloc, vol deixar clar que, mentre debaten aquesta qüestió, poden 
continuar passat multituds de coses fantàstiques en política. Ho diu perquè quan un tema no interessa, 
normalment es repeteix el mantra de fer una priorització de temes, dient que aquest és un tema dels 
electes per rapinyar unes hores més per debatre’l. 

La realitat és que el format i la data de la Diada de Mallorca no és un tema que hagi sorgit aquesta 
legislatura sinó que ve d’enrere.  

Davant això només hi ha 3 opcions. Una és afrontar el tema i intentar generar el màxim de consens que 
s’ha de produir entre els grups d’aquesta institució i també amb les altres institucions amb les que pugui 
interferir la celebració de la Diada de Mallorca. 

També tenen l’opció de posar-s’hi de perfil i evitar qualsevol possible acord per petit que sigui. En la 
mateixa Comissió de la Diada ha arribat a sentir que hi ha grups que volen qualsevol data llevat del 31 de 
desembre. Aquesta no ha estat, en cap cas, la posició del PSOE. 

La tercera opció és utilitzar el tema per atacar l’oponent, que no és una bona alternativa. Mentre s’ataca 
l’oponent amb la Diada, eviten que aquest sigui un tema purament institucional. 

Reitera que l’esdevenidor de la qüestió ha de ser l’aprovació del dictamen demà en el si de la Comissió de 
la Diada (dictamen que no fa referència, en cap moment, a la celebració de dues o més diades), el qual 
s’elevarà a Ple i, posteriorment, aquest màxim òrgan de decisió del Consell de Mallorca se pronunciarà al 
respecte. 

El Sr. ROTGER intervé per aclarir que, quan el PP dóna suport a aquesta moció, ho fa perquè considera 
que està fonamentada. 

Quan el Grup El Pi-Proposta per les Illes proposa la celebració d’un dia, entenen que es refereix a una 
diada que, evidentment, s’ha emmarcar en un context de celebracions en distints dies. Insisteix a dir que 
la proposta s’ha d’entendre referida a una diada i no a distintes dates durant el decurs de l’any. 

Observa, d’altra banda, que s’haurà de veure el sentit del dictamen que avui els ha passat la Comissió de 
la Diada, un dictamen que no està signat i, per tant, no saben qui n’és l’autor. Avui no és el dia per 
debatre el dictamen però, donat que el Sr. Apesteguia l’hi ha introduït, sí que ha de dir que és una 
proposta de dictamen que no s’ha posat a l’abast dels distints grups polítics abans de la seva redacció i, 
per això, hi troben a faltar l’equanimitat que deia abans. 

Per concloure, diu que el Grup Popular vol celebrar la festa de la Diada de Mallorca la qual, de fet, ja se 
celebra i, en el seu moment, ja entraran en el fons de la qüestió. De moment, la moció del Grup El Pi-
Proposta per les Illes mereix el suport del Partit Popular atès que les seves tres peticions tenen raó de ser. 

 

Sotmesa la proposta a votació, es rebutja per catorze 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). 
 

Es troba absent el Sr. Cosme Bonet Bonet. 

 
PUNT 36. MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP DE CONSELLERS DEL 
PARTIT POPULAR ENVERS CARRETERES MUNICIPI D’ESCORCA. 
 
Es dóna compte de la següent moció: 
 
MOCIÓ 
 
La Serra de Tramuntana s’ha convertit els darrers anys amb una de les ofertes 
turístiques preferents pels visitants de la nostra illa. Donat la seva diversitat de paisatges 
naturals, oferta cultural, pràctica d’esports de muntanya i la gastronomia fan que la 
temporada turística sigui pràcticament de quasi dels 12 mesos, si bé a l’hivern es 
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concentra més amb els caps de setmana on gran part dels mallorquins aprofitem per 
passejar per la serra i gaudir de les diferents ofertes esmentades. 
 
A Escorca es concentra gran part de l’oferta senderista de Mallorca al comptar amb les 
muntanyes més altes, així, com les carreteres més importants per a la pràctica d’esports 
com el ciclisme. La Carretera de la Calobra és coneguda a nivell internacional i 
considerada dins les 10 carreteres mes espectaculars del món. Tot això, sumat a la gran 
afluència turística, la concentració de practicants d’esports com el senderisme, escalada, 
descens de torrents, ciclisme i el reclam internacional que tenen llocs com el Santuari de 
Lluc, Sa Calobra amb el Torrent de Pareis i Cala Tuent, fan que a les carreteres del 
nostre municipi es concentrin diferents tipus de vehicles i usuaris com ara autocars, 
cotxes de lloguer, bicicletes, motoristes, senderistes, runnings i noves modalitats amb 
patins.  
 
Aleshores des del Consell de Mallorca volem fer una sèrie de propostes per millorar 
principalment la seguretat a uns trams de carreteres que són els més conflictius segons 
els corresponents informes de la policia local. Per ordre de prioritat, considerem 
necessaris que es realitzin les següents inversions per motius de seguretat dels diferents 
usuaris de les carreteres. 
 
Per tot això, es proposa al ple del Consell de Mallorca l’adopció del següent 
 

ACORD 
 

1. Proposta nou tram vial per a vianants a l’entrada del Santuari de Lluc. Vos 
adjuntam l’escrit amb la proposta que ja va presentar l’ajuntament d’Escorca el 
12-01-15 en el qual està explicada l’actuació que proposam. 

 
2. Millora de trams a la carretera de Sa Calobra. Les actuacions i per ordre més 

importants serien les següents: 
 

a. Segons informe de la policia local hi ha un tram molt important que esta 
generant problemes de circulació constants. Es tracta del tram entre el 
creuer de Cala Tuent i el port de Sa Calobra. Aquí és necessària una 
actuació de neteja de les voreres i intentar millorar l’amplitud de la 
calçada en els llocs que sigui possible ja que hi ha trams en els quals es 
dificultós que passin dos vehicles. Així mateix a la sortida del Port de Sa 
Calobra és absolutament necessari la senyalització de prohibició 
d’aparcament a les voreres de la carretera. També just a l’entrada del 
Port de Sa Calobra seria necessari la col·locació de “badens” amb la 
finalitat de frenar la velocitat. Adjuntem, com annexa I, plànol cadastral i 
fotografies d’alguns trams de la zona. 

b. L’altre tram molt estret i que fa necessari actuacions seria el que es 
compren entre el “nuu de sa corbata” i el “coll de cals reis”. En aquest 
cas es molt dificultós passar-hi dos vehicles i ja no en parlem d’autocars. 
També adjuntem plànol i fotografies de la zona com annexa II. 

c. Així mateix també és important en certs llocs i en la mesura de les 
possibilitats, com ja es va fer fa molts d’anys, fer racons on es puguin 
aturar vehicles o bé descansar-hi ciclistes i així deixar la calçada lliure. 
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Per exemple “coll de cals Reis”. Adjuntem alguna fotografia com annexa 
III. 

 
3. Continuar amb els canvis de les baranes metàl·liques de seguretat per les de 

fusta, com ja s’ha fet a diferents trams de les carreteres de la Serra. 
 

El Sr. SALOM (PP) exposa que el seu Grup presenta aquesta moció perquè l’Ajuntament d’Escorca va 
presentar un escrit, a principis de 2015, al Departament de Territori i Infraestructures proposant una sèrie 
de modificacions sobretot en el traçat de la carretera d’Escorca a sa Calobra.  

Aquesta proposta és la continuació d’una sèrie d’inversions que es varen fer en la carretera de Lluc –com, 
per exemple, fer-hi un tram per poder accedir a peu fins a la benzinera– i pretén continuar amb les 
inversions en aquella zona, que les necessita pel gran volum de trànsit que suporta la carretera. 

En la visita del president del Consell de Mallorca al municipi d’Escorca, ja li varen parlar d’aquest 
problema i li varen donar a conèixer la problemàtica que hi ha a la comarca. 

Dit això i donant continuïtat a aquesta petició de l’Ajuntament d’Escorca, el Grup Popular al Consell de 
Mallorca vol fer arribar aquesta moció a la consellera executiva de Territori i Infraestructures, una moció 
que conté els acords següents: 

La proposta d’un nou tram per a vianants a l’entrada del santuari de Lluc, a la qual s’adjunta l’escrit que 
va presentar l’Ajuntament d’Escorca on s’explica l’actuació que se proposa. 

La millora d’un tram de la carretera de sa Calobra amb una sèrie d’actuacions que, per ordre 
d’importància, serien que el tram entre la cruïlla de Cala Tuent i el port de sa Calobra necessita una 
actuació de neteja de vorals així com millorar l’amplitud de la calçada als llocs on sigui possible ja que hi 
ha trams en què és dificultós que passin dos vehicles. 

Així mateix, en la sortida del port de sa Calobra és absolutament necessari la senyalització de prohibició 
d’aparcar als vorals de la carretera. També, just a l’entrada del port de sa Calobra, seria necessària la 
col· locació de guals amb la finalitat de frenar la velocitat dels vehicles. Fa notar que, al respecte, 
s’adjunta a la moció un plànol cadastral i fotografies d’alguns trams de la zona. 

L’altre tram, que és molt estret i que precisa d’actuacions, és el comprès entre el Nus de la Corbata i el 
coll de Cal Reis. En aquest cas resulta molt dificultós que se creuin dos vehicles i molt més en el cas 
d’autocars. També s’adjunten plànols i fotografies de la zona. 

També és important, en tercer lloc i en la mesura de les possibilitats, com ja es va fer fa molts d’anys, fer 
racons on es puguin aturar vehicles o bé perquè descansin els ciclistes i així deixar la calçada lliure com, 
per exemple, al coll de Cal Reis. També se n’adjunta una fotografia. 

El tercer punt d’acord consisteix en continuar amb els canvis de baranes metàl· liques de seguretat per les 
de fusta, com ja s’ha fet a diferents trams de les carreteres de la serra. 

Per acabar, diu que espera que aquesta moció sigui tenguda en compte per tal de continuar amb les 
inversions en aquest tram de les carreteres de Mallorca. 

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

El Sr. AMENGUAL (El Pi-Proposta per les Illes) assenyala que el seu Grup entén i és favorable al sentit 
comú de la moció que presenta el Partit Popular relativa a les carreteres del municipi d’Escorca. 

Adverteix que el municipi d’Escorca és dels termes municipals més extensos de Mallorca i, segurament, 
el més protegit i això fa que resulti complicat fer-hi actuacions, encara que les explicacions del PP són 
molt adients. 

Tot seguit anuncia que el seu Grup votarà a favor del primer punt d’acord, ja que entenen que és adient la 
sol· licitud que l’Ajuntament d’Escorca va fer el mes de gener de 2015 ja que, els que han visitat la zona, 
coneixen els problemes que hi ha. 

Quant al segon punt d’acord, diu que no manifestarà el sentit del vot del seu Grup a l’espera de saber 
quines explicacions dóna l’equip de govern sobre el motiu de no haver-s’hi duit a terme cap actuació des 
de gener de 2015 fins al dia d’avui. Puntualitza que, si bé estan d’acord amb la neteja de vorals, la 
col· locació de guals i la senyalització, creu que l’ampliació de la calçada deu presentar problemes tècnics 
que segur que l’equip de govern explicarà. 
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El mateix passat amb relació a l’apartat B, sobre al Nus de la Corbata i el coll de Cal Reis, que encara que 
la moció no ho diu expressament, la finalitat és ampliar la calçada per la dificultat que hi ha quan han de 
passar dos vehicles alhora i, sobretot, si un dels dos vehicles és un autocar. Suposa que aquesta ampliació 
ha de presentar problemes tècnics. 

Pel que fa l’apartat C, diu que passa el mateix, és a dir, que si bé les àrees de descans de ciclistes i perquè 
s’aturin els vehicles són necessàries, s’hauria de veure com les poden fer a la zona del coll de Cal Reis, si 
és possible fer-les i les dificultats que puguin presentar. En qualsevol cas, el seu Grup està d’acord en què 
s’ha intentar fer-les. 

Referent al tercer punt d’acord de la moció, fa constar que El Pi-Proposta per les Illes  està completament 
d’acord amb què s’han d’anar canviant les baranes. 

Finalment diu que, en resum, el seu Grup està completament d’acord amb els punts primer i tercer i, quant 
al punt segon, romandran a l’espera de veure què en diu el Departament de Territori i Infraestructures 
encara que estan conformes amb les peticions que fa el Partit Popular. 

La Sra. GARRIDO (consellera executiva de Territori i Infraestructures) fa notar que, si els ho volien 
posar difícil, amb aquesta moció ho han aconseguit però no pel seu contingut sinó per com estan redactats 
els acords. 

Fa avinent que, en el primer punt, fan una proposta d’acord que es remet a un escrit presentat en el mes de 
gener de 2015 per part de l’Ajuntament d’Escorca que, al mateix temps, es remet a un informe de la 
policia local d’Escorca.  

Això fa complicat pronunciar-s’hi tant a favor com en contra, encara que entén que el motiu de presentar 
la moció és intentar millorar les carreteres del municipi d’Escorca, que són molt transitades i amb molts 
autocars. Per tant, comparteixen la preocupació per la seguretat d’aquestes carreteres, sobretot d’aquesta, 
que és una carretera que, per les seves característiques no presenta gairebé problemes de sinistralitat ja 
que tothom sap que és un carretera estreta, tothom hi va amb esment i això fa que hi hagi pocs accidents. 

Tot seguit anuncia que el sentit de vot de l’equip de govern serà favorable però intentarà matisar els 
acords perquè la moció fa moltes propostes que són molt diverses. 

Pel que fa a la proposta d’un nou tram vial per a vianants a l’entrada del santuari de Lluc, diu que ja està 
contemplat i estudiat ja que la demanda prové de gener de 2015. A més a més, dia 30 de novembre es va 
presentar al registre del Consell de Mallorca un nou escrit reiterant les mateixes peticions i actualment 
s’està mirant en quines zones és possible actuar, si bé no serà possible fer-ho de la mateixa manera a totes 
les zones. 

S’hi distingeixen dos trams. El primer tram va de la Ma-10 fins a la primera corba de la Ma-2140, que és 
allà on el terreny presenta més problemes i per fer-hi una actuació primer se n’ha de fer un estudi a fons, 
s’ha de mirar la topografia i s’ha de redactar un projecte ja que serà necessari fer-hi expropiacions i, per 
tant, el procés s’allargarà per una qüestió de terminis i, com deia el Sr. Amengual, s’ha de tenir en compte 
que és una zona ANEI amb un grau de protecció molt elevat, cosa que fa que tot sigui molt més complicat 
encara que entén la necessitat que els vianants hi puguin transitar de manera segura. 

El segon tram comprèn els darrers metres d’entrada al monestir, que ja compta amb una voravia a un 
costat de la calçada i tot d’una començaran les tasques per fer la voravia de l’altre costat de la via. 

Respecte a la petició de l’Ajuntament d’Escorca per fer un vial fins a l’entrada del camp de futbol, diu 
que aquest vial és competència de l’Ajuntament d’Escorca perquè està dins terrenys municipals. 

Quant a la demanda de construcció d’un vial fins al refugi de Son Amer, diu que la competència seria del 
Departament de Medi Ambient. 

A continuació indica que vol fer una esmena d’addició al primer punt d’acord per tal afegir al final 
d’aquest acord: “...sempre que els vials siguin competència del departament de Carreteres.” 

Referent al segon punt d’acord, sobre les millores d’uns trams de la carretera de sa Calobra i, 
concretament, pel que fa al primer apartat d’aquest punt relatiu a tram entre la cruïlla de Cala Tuent i el 
port de sa Calobra, diu que els vorals es netegen de manera periòdica però, això no obstant, comprovaran 
si actualment necessiten una neteja extraordinària, que imagina que sí perquè l’escrit és de gener de 2015 
i, de llavors ençà, les brigades de manteniment deuen haver passat un parell de vegades per allà. 

Fa avinent que la topografia del terreny és molt complicada i, per tant, és pràcticament impossible 
millorar l’amplitud de la calçada però intentaran fer-hi les actuacions que l’espai permeti. 
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Pel que fa la col· locació de senyals de prohibició d’aparcar a la sortida del port de sa Calobra, no hi ha 
cap problema a l’hora instal· lar aquests senyals però, ara bé, necessiten la col· laboració de la policia local 
d’Escorca perquè, si hi ha senyals que prohibeixen l’aparcament però la policia local no hi va, aleshores 
els senyals no serveixen de res. 

Anuncia que, en aquest sentit, també proposarà una esmena d’addicció consistent en afegir-hi un text que 
digui: “...sempre que tècnicament així es recomani i la policia local hi faci actuacions de control.” 

Amb relació al tram comprès entre el Nus de la Corbata i el coll de Cal Reis, proposta que figura en el 
segon punt d’acord, diu que la topografia d’aquesta zona és molt complicada. De fet, les mateixes 
fotografies que aporta el Grup Popular ho constaten i el departament diu que qualsevol tipus d’actuació en 
aquest indret suposaria un gran moviment de terres i, per això, proposa una esmena d’addició a aquest 
punt que digui: “....sempre que les actuacions no impliquin moviments de terres.”, o “...sempre que se’n 
realitzi i aprovi prèviament un estudi.” 

Al respecte puntualitza que, en aquest cas, és necessari que se’n faci un estudi acurat per mor de la 
complicitat de qualsevol actuació en aquest indret. Si no fos tan complicat, segurament ja s’hi hauria 
actuat fa estona atès que és un dels punts més estrets del traçat d’aquesta carretera. 

Quant al punt C i la proposta de crear llocs d’aturada, explica que, des de fa un any més o manco, a 
Tramuntana intenten, en tots els espais on hi ha un sobrant de carreteres i que siguin propietat del Consell 
de Mallorca, aplanar el terreny posant-hi grava o asfalt en funció de l’espai que sigui perquè hi puguin 
aparcar cotxes així com perquè s’hi aturin bicicletes, etc. Per tant, no hi ha cap objecció a l’hora de votar 
a favor aquest punt. 

Amb relació al tercer punt, diu que també hi votaran a favor perquè és quelcom que ja està contemplat, 
sempre que se faci seguint la previsió del departament per a la instal· lació d’aquestes baranes que ara, per 
exemple, s’estan col·locant a la carretera d’Estellencs. 

Finalment recapitula per assenyalar que votarien a favor dels distints acords de la moció si s’accepten les 
esmenes que ha proposat. 

El Sr. SALOM indica que no entrarà a parlar sobre les dificultats tècniques d’aquesta carretera però sí cal 
tenir en compte que és una carretera complicada tot l’any però encara ho és més durant els mesos d’estiu. 
A més a més, discorre per una zona protegida, la qual cosa afegeix més dificultats a qualsevol actuació 
que s’hi hagi fer. 

A continuació li diu a la Sra. Garrido que la intenció d’aquesta moció no era posar-li les coses difícils 
però les característiques (orografia i usuaris) de la carretera són les que són. 

És cert que l’Ajuntament d’Escorca té unes competències i que el Consell de Mallorca en té unes altres 
però aquesta institució ha de tenir consideració amb l’Ajuntament d’Escorca perquè és un municipi que 
absorbeix molta gent i se li ha d’agrair que tengui cura de les seves competències i que faci propostes 
d’actuacions al Consell de Mallorca, la qual cosa demostra la seva preocupació perquè aquesta carretera 
estigui en les millors condicions possibles. 

Pel que fa a les esmenes que ha proposat la Sra. Garrido, diu que totes són acceptables perquè fan 
referència a qüestions tècniques.  

D’altra banda, vol puntualitzar que la policia local d’Escorca sí que fa la seva feina encara que és difícil 
controlar si durà a terme més o manco actuacions de vigilància ja que només compta amb un policia per 
torn. 

Per concloure fa notar que es poden entendre perfectament les propostes formulades per l’Ajuntament 
d’Escorca al qual se li han de comunicar totes les decisions que prengui el Departament de Territori i 
Infraestructures amb relació a aquest assumpte perquè estigui assabentat de les inversions que se puguin 
fer en aquesta carretera. 

El Sr. AMENGUAL recorda que el seu Grup ja havia anunciat que votaria a favor d’aquesta moció i que 
només li faltava sentir les explicacions tècniques relatives al segon punt d’acord. 

En aquest sentit assenyala que El Pi-Proposta per les Illes està completament d’acord amb les esmenes 
proposades per la Sra. Garrido –i acceptades pel Partit Popular– i, per tant, votaran a favor de tota la 
moció. 

Únicament vol puntualitzar que no és adient que se tardin gairebé dos anys en acceptar unes propostes 
d’un ajuntament petit com el d’Escorca, que pateix un alt grau de protecció del seu terme municipal; una 
protecció que fa que li resulti difícil fer-hi actuacions. 
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Això no vol dir que les actuacions proposades siguin fàcils. De fet, reconeix que tot això s’ha d’estudiar 
tècnicament atès que es tracta d’una zona ANEI però insisteix a dir que s’ha de tenir un poc més de 
consideració amb els ajuntaments, sobretot amb els més petits. 

La Sra. GARRIDO assegura que comparteix els arguments del Sr. Salom en el sentit que són els 
ajuntaments els que més coneixen el seu terme municipal i, per tant, són els que fan propostes d’actuació 
a les carreteres. En aquest cas, es tracta d’una carretera en la qual és molt complicat fer actuacions. 

Nega que no s’hi hagi volgut actuar des de 2015 ja que, darrerament, s’han fet moltes actuacions en la 
zona de Lluc però s’ha de reconèixer que és un espai complicat per fer-hi actuacions ja que totes 
incideixen directament en la muntanya i en zona ANEI. Assegura que s’hi intenta millorar la seguretat en 
la mesura que és possible però hi ha carreteres on la millora de la seguretat just passa per un asfaltat nou. 

Informa que qualsevol actuació sempre se li comunica a l’ajuntament del municipi afectat i, per tant, en el 
cas d’Escorca també se farà i assenyala que tot d’una començaran amb el tema de senyalitzacions i guals 
que són les actuacions més ràpides de dur a terme. 

D’altra banda fa notar que no dubta que la policia local d’Escorca actuï però és clar que, si s’instal· len 
senyals de “prohibit aparcar” i la policia no actua, al final els senyals no serveixen de res. Així mateix, si 
s’instal· len guals però abans no se’n prenen mesures, el resultat final és que els guals només serveixen per 
a què els vehicles peguin un bot. 

Sotmesa la proposta esmenada a votació, s’aprova per unanimitat, quedant amb la 
següent redacció: 
 

1. Proposta nou tram vial per a vianants a l’entrada del Santuari de Lluc, sempre que 
els vials siguin competència del departament de Carreteres. Vos adjuntam l’escrit 
amb la proposta que ja va presentar l’ajuntament d’Escorca el 12-01-15 en el qual 
està explicada l’actuació que proposam. 

 
2. Millora de trams a la carretera de Sa Calobra. Les actuacions i per ordre més 
importants serien les següents: 

 
a. Segons informe de la policia local hi ha un tram molt important que esta 

generant problemes de circulació constants. Es tracta del tram entre el 
creuer de Cala Tuent i el port de Sa Calobra. Aquí és necessària una 
actuació de neteja de les voreres i intentar millorar l’amplitud de la 
calçada en els llocs que sigui possible ja que hi ha trams en els quals es 
dificultós que passin dos vehicles. Així mateix a la sortida del Port de Sa 
Calobra és absolutament necessari la senyalització de prohibició 
d’aparcament a les voreres de la carretera,  sempre que tècnicament així 
es recomani i la policia local hi faci actuacions de control. També just a 
l’entrada del Port de Sa Calobra seria necessari la col·locació de 
“badens” amb la finalitat de frenar la velocitat. Adjuntem, com annexa I, 
plànol cadastral i fotografies d’alguns trams de la zona. 

b. L’altre tram molt estret i que fa necessari actuacions seria el que es 
compren entre el “nuu de sa corbata” i el “coll de cals reis”, sempre que 
les actuacions no impliquin moviments de terres o sempre que se’n 
realitzi i aprovi prèviament un estudi . En aquest cas es molt dificultós 
passar-hi dos vehicles i ja no en parlem d’autocars. També adjuntem 
plànol i fotografies de la zona com annexa II. 

c. Així mateix també és important en certs llocs i en la mesura de les 
possibilitats, com ja es va fer fa molts d’anys, fer racons on es puguin 
aturar vehicles o bé descansar-hi ciclistes i així deixar la calçada lliure. 
Per exemple “coll de cals Reis”. Adjuntem alguna fotografia com annexa 
III. 
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3. Continuar amb els canvis de les baranes metàl·liques de seguretat per les de fusta, 
com ja s’ha fet a diferents trams de les carreteres de la Serra. 

 

Es troben absents el Sr. Cosme Bonet, el Sr. Iván Sevillano, el Sr. Miralles Mascaró, el 
Sr. Pons Cuart i la Sra. Catalina Soler Torres. 

 
PUNT 37. MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP DE CONSELLERS DEL 
PARTIT POPULAR ENVERS EXIGÈNCIA DEL CATALÀ. 
 
Es dóna compte de la següent moció: 
 
MOCIÓ 
 
Tot i que el passat ple del Consell de Mallorca del mes d’octubre es va aprovar per 
unanimitat “adoptar les sol·lucions legals pertinents per tal d’adequar el borsí 
d’auxiliars d’infermeria de les Residències de l’Imas, a la exempció temporal de la 
exigència del B-2 de català acordada el passat 4 d’octubre entre l’Imas i les 
organitzacions sindicals a l’actual RLLT”, tenim constància que en aquests moments 
quan es crida a una persona per fer una substitució o per a cobrir temporalment una 
plaça d’auxiliar d’infermeria a una residència de gent gran, se li demana si té el B-2 de 
català i si la resposta és negativa passen a aquesta persona com “NO DISPONIBLE” i 
criden a la següent de la llista sense respectar els mesos de “treva” pactats (fins a juny 
de 2017). 
 
A més, gran part del personal afectat per l’acord de Ple de 28 de juliol de 2016 en 
compliment de la llei autonòmica 4/2016 de 6 d’abril de recuperació de l’ús del català 
en l’àmbit de la funció pública, considera que la data de juny de 2017 per acreditar el 
títol B-2 de català és del tot insuficient i demanen una pròrroga d’aquest termini. 
 
Per tot això, es proposa al ple del Consell de Mallorca l’adopció del següent 
 

ACORD 
 

1.- Instar a l’Imas a seguir contractant auxiliars a les seves residències encara que no 
tenguin el B-2 de català. 
 
2.- Instar a l’equip de Govern a considerar una apliació del termini fins a 2 anys per a 
acreditar el B-2 de català als auxiliars d’infermeria de l’Imas.  
 
 

La Sra. CIRER (PP) fa notar que aquesta és una moció que és una continuïtat d’aquella que varen 
presentar, per urgència, en el mes d’octubre amb relació a la problemàtica que se li generava als auxiliars 
d’infermeria de les residències de l’IMAS a l’hora d’acomplir la Llei de funció pública, que exigia 
l’acreditació del nivell B2 de català. 

Aquella moció va ser aprovada per unanimitat però no tenen cap constància que s’hagi fet qualque cosa 
en relació amb aquell acord unànime i volen aprofitar aquesta moció per saber si s’ha fet qualque actuació 
al respecte. 

Al marge d’aquella moció d’octubre i malgrat que hi hagi uns borsins vigents, que inclouen les persones 
que tenen el nivell B2 de català, i encara que s’havia promès que hi hauria una treva de 8 mesos per 
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acreditar el nivell B2 de català, vol afegir que els ha arribat informació en el sentit que se criden persones 
per fer substitucions i se’ls demana si tenen el nivell B2 de català, encara que estiguin dins el període fins 
el mes de juny de 2017 per acreditar els corresponents coneixements de català.  

Si aquestes persones contesten que no tenen el nivell B2 de català, automàticament ja no les criden i 
passen a estar “no disponible” i la seva conseqüència és passar a la coa de llista del borsí. 

Aquestes persones els varen demanar si podien insistir en aquest tema amb l’objectiu que se respectàs el 
període de treva i, per tant, continuassin contractant, per fer substitucions, persones que encara no tenguin 
acreditat el nivell B2 de català. 

Així mateix, varen posar damunt la taula que, per a segons quines persones, podrà ser més fàcil 
aconseguir l’acreditació del nivell B2 de català i d’altres hi tendran més dificultats. 

Puntualitza que no només s’està referint a gent de parla castellana, ja siguin de procedència peninsular o 
d’altres països, sinó també a persones mallorquines que fa anys que fan feina a les residències i que parlen 
perfectament el nostre català però que no ha tengut accés a un ensenyament normalitzat de la llengua i 
que tendran dificultats a l’hora de superar unes proves i poder acreditar el nivell B2 de català. 

A més a més, els varen indicar que en el món sanitari se dóna un marge de 2 anys per aconseguir 
l’acreditació del nivell B2 de català i, per tant, a part de demanar que el personal de les borses de l’IMAS 
no passi a estar “no disponible” durant el marge de 8 mesos per acreditar el nivell B2 de català, que també 
l’equip de govern pogués considerar la possibilitat d’ampliar aquest període fins als 2 anys, com se fa en 
el món de la sanitat. 

Conseqüentment, la moció proposa, per una banda, que se continuïn contractant auxiliars a les residències 
encara que no tenguin, en aquest moment, el nivell B2 de català i, per altra banda, instar l’equip de govern 
a considerar si fos possible una ampliació del termini per acreditar el nivell B2 de català fins als 2 anys i 
així facilitar que persones amb experiència, qualificació i vocació de servei puguin mantenir el seu lloc de 
feina i, evidentment, ho fan pensant en els usuaris que reben una bona atenció per part d’aquestes 
persones, encara que no tenguin l’acreditació de coneixements de català que la Llei de funció pública els 
demana. 

La Sra. SERRA (Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía) manifesta que, des del seu Grup, sempre han 
cregut que allò que s’aprova al Ple és sagrat. Per consegüent, no s’entén massa que no sigui així.  

L’equip de govern, en aquest cas, està exercint un autoritarisme que no se correspon amb el que 
prediquen. Estan emprant les mateixes actuacions de fa molts d’anys. 

Suggereix que tenguin una certa comprensió i demana que siguin flexibles i donin temps a la gent que ja 
fa aquesta feina, que xerra mallorquí però té dificultats per escriure’l i també que acceptin l’ampliació del 
termini que demana la moció. 

Una vegada més, els ha de recordar que exigeixen als altres allò que els consellers i els alts càrrecs 
d’aquesta institució no compleixen ni s’esforcen per fer-ho. 

La Sra. PUIGSERVER (consellera executiva de Benestar i Drets Socials) li diu a la Sra. Cirer que, en 
primer lloc, s’hauria d’informar millor i assenyala que no sap qui l’informa des de Recursos Humans 
sobre com se criden les persones del borsí. 

Assegura que quan els telefonen, els demanen el requisit del nivell B1 de català i no del B2. Quan la 
resposta és que no tenen el nivell B1, el que fan és botar aquesta persona i passar a la següent que sí 
tengui el nivell B1. 

En la moció d’urgència del passat mes d’octubre, demanaven que s’adoptassin les solucions legals 
pertinents per adequar el borsí però l’equip de govern s’ha d’atendre a la legalitat vigent i la Llei de 
funció pública d’abril de 2016 va aprovar l’exigència del requisit de coneixements de català i el Consell 
de Mallorca, pel mes de setembre, va aprovar l’adaptació dels llocs de feina al requisit de coneixements 
de català. 

Des d’abril de 2016 hi ha hagut dues convocatòries d’exàmens per obtenir l’acreditació de coneixements 
de llengua catalana. Fins i tot, quan es varen presentar a les eleccions i la ciutadania els va donar el seu 
vot, ja varen deixar ben clar que una de les primeres coses que farien seria que, per accedir a un lloc de 
feina públic, s’exigiria el coneixement del català.  

Així doncs, tothom tenia ben clar el que passaria i s’hi podien anar preparant i, de fet, l’oposició també 
s’hi podria haver preparat atès que ja fa 4 o 8 anys que s’exigeix el català tant als borsins com per accedir 
als llocs de feina públics. 
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L’exigència del nivell B2 de català compta amb un temps d’exempció o de permissió fins que estigui 
acabada la reclassificació dels ATI. Per tant, durant aquest temps es podran anar preparant per obtenir el 
requisit de coneixements de nivell B2 de català. 

En aquests moments, només se demana el nivell B1 i, per això, considera que aquesta moció no té cap ni 
peus ni els seus acords no tenen cap sentit atès que l’equip de govern té clar que ha de donar compliment 
a la llei que regeix la relació de llocs de feina de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials. 

A continuació s’adreça a la Sra. Serra per dir-li que això no és qüestió d’autoritarisme. Tenen clar que 
s’ha d’exigir aquest requisit i així ho recullen els acords de govern. Tots els partits que conformen l’equip 
de govern saben utilitzar bé l’idioma tant per escrit com de manera oral i, per això, no sap a qui es referia 
quan deia que no donaven la talla encara que imagina que se referirà a un altre partit. 

La Sra. CIRER diu que no sap si la moció té sentit o no per a la Sra. Puigserver però si que en té per a la 
gent que en aquest moment, després d’un període –de vegades llarg– de la seva vida fent substitucions a 
les llars i residències de l’IMAS, està afectada per la Llei de funció pública. 

El que demana la moció és el compliment de la “treva” o marge de temps que l’equip de govern havia 
anunciat, després d’haver-lo pactat amb les sindicats, per poder acreditar el nivell B2 de coneixements de 
la llengua catalana. 

Assenyala que la preocupen les paraules de la Sra. Puigserver quan li diu que s’ha d’informar millor 
perquè no sap qui li dóna informació de Recursos Humans. Al respecte li comenta que a ella no li dóna 
informació ningú de Recursos Humans. El que ha passat és que li han vengut a tocar a la porta persones 
que s’han vist afectades pel nou mode de procedir i que són persones que han passat per unes valoracions 
–amb admesos i exclosos– i les admeses estan en unes llistes amb unes condicions que, en aquells 
moments, no passaven per haver d’acreditar el nivell B2 de català. 

Aquesta notícia va sortir en premsa i va tenir molta repercussió però també va sortir una altra notícia –
acompanyada de la foto de la Sra. Puigserver– deixant clar que el personal de les residències comptaria 
amb un període de 8 mesos per tal d’acreditar el nivell exigible de català. 

Aclareix que aquesta moció consta de dues parts. Una és que, durant el període de 8 mesos pactat amb els 
sindicats, se respecti que no se tengui el nivell B2 de català i se puguin continuar fent les substitucions. 
L’altra part és que, si en el món sanitari han estat més benèvols o han cregut que era convenient seguir 
comptant amb l’experiència i els coneixements d’unes persones i donar-los un termini de fins a 2 anys per 
acreditar els coneixements de català, doncs que en el món dels serveis socials també poguessin tenir 
aquesta consideració. 

Puntualitza que aquesta és una petició que formula el Grup Popular tot recollint allò que demana la gent 
afectada per aquesta mesura i que veu que pot perdre el seu lloc de feina, malgrat que no sigui una feina a 
temps complet sinó substitucions, és a dir, que no s’està parlant més que d’un col·lectiu de persones a les 
que criden per fer substitucions i que, si ja de per si és una feina inestable, encara ho serà més –o deixarà 
de ser una feina– quan no compleixin amb aquest requisit. 

Per concloure, reitera que l’objectiu de la moció és que, fins que no passin aquests 8 mesos, se pugui 
continuar contractant aquestes persones i llavors, sotmetre a la bona voluntat de la Sra. Puigserver o al seu 
criteri, la possibilitat d’allargar aquest termini a 2 anys. 

La Sra. PUIGSERVER assenyala que en la primera intervenció s’ha oblidat d’explicar que tenen una 
proposta sobre les accions que s’han fet per millorar aquesta situació. 

En aquest sentit assegura que els preocupa que hi hagi gent que faci temps que hi estan fent feina i, per no 
tenir el nivell adient de català, quedin sense fer-ne. Tot seguit recorda que el borsí vigent és de l’any 2008 
i aleshores ja s’exigia un determinat nivell de català que eliminà el govern del Sr. Bauzá i durant uns anys 
varen cridar la gent encara que no tenguessin acreditat el nivell de català. 

Igualment recorda que la Llei de normalització lingüística la varen aprovar en temps de govern del Partit 
Popular, essent president de la Comunitat Autònoma el Sr. Cañellas, l’any 1986, és a dir, fa 20 anys. Per 
tant, creu que el PP, quan governava, també s’hagués pogut preocupar un poc més pels seus treballadors. 

Ara confirma que hi estan preocupats però pels serveis assistencials, per les persones que atenen i 
considera que les persones amb coneixements de llengua catalana atenen els usuaris de les residències 
tant bé o millor que les que no en tenen. Les persones del borsí que criden per fer substitucions presten un 
bon servei. 
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La proposta d’acord elaborada per la Mesa Sectorial de dia 25 de novembre diu que, malgrat l’aplicació 
de la Llei 4/2016, excepcionalment i quan la prestació assistencial en l’àmbit de l’IMAS resulti afectada 
per l’exhauriment dels borsins a causa de la manca o insuficiència d’aspirants amb el requisit del català 
exigit en la normativa vigent, es pot eximir l’acreditació d’aquest requisit de coneixements de llengua 
catalana, en cas que exhaurissin els que tenen català. Aquesta proposta la varen signar els sindicats 
Comissions Obreres, UGT, CSI-F i no la va signar el sindicat STEI Intersindical. 

Aquest acord es va fer per preveure el cas que s’exhaureixin els aspirants del borsí amb coneixements 
acreditats de català però, fins ara, n’hi ha que tenen el nivell adient de català i, per això, criden 
preferentment les persones amb coneixements de català en compliment de la legislació vigent. 

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

Es troba absent el Sr. Cosme Bonet Bonet i el Sr. Pons Cuart. 

 
PUNT 38. MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP DE CONSELLERS DEL 
PARTIT POPULAR ENVERS L’ESTABLIMENT DE PROTOCOL DE 
MESURES DE PROTECCIÓ DEL PATRIMONI DE MALLORCA. 
 
Es dóna compte de la següent moció: 
 
MOCIÓ 
 
Essent que malauradament es produeixen amb freqüència accions violentes que ataquen 
l’integritat del Patrimoni Històric de Mallorca, produint-se amb pintades, ratjades i 
altres maneres que ho fan malbé. 
 
Consideram que es fa necessari l’establiment d’unes normes d’actuació que clarifiquin i 
guiïn el control, el seguiment, la neteja i restauració d’aquestes actuacions, així com 
també la prevenció i concienciació ciutadana de la importància i transcendència de la 
preservació del Patrimoni. 
 
Per tot això, es proposa al ple del Consell de Mallorca l’adopció del següent 
 

ACORD 
 

1.- Que el Consell de Mallorca dugui a terme la redacció i aprovació d’un protocol que 
contengui les normes de control, seguiment i resolució dels actes vandàlics que ataquen 
el Patrimoni Històric de Mallorca. 
 
2.- Que el Consell de Mallorca dugui a terme una campanya de prevenció i 
conscienciació ciutadana de la importància i transcendència de la preservació del 
Patrimoni Històric. 
 

El Sr. ROTGER (PP) relata que, darrerament i amb més freqüència, s’han observat accions violentes 
contra la integritat del nostre patrimoni històric: pintades, ratllades i altres atacs que fan malbé al nostre 
patrimoni. 

El seu Grup considera que cal establir unes normes d’actuació per al control de la neteja i la restauració 
dels béns patrimonials així com també dur-hi a terme accions de prevenció i de conscienciació ciutadana 
sobre la importància i transcendència de la preservació del patrimoni a Mallorca. A més a més, aquestes 
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actuacions s’han de fer tenint en compte l’anunci fet recentment en el sentit que en 2017 Mallorca serà la 
seu d’un congrés sobre patrimoni històric. 

Per això, el Partit Popular proposa que el Consell de Mallorca acordi dur a terme la redacció i aprovació 
d’un protocol que contengui les normes de control, seguiment i resolució dels actes vandàlics que ataquen 
el patrimoni històric de Mallorca i que aquest protocol sigui posat a l’abast d’aquelles institucions, 
entitats, col· lectius i persones que tenguin un bé a protegir perquè sàpiguen, en produir-se un atac, de 
quina manera han d’actuar, a qui s’han de dirigir, com ho han de fer, etc., és a dir, que se’n vegin 
emparats. 

Així mateix la intenció és que l’Administració pugui comptar amb aquest nexe d’unió amb les distintes 
institucions, col· lectius o persones que siguin titulars d’un bé amb valors patrimonials que sigui atacat i, 
per tant, facilitar-ne la comunicació i el control. 

D’altra banda també proposen posar en marxa una campanya de conscienciació i prevenció ciutadana 
sobre la importància i transcendència de la preservació del patrimoni històric que, en ser atacat, també 
s’ataca la nostra memòria col· lectiva ja que els béns patrimonials són elements a haver de preservar. 

Després d’aquesta moció s’ha de fer un nomenament i, al respecte indica que el seu Grup rep amb alegria 
la notícia que Mallorca serà la seu d’un congrés de tècnics en patrimoni i, per això, creu que seria oportú 
que Mallorca, durant l’any 2017, pogués engegar un programa amb les característiques i les 
intencionalitats abans exposades. 

La Sra. SERRA (Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía) anuncia que el seu Grup donarà suport a aquesta 
moció perquè consideren que és molt important que des del Consell de Mallorca se lideri la protecció del 
patrimoni, que se denunciïn els actes vandàlics, que s’instaurin mesures de protecció i se’n conscienciï la 
ciutadania perquè sàpiga el que costa arreglar allò que s’espenya. 

Destaca la necessitat que hi hagi un protocol antipintades, conjuntament amb l’Ajuntament de Palma 
(EMAYA) i tots els altres ajuntaments de Mallorca. 

El Sr. MIRALLES (conseller executiu de Cultura, Patrimoni i Esports) comenta que, segons el seu parer, 
tothom estarà d’acord amb el fons de la moció però sí que hi voldria fer una petita observació relativa al 
primer punt d’acord. 

Pel que fa al segon punt d’acord, diu que no genera cap tipus de dubte i creu que tots hi estan a favor. 
Ressalta que forma part de les funcions del Consell de Mallorca la de divulgar i promoure la conservació i 
el respecte pel nostre patrimoni. 

L’observació a què feia referència és que, en el primer punt d’acord, troba a faltar la participació d’algú 
més. La Sra. Serra ja ho apuntava tot instant a la col· laboració amb l’Ajuntament de Palma i amb la resta 
d’ajuntaments. 

Reconeix la importància de l’Ajuntament de Palma però hi troba a faltar, per exemple, una representació 
de la FELIB i qualcú de la Delegació del Govern a les Illes Balears com a responsable del cossos de 
seguretat de l’Estat. També hi podrien fer participar la gent d’associacions que treballen en l’àmbit del 
patrimoni com podria ser ARCA. 

Per això, la seva idea aniria encaminada a instar el Consell de Mallorca a constituir una comissió de feina 
–com la existent de Seguretat Viària– que sigui un espai de trobada de diferents administracions per tal de 
redactar aquest protocol atès que alguns aspectes no són competència del Consell de Mallorca com són la 
seguretat, la protecció i la resolució dels conflictes que se’n puguin generar i els ajuntaments, que són els 
garants de la seguretat pública, també hi haurien de formar part. 

Així doncs, la seva proposta de redacció del primer punt d’acord és la següent: “Instar el Consell de 
Mallorca a constituir una comissió de feina amb la Delegació del Govern, la FELIB, ARCA i 
l’Ajuntament de Palma per tal d’elaborar aquest protocol”. 

Aquest protocol l’haurà de liderar el Consell de Mallorca, com a responsable de patrimoni històric, i els 
seus tècnics hauran de donar el seu vistiplau a l’hora de realitzar qualque tipus d’actuació per recuperar 
l’estat previ del bé patrimonial. 

Quant a la resolució dels actes vandàlics, manifesta que no ha entès si potser va enfocada a la resolució 
del bé físic i no a la resolució del fet punitiu que hi pugui haver a darrere. En qualsevol cas, considera que 
si tots veuen bé treballar en aquesta línia, creu que no hi haurà gaire problemes per assolir un acord. 

El Sr. ROTGER manifesta la satisfacció del seu Grup perquè tothom comparteixi l’esperit de la moció. 
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Tot seguit fa notar que allò que apuntava el Sr. Miralles no és incompatible amb el que diu el Partit 
Popular perquè el Consell de Mallorca té els tècnics suficients per poder iniciar la redacció d’un protocol 
en la qual, evidentment, han de participar altres entitats i institucions que estiguin vinculades a la 
protecció de patrimoni i, fins i tot, persones físiques que siguin titulars de béns d’interès cultural. 

Puntualitza que un particular, una institució o una entitat ha de saber, quan es produeixi un atac, on ha 
d’acudir, com ho ha de fer i quines normes d’actuació ha de seguir. 

Finalment comenta que li sembla bé que s’inclogui en la moció que el Consell de Mallorca dugui a terme 
la redacció del protocol, perquè és la institució competent en matèria de patrimoni, però hi podrien afegir, 
a continuació del primer punt d’acord, el text següent: “... convidant a la participació en la redacció a les 
distintes institucions i entitats que puguin estar vinculades amb la protecció del patrimoni.” 

El Sr. MIRALLES manifesta que per part seva no hi ha inconvenient ja que tan vàlida és una fórmula 
com l’altra. 

Ressalta que la intenció de tots és la mateixa i fer-ho unilateralment podria fer obviar molts matisos atès 
que la preservació del patrimoni és un tema polièdric ja que n’hi ha de propietat pública i de privada. 

Per concloure, exposa que l’equip de govern no té cap objecció per acceptar la redacció proposada pel Sr. 
Rotger en la seva darrera intervenció. 

El Sr. ROTGER intervé per fer notar que l’interessa que quedi clar que la iniciativa l’ha de dur el Consell 
de Mallorca, convidant totes les entitats i institucions que tenguin a veure amb la conservació del 
patrimoni però no fer-ho tot diluït en una comissió sinó que sigui el Consell de Mallorca que posi en 
marxa la iniciativa encara que s’ha d’obrir, evidentment, als operadors de protecció del patrimoni. 

Sotmesa la proposta esmenada a votació, s’aprova per unanimitat, amb la següent 
redacció:  

 
1.- Que el Consell de Mallorca dugui a terme la redacció i aprovació d’un protocol que 
contengui les normes de control, seguiment i resolució dels actes vandàlics que ataquen 
el Patrimoni Històric de Mallorca, convidant a la participació en la redacció a les 
distintes institucions i entitats que puguin estar vinculades amb la protecció del 
patrimoni . 
 
2.- Que el Consell de Mallorca dugui a terme una campanya de prevenció i 
conscienciació ciutadana de la importància i transcendència de la preservació del 
Patrimoni Històric. 
 

Es troben absents el Sr. Cosme Bonet, el Sr. Miquel Àngel Coll, el Sr. Lucas Gálvez, la 
Sra. Mercè Bujosa, el Sr. Jesús Jurado, el Sr. Pons Cuart i la Sra. Margalida Puigserver. 

 
PUNT 39. MOCIÓ CONJUNTA QUE PRESENTEN EL GRUP SOCIALISTA, 
MÉS PER MALLORCA I PODEM MALLORCA SOBRE MODIFICACIÓ DEL 
BAREM DE VALORACIÓ I RECONEIXEMENT MÍNIM DEL 33% DE 
DISCAPACITAT PER A PERSONES AMB MALALTIES 
NEURODEGENERATIVES DIAGNOSTICADES. 
 
Es dóna compte de la següent moció: 
 
Exposició de motius 
 
Les malalties neurodegeneratives com l'Alzheimer, Parkinson, Esclerosi Múltiple, 
Esclerosi Lateral Amiotròfica (ELA), Malaltia de Huntington, etc., es caracteritzen pel 
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dany gradual del sistema nerviós com a conseqüència de la mort progressiva de 
neurones en diferents regions d’aquest. 
 
En l'actualitat, no existeix cap tractament específic que curi la malaltia definitivament 
per la qual cosa la intervenció mèdica se centra fonamentalment en tractar la 
simptomatologia i, en general, combatre el dolor i les diferents complicacions que es 
van presentant al llarg del procés. 
 
A més de les conseqüències sanitàries pròpies, les malalties neurodegeneratives es 
caracteritzen per les terribles conseqüències socioeconòmiques que provoquen en els 
afectats i els seus familiars: deteriorament constant de la qualitat de vida i de les 
relacions laborals, socials i familiars. 
 
Les persones que pateixen algun tipus de discapacitat com a conseqüència d'estar 
afectades per una malaltia neurodegenerativa no responen al patró general d'altres tipus 
de discapacitats. Els barems actuals de valoració de la discapacitat no són prou sensibles 
per valorar discapacitats associades a  malalties cròniques i progressives. Per aquest 
motiu, el reconeixement de la discapacitat d'aquestes persones se sol produir massa tard, 
quan ja han arribat a un greu nivell de deteriorament físic o cognitiu, el que provoca, en 
la majoria de casos, situacions de clara desprotecció social. 
 
L'accés immediat a prestacions, recursos i serveis especialitzats, com a conseqüència del 
reconeixement automàtic del 33% de discapacitat per a les persones diagnosticades 
d'una malaltia neurodegenerativa suposaria un gran avanç en la millora de la qualitat de 
vida de les persones afectades i els seus familiars. 
 
Fruit de les reivindicacions de les entitats, associacions, persones afectades i familiars, 
la Comissió de Sanitat, Política Social i Consum del Congrés dels Diputats va aprovar 
per unanimitat el 25 de maig de 2011 una proposició no de llei (PNL) en la qual instava 
el Govern d'Espanya a atendre les reivindicacions dels afectats respecte de la revisió del 
barem i el percentatge mínim de discapacitat. 
 
Donat que han passat més de cinc anys des de l'acord de la Comissió de Sanitat, 
Polítiques Socials i Consum del Congrés dels Diputats, i sense que hi hagi hagut canvis 
substancials respecte a la modificació dels barems de valoració i el reconeixement 
automàtic del 33% de discapacitat per a les persones amb malalties neurodegeneratives 
diagnosticades, els Grups Socialista, Més per Mallorca i Podem Mallorca proposam al 
Ple del Consell de Mallorca l’adopció dels següents ACORDS: 
 
1.- Instar el Govern d'Espanya a revisar el barem de valoració de les persones amb 
discapacitat, tenint en compte les especificitats de les malalties neurodegeneratives i  les 
característiques de l’avanç del procés degeneratiu. 
 
2.- Instar el Govern d'Espanya a modificar els processos de valoració de manera que, 
independentment de la pròpia valoració, es reconegui un percentatge mínim del 33% de 
discapacitat com a conseqüència del diagnòstic d'una malaltia neurodegenerativa. 
 

El Sr. DE JUAN (PSOE) exposa que totes les malalties neurodegeneratives, com l’Alzheimer, el 
Parkinson, l’esclerosi múltiple i lateral o la malaltia de Huntington, tenen dues característiques comunes. 
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La primera és que no tenen cura ni tractament específic i la segona és que consisteixen en un procés 
degeneratiu continu i progressiu. 

Aquestes malalties tenen unes conseqüències sanitàries que tothom coneix però també tenen unes 
conseqüències socioeconòmiques molt importants: conseqüències per als familiars i conseqüències per a 
les persones que n’estan afectades. 

Per això, presenten aquesta moció que consta de dos acords. 

El primer acord és la modificació del barem per adaptar-lo a aquestes malalties ja que els barems actuals 
del grau de discapacitat no tenen en compte totes aquestes malalties cròniques degeneratives. No són prou 
sensibles per tenir-les en compte i això està fent que les persones afectades, en moltes ocasions, s’estiguin 
trobant en una clara desprotecció social. 

El segon acord plantejat consisteix en la revisió de la valoració perquè se reconegui, independentment de 
la valoració individual de cada persona, un mínim de discapacitat del 33% una vegada que aquestes 
malalties estiguin diagnosticades. 

La raó de demanar que se reconegui, com a mínim, un 33% de discapacitat és perquè és el percentatge 
mínim per obtenir el certificat de discapacitat i així obrir un poc la porta a tots els serveis i les prestacions 
que aquestes persones necessiten per millorar la seva qualitat de vida. 

Fa notar que aquests acords recullen les reivindicacions de les entitats, de les associacions, dels familiars i 
dels afectats. En el cas de les Illes Balears, per exemple, l’Associació Balear d’Esclerosi Múltiple 
(ABDEM) s’ha encarregat de coordinar aquest tipus d’acord. 

Fruit de totes aquestes reivindicacions, ja l’any 2011 la Comissió de Política Social, Sanitat i Consum del 
Congrés dels Diputats va fer una proposició no de llei al Govern d’Espanya perquè s’aprovassin aquests 
mateixos dos acords que ara plantegen. 

Fa avinent que aquesta moció es vol sumar a una espècie d’estratègia a nivell estatal ja que altres 
institucions, coordinades amb aquestes entitats, ja han anat aprovant acords semblants al que ara 
proposen. 

L’any 2014 ja ho va fer l’Assemblea de Madrid, l’any 2015 ho va fer el Parlament de Navarra, l’any 2016 
ho ha fet el Parlament Gallec i els consta que el Parlament de les Illes Balears també hi està fent feina per 
fer renou suficient a fi que el Govern d’Espanya es plantegi aquests canvis. Ho plantegen perquè fa més 
de 5 anys que el Congrés dels Diputats va proposar aquests acords i encara no s’hi ha fet res. 

Reitera que avui proposen aquests acords que llegirà a continuació confiant en poder-los aprovar de forma 
unànime perquè tothom entén que és una causa justa i val la pena donar-li suport. La redacció dels acords 
és la següent: 

1r.- Instar el Govern d’Espanya, que és el té les competències, a revisar el barem de valoració de les 
persones amb discapacitat, tenint en compte les especificitats de les malalties neurodegeneratives i les 
característiques de l’avanç del procés degeneratiu. 

2n.- Instar el Govern d’Espanya a modificar els processos de valoració de manera que, independentment 
de la pròpia valoració, es reconegui un percentatge mínim del 33% de discapacitat com a conseqüència 
del diagnòstic d’una malaltia neurodegenerativa. 

El Sr. PONS (Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía) intervé per anunciar que el seu Grup donarà suport a 
la moció, fent notar que estan d’acord tant l’exposició de motius com amb l’explicació del Sr. De Juan. 

Així mateix comenta que Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía va presentar al Parlament de les Illes 
Balears una sèrie d’esmenes per tal d’afavorir a aquests col· lectius. 

La Sra. MORA (El Pi-Proposta per les Illes) manifesta que el seu Grup votarà a favor d’aquesta moció i 
aprofita l’avinentesa per agrair que l’hagin duita a Ple perquè sap què implica tenir un familiar amb una 
malaltia d’aquestes i que se li reconegui un grau de discapacitat. 

Tot seguit demana si es pot afegir a la moció que el procés de valoració se faci al més aviat possible ja 
que aquests processos degeneratius fan més via que la valoració dels malalts i, moltes vegades, no arriben 
a gaudir de l’ajuda econòmica quan toca i els familiars han de deixar la seva feina per atendre’ls 
adequadament. 

La Sra. CIRER (PP) anuncia que el seu Grup també votarà a favor de la moció. 
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A continuació destaca que, com ha dit el Sr. De Juan, la Comissió de Salut del Congrés dels Diputats, en 
el mes de maig de 2011, ho va aprovar per unanimitat i, així mateix, tots els grups polítics varen presentar 
al Parlament de les Illes Balears una proposició no de llei que se va debatre en la Comissió de Salut 
celebrada dia 23 de novembre de 2016. 

D’altra banda agraeix que s’inclogui l’Alzheimer en l’exposició de motius de la moció, malaltia que no 
estava inclosa en l’exposició de motius de la iniciativa presentada al Parlament de les Illes Balears. 

També vol ressaltar, de forma especial, el paper reivindicatiu que tenen les famílies en tots aquests 
processos fent possible que els representats polítics els tenguin més presents i duguin a terme iniciatives 
d’aquest tipus. 

Observa que vol fer una petició als tres grups polítics que signen aquesta moció. En aquest sentit recorda 
que la iniciativa al Parlament de les Illes Balears va ser del Grup Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía, 
que va obrir les mans a la resta de grups, i fa notar que valdria la pena que aquesta moció no només 
estigués encapçalada pel tres grups que conformen l’equip de govern sinó que també la signin els tres 
grups de l’oposició. 

Reconeix que potser els grups de l’oposició haurien d’haver posat en marxa aquesta iniciativa però, 
malgrat que no hagi estat així, voldrien sumar-s’hi igual que feren tots els grups a la iniciativa de 
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía al Parlament de les Illes Balears. 

El Sr. DE JUAN agraeix a tots els grups polítics el seu suport a la moció. 

Tot seguit s’adreça a la Sra. Mora per dir-li que el primer punt d’acord diu que es revisi el barem de 
valoració perquè s’adapti a la situació d’aquestes persones, és a dir, que precisament es refereix a la 
flexibilitat i rapidesa d’aquesta valoració. 

Quant a la qüestió de sumar la resta de grups polítics a la moció, diu que no sap si és possible fer-ho però, 
si ho és, estaria encantat de fer-ho perquè és cosa de tots i més si s’aprova per unanimitat.  

Amb tot, fa notar que potser el moment adient per fer-ho era quan la moció es va plantejar en la Junta de 
Portaveus o, potser, l’haguessin poguda convertir en una declaració institucional. 

De totes maneres, assegura que els grups proposants no tenen cap problema perquè s’hi sumin els altres 
grups ja que, si s’ha de aprovar per unanimitat, aleshores s’entén que és cosa de tots els grups. 

El Sr. PRESIDENT li demana al Sr. Mas, secretari general del Consell de Mallorca, si és possible que 
s’hi sumin els altres grups com a proposants de la moció. 

El Sr. MAS (secretari general) fa notar que la moció va ser presentada d’una manera determinada i, per 
tant, no és possible modificar-la. 

La Sra. CIRER reitera que votaran a favor i donaran suport a la moció i aclareix que la intenció és d’unir 
esforços previs al debat que hi haurà al Parlament de les Illes Balears. 

El Sr. DE JUAN matisa que el Parlament de les Illes Balears fa feina per comissions i, per tant, el seu 
procés és una mica diferent al del Consell de Mallorca. 

El Sr. PRESIDENT suggereix que, en una propera ocasió, se presenti com una declaració institucional. 

 

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

Es troba absent el Sr. Cosme Bonet Bonet. 

 
PUNT 40. MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUPO CIUDADANOS (PARTIDO 
POR LA CIUDADANIA), DEL CONSELL DE MALLORCA, SOLICITANDO 
AL CONSELL DE MALLORCA QUE PROMUEVA A TRAVÉS DEL 
DEPORTE ESCOLAR MEDIDAS PARA QUE  SE FOMENTE LA FIGURA 
DEL EDUCADOR DEPORTIVO. 
 
Es dóna compte de la següent moció: 
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Solicitamos al consell de mallorca para que promueva  a través del deporte escolar 
medidas para que se fomente la figura del educador deportivo y que  junto a los 
entrenadores se transmitan valores a los chicos y chicas tales como el respeto, la 
amistad, el trabajo en equipo, crecer en habilidades,  creatividad y diversión. 
pensemos en el deporte como vehículo transmisor de valores sociales. 
 
Es por todo ello que presentamos a debate el siguiente. 
 
Acuerdo: 
 
Instamos al consell de mallorca a que estudie la fórmula  adecuada y así pueda llegar 
una ayuda directa a los clubs deportivos para que puedan contratar la figura del 
educador deportivo.  
 

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

Es troben absents el Sr. Cosme Bonet Bonet i el Sr. Onofre Ferrer Riera. 

 
INTERPEL·LACIONS 
 

La Sra. CIRER (PP) fa notar que el seu Grup polític, per error, va adreçar la seva 
interpel·lació al Sr. President tot i que anava adreçada a la Sra. Puigserver, com a 
presidenta de l’IMAS. Demana disculpes per aquest fet.  

El Sr. PRESIDENT indica que, atès que s’han presentat dues interpel·lacions sobre el 
mateix tema (Grup Popular i Grup El Pi-Proposta per les Illes), proposa que se’n faci el 
debat conjuntament.   

S’aprova fer el debat dels punts 41 i 42 conjuntament.  
 
PUNT 41. INTERPEL·LACIÓ  QUE PRESENTA LA SRA. FRANCISCA MORA 
VENY A LA SRA. MARGALIDA PUIGSERVER SOBRE POLÍTICA DE 
RESIDENCIES DEL CONSELL DE MALLORCA. 
 
Es dóna compte de la següent interpel.lació: 
 
Francisca Mora Veny, consellera 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:  
 
Política de residències del Consell de Mallorca 
 
PUNT 42. INTERPEL·LACIÓ QUE PRESENTA LA SRA. CATALINA CIRER 
ADROVER AL SR. MIQUEL ENSENYAT RIUTORT SOBRE MODEL DE 
GESTIÓ DELS CENTRES RESIDENCIALS DE GENT GRAN. 
 
Es dóna compte de la següent interpel.lació: 
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Catalina Cirer Adrover, com a consellera del Grup de Consellers del Partit Popular, 
d’acord amb el que preveu l’art. 75 del Reglament Orgànic, formula per al proper Ple 
ordinari al Hble. Miquel Ensenyat Riutort , la següent INTERPEL·LACIÓ: 

Model de gestió dels Centres Residencials de gent gran. 

 

La Sra. MORA (El Pi-Proposta per les Illes) inicia la seva intervenció. 

En primer lloc fa avinent que el debat sobre aquesta qüestió no ha de girar en torn a si una residència de 
persones majors ha de ser pública o privada, perquè no és aquest, l’interès del seu Grup pel que fa a 
aquesta interpel· lació.  

Destaca que allò que s’ha d’esbrinar és quin model tendran de residència pública, considerant que s’ha fet 
un projecte d’ampliació de la Residència La Bonanova, en aquest cas, i haurien volgut saber si era 
aquesta, la necessitat més urgent que existia, o si s’haguessin pogut ampliar les places en una altra 
residència ja existent.  

Tot i entendre –i també agrair– que se faci la reforma de la Residència La Bonanova, perquè era urgent, 
allò que crea dubtes és l’ampliació de les 60 places que finalment quedaria en 480 places, vinculades a la 
qualitat del servei que es pot oferir en aquesta residència.  

Atès que el seu Grup defensa l’existència d’uns serveis socials forts i prioritàriament de caràcter públic, 
però de qualitat, vol saber si abans de decidir l’ampliació de les 60 places es va fer un estudi de viabilitat 
des del punt de vista econòmic i tècnic referit a la prestació d’aquests serveis atès que els genera dubtes 
en aquest sentit.  

Demana si implicarà un augment del personal, si se’n contractarà de nou o si es cobrirà amb personal ja 
contractat. Fa una sèrie d’observacions per fer notar que és clar que el servei no pot ser el mateix, en 
aquestes circumstàncies. Indica que l’objectiu és aconseguir unes llars d’ancians més properes, amb una 
atenció més personalitzada, més acurada. 

Reitera els seus dubtes sobre el model residencial que s’ha decidit per a Mallorca.  

Tot seguit llegeix textualment la interpel· lació que presenta el seu Grup.  

Aprofita per fer notar que, en casos com ara l’ampliació de la residència a què s’ha referit, el seu Grup 
voldria poder tenir l’oportunitat de dir-hi la seva.  

També vol saber quina valoració s’ha fet per tal de determinar que una plaça pública costi més que una 
plaça concertada. Opina que no s’ha considerat el criteri de proximitat hi ha municipis que no tenen 
residència pública, raó per la qual no tenen cap altra opció que accedir a una residència privada; 
certament, és un servei opcional per part de la ciutadania, però pel fet que la gent està ben atesa, s’accepta 
voluntàriament. Per aquest motiu considera que potser hauria estat una bona opció concertar places en 
una residència privada, que garanteix el criteri de proximitat a la gent major. 

La Sra. CIRER (PP) intervé a continuació. 

Fa notar que no és casual, que dos Grups de l’oposició coincideixin en una mateixa interpel· lació, atès 
que han assistit a reunions diverses (comissions de pressuposts, Plens, etc.) en les quals s’han qüestionat 
decisions que ha adoptat l’equip de govern en matèria de gestió de places residencials i és evident que 
s’han generat dubtes.  

Vol saber si la Sra. Puigserver comparteix que l’objectiu d’aquesta gestió és atendre adequadament les 
persones usuàries de les residències i també fer tot el possible per reduir la llista d’espera de 
Dependència. Destaca que són dos objectius que han d’anar units.   

Fa notar que s’haurien de fer dos grups d’actuació, el primer referit als centres propis i centrat bàsicament 
en la Llar dels Ancians i La Bonanova i el segon referit a centres externs i nous centres.  

Pel que fa a la Llar dels Ancians demana quan estaran ja disponibles per a les persones usuàries les 60 
places del Pavelló C. Recorda que durant la passada legislatura el Govern balear ja havia accedit a 
incorporar aquestes 60 places a la Xarxa Residencial de la Dependència. Quant a la reforma del Pavelló 
D, també incorporaria 60 places noves a l’esmentada xarxa. 
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Sobre la residència de La Bonanova, atès que sembla que l’aposta actual –a curt i a mitjà termini– és la 
planta 9 i s’han escoltat comentaris diversos, vol saber si les 60 noves places són per a recursos 
sociosanitaris o per a places residencials.  

També demana si tenen intenció de fer un programa integral per a tota la residència, recuperar el projecte 
de la legislatura 2007-2011 del Sr. Garau, que reduïa les places residencials i es feien espais comuns, com 
ara dels serveis de rehabilitació i d’altres usos.  

A més a més, vol saber si s’ha calculat l’import d’aquesta reforma integral, si s’ha fet o se vol fer alguna 
gestió amb el Govern de l’Estat per exposar el tema de la propietat del sòl i de l’immoble de la Residència 
La Bonanova. 

Quant als centres externs, demana una explicació sobre la diferència de criteri que s’aplica per resoldre el 
problema que plantegen les residències municipals. Tot seguit en posa dos exemples. 

En primer lloc exposa que, en el cas de la Residència Miquel Mir d’Inca s’ha donat molta publicitat a un 
possible acord amb l’Ajuntament d’Inca, per assumir la gestió de les seves places, mentre que en el 
pressupost de 2017 la partida que se destina a aquests anuncis apareguts als mitjans de comunicació és de 
0 €.  

En segon lloc fa notar que per al cas de la residència l’Hospici, de Felanitx, s’ha fet publicitat i ja existeix 
un acord signat d’aportació als consorcis i un projecte ja iniciat.  

En tercer lloc esmenta el cas de la Residència de Llucmajor, a la qual no s’ha donat gens de publicitat. 
Recorda que la primera vegada que la Sra. Puigserver en va parlar va ser a la reunió de la comissió 
informativa de Pressuposts. Diu que ella no va fer cap pregunta perquè li va semblar que es tractava d’un 
error i que en realitat se referia a la residència d’Inca. Fa notar que en el pressupost de 2017 hi consta una 
partida de quasi 200.000 €, sense tenir encara cap conveni amb l’Ajuntament de Llucmajor.  

Tot seguit posa l’exemple de la residència municipal de Campos. Diu que s’ha publicat en premsa la 
notícia d’un acord de gestió entre l’Ajuntament de Campos i el Govern de les Illes Balears.  

Atès que d’altres pobles de Mallorca també tenen residències, vol saber com l’equip de gestió, si 
establiran acords amb tots els ajuntaments que ho demanin, o si se limitaran només a aquestes que s’han 
esmentat.  

D’altra banda, esmenta la incursió de l’actual equip de gestió en l’àmbit de la sanitat, amb el projecte 
d’establir recursos sociosanitaris. Proposa, com a més lògic, fer bé tot allò que pertany a l’àmbit social 
abans d’emprendre coses noves.  

Recorda que el Sr. De Juan va comentar, en una reunió, que fins i tot no calia dur endavant el projecte del 
Govern balear de recursos sociosanitaris a Son Dureta perquè la Residència de La Bonanova els podria 
assumir. Per raó d’aquestes i d’altres manifestacions, vol saber si pensen reclamar tots els recursos 
sociosanitaris del Govern balear, com ara els de l’Hospital Joan March i d’altres.  

Per acabar retreu que l’actual equip de govern prengui decisions que poden condicionar actuacions de 
futurs equips de govern de la institució. Demana explicacions sobre aquests projectes i vol saber si s’ha 
fet o no una planificació ben acurada per dur-los endavant.  

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

En primer lloc fa saber que tenien la intenció de fer arribar, el dia 15 de desembre, una convocatòria per 
al proper Consell Assessor que se celebrarà durant el proper mes de gener. Atès el contingut d’aquestes 
interpel· lacions, proposa fer una sessió monogràfica sobre les qüestions que s’han proposat i retirar altres 
punts de l’ordre del dia previst, amb la intenció de fer-ne un estudi acurat i en previsió que ara deixi de 
donar resposta a alguna pregunta concreta de les que se li han formulat.  

Pel que fa al model de residències, afirma que és el que els partits d’esquerres de l’equip de govern han 
considerat més adequat, perquè creuen en models de gestió públics i de qualitat i se’n mostra ben 
convençuda. Fa notar també que ja n’han donat totes les explicacions en ocasions anteriors i expressa una 
vegada més el seu convenciment en aquest sentit.  

Pel que fa al projecte de la Llar dels Ancians recorda que ja se va donar tota la informació en la roda de 
premsa. Assegura que el seu cost econòmic està del tot previst i s’ha fet una licitació pública, oberta, a la 
qual s’han presentat diverses empreses i finalment ha guanyat una empresa gallega.  

Tot seguit en dóna una sèrie d’informacions concretes. Diu que, amb un cost d’1,5 M€ se reforma el 
mòdul C (era de persones majors vàlides –no dependents– i amb el temps s’ha anat buidant); que les 
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obres començaran el proper mes de gener i que s’ha previst la durada d’un any o un any i mig, és a dir, 
juny de 2018 per ser més segur. Puntualitza, tot i això, que l’empresa se va comprometre a fer-les en un 
any.  

Indica que aquest mòdul consta de quatre plantes, amb 15 places a cada planta, per la qual cosa se 
disposarà de 60 places.  

Respon a la Sra. Mora que el motiu pel qual una plaça pública és superior al d’una concertada és a causa 
del personal que se contracta (el necessari en relació al nombre de persones residents, i amb els sous 
dignes que pertoca abonar) i és obvi que s’haurà de contractar més personal per atendre el mòdul C, que 
fins ara estava tancat. 

També s’haurà de contractar més personal per atendre les 60 noves places de la planta 9 de la residència 
de La Bonanova. En aquest cas existeix un conveni amb la Conselleria de Salut del Govern de les Illes 
Balears, atès que van destinades a casos de convalescència, d’un procés assistencial i sanitari més 
complicat i són temporals; no s’augmentarà en places permanents, per la qual cosa no se bloquejarà tant.  

D’altra banda, fa notar que és clar que s’ha de fer alguna cosa en una infraestructura tan gran com és la 
Residència La Bonanova, després de tants d’anys de no fer-hi cap inversió.  

Tot seguit respon a la Sra. Cirer que, pel que fa a tot allò referit als centres propis ja ha explicat tot allò 
referit al nombre de places i a quan s’executarà el projecte. Sobre la Residència La Bonanova comenta 
que de moment no s’ha fet cap tipus de negociació amb el govern de l’Estat. Reitera les explicacions que 
ha donat sobre el projecte que s’ha decidit per a la planta 9 i el conveni amb la Conselleria de Salut del 
Govern balear.  

Pel que fa als centres externs, explica que la institució té com a prioritat màxima ajudar els municipis de 
Mallorca i per atendre les seves dificultats econòmiques per poder subsistir es van signant acords, com és 
el cas de la residència Miquel Mir d’Inca.  

Sobre la residència de Llucmajor assegura que s’han fet gestions amb la Conselleria de Serveis Socials, 
tot i que encara no tenen un projecte concret. Observa que es fa per mitjà del Consorci de Recursos 
Sociosanitaris, del qual el Consell de Mallorca en forma part.  

Fa avinent que s’ha previst destinar la mateixa quantitat econòmica per atendre tant la residència de 
Llucmajor com l’Hospici de Felanitx.  

En canvi, diu que no n’està al corrent, del conveni amb l’Ajuntament de Campos del qual ha parlat la Sra. 
Cirer. Sap que es va treure un concurs amb una empresa privada i que ho gestionava l’IREBA, però 
desconeix si el Govern balear concertarà o no places residencials a Campos.  

Comenta que el Govern balear va treure també una convocatòria oberta, per tal d’ampliar places 
concertades (200 més) en centres privats. En futures converses ja s’establirà si també s’incorporaran al 
conveni actual, de 14 M€. Informa que actualment se gestionen 800 places concertades, però desconeix si 
després s’ampliaran i formaran part d’aquest conveni.  

La Sra. MORA intervé tot seguit.  

Vol saber quines són, les característiques del model dels partits d’esquerres als quals s’ha referit la Sra. 
Puigserver en la seva intervenció anterior. Fa avinent que el seu Grup és de centre i també vol una atenció 
de qualitat per a les persones majors. Per aquest motiu fa notar a la Sra. Puigserver que no ha definit un 
model residencial i insisteix a demanar quines característiques tendrà, aquest model.  

Quant a la decisió de destinar places de convalescència a La Bonanova fa notar que s’hauria pogut fer 
també en altres residències, com feia abans el Govern balear, convenis amb altres residències, fins i tot 
privades, per a estades temporals, amb vista a optimitzar els recursos i no incrementar el cost d’un servei 
públic que ja és prou costós. Tot seguit demana quin serà el cost total, en haver incorporat les noves 60 
places, si actualment aquest cost és de 20 M€. Vol saber si la institució es veurà ofegada per aquest cost 
de manteniment i no se podrà donar el servei de qualitat que pertoca. 

Pel que fa a la justificació del cost més elevat d’una plaça de residència pública que ha donat la Sra. 
Puigserver comenta que totes aquestes qüestions (ràtios, etc) estan regulades legalment, i s’han de 
complir. Pel que fa als sous que rep el personal que hi treballa, dubte que no siguin dignes i observa que 
potser són els sous de l’empresa pública, els que són excessius.  

Reitera la importància del criteri de proximitat de les residències, en els municipis. Adverteix també, amb 
vista a implantar el nou model, que les famílies solen decidir-se per una residència privada propera al 
municipi perquè aquesta ofereix més avantatges des del punt de vista de la conciliació familiar.   
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La Sra. CIRER intervé a continuació. 

Reitera les explicacions que ha donat la Sra. Puigserver. Fa notar que d’aquestes se’n desprèn el següent: 
que deixaran per una altra legislatura les obres del Pavelló D de la Residència Llar dels Ancians; que les 
reformes a la Residència de La Bonanova pretenen disposar d’una zona de serveis sociosanitaris, però no 
augmentar les places residencials del centre amb vista a reduir la llista d’espera i que l’única aposta que fa 
l’actual equip de govern en aquest sentit és la construcció de dues noves residències.  

També se’n desprèn que quan una residència municipal vegi perillar la seva subsistència pot acudir a 
l’IMAS per resoldre els seus problemes, tal i com han fet les residències d’Inca i de Llucmajor que s’han 
esmentat. Atès que hi ha altres pobles que també tenen residències de característiques semblants, demana 
a la Sra. Puigserver si és aquesta la línia que han de seguir els municipis.  

També vol saber si l’aposta per l’àmbit sociosanitari va més enllà del que tenen plantejat fins a dia d’avui. 
Posa l’exemple de la unitat de convalescència de l’Hospici de Felanitx i les places noves de la residència 
de La Bonanova. Vol saber si el seu model assistencial tendeix més cap al model sociosanitari que cap al 
model residencial.  

La Sra. PUIGSERVER intervé a continuació. 

Informa que, en el cas de les residències pròpies de la institució que es troben operatives el model 
assistencial està centrat en l’atenció de la persona, però també se pretén ampliar els serveis assistencials 
que es puguin oferir a les persones que estan en condicions de fer-ne ús (fisioteràpia, activitats diverses 
per a la millora de la qualitat de vida, etc.) per mitjà del voluntariat, per tal d’aconseguir una atenció més 
personalitzada.  

També se pretén que les persones que treballen en els centres tenguin la formació professional adequada i 
es sentin satisfetes i ben remunerades.  

Respon a la Sra. Mora que, en el cas de les residències privades, li ha de permetre que posi en dubte els 
comentaris que ha fet sobre els sous que rep el seu personal, perquè les empreses privades juguen molt 
amb els sous, no paguen les hores extra però s’obliga a fer-les, no sempre es respecta allò que està 
determinat legalment pel que fa a les ràtios, tothom ho sap; tot i això, és evident que qui hi treballa ho ha 
d’acceptar, perquè necessita el sou.  

Reconeix a la Sra. Mora que l’IMAS, per mitjà del seu Servei d’Autoritzacions, també ha hagut de 
denunciar la gestió de determinades residències, i s’han aplicat sancions. Es mostra convençuda que s’ha 
de fer molta feina, en aquest sentit, i que s’ha de reforçar el Servei d’Inspeccions per a les funcions de 
revisió.  

Insisteix a dir que els partits d’esquerres creuen en el model públic de residència, per la qual cosa no 
comparteix el punt de vista i els comentaris de la Sra. Mora. Torna a dir que l’ha de deixar que dubti que 
les residències privades retribueixin de forma adequada el seu personal.    

D’altra banda, observa que a la Conselleria de Salut del Govern balear li surt més car atendre una persona 
en una residència privada, mentre que si ho fa per mitjà d’un conveni amb l’IMAS l’estalvi és important. 
En aquest sentit, anuncia que se farà una sessió monogràfica per donar informació detallada sobre les 
tarifes que s’apliquen, en tots els casos.  

Pel que fa al criteri de proximitat que ha esmentat la Sra. Mora, afirma que també el tenen i que s’ha atès 
els representants dels ajuntaments que han acudit a l’IMAS per demanar ajuda per resoldre els problemes 
econòmics que sorgeixen, derivats de l’aplicació de l’actual legislació i d’altres circumstàncies; és clar, 
que no els poden donar l’esquena, que els han d’ajudar a millorar els serveis de les seves residències 
respectives, i així ho fan l’IMAS i el Govern balear.   

Tot seguit respon les preguntes de la Sra. Cirer. Li fa notar que ja ha dit que l’IMAS ajudarà tots els 
municipis que plantegin problemes de subsistència de les seves residències, perquè és el que pertoca fer.  

Pel que fa al model sociosanitari, afirma que és cert que s’hi veu una sortida. Observa que s’han reunit 
amb moltes persones responsables d’entitats diverses i d’ajuntaments, les quals han exposat quin és el 
cost exacte de determinats serveis –molt elevat– per la qual cosa és necessari trobar el necessari equilibri, 
amb el nou model sociosanitari i també amb el nou servei d’ajuda a domicili, per mitjà del projecte pilot 
que funciona a 14 ajuntaments.  
 
 
PREGUNTES 
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PUNT 43. PREGUNTA QUE FORMULA LA SRA. FRANCISCA MORA VENY 
AL SR.  FRANCESC MIRALLES (CULTURA EN XARXA) 
 
Es dóna compte de la següent pregunta: 
 
La iniciativa Cultura en Xarxa, malgrat sigui molt bona idea, ha sofert nombrosos 
problemes alhora de la seva implantació ocasionant molèsties a ajuntaments i les 
entitats o persones que havien d’impartir les xerrades, conferències, etc.  
 
Ens podria dir el Sr. Conseller què en pensa i com es planteja per al proper any aquesta 
iniciativa? 
 

La Sra. MORA (El Pi-Proposta per les Illes) formula la pregunta en els seus termes. 

El Sr. MIRALLES (conseller executiu de Cultura, Patrimoni i Esports) respon que el que ha exposat la 
Sra. Mora són signes inequívocs de què Cultura en Xarxa no funciona, encara que ja duu uns anys de 
recorregut. 

Així mateix vol fer referència també al Circuit d’Arts Escèniques de Mallorca (CAEM) perquè, juntament 
amb Cultura en Xarxa, són dues línies d’ajuda que té el Consell de Mallorca i que són molt semblants ja 
que són ajudes en espècie als ajuntaments per dur a terme activitats culturals o representacions 
escèniques. 

En ser una subvenció en espècie, requereix que se faci, en primer lloc, una borsa d’espectacles per 
després resoldre-la i oferir als ajuntaments que escollin, entre aquest ventall d’activitats, aquelles que 
vulguin fer als seus municipis. Tot això se fa a càrrec del Consell de Mallorca amb la col· laboració i 
participació dels ajuntaments que se’n cuiden de la difusió i habilitació d’espais per dur a terme les 
activitats. 

Enguany hi ha hagut l’agreujant de la interposició de dos recursos contra la convocatòria, presentats per 
dues empreses que havien estat excloses de poder oferir el seu espectacle i, una vegada revisats els 
recursos, els varen haver d’admetre, cosa que va endarrerir el procés d’assignació d’espectacles als 
ajuntaments i ha fet que s’hagi acurçat el període per programar les activitats. 

Tot això el condueix a fer-hi dues observacions. Una és han de rebre les queixes pels contratemps 
d’aquesta convocatòria però, alhora, no es poden conformar dient que no ha anat bé sinó plantejar-hi 
algun canvi per fer-ho millor. 

Si allò que volen és facilitar que els ajuntaments disposin d’una borsa d’espectacles i, al mateix temps, 
volen oferir un circuit cultural a les empreses que organitzen activitats culturals o espectacles escènics i 
facilitar-los la distribució pel territori, considera que caldria fer-ho a través d’una convocatòria que 
serviria per vertebrar aquestes ajudes tot assolint-ne els mateixos objectius, és a dir, que es tracti d’un 
circuit professional que véngui avalat pels tècnics de Cultura del Consell de Mallorca i que els 
ajuntaments puguin gaudir d’espectacles culturals als seus municipis i, alhora, arreglar tot allò que no 
funciona. 

Així doncs, s’ha d’intentar que els ajuntaments puguin programar les activitats, almanco durant 9 mesos a 
l’any, i que el Consell de Mallorca segueixi fent una aposta dinerària d’ajuda als ajuntaments. 

Això entraria en el marc de reforma del pla estratègic de subvencions per a l’any que ve –que va anunciar 
en parlar dels pressuposts– i, per tant, de cara a l’any que ve ho canviaran perquè la manera de fer-ho fins 
ara no ha satisfet ningú (ni els ajuntaments ni els empresaris o professionals que fan propostes d’activitats 
culturals) i no té sentit fer una cosa que no satisfà ningú i, conseqüentment, s’hi ha de fer un esforç per, en 
lloc de provocar tantes queixes, intentar donar un poc de plaer i satisfacció. 
 
PUNT 44. PREGUNTA QUE FORMULA LA SRA. FRANCISCA MORA VENY 
AL SR.  JESÚS JURADO (SUBVENCIONS ASSOCIACIONS SEGONA EDAT 
DE MALLORCA) 
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Es dóna compte de la següent pregunta: 
 
L’associacionisme és un dels pilars de la nostra societat i com a tal, n’hem de tenir cura 
i potenciar-lo. Sabem que aquest any s’han posat en marxa de nou les subvencions per a 
les associacions de la segona edat de Mallorca, però tot i aplaudir el retorn d’aquesta 
línia d’ajuts només s’han pogut adjudicar aproximadament la meitat de les ajudes. 
 
S’han plantejat repensar el sistema de publicitat d’aquests ajuts en comptes d’altres 
iniciatives publicitàries que no són tan necessàries? 
 

La Sra. MORA (El Pi-Proposta per les Illes) formula la pregunta en els seus termes. 

El Sr. JURADO (conseller executiu de Participació Ciutadana i Presidència) li contesta que a aquesta 
convocatòria es varen presentar 45 sol· licituds de diferents tipus d’associacions i no només de les de 
segona edat com, per exemple, cases regionals, associacions de veïns, etc. De fet, la idea era que 
qualsevol tipus d’associació que desenvolupàs activitats de promoció sociocultural es pogués acollir a 
aquesta convocatòria. 

De les 45 sol· licituds presentades, n’han estat aprovades 28. Això significa que hi ha 17 sol· licituds que 
no han estat adjudicades perquè l’entitat sol· licitant no ha esmenat les deficiències que s’havien detectat 
en els projectes. En conseqüència, són devers 63.000 € els que s’han adjudicat, amb una mitjana de 2.200 
€ per associació i fa avinent que, de cara a 2017, s’augmentarà aquesta quantia passant dels 120.000 € de 
2016 a 200.000 €. 

A continuació assenyala que està d’acord amb el sentit de la pregunta perquè considera que realment s’ha 
de fer un esforç per donar més i millor publicitat a aquesta convocatòria encara que no ha anat tant 
malament des del moment que s’hi han presentat 45 sol· licituds. 

Afegeix que, a part de millorar la promoció i la publicitat d’aquesta convocatòria, també han de fer una 
tasca de pedagogia a les associacions perquè presentin projectes que siguin més fàcils de treure endavant 
d’acord amb la convocatòria. 

Anuncia que, en definitiva, caldrà fer un esforç en promoció així com en altres aspectes per tal 
d’aconseguir que aquesta convocatòria sigui un èxit l’any que ve. 
 
PUNT 45. PREGUNTA QUE FORMULA LA SRA. CATALINA CIRER 
ADROVER A LA SRA. MARGALIDA PUIGSERVER SERVERA 
(MODIFICACIÓ IMPORT RMI A LA BAIXA). 
 
Es dóna compte de la següent pregunta: 
 
Catalina Cirer Adrover, com a consellera del GRUP POPULAR al Consell de Mallorca 
formula la següent pregunta, amb sol·licitud de resposta oral davant el Ple, segons 
contempla l’article 72 del R.O.C. vigent, adreçada a l’Hble. Sra. Margalida Puigserver 
Servera Consellera  executiva de Benestar i Drets Socials. 
 
Pregunta 
 
Els va comunicar la Consellera Sra. Santiago que el Govern de les Illes Balears 
modificava l’import de la RMI a la baixa? 
 

La Sra. CIRER (PP) formula la pregunta en els seus termes. 

La Sra. PUIGSERVER (consellera executiva de Benestar i Drets Socials) respon que la Sra. Santiago li 
va dir a la Sra. Fernández que pel mes de setembre els havien informat que augmentarien els perfils de 
perceptors de renda social i que això suposaria una minva de les prestacions per renda mínima però en 
cap moment no els va dir ni que els llevarien doblers ni va parlar d’una xifra concreta. 
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Fins dia 23 de novembre, quan es va celebrar la conferència sectorial, no varen saber que els baixaven 
l’import. En la darrera conferència sí que els havien dit que augmentarien els perfils però ho varen deixar 
a l’aire. 

De fet, a l’hora d’elaborar els pressuposts, varen voler mantenir la quantitat establerta perquè creuen en 
garantir aquesta prestació i, per tant, mantengueren la xifra a pesar del que havia dit la Sra. Santiago. 
 
 
PUNT 46. PREGUNTA QUE FORMULA LA SRA. ESPERANZA CATALÀ 
RIBÓ AL SR. FRANCESC MIRALLES MASCARÓ (COMPRA POBLAT 
TALAIÒTIC ELS ANTIGORS) 
 
Es dóna compte de la següent pregunta: 
 
Esperanza Català Ribó, com a consellera del GRUP POPULAR al Consell de Mallorca 
formula la següent pregunta, amb sol·licitud de resposta oral davant el Ple, segons 
contempla l’article 72 del R.O.C. vigent, adreçada a l’Hble. Sr. Francesc Miralles 
Mascaró Vicepresident executiu de Cultura, Patrimoni i Esports. 
 
Pregunta 
 
En quina fase es troba la compra del poblat Talaiòtic de Els Antigors de Ses Salines? 
 

La Sra. CATALÀ (PP) formula la pregunta en els seus termes. 

El Sr. MIRALLES (conseller executiu de Cultura, Patrimoni i Esports) diu que el seu Departament no 
està impulsant cap expedient d’adquisició del poblat talaiòtic d’Els Antigors però sí que ha vist en premsa 
que s’anunciava la participació del Consell de Mallorca en l’adquisició d’aquest poblat talaiòtic. 

Al respecte pot informar que tenen voluntat de treure una línia d’ajudes adreçada als ajuntaments perquè 
puguin adquirir jaciments arqueològics dels seus termes municipals però, de moment, no tenen la certesa 
de poder-ho fer en 2017 i la idea està en un moment molt incipient. 

Fa notar que els han anat a veure molts d’ajuntaments per formular aquesta petició d’ajuda i, per tant, 
estudiaran si el Consell de Mallorca és capaç d’obtenir els recursos per vehicular una línia d’ajuda per als 
ajuntaments perquè puguin adquirir els esmentats jaciments arqueològics.  
 
 
PUNT 47. PREGUNTA QUE FORMULA EL SR. JOAN ROTGER SEGUÍ A LA 
SRA. MERCEDES GARRIDO RODRÍGUEZ (CONSTRUCCIÓ VARIANT 
NORD D’INCA) 
 
Es dóna compte de la següent pregunta: 
 
Joan Rotger Seguí, com a conseller del GRUP POPULAR al Consell de Mallorca 
formula la següent pregunta, amb sol·licitud de resposta oral davant el Ple, segons 
contempla l’article 72 del R.O.C. vigent, adreçada a l’Hble. Sra. Mercedes Garrido 
Rodríguez Consellera executiva de Territori i infraestructures . 
 
Pregunta 
 
En quin estat del procediment administratiu es troba el projecte de construcció de la 
Variant Nord d’Inca i quina opinió li mereix a la Consellera de Territori la situació 
actual de la mateixa? 
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El Sr. ROTGER (PP) formula la pregunta en els seus termes. 

La Sra. GARRIDO (consellera executiva de Territori i Infraestructures) comenta que no està especificat el 
traçat de la variant nord d’Inca. 

Exposa, tot seguit, que la majoria de partits polítics amb representació a l’Ajuntament d’Inca i tots els que 
conformen l’equip de govern no estan d’acord amb el traçat que se’n va proposar. Creu que val la pena 
cercar-hi consens i així ho han manifestat en distintes ocasions. 

Inca té dues façanes molt delimitades. Una és la façana nord que mira cap a Tramuntana i que és més 
càlida i més característica d’un poble petit i l’altra és la façana sud que mira cap a l’autopista i que és una 
façana més urbana i menys acollidora. 

La ronda d’Inca, tal i com estava projectada, xapava per complet la façana nord; xapava per complet els 
camins que davallen de Tramuntana cap al Raiguer i, per tant, entre tots han de pensar quina és la solució 
més òptima per a la construcció d’aquesta ronda. 

Un dels principals problemes que hi ha per trobar una solució per fer aquesta ronda és el pas del tren. Fer-
la per davall les vies del tren és pràcticament impossible i fer-la per damunt les vies encara ho és més. 

Informa que han demanat a tots els partits polítics amb representació a l’Ajuntament d’Inca que intentin 
consensuar una proposta que sigui la que posteriorment intentaran plasmar en un projecte. Per fer-ho, els 
varen concedir tot l’any 2016, és a dir, que el termini concedit acabarà d’aquí a 20 dies i, per això, espera 
que, en breu, l’Ajuntament d’Inca els pugui donar algun tipus d’input en aquest sentit. 

Reconeix que seria una pena no tenir una ronda consensuada ja que no només donaria servei a Inca sinó 
que també en donaria a altres municipis dels voltants. Tot i això, dubta de la necessitat de construir 
aquesta ronda però sí que és necessari fer-hi algun tipus d’actuació. 
 
 
PUNT 48. PREGUNTA QUE FORMULA EL SR. JERONI SALOM MUNAR AL 
SR. JOAN FONT MASSOT (PAGAMENT DEL SERPREISAL) 
 
Es dóna compte de la següent pregunta: 
 
Jeroni Salom Munar, com a conseller del GRUP POPULAR al Consell de Mallorca 
formula la següent pregunta, amb sol·licitud de resposta oral davant el Ple, segons 
contempla l’article 72 del R.O.C. vigent, adreçada a l’Hble. Sr. Joan Font Massot 
Conseller executiu de Desenvolupament local . 
 
Pregunta 
 
Per què no s’ha fet efectiu el pagament del SERPREISAL per part dels ajuntaments 
afectats a data d’avui i per què no està pressupostat aquest pagament dins el Pressupost 
del Consell de Mallorca per a l’any 2017? 
 

El Sr. SALOM (PP) formula la pregunta en els seus termes. 

El Sr. FONT (conseller executiu de Desenvolupament Local) respon que els ingressos de SERPREISAL 
no estan pressupostats perquè encara no se n’ha signat cap conveni i informa, a continuació, que la 
tramitació dels convenis està molt avançada i segurament ben aviat en duran qualcun a aprovar al Ple. 

Si algun ajuntament té la partida prevista en el seu pressupost, no l’haurà d’abonar al Consell de Mallorca 
atès que els convenis de SERPREISAL que s’aprovin començaran a vigir l’any que ve, que serà quan sí 
que hauran de pressupostar aquesta quantia. 

Quant a la incorporació al pressupost d’aquests ingressos, explica que ho faran mitjançant un suplement 
de crèdit i el compromís és que una part important d’aquests doblers es destini a inversions al Servei 
d’Emergències. 
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PUNT 49. PREGUNTA QUE FORMULA LA SRA. MARGALIDA ROIG 
CATANY AL SR. COSME BONET BONET (PLACES APARCAMENT EN 
RÈGIM DE LLOGUER) 
 
Es dóna compte de la següent pregunta: 
 
Margalida Roig Catany, com a consellera del GRUP POPULAR al Consell de Mallorca 
formula la següent pregunta, amb sol·licitud de resposta oral davant el Ple, segons 
contempla l’article 72 del R.O.C. vigent, adreçada a l’Hble. Sr. Cosme Bonet Bonet 
Conseller executiu d’Economia i Hisenda. 
 
Pregunta 

 
El Consell de Mallorca, inclosos tots els seus departaments, quantes places 
d’aparcament té en règim de lloguer ? 
 

La Sra. ROIG (PP) intervé per dir que ja ha parlat amb el Sr. Bonet d’aquest tema i 
anuncia que retira la pregunta atès que ja l’han formulada, per escrit, al Sr. Jurado. 

Es retira. 
 
 
PUNT 50. PREGUNTA QUE FORMULA EL SR. JOAN ROTGER SEGUÍ AL 
SR. FRANCESC MIRALLES MASCARÓ (COMISSIÓ ESTUDI SOBRE 
EDIFICIS DE VALOR SINGULAR) 
 
Es dóna compte de la següent pregunta: 
 
Joan Rotger Seguí, com a conseller del GRUP POPULAR al Consell de Mallorca 
formula la següent pregunta, amb sol·licitud de resposta oral davant el Ple, segons 
contempla l’article 72 del R.O.C. vigent, adreçada a l’Hble. Sr. Francesc Miralles 
Mascaró Vicepresident executiu de Cultura, Patrimoni i Esports. 
 
Pregunta 

 
En quin estat de compliment es troba l’acord de l’assemblea de batles respecte a la 
constitució d’una comissió d’estudi sobre edificis de valor singular als municipis de 
Mallorca 
 

El Sr. ROTGER (PP) formula la pregunta en els seus termes. 

El Sr. MIRALLES (conseller executiu de Cultura, Patrimoni i Esports) confirma que la comissió d’estudi 
d’edificis d’interès cultural o amb un valor singular va néixer d’una proposta de la Sra. Mora al passat Ple 
de dia 14 de gener, on instà a crear aquesta comissió. 

Així mateix, en l’Assemblea de Batles i Batlesses de Mallorca de dia 11 de maig es va constituir la 
comissió esmentada amb la participació de diferents batles i batlesses de Mallorca, que representaven 
totes les sensibilitats dels diferents partits polítics. 

Atès que no hi havia cap batlia perquè hi estiguessin representats els grups Ciudadanos-Partido de la 
Ciudadanía i Podem, varen acordar que en formassin part els portaveus d’aquestes dues formacions 
polítiques al Consell de Mallorca. 
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Se’n va convocar una reunió el passat 23 de juny, en la qual varen tenir l’oportunitat de parlar de dos 
temes bàsicament. Un era sobre l’elaboració d’un llistat d’edificis singulars i un altre era sobre ajudes. 

Pel que fa al llistat d’edificis, diu que els presents en la reunió arribaren a la conclusió que ja existeixen 
llistats d’edificis amb interès cultural, de béns catalogats o de béns d’interès cultural i, per tant, no calia 
fer-ne un llistat paral· lel perquè suposava una duplicitat d’esforços i, aleshores, varen parlar de centrar-se 
en captar recursos per poder engegar algun tipus d’ajuda per atendre les necessitats d’aquests d’edificis 
amb interès cultural, que era l’objectiu de la creació d’aquesta comissió. 

Així doncs, faran tot el possible per intentar treure alguna convocatòria adreçada a ajuntaments o 
propietaris particulars que disposin d’aquest tipus d’immobles i informa que arribaren a la conclusió que 
era millor començar per aquells edificis que ja compten amb algun tipus de classificació (BIC o bé 
catalogat) i no per aquells que no en tenen. 
 
 
PUNT 51. PREGUNTA QUE FORMULA EL SR. ANTONI SERRA COMAS A 
LA SRA. MERCEDES GARRIDO RODRÍGUEZ (REBAIXA PROTECCIÓ 
ÀREES D’EXCLUSIÓ DE LA SERRA DE TRAMUNTANA) 
 
Es dóna compte de la següent pregunta: 
 
Antoni Serra Comas, com a conseller del GRUP POPULAR al Consell de Mallorca 
formula la següent pregunta, amb sol·licitud de resposta oral davant el Ple, segons 
contempla l’article 72 del R.O.C. vigent, adreçada a l’Hble. Sra. Mercedes Garrido 
Rodríguez Consellera executiva de Desenvolupament local . 
 
Pregunta 
 
Com creu que afectarà a la Serra de Tramuntana la rebaixa de protecció a les àrees 
d’exclusió de la serra i quines actuacions tenen previstes de mobilitat per controlar les 
excursions en lo que fins ara eren aquestes àrees d’exclusió? 
 

El Sr. SERRA (PP) formula la pregunta en els seus termes. 

La Sra. GARRIDO (consellera executiva de Territori i Infraestructures) opina que s’han de matisar un 
poc les coses i comenta que, per desgràcia, des que se va fer el PORN de la serra de Tramuntana, totes les 
àrees d’exclusió tenen nom i llinatges. 

El que ha fet el Govern de les Illes Balears, durant els darrers mesos, ha estat permetre l’accés a segons 
quines zones. Accés que no volien aquells “nom i llinatges” que varen fer que els seus terrenys 
estiguessin en les àrees d’exclusió. 

Per tant, entén que el Govern de les Illes Balears hi ha actuat de manera correcta i, a més a més, és 
l’administració que té els mitjans necessaris per veure com s’han aplicar les àrees d’exclusió, per on es 
pot passar i de quina manera. 

D’altra banda li diu al Sr. Serra que no sap d’on es treu que s’estigui redactant un pla de mobilitat de la 
serra de Tramuntana i recalca que és la primera notícia que en té. De fet, el Consell de Mallorca no té 
competències per redactar un pla de mobilitat de la serra de Tramuntana. 

Assenyala igualment que la pregunta sobre l’accés d’excursionistes se l’haurien de formular a la Sra. 
Espeja que és qui ostenta les competències en matèria de rutes GR. 
 
PRECS 

No n’hi ha. 

II)DESPATX EXTRAORDINARI 
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PRIMER PUNT DESPATX EXTRAORDINARI. MOCIO QUE PRESENTA  EL 
GRUPO CIUDADANOS (PARTIDO POR LA CIUDADANIA), DEL CONSELL 
DE MALLORCA, SOBRE LA MODIFICACION DE LA GESTION DE 
RESIDUOS EN BALEARES. 
 

El Real Decreto 1481/2001, de 27 de Diciembre, por el que se regula la eliminación de 
residuos mediante depósito en vertedero transpone al derecho interno español la 
Directiva 1999/31/CE, del Consejo, de 26 de Abril, relativa al vertido de residuos. 

El art. 5.2 del citado Real Decreto marca los siguientes objetivos: 

a) A más tardar el 16 de julio de 2006, la cantidad total (en peso) de residuos 
urbanos biodegradables destinados a vertedero no superará el 75% de la cantidad 
total de residuos biodegradables generados en 1995. 

b) A más tardar el 16 de julio de 2009, la cantidad total (en peso) de residuos 
urbanos biodegradables destinados a vertedero no superará el 50% de la cantidad 
total de residuos urbanos biodegradables generados en 1995. 

c) A más tardar el 16 de julio de 2016, la cantidad total (en peso) de residuos 
urbanos biodegradables destinados a vertedero no superará el 35% de la cantidad 
total de residuos urbanos biodegradables generados en 1995. 

Desgraciadamente, estos objetivos se incumplen en una parte importante del 
territorio español. En el caso de las Islas Baleares, a excepción de Mallorca que 
desde el año 2012 tiene vertido cero, tampoco se cumple el objetivo de vertido de 
residuos biodegradables. 

En Menorca, la situación actual es que el 80% de los residuos que se generan van al 
vertedero de Es Milà en Mahón. Mientras en Ibiza la situación es más dramática si 
cabe ya que el 87% de los residuos van al vertedero de Ca na Putxa en el municipio 
Santa Eulàlia. 

Los vertederos generan gases de efecto invernadero, y en particular el metano, es 24 
veces más contaminante que el dióxido de carbono. Además de esto generan 
contaminación para los acuíferos. 

Ante las declaraciones de hace unos días de la Consellera ejecutiva, Hble. Sra. 
Espeja, diciendo que “Mallorca no quemará las basuras de Menorca ni Ibiza”, y que 
contradicen las palabras que pronunció el Presidente del Consell Insular de Mallorca 
el Molt Hble. Sr. Miquel Ensenyat a principios de la legislatura y que desde nuestro 
Grupo de Ciudadanos en el Consell de Mallorca compartimos y rezaban así:  

“Sería un poco absurdo que tuvieran que hacer instalaciones que en Mallorca ya 
tenemos. Se trata de dar una solución desde la perspectiva de la Comunidad”. 

Ha pasado más de un año y medio desde el inicio de la legislatura y aún no se ha 
adoptado ninguna medida para paliar esta situación. 

Por todo ello desde el Grupo de Ciudadanos del Consell Insular de Mallorca 
proponemos al Pleno la adopción del siguiente: 

     ACUERDO 

1.- Instar urgentemente al Govern de les Illes Balears a que la nueva Ley de residuos 
ponga las herramientas necesarias para acercarnos a la normativa europea y que 
contemple el objetivo vertido cero. 



150 

 

El Sr. PONS (Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía) intervé per justificar la urgència de la moció. 

Explica, en aquest sentit, que el motiu de presentar aquesta moció per via d’urgència sorgeix arran d’unes 
declaracions de la Sra. Espeja dient que no contemplava que es poguessin importar residus de Menorca i 
d’Eivissa per tractar a Mallorca. 

La qüestió de la gestió de residus és un tema fonamental que no pot ser demorat ja que la situació a 
Menorca i a Eivissa és prou complicada. De fet, actualment la majoria dels residus es tracten a abocadors 
i, encara que sap que és una competència dels consells insulars respectius... 

El Sr. PRESIDENT interromp el Sr. Pons per recordar-li que està intervenint per justificar la urgència. 

El Sr. PONS fa constar que el motiu de la urgència és que en aquests moments s’està tractant la Llei de 
residus al Parlament de les Illes Balears i troba que és necessari que el Consell de Mallorca sol· liciti que 
s’adoptin les mesures necessàries perquè aquesta situació s’acabi. 

La Sra. ESPEJA (consellera executiva de Medi Ambient) assenyala que no es tracta d’un tema urgent i és 
una moció que perfectament poden dur al proper ple, quan la podran debatre sense cap mena de problema. 

Reitera que, òbviament, el tema no és urgent i ressalta la necessitat de ser rigorosos al Consell de 
Mallorca i dur a Ple temes per via d’urgència quan realment siguin urgències. Per argumentar-ho diu que 
encara no hi ha redactat cap esborrany de la Llei de residus i, per això, insisteix a dir que el tema es pot 
tractar en un altre moment. 

Sotmesa la urgència a votació, es rebutja per onze vots a favor (PP i Ciudadanos-Partido 
de la Ciudadanía), cap abstenció i denou vots en contra (PSOE, MÉS per Mallorca, 
Podem Mallorca i El Pi-Proposta per les Illes). 
 

Es troben absents el Sr. Cosme Bonet i el Sr. Lluis Enric Apesteguía. 

 

El president aixeca la sessió, de la qual, com a secretari general, estenc aquesta acta  
amb plecs de paper números de B Nº 01014 a  B  Nº  01233. 

 

El secretari general              El president 
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DECRETS PRESIDENT      

DEPARTAMENT DATA 
DECRET 

TEMA COMENTARI DESTINATARI IMPORT 

ASSESSORIA JURIDICA 21-10-16 COMPAREIXENÇA DAVANT EL JUTJAT 
CONT.ADMINISTRATIU NÚM.2 DE PALMA, 
P.A 312/2016 

NÚM.D.107/16   

ASSESSORIA JURIDICA 21-10-16 COMPAREIXENÇA DAVANT EL JUTJAT 
CONT.ADMINISTRATIU NÚM.3 DE PALMA, 
PA 315/16 

NÚM.D.108/16   

ASSESSORIA JURIDICA 24-10-16 COMPAREIXENÇA DAVANT LA SALA CONT.ADMINISTRATIVA 
DEL T.S.J DE LES ILLES BALEARS, P.O 
329/2016 

NÚM.D.113/16   

ASSESSORIA JURIDICA 18-10-16 COMPAREIXENÇA DAVANT EL JUTJAT 
CONT.ADMINISTRATIU NÚM.2 DE PALMA, 
P.O 123/16 

NÚM.D.116/16   

ASSESSORIA JURIDICA 17-10-16 COMPAREIXENÇA DAVANT EL JUTJAT 
CONT.ADMINISTRATIU NÚM.1 DE PALMA, 
P.A 252/16 

NÚM.D.104/16   

ASSESSORIA JURIDICA 17-10-16 COMPAREIXENÇA DAVANT LA SALA CONT.ADMINISTRATIVA 
DEL TSJ ILLES BALEARS, P.O 276/2016 

NÚM.D.103/16   

ASSESSORIA JURIDICA 17-10-16 COMPAREIXENÇA DAVANT EL JUTJAT 
CONT.ADMINISTRATIU NÚM.3 DE PALMA, 
ACTUCIONS P.O 112/2016 

NÚM.D.105/16   

ASSESSORIA JURIDICA 17-10-16 COMPAREIXENÇA DAVANT EL JUTJAT 
CONT.ADMINISTRATIU NÚM.2 DE PALMA, 
ACTUACIONS P.O 154/2016 

NÚM.D.102/16   

ASSESSORIA JURIDICA 6-10-16 COMPAREIXENÇA DAVANT EL JUTJAT SOCIAL NÚM.4 DE 
PALMA, EXP.632/2015 

NÚM.D.100/16   

ASSESSORIA JURIDICA 29-9-16 COMPAREIXENÇA DAVANT EL JUTJAT 
CONT.ADMINISTRATIU NÚM.3 DE PALMA, 
ACTUACIONS 258/2016 

NÚM.D.95/16   

ASSESSORIA JURIDICA 29-9-16 COMPAREIXENÇA DAVANT EL JUTJAT 
CONT.ADMINISTRATIU NÚM.1 DE PALMA, 
ACTUACIONS P.O 120/16 

NÚM.D.94/16   

ASSESSORIA JURIDICA 4-10-16 COMPAREIXENÇA DAVANT EL JUTJAT 
CONT.ADMINISTRATIU NÚM.2 DE PALMA 
P.O 149/16 

NÚM.D.99/16   

ASSESSORIA JURIDICA 4-10-16 COMPAREIXENÇA DAVANT EL JUTJAT 
CONT.ADMINISTRATIU NÚM.2 DE PALMA 
P.O 140/16 

NÚM.D.98/16   

ASSESSORIA JURIDICA 4-10-16 COMPAREIXENÇA DAVANT EL JUTJAT DE PRIMERA 
INSTÀNCIA NÚM.19 DE PALMA EN 
RELACIÓ FINCA SITUADA AL CARRER 
MANACOR, 481, POL.37, PARC.364 

NÚM.D.97/16   

ASSESSORIA JURIDICA 29-9-16 COMPAREIXENÇA DVANT EL JUTJAT CONT.ADMINISTRATIU 
NÚM.1 DE PALMA, ACTUACIONS PO 
103/2016 

NÚM.D.92/16   

ASSESSORIA JURIDICA 29-9-16 COMPAREIXENÇA DVANT EL JUTJAT CONT.ADMINISTRATIU 
NÚM.1 DE PALMA, ACTUACIONS PO 
119/2016 

NÚM.D.93/16   

ASSESSORIA JURIDICA 28-9-16 COMPAREIXENÇA DAVANT EL JUTJAT INSTRUCCIÓ NÚM.5 
DE PALMA, DILIGÈNCIES PRÈVIES 
1304/2016 

NÚM.D.91/16   

ASSESSORIA JURIDICA 4-10-16 PREPARACIÓ I 
INTERPOSICIÓ 

RECURSOS DE CASSACIÓ CONTRA 
SENTÈNCIA NÚM.455/2016 

NÚM.D.96/16   

ASSESSORIA JURÍDICA 27-10-16 COMPAREIXENÇA DAVANT EL JUTJAT 
CONT.ADMINISTRATIU NÚM.1 DE PALMA, 
ACTUACIONS PO 117/16 

NÚM.D.109/16   

ASSESSORIA JURÍDICA 27-10-16 COMPAREIXENÇA DAVANT EL JUTJAT 
CONT.ADMINISTRATIU NÚM.1 DE PALMA, 
ACTUACIONS PO 140/16 

NÚM.D.116/16   

ASSESSORIA JURÍDICA 2-11-16 COMPAREIXENÇA DAVANT EL JUTJAT 
CONT.ADMINISTRATIU NÚM.1 DE PALMA, 
ACTUACIONS PO 143/16 

NÚM.D.118/16   
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ASSESSORIA JURÍDICA 27-10-16 COMPAREIXENÇA DAVANT EL JUTJAT 
CONT.ADMINISTRATIU NÚM.2 DE PALMA, 
ACTUACIONS PO 124/16 

NÚM.D.117/16   

ASSESSORIA JURÍDICA 27-10-16 COMPAREIXENÇA DAVANT EL JUTJAT 
CONT.ADMINISTRATIU NÚM.2 DE PALMA, 
ACTUACIONS PA 251/16 

NÚM.D.111/16   

ASSESSORIA JURÍDICA 27-10-16 COMPAREIXENÇA DAVANT EL JUTJAT 
CONT.ADMINISTRATIU NÚM.2 DE PALMA, 
ACTUACIONS PO 118/16 

NÚM.D.112/16   

ASSESSORIA JURÍDICA 27-10-16 COMPAREIXENÇA DAVANT EL JUTJAT 
CONT.ADMINISTRATIU NÚM.2 DE PALMA, 
ACTUACIONS PA 252/16 

NÚM.D.110/16   

ASSESSORIA JURÍDICA 27-10-16 COMPAREIXENÇA DAVANT EL JUTJAT 
CONT.ADMINISTRATIU NÚM.2 DE PALMA, 
ACTUACIONS PO 88/16 

NÚM.D.115/16   

ASSESSORIA JURÍDICA 27-10-16 COMPAREIXENÇA DAVANT EL JUTJAT 
CONT.ADMINISTRATIU NÚM.3 DE PALMA, 
ACTUACIONS PO 98/16 

NÚM.D.114/16   

ASSESSORIA JURÍDICA 7-11-16 COMPAREIXENÇA DAVANT EL JUTJAT 
CONT.ADMINISTRATIU NÚM.3 DE PALMA, 
ACTUACIONS PA 267/16 

NÚM.D.120/16   

ASSESSORIA JURÍDICA 2-11-16 COMPAREIXENÇA DAVANT EL JUTJAT 
CONT.ADMINISTRATIU NÚM.3 DE PALMA, 
ACTUACIONS PO 371/16 

NÚM.D.119/16   

BENESTAR SOCIAL 10-10-16 MODIFICACIÓ  DELS PERCENTAGES APORTACIÓ 
PLURIENNAL AL CONSORCI DE 
RECURSOS SANITARIS I ASSISTÈNCIALS 
DE LES ILLES BALEARS 

    

COOPERACIÓ LOCAL 18-10-16 CONVALIDACIÓ 
RESOLUCIONS 

DEL CONSELLER EX. DE 4 JULIOLI 8 
JULIOL DE 2016 PER APROVAR 
ACTIVITATS FORMATIVES, AUTORITZANT 
I DISPOSANT A LES FORMADORES NÚRIA 
ESTHER TORRES I SRA. KERSTIN ESSER 

    

CULTURA, PATRIMONI I 
ESPORTS 

7-10-16 ESTIMNAR RECURS ADMINISTRATIU  CULTURAL-
MENT S.C 

  

CULTURA, PATRIMONI I 
ESPORTS 

20-10-16 ESTIMAR RECURS ADMINISTRATIU ALÇADA 
CONTRA RESOLUCIÓ 3 AGOST DE 2016 

M.G.S   

CULTURA, PATRIMONI I 
ESPORTS 

7-10-16 DESESTIMAR RECURS ALÇADA RESOLUCIÓ DE 30 DE 
MAIG DE 2016 

R.M.G   

MEDI AMBIENT 10-10-16 AUTORITZAC IÓ DESPLAÇAMENTS PER TAL ASSISTIR EL 
DIA 20 OCTUBRE DE 2016 A EIVISSA 
REUNIÓ CAMPAÑA SÍSMICA 2D AREAS 
LIBRES DEL MEDITERRANEO 
NOROCCIDENTAL-MAR BALEAR 

SANDRA 
ESPEJA 

  

MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

7-10-16 ABONAMENT AJUDA ESCOLARITAT T.V.A   

MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

4-10-16 ABONAMENT AJUDA ESCOLARITAT JLL.C.M   

MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

26-9-16 INCLOURE NÓMINA MES OCTUBRE DE 2016 PER 
INDEMNITZACIONS I DIETES PER 
PLENARIS 

VEURE 
RELACIÓ 

9319,4 

MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

19-10-16 CONVOCATÒRIA PER EL PROVEÏMENT DE 11 PLACES DE 
BOMBER-A CONDUCTOR-A DEL CIM 

    

MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

25-10-16 INCLOURE NÓMINA MES DE NOVEMBRE DE 2016, 
PER DIETES ASSISTÈNCIA AL PLE I 
DESPLAÇAMENTS 

VOURE 
RELACIÓ 

9319,4 
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MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

3-11-16 DESESTIMAR RECURS ALÇADA CONTRA RESOLUCIÓ 
DE 20 MAIG 2016 DE CESSAMENT DE 
LLOC DE TREBALL I JUBILACIÓ 

J.M.LL   

MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

3-11-16 DESESTIMAR RECURS ALÇADA CONTRA RESOLUCIÓ 
DE 17 DE JUNY 2016 DE SUM 
 
 
 
RECURS ALÇADA CONTRA RESOLUCIÓ 
DE 17 JUNY DE 2016 DE SUPRESSIÓ 
COMPLEMENT RETRIBUTIU 

MD.M.D   

MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

3-11-16 ACUMULAR I 
DESESTIMAR 

RECURS ALÇADA CONTRA RESOLUCIÓ 
DE 17 DE JUNY 2016 DE SUM 
 
 
 
RECURS ALÇADA CONTRA RESOLUCIÓ 
DE 17 JUNY DE 2016 DE SUPRESSIÓ 
COMPLEMENT RETRIBUTIU 

M.B.LL I ALTRES   

MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

9-11-16 REDUIR IMPORT COMPLEMENT ESPECIFIC J.C.R   

PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I  PRES 

27-9-16 AUTORITZACIÓ ASSISTÈNCIA AL SOPAR BENÈFIC 
ORGANITZAT PER ASS. AJUDA A 
ACOMPANYANT DEL MALALT A LES ILLES 
BALEARS PER DELEGACIÓ DEL 
PRESIDENT DEL CIM DIA 9 DE JULIOL DE 
2016 

REGINA MOLL 
KAMMENICH 

  

PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I  PRES 

26-9-16 AUTORITZACIÓ ASSISTÈNCIA A SOPAR BENÈFIC 
ORGANITZAT PER LA FUNDACIÓ 
NATZARET EL PASSAT 1 JULIOL DE 2016 

JESÚS JUAN 
JURADO SEGUÍ 

  

PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I  PRES 

26-9-16 AUTORITZACIÓ DESPESES MANUTENCIÓ AMB MOTIU 
REUNIÓ AMB EL PRESIDENT EL PASSAT 
14 DE SETEMBRE DE 2016 

SANDRA 
ESPEJA 

  

PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I PRES 

20-10-16 INCLUSSIÓ NÓMINA DESPESES DE QUILOMETRATGE JAUME 
ALZAMORA 
RIERA 

64,83 

PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I PRES. 

8-11-16 AUTORITZAR 
DESPLAÇAMENT 

CURS "FORMACIÓN PARA RESPONSABLE 
DE TRASPARENCIA DE DIPUTACIONES, 
CABILDOS Y CONSEJOS INSULARES, 
MANCOMUNIDADES Y FEDERACIONES 
TERRITORIALES" A MADRID EL DIA 10 
OCT.16 

JAUME ANDREU 
SABATER 
MALONDRA 

  

PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I PRES. 

25-10-16 AUTORITZAR ASSISTÈNCIA AL SOPAR BENÈFIC 
ORGANITZAT PER FUNDACIÓ PROJECTE 
JOVE, PER DELEGACIÓ DEL PRESIDENT 
EL CIM DIA 28 OCT.2016 

MARGALIDA 
PUIGSERVER 
SERVERA 

  

PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I PRES. 

25-10-16 AUTORITZAR ASSISTÈNCIA A UN SOPAR ORGANITZAT 
PER FUNDACIÓ ONCE I ASPAS EL DIA 11 
OCT.2016 PER DELEGACIÓ DE 
PRESIDÈNCIA 

MARGALIDA 
PUIGSERVER 
SERVERA 

  

PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I PRES. 

19-10-16 AUTORITZAR DESPLAÇAMENT PER VISITA 
CAMPAMENTS REFUGIATS SAHRAUÍS A 
ARGÈRIA ELS DIES 18 FINS AL 23 
OCT.2016 

JESÚS JUAN 
JURADO SEGUÍ 

  

PRESIDÈNCIA 28-9-16 DELEGAR PRESIDÈNCIA DE LA COMISSIÓ 
ESPECIAL SOBRE LA DIADA DE 
MALLORCA 

LLUÍS ENRIC 
APESTEGUÍA 
RIPOLL 

  

PRESIDÈNCIA 28-9-16 MODIFICAR DECRET DE DIA 26 DE SETEMBRE DE 
2016 PEL QUAL ES DELEGA LA 
SECRETARIA DE LA COMISSIÓ DE 
TRANSPARÈNCIA 

MP.A.B   

PRESIDÈNCIA 11-10-16 DISPOSAR SUPLÈNCIA A PARTIR DE DIA 18 OCTUBRE DE 2016 I 
FINS QUE SE PRODUEIXI ALTA MÈDICA 
DE LA PRESIDÈNCIA DEL CIM A PARTIR 
DE DIA 18 OCTUBRE DE 2016 

FRANCESC 
MIRALLES 
MACARÓ 
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TERRITORI I 
INFRAESTRUCTURES 

6-10-16 ESTIMAR RESOLUCIÓ RECURS ALÇADA 
INTERPOSAT CONTRA RESOLUCIÓ DE 9 
DE JUNY DE 2016, RELATIVA A FINCA 28 
DE SELVA 

M.C.A   

TERRITORI I 
INFRAESTRUCTURES 

26-9-16 DECRET INCOACIÓ EXPEDIENT DE RESOLUCIÓ OBRES DEL 
PROJECTE CONSTRUCTIU DE NOUS 
ACCESSOS A SON FERRIOL I SON 
LLÀTZER, EXP.3/2013/F/0/05 

    

TERRITORI I 
INFRAESTRUCTURES 

17-10-16 AUTORITZACIÓ DESPLAÇAMENT PER ASSISTIR ELS DIES 
20 I 21 OCTUBRE DE 2016 AL II 
ENCUMENTRO EUROPEO DE 
ASOCIACIONES DE PATRIMONIO 
MUNDIAL A SEGOVIA 

MERCEDES 
GARRIDO 
RODRÍGUEZ 

  

TERRITORI I 
INFRAESTRUCTURES 

25-10-16 DESESTIMACIÓ RECURS ALÇADA CONTRA RESOLUCIÓ 
DE 20 JUNY DE 2016 

LA.M.V   

TERRITORI I 
INFRAESTRUCTURES 

9-11-16 DECRET APROVACIÓ 
REVISIÓ PREUS 

SEGONA PRÒRROGA CONTRACTE 
SERVEI DE CONSERVACIÓ INTEGRAL 
XARXA DE CARRETERES CIM, EXP.32/10 

    

TERRITORI I 
INFRAESTRUCTURES 

9-11-16 DECRET APROVACIÓ 
REVISIÓ PREUS 

SEGONA PRÒRROGA CONTRACTE 
SERVEI DE CONSERVACIÓ INTEGRAL 
XARXA DE CARRETERES CIM, EXP.33/10 

    

TERRITORI I 
INFRAESTRUCTURES 

3-11-16 INTERPOSICIÓ RECURS AMPARAMENT CONTRA 
SENTÈNCIA NÚM.290/2016 DE 25 MAIG DE 
2016 

    

TERRITORI I 
INFRAESTRUCTURES 

4-11-16 AUTORITZACIÓ DESPLAÇAMENT ELS DIES 7 I 8 
NOVEMBRE DE 2016 A LA FIRA DE 
TURISME A LONDRES 

MERCEDES 
GARRIDO 
RODRÍGUEZ 

  

TERRITORI I 
INFRAESTRUCTURES 

7-10-16 RECTIFICACIÓ DECRET DE 25 MAIG DE 2016, APROVACIÓ 
SEGONA PRÒRROGA EXP. 
CONTRACTACIÓ SERVEI CONSERVACIÓ 
INTEGRAL XARXA CARRETERES CIM, 
EXP.32/2010 

    

TERRITORI I 
INFRAESTRUCTURES 

5-10-16 DECRET ORDENACIÓ 
DIRECTA 

EXECUCIÓ MESURES PER FER FRONT A 
LES CONSEQUÈNCIES DES 
DESPRENIMENT DE ROQUES EL DIA 18 
DE SETEMBRE DE 2016 

    

 
 
 
RESOLUCIONS 
CONSELLERS 

     

DEPARTAMENT DATA 
DECRET 

TEMA COMENTARI DESTINATARI IMPORT 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, PATRIMONI I 
ESPORTS  

28-6-16 ALTRES SUBVENCIÓ EN ESPÈCIE (AMBULÀNCIES) 
PER AL DESENVOLUPAMENT DE 
L'ACTIVITAT XXVII MITJA MARATÓ DEL 
CARME 

CLUB 
CAPDEPERA EN 
JOC 

450 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, PATRIMONI I 
ESPORTS  

28-6-16 ALTRES SUBVENCIÓ EN ESPÈCIE (AMBULÀNCIES 
I TROFEUS) PER AL DESENVOLUPAMENT 
DE L'ACTIVITAT V CURSA DE MUNTANYA 
INFANTIL I JUVENIL D'ESPORLES 

ERMASSETS 
CLUB DE 
MUNTANYA 
D'ESPORLES 

169,72 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, PATRIMONI I 
ESPORTS  

28-6-16 ALTRES SUBVENCIÓ EN ESPÈCIE (AMBULÀNCIES) 
PER AL DESENVOLUPAMENT DE 
L'ACTIVITAT XXXI CAMPEONATO DE 
BALEARES DE VELOCIDAD 

FEDERACIÓN 
BALEAR DE 
PIRAGÜISMO 

1100 
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DEPARTAMENT DE 
CULTURA, PATRIMONI I 
ESPORTS  

28-6-16 ALTRES SUBVENCIÓ EN ESPÈCIE (AMBULÀNCIES 
I TROFEUS) PER AL DESENVOLUPAMENT 
DE L'ACTIVITAT MITIN ATLETISME ILLES 
BALEARS 2016 

CLUB 
ATLETISME 
AMISTAT 

221,27 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, PATRIMONI I 
ESPORTS  

28-6-16 ALTRES SUBVENCIÓ EN ESPÈCIE (TROFEUS) PER 
AL DESENVOLUPAMENT DE L'ACTIVITAT 
TORNEIG D'ESCACS ESCOLAR 
AQUALAND 2016 

ASSOCIACIÓ DE 
MONITORS 
D'ESCACS DE 
LES ILLES 
BALEARS 

113,62 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, PATRIMONI I 
ESPORTS  

28-6-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DELS ÒRGANS DE GOVERN 
 
REF. Q/2016/839 

VARIS 414,07 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, PATRIMONI I 
ESPORTS  

28-6-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

APORTACIÓ ANUAL PER DONAR SUPORT 
AL SEU PLA D'ACTUACIÓ DE L'ANY 2010 

CONSORCI 
INSTITUT 
D'ESTUDIS 
BALEÀRICS 
(COFUC) 

8000 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, PATRIMONI I 
ESPORTS  

28-6-16 ALTRES ORDRE DE SUSPENSIÓ CAUTELAR DE 
LES OBRES A L'ESPAI ON S'HAN 
LOCALITZAT RESTES HUMANS  (C. DELS 
ÀNGELS, 10 DE POLLENÇA) I 
AUTORITZACIÓ PER RETIRAR I 
ESTUDIAR-LOS 

VARIS   

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, PATRIMONI I 
ESPORTS  

29-6-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

SUBVENCIÓ  CONCEDIDA PER AL 
DESENVOLUPAMENT DE L'ACTIVITAT 
ESPORTIVA DELS CLUBS ESPORTIUS DE 
MALLORCA 

CLUB NÀUTIC 
DE POLLENÇA 

2432,3 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, PATRIMONI I 
ESPORTS  

29-6-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

SUBVENCIÓ CONCEDIDA PER AL 
DESENVOLUPAMENT DE L'ACTIVITAT 
ESPORTIVA DELS CLUBS ESPORTIUS DE 
MALLORCA 

EL TORO 
RUGBY CLUB 

1702,61 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, PATRIMONI I 
ESPORTS  

29-6-16 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 

CD SON OLIVA 1120,57 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, PATRIMONI I 
ESPORTS  

29-6-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

SUBVENCIÓ CONCEDIDA PER AL 
DESENVOLUPAMENT DE L'ACTIVITAT 
ESPORTIVA DELS CLUBS ESPORTIUS DE 
MALLORCA I INICI PROCEDIMENT 
PÈRDUA DE DRET A COBRAMENT 
PARCIAL 

CENTRE DE 
BALL 
MALLORCA 

282,83 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, PATRIMONI I 
ESPORTS  

29-6-16 ALTRES CONCESSIÓ SUBVENCIÓ EN ESPÈCIE 
(AMBULÀNCIES I TROFEUS) PER AL 
DESENVOLUPAMENT DE L'ACTIVITAT VII 
CURSA SANT VICTORIÀ 2016 

CLUB 
ESPORTIU 
CAMPANET 

650,82 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, PATRIMONI I 
ESPORTS  

29-6-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES  DE LA DI ESPORTS 
 
REF. Q/2016/1340 

VARIS 903,86 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, PATRIMONI I 
ESPORTS  

29-6-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES PROMOCIÓ ESPORTIVA 
 
REF. Q/2016/1341 

VARIS 4847,43 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, PATRIMONI I 
ESPORTS  

29-6-16 APROVAR EXPEDIENT 
CONTRACTACIÓ 

DESPESES CORRESPONENTS A 
L'EXPOSICIÓ "MÖTORHEAD RÖADKILL" 
DEL FOTÒGRAF PEP BONET 

ASSOCIACIÓ 
ALTERNATILLA 

20328 
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DEPARTAMENT DE 
CULTURA, PATRIMONI I 
ESPORTS  

29-6-16 ALTRES AUTORITZACIÓ INCLUSIÓ EN NÒMINA DE 
LES DESPESES PER DESPLAÇAMENT 
PER RAONS DEL SERVEI 
CORRESPONENTS A L'ASSITÈNCIA AL 
FESTIVAL "TARRACOVIVA" A 
TARRAGONA  

H.I.G. 306,86 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, PATRIMONI I 
ESPORTS  

29-6-16 ALTRES AUTORITZACIÓ D'URGÈNCIA PER 
REALITZAR EL PROJECTE DE 
CONSERVACIÓ PREVENTIVA I 
ELIMINACIÓ DE TERRERES EN EL 
JACIMENT DE SES PAÏSES (ARTÀ) 

VARIS   

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, PATRIMONI I 
ESPORTS  

29-6-16 ALTRES AUTORITZACIÓ D'URGÈNCIA DEL 
PROJECTE D'INTERVENCIÓ 
ARQUEOLÒGICA AL JACIMENT DE SON 
MAS (ANDRATX) 

VARIS   

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, PATRIMONI I 
ESPORTS  

30-6-16 ALTRES CONCESSIÓ SUBVENCIÓ EN ESPÈCIE 
(AMBULÀNCIES I TROFEUS) PER AL 
DESENVOLUPAMENT DE L'ACTIVITAT 
XXII PUJADA CASTELL SON MAS 

ESCUDERIA TR 
BALEAR 

1336,7 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, PATRIMONI I 
ESPORTS  

30-6-16 AUTORITZACIÓ 
DESPLAÇAMENT 

DESPLAÇAMENT A MAÓ EN COMISSIÓ DE 
SERVEIS PER TAL D'ASSITIR A LA 
REUNIÓ DE LA COMISSIÓ PERMANENT 
PLA ACTIVITAT FÍSICA ESPORTIVA EN 
EDAT ESCOLAR A LES I.B. (DIA 7/7/16) 

M.R.J.   

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, PATRIMONI I 
ESPORTS  

30-6-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DE BIBLIOTEQUES, ARXIUS I 
MUSEUS 
 
REF. Q/2016/1266 

VARIS 2012,79 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, PATRIMONI I 
ESPORTS  

30-6-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DELS ÒRGANS DE GOVERN 
DE CULTURA 
 
REF. Q/2016/1262 

VARIS 597,6 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, PATRIMONI I 
ESPORTS  

30-6-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DELS SERVEIS 
ADMINISTRATIUS 
 
REF. Q/2016/1264 

VARIS 1057,96 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, PATRIMONI I 
ESPORTS  

30-6-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES CORRESPONENTS A LA 
REALITZACIÓ DE L'ACTIVITAT "QUIN 
EMBOLIC D'EMOCIONS" (DINS ELS 
PROJECTE "EL JARDÍ MÀGIC. ELS 
DISSABTES LLEGIM I ENS DIVERTIM A LA 
MISERICÒRDIA") DIA 21/5/16 

CREÀTICA 17 S. 
COOP. 

968 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, PATRIMONI I 
ESPORTS  

30-6-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES CORRESPONENTS A LA 
REALITZACIÓ DEL SERVEI DE DISSENY 
GRÀFIC I IMPRESSIÓ DE MATERIAL 
INFORMATIU DINS DEL MARC DEL 
PROJECTE "EL JARCÍ MÀGIC. ELS 
DISSABTES LLEGIM I ENS DIVERTIM A LA 
MISERICÒRDIA" (DIA 13/05/16) 

GO MÁS GO, 
PROJECTES I 
PRODUCCIONS 
SL 

2875,64 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, PATRIMONI I 
ESPORTS  

30-6-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DE BIBLIOTEQUES, ARXIUS I 
MUSEUS 
 
REF. Q/2016/1290 
 
(EXPOSICIÓ "MOVIMENTS ALEATORIS" 
DE NORBERT SCHAFER) 

VARIS 5989,5 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, PATRIMONI I 
ESPORTS  

30-6-16 RECONEIXEMENT 
CÒMPUT HORES 
FORMACIÓ 

ACTIVITAT FOMATIVA: "CURS 
PREPARATORI DE LLENGUATGE 
ADMINISTRATIU", DE 60 HORES DE 
DURADA (DEL 22/2/26 AL 11/05/16) 

R.A.R.P.   
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DEPARTAMENT DE 
CULTURA, PATRIMONI I 
ESPORTS  

1-7-16 INCLUSIÓ NÒMINA 
DESPESES 
QUILOMETRATGE 

DONAR CONFORMITAT I AUTORITZAR 
D'ABONAMENT 
 
JUNY-16 

J.M.F. 30,74 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, PATRIMONI I 
ESPORTS  

1-7-16 ALTRES MODIFICACIÓ RESOLUCIÓ DE 
CONCESSIÓ SUBVENCIÓ EN ESPÈCIE 
(AMBULÀNCIES) PER AL 
DESENVOLUPAMENT DE L'ACTIVITAT 24 
VOLTA A SA DRAGONERA EN PIRAGUA 

AGRUPACIÓ 
ESPORTIVA 
VOLTORS-OJE 

600 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, PATRIMONI I 
ESPORTS  

1-7-16 ALTRES CONCESSIÓ SUBVENCIÓ EN ESPÈCIE 
(AMBULÀNCIES I TROFEUS) PER AL 
DESENVOLUPAMENT DE L'ACTIVITAT 2ª 
LIGA TRAVESÍAS AGUAS ABIERTAS 
VERANO 

CLUB DUET 
TRI&BIKES 

483,88 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, PATRIMONI I 
ESPORTS  

1-7-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DELS SERVEIS 
ADMINISTRATIUS DE CULTURA 
 
REF. Q/2016/1304 

DE SALABERT E 
HIJOS, SA 

741,73 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, PATRIMONI I 
ESPORTS  

1-7-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DE BIBLIOTEQUES, ARXIUS I 
MUSEUS 
 
REF. Q/2016/1291 

M.J.F. 57,2 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, PATRIMONI I 
ESPORTS  

1-7-16 ALTRES CONCESSIÓ D'UN COMPLEMENT DE 
PRODUCTIVITAT 

O.L.M.M. 1200 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, PATRIMONI I 
ESPORTS  

4-7-16 ALTRES MODIFICACIÓ RESOLUCIÓ CONCESSIÓ 
SUBVENCIÓ EN ESPÈCIE (AMBULÀNCIES 
I TROFEUS) PER AL DESENVOLUPAMENT 
DE L'ACTIVITAT 26ª MILLA URBANA I 
CURSA POPULAR 

A-Z SPORTS 
(ASS. 
ESPORTIVA) 

  

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, PATRIMONI I 
ESPORTS  

4-7-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES CORRESPONENTS A LA 
REALITZACIÓ DE L'EXPOSICIÓ D'ART 
CONTEMPORANI "DESVELANT LA SERRA 
DE TRAMUNTANA" 

VIAJES 
MARTEL, SL 

920 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, PATRIMONI I 
ESPORTS  

4-7-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES CORRESPONENTS AL 
SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL DE 
CONSERVACIÓ I RESTAURACIÓ PER 
L'ARXIU GENERAL (DE L'1 D'ABRIL AL 31 
DE DESEMBRE 2016) 

CTS ESPAÑA 
PRODUCTOS Y 
EQUIPOS PARA 
LA 
RESTAURACIÓN
, SL 

552,24 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, PATRIMONI I 
ESPORTS  

5-7-16 APROVAR EXPEDIENT 
CONTRACTACIÓ 

CONTRACTE MENOR PER AL 
DESENVOLUPAMENT DE LA II 
CHALLENGE ESCOLAR DE CICLISME 
ESCOLAR FEBRER-16 

GERMATUR 
GESTION, SL 

5100,15 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, PATRIMONI I 
ESPORTS  

5-7-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DE LA COMISSIÓ D'ESPORTS 
 
REF. Q/2016/1415 

COMERCIAL 
BORDOY, SL 

126,45 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, PATRIMONI I 
ESPORTS  

5-7-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DEL SERVEI DE MEDICINA 
ESPORTIVA 
 
REF. Q/2016/1413 

VARIS 596,61 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, PATRIMONI I 
ESPORTS  

5-7-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DEL POLIESPORTIU SANT 
FERRAN 
 
REF. Q/2016/1412 

VARIS 2407,33 
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DEPARTAMENT DE 
CULTURA, PATRIMONI I 
ESPORTS  

5-7-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DEL SERVEI SUPORT 
INFORMÀTIC, GESTIÓ DE CONTINGUTS I 
DE COMUNICACIÓ DE LA WEB 
www.esportbasemallorca.net DURANT EL 
MES DE MAIG-16 

E.T.P. 1391,5 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, PATRIMONI I 
ESPORTS  

5-7-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES CORRESPONENTS A 
L'ELABORACIÓ DELS LLIBRETS, FITXES I 
TRÍPTICS DE DIFUSIÓ DELS PROGRAMES 
ESPORTIUS ANY 2016 

FUNDACIÓ 
AMADIP-
ESMENT 

4791,6 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, PATRIMONI I 
ESPORTS  

5-7-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES CORRESPONENTS AL 
CONTRACTE MENOR PER AL 
DESENVOLUPAMENT DE FINS A 45 
BATEIGS DE MAR DURANT L'ANY 2016 

FEDERACIÓ 
BALEAR DE 
VELA 

2625 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, PATRIMONI I 
ESPORTS  

5-7-16 INCLUSIÓ NÒMINA 
DESPESES 
QUILOMETRATGE 

DONAR CONFORMITAT I AUTORITZAR 
L'ABONAMENT 
 
JUNY-2016 

R.LL.R. 30,26 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, PATRIMONI I 
ESPORTS  

5-7-16 INCLUSIÓ NÒMINA 
DESPESES 
QUILOMETRATGE 

DONAR CONFORMITAT I AUTORITZAR 
L'ABONAMENT 
 
MAIG-2016 

M.A.N.G. 74,73 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, PATRIMONI I 
ESPORTS  

5-7-16 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 

C.E. SANT 
SALVADOR 
D'ARTÀ 

1232,26 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, PATRIMONI I 
ESPORTS  

5-7-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

SUBVENCIÓ CONCEDIDA PER AL 
DESENVOLUPAMENT DE L'ACTIVITAT 
ESPORTIVA DELS CLUBS ESPORTIUS DE 
MALLORCA I INICI DEL PROCEDIMENT DE 
DECLARACIÓ DE PÈRDUA DEL DRET AL 
COBRAMENT PARCIAL 

MASTER DE 
NATACIÓN DE 
BALEARES 

671,26 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, PATRIMONI I 
ESPORTS  

5-7-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

SUBVENCIÓ CONCEDIDA PER AL 
DESENVOLUPAMENT DE L'ACTIVITAT 
ESPORTIVA DELS CLUBS ESPORTIUS DE 
MALLORCA I INICI DEL PROCEDIMENT DE 
DECLARACIÓ DE PÈRDUA DEL DRET AL 
COBRAMENT PARCIAL 

SA MARINA DE 
LLUCMAJOR 

638,01 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, PATRIMONI I 
ESPORTS  

5-7-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

SUBVENCIÓ CONCEDIDA PER AL 
DESENVOLUPAMENT DE L'ACTIVITAT 
ESPORTIVA DELS CLUBS ESPORTIUS DE 
MALLORCA I INICI DEL PROCEDIMENT DE 
PÈRDUA DEL DRET AL COBRAMENT 
PARCIAL 

JUS JUST SANT 
JOAN, C.F.S. 

427,78 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, PATRIMONI I 
ESPORTS  

5-7-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

SUBVENCIÓ CONCEDIDA PER AL 
DESENVOLUPAMENT DE L'ACTIVITAT 
ESPORTIVA DELS CLUBS ESPORTIUS DE 
MALLORCA 

CD CIDE 2189,07 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, PATRIMONI I 
ESPORTS  

5-7-16 ALTRES APROVAR EXPEDIENT DESPESA 
HONORARIS DELS MEMBRES DEL JURAT 
DELS PREMIS MALLORCA DE CREACIÓ 
LITERÀRIA 2016 (NARRATIVA I POESIA) 

? 18000 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, PATRIMONI I 
ESPORTS  

5-7-16 ALTRES NOMENAMENT DELS MEMBRES DEL 
JURAT DELS PREMIS MALLORCA DE 
CREACIÓ LITERÀRIA 2016 (MODALITAT 
NARRATIVA I POESIA) 

VARIS   

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, PATRIMONI I 
ESPORTS  

5-7-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DERIVADES DE LA 
REALITZACIÓ DE TALLERS A LES 
BIBLIOTEQUES DE BÚGER I MARIA DE LA 
SALUT (TALLERS A LES BIBLIOTEQUES 
DE LA XARXA DE BIBLIOTEQUES DE 
MALLORCA) 

J.G.C. 484 
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DEPARTAMENT DE 
CULTURA, PATRIMONI I 
ESPORTS  

5-7-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DE BIBLITEQUES, ARXIUS I 
MUSEUS 
 
REF. Q/2016/1386 

GRUP 
ENDERROCK 
EDICIONS, SL 

45 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, PATRIMONI I 
ESPORTS  

5-7-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DE BIBLIOTEQUES, ARXIUS I 
MUSEUS 
 
REF. Q/2016/1359 

VARIS 2928,2 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, PATRIMONI I 
ESPORTS  

5-7-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DE BIBIOTEQUES, ARXIUS I 
MUSEUS 
 
REF. Q/2016/1362 

LABARRA 
ESTUDIO, SL 

695,75 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, PATRIMONI I 
ESPORTS  

5-7-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DE CULTURA 
 
REF. Q/2016/1355 

S.J.R. 2622,07 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, PATRIMONI I 
ESPORTS  

5-7-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DEL MUSEU KREKOVIC 
 
REF. Q/2016/1328 

FONT OASIS, SL 18,15 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, PATRIMONI I 
ESPORTS  

5-7-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DE PATRIMONI HISTÒRIC 
 
REF. Q/2016/1388 

VARIS 98,21 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, PATRIMONI I 
ESPORTS  

5-7-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DERIVADES DEL 
SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL 
INFORMÀTIC NO INVENTARIABLE 2016 

TONERCLASS, 
SL 

111,16 

DEPARTAMENT DE 
DESENVOLUPAMENT 
LOCAL 

1-8-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIEXER L'OBLIGACIÓ 
CORRESPONENT A LA JUSTIFICACIÓ 
AJUDA PER "SUBSTITUCIÓ DE TUBERIA 
D'AIGUA POTABLE EN SA VINYOLA" 
SEGONA I DARRERA CERTIFICACIÓ 

AJUNTAMENT 
DE CAMPOS 

10393,84 

DEPARTAMENT DE 
DESENVOLUPAMENT 
LOCAL 

1-8-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXER L'OBLIGACIÓ 
CORRESPONENT A L'AJUDA PER 
"ORDENACIÓ, OBRES E INSTAL·LACIONS 
DEL CARRER DE SON BELTRAN, ENTRE 
F.GARCIA LORCA I CARRER NOU". 
PRIMERA CERTIFICACIÓ 

AJUNTAMENT 
DE LLOSETA 

30550,42 

DEPARTAMENT DE 
DESENVOLUPAMENT 
LOCAL 

1-8-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXER L'OBLIGACIÓ 
CORRESPONENT A L'AJUDA PER 
"¿PAVIMENTACIÓ ASFÀLTICA DELS 
CAMINS DE CA S'ARAGONÈS I CAN 
VERMELL" 

AJUNTAMENT 
DE COSTITX 

34936,18 

DEPARTAMENT DE 
DESENVOLUPAMENT 
LOCAL 

1-8-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXER L'OBLIGACIÓ 
CORRESPONENT A L'AJUDA PER 
"REPARACIÓ DE LA XARXA DE 
SANEJAMENT, AIGUA POTABLE I 
DOTACIÓ DE XARXA DE PLUVIALS A LA 
ZONA DEL RESPOLET" PRIMERA I ÚNICA 
CERTIFICACIÓ 

AJUNTAMENT 
D'ARTÀ 

54621,85 

DEPARTAMENT DE 
DESENVOLUPAMENT 
LOCAL 

1-8-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXER L'OBLIGACIÓ 
CORRESPONENT A L'AJUDA PER 
"CONDICIONAMENT DE PAVIMENT A 
DIVERSOS CARRERS DE SA POBLA, RIC, 
PLAÇA, COMERÇ, GOLETA I DONANTS DE 
SANG" PRIMERA I ÚNICA 

AJUNTAMENT 
DE SA POBLA 

58500 

DEPARTAMENT DE 
DESENVOLUPAMENT 
LOCAL 

2-8-16 APROVAR FACTURES 
ADO 

AUTORITZAR, DISPOSAR I RECONEIXER 
OBLIGACIONS RELACIÓ FACTURES 
Q/2016/1451 

TERCERS 
VARIS 

3731,29 
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DEPARTAMENT DE 
DESENVOLUPAMENT 
LOCAL 

2-8-16 APROVAR FACTURES 
ADO 

AUTORITZAR, DISPOSAR I RECONEIXER 
OBLIGACIONS RELACIÓ FACTURES 
Q/2016/1772 

TERCERS 
VARIS 

1051,31 

DEPARTAMENT DE 
DESENVOLUPAMENT 
LOCAL 

2-8-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXER L'OBLIGACIÓ 
CORRESPONENT A L'AJUDA PER 
"REASFALTAT DE CARRERS FASE II". 
PRIMERA  I ÚNICA CERTIFICACIÓ 

ENTITAT LOCAL 
MENOR DE 
PALMANYOLA 

98010 

DEPARTAMENT DE 
DESENVOLUPAMENT 
LOCAL 

2-8-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXER L'OBLIGACIÓ 
CORRESPONENT A L'AJUDA PER 
"CONDICIONAMENT I REASFALTAT DEL 
CAMÍ DE CAN JOANOT I CAN PELUT 

AJUNTAMENT 
DE MONTUIRI 

44770 

DEPARTAMENT DE 
DESENVOLUPAMENT 
LOCAL 

3-8-16 APROVAR FACTURES 
ADO 

AUTORITZAR, DISPOSAR I RECONEIXER 
OBLIGACIONS RELACIÓ FACTURES 
Q/2016/1288 

TERCERS 
VARIS 

2912,76 

DEPARTAMENT DE 
DESENVOLUPAMENT 
LOCAL 

4-8-16 ALTRES REVERTIR APLICACIÓ PRESUPOSTARIA 
65.17226.17232 LA DIFERENCIA ENTRE 
IMPORT ADJUDICAT I IMPORT 
RECONEGUT 

DESENVOLUPA
MENT LOCAL 

  

DEPARTAMENT DE 
DESENVOLUPAMENT 
LOCAL 

10-8-16 APROVAR FACTURES 
ADO 

AUTORITZAR, DISPOSAR I RECONEIXER 
OBLIGACIONS RELACIÓ FACTURES 
45/13600/20160611 DIRECCIO INSULAR 
EMERGENCIES 

TERCERS 
VARIS 

2601,73 

DEPARTAMENT DE 
DESENVOLUPAMENT 
LOCAL 

10-8-16 APROVAR FACTURES 
ADO 

AUTORITZAR, DISPOSAR I RECONEIXER 
OBLIGACIONS RELACIÓ FACTURES 
45/13600/20160614 DIRECCIO INSULAR 
EMERGENCIES 

TERCERS 
VARIS 

3084,27 

DEPARTAMENT DE 
DESENVOLUPAMENT 
LOCAL 

11-8-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXER LES OBLIGACIONS DE 
RIVADES DE LES FACTURES PER LA 
PRESTACIÓ DEL SERVEI DE 
RADIOCOMUNICACIONS SIRDEE MESOS 
GENER A MAIG 2016 

TELEFONICA 
MÓVILES 
ESPAÑA, S.A.U. 

72396,55 

DEPARTAMENT DE 
DESENVOLUPAMENT 
LOCAL 

19-8-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

AUTORITZAR, DISPOSAR I RECONEIXER 
OBLIGACIONS RELACIÓ FACTURES 
Q/2016/734 

TERCERS 
VARIS 

2763,34 

DEPARTAMENT DE 
DESENVOLUPAMENT 
LOCAL 

22-8-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXER OBLIGACIÓ 
CORRESPONENT A LA JUSTIFICACIÓ 
PER L'OBRA "DRENATGE DEL NUCLI 
URBÀ ZONA PONENT" TERCERA I 
DARRERA CERTIFICACIÓ 

AJUNTAMENT 
DE SANT JOAN 

9190,3 

DEPARTAMENT DE 
DESENVOLUPAMENT 
LOCAL 

22-8-16 APROVAR FACTURES 
ADO 

RECONEIXER L'OBLIGACIÓ 
CORRESPONENT A LA JUSTIFICACIÓ 
ATORGADA PER LA PAVIMENTACIÓ DEL 
CARRER DE L'ESGLESIA". CERTIFICACIÓ 
PRIMERA I ÚNICA 

AJUNTAMENT 
DE PETRA 

30260,9 

DEPARTAMENT DE 
DESENVOLUPAMENT 
LOCAL 

22-8-16 APROVAR FACTURES 
ADO 

AUTORITZAR, DISPOSAR I RECONEIXER 
OBLIGACIONS RELACIÓ FACTURES 
45/13600/20160615 DIRECCIO INSULAR 
EMERGENCIES 

TERCERS 
VARIS 

2786,72 

DEPARTAMENT DE 
DESENVOLUPAMENT 
LOCAL 

25-8-16 APROVAR FACTURES 
ADO 

AUTORITZAR, DISPOSAR I RECONEIXER 
OBLIGACIONS RELACIÓ FACTURES 
Q/2016/1846 DIRECCIO INSULAR 
EMERGENCIES 

AJUNTAMENT 
DE FELANITX 

8 
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DEPARTAMENT DE 
DESENVOLUPAMENT 
LOCAL 

22-8-16 APROVAR FACTURES 
ADO 

AUTORITZAR, DISPOSAR I RECONEIXER 
OBLIGACIONS RELACIÓ FACTURES 
45/13600/20160615 DIRECCIO INSULAR 
EMERGÈNCIES 

TERCERS 
VARIS 

2605,03 

DEPARTAMENT DE 
DESENVOLUPAMENT 
LOCAL 

1-8-16 APROVAR FACTURES 
ADO 

RECONEIEXER L'OBLIGACIÓ 
CORRESPONENT A LA JUSTIFICACIÓ 
AJUDA PER "SUBSTITUCIÓ DE TUBERIA 
D'AIGUA POTABLE EN SA VINYOLA" 
PRIMERA CERTIFICACIÓ 

AJUNTAMENT 
DE CAMPOS 

46199,23 

DEPARTAMENT DE 
DESENVOLUPAMENT 
LOCAL 

29-8-16 ALTRES Classificar les proposicions presentades i 
requerir documentació contracte 
subministrament mànigues d'extensió 

INDUSTRIAL 
GLOBAL 
SUPPLY, S.L. 
 
PREVENCIÓN 
SMC, S.L. 

  

DEPARTAMENT DE 
DESENVOLUPAMENT 
LOCAL 

1-9-16 CONTRACTE MENOR APROVAR I ADJUDICAR CONTRACTE 
MENOR DE "SERVEI DE REPARACIÓ DE 
LA CISTELLA DEL VEHICLE AUTOESCALA 
AUTOMATICA AEA 402 IVECO-MAGIRUS 
AMB MATRICULA 4834 HLL DEL SERVEI 
DE BOMBERS DE MALLORCA" 

ITURRI, S.A. 9507,14 

DEPARTAMENT DE 
DESENVOLUPAMENT 
LOCAL 

2-9-16 ABONAR DESPESES 
QUILOMETRATGE 

AUTORITZAR L'ABONAMENT DE 
DESPESES DE KILOMETRATGE 

LUIS EDUARDO 
SUÁREZ 
AGUDELO 

1048,21 

DEPARTAMENT DE 
DESENVOLUPAMENT 
LOCAL 

5-9-16 MODIFICACIÓ DE LA 
RESOLUCIÓ 

MODIFICACIÓ RESOLUCIO CURS 
"REFORMA LLEI ADMINISTACIÓNS 
PUBLICAS 

PERSONAL 
DOCENT DEL 
CURS 

  

DEPARTAMENT DE 
DESENVOLUPAMENT 
LOCAL 

6-9-16 APROVAR FACTURES 
ADO 

AUTORITZAR, DISPOSAR I RECONÈIXER 
OBLIGACIONS RELACIÓ FACTURES 
Q/2016/1676 

TERCERS 
VARIS 

2921,64 

DEPARTAMENT DE 
DESENVOLUPAMENT 
LOCAL 

6-9-16 APROVAR FACTURES 
ADO 

AUTORITZAR, DISPOSAR I RECONEIXER 
OBLIGACIONS RELACIÓ FACTURES 
Q/2016/1659 

TERCERS 
VARIS 

2968,72 

DEPARTAMENT DE 
DESENVOLUPAMENT 
LOCAL 

6-9-16 APROVAR FACTURES 
ADO 

AUTORITZAR, DISPOSAR I RECONEIXER 
OBLIGACIONS RELACIÓ FACTURES 
Q/2016/1657 

TERCERS 
VARIS 

2984,53 

DEPARTAMENT DE 
DESENVOLUPAMENT 
LOCAL 

6-9-16 ALTRES INICIAR PROCEDIMENT CONTRADICTORI 
PER OFERTES VALORS ANORMALS O 
DESPROPORCIONATS 

DESNIVEL 
AGRANALTURA, 
S.A. 

  

DEPARTAMENT DE 
DESENVOLUPAMENT 
LOCAL 

6-9-16 APROVAR FACTURES 
ADO 

AUTORITZAR, DISPOSAR I RECONEIXER 
OBLIGACIONS RELACIÓ FACTURES 
Q/2016/1633 

TERCERS 
VARIS 

1562,59 

DEPARTAMENT DE 
DESENVOLUPAMENT 
LOCAL 

6-9-16 APROVAR FACTURES 
ADO 

AUTORITZAR, DISPOSAR I RECONEIXER 
OBLIGACIONS RELACIO FACTURES 
Q/2016/1608 
 
DIRECCIO INSULAR D'EMERGÈNCIES 

TERCERS 
VARIS 

2799,56 

DEPARTAMENT DE 
DESENVOLUPAMENT 
LOCAL 

6-9-16 APROVAR FACTURES 
ADO 

AUTORITZAR, DISPOSAR I RECONEIXER 
OBLIGACIONS RELACIÓ FACTURES 
Q/2016/1605 

TERCERS 
VARIS 

2844,54 



162 

DEPARTAMENT DE 
DESENVOLUPAMENT 
LOCAL 

6-9-16 APROVAR FACTURES 
ADO 

AUTORITZAR, DISPOSAR I RECONEIXER 
OBLIGACIONS RELACIÓ FACTURES 
Q/2016/1595 
 
DIRECCI INSULAR D'EMERGENCIES 

TERCERS 
VARIS 

2670,89 

DEPARTAMENT DE 
DESENVOLUPAMENT 
LOCAL 

6-9-16 APROVAR FACTURES 
ADO 

AUTORITZAR, DISPOSAR I RECONEIXER 
OBLIGACIONS RELACIÓ FACTURES 
Q/2016/1678 
 
DIRECCI INSULAR D'EMERGENCIES 

TERCERS 
VARIS 

1932,04 

DEPARTAMENT DE 
DESENVOLUPAMENT 
LOCAL 

6-9-16 APROVAR FACTURES 
ADO 

AUTORITZAR, DISPOSAR I RECONEIXER 
OBLIGACIONS RELACIÓ FACTURES 
Q/2016/1661 
 
DIRECCI INSULAR D'EMERGENCIES 

TERCERS 
VARIS 

3190,67 

DEPARTAMENT DE 
DESENVOLUPAMENT 
LOCAL 

8-9-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXER L'OBLIGACIÓ JUSTIFICACIÓ 
AJUDA PER "PAVIMENTACIÓ CARRER 
CAN CARRINTAR I CAMI SA TORRETA" 

AJUNTAMENT 
D'ALGAIDA 

22328,38 

DEPARTAMENT DE 
DESENVOLUPAMENT 
LOCAL 

8-9-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXER L'OBLIGACIÓ JUSTIFICACIÓ 
AJUDA PER "PAVIMENTACIÓ CARRER 
CAN CARRINTAR I CAMI SA TORRETA" 

AJUNTAMENT 
D'ALGAIDA 

26608,5 

DEPARTAMENT DE 
DESENVOLUPAMENT 
LOCAL 

8-9-16 APROVAR FACTURES 
ADO 

AUTORITZAR, DISPOSAR I RECONEIXER 
OBLIGACIONS RELACIÓ FACTURES 
Q/2016/1623 

TERCERS 
VARIS 

1880,59 

DEPARTAMENT DE 
DESENVOLUPAMENT 
LOCAL 

13-9-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXER L'OBLIGACIÓ JUSTFICACIÓ 
PARCIAL AJUDA: DRENATGE DEL NUCLI 
URBÀ ZONA PONENT" PRIMERA 
CERTIFICACIÓ 

AJUNTAMENT 
DE SANT JOAN 

26670,65 

DEPARTAMENT DE 
DESENVOLUPAMENT 
LOCAL 

13-9-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXER L'OBLIGACIÓ JUSTFICACIÓ 
PARCIAL AJUDA: DRENATGE DEL NUCLI 
URBÀ ZONA PONENT" SEGONA 
CERTIFICACIÓ 

AJUNTAMENT 
DE SANT JOAN 

62081,94 

DEPARTAMENT DE 
DESENVOLUPAMENT 
LOCAL 

13-9-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXER L'OBLIGACIÓ DE 
L'ADQUISICIÓ, SUBMINISTRAMENT EQUIP 
MULTIFUNCIÓ 

CANON 
ESPAÑA, S.A. 

6697,58 

DEPARTAMENT DE 
DESENVOLUPAMENT 
LOCAL 

14-9-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXER L'OBLIGACIÓ JUSTFICACIÓ  
AJUDA: PAVIMENTACIÓ ASFÀLTICA 
CAMINS RURALS I URBANS" PRIMERA I 
ÚNICA CERTIFICACIÓ 

AJUNTAMENT 
DE MANCOR DE 
LA VALL 

93796,04 

DEPARTAMENT DE 
DESENVOLUPAMENT 
LOCAL 

14-9-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXER L'OBLIGACIÓ JUSTFICACIÓ 
AJUDA: "MILLORA ENLLUMENAT PÚBLIC 
MITJANÇANT TECONOLGIA LED" 
PRIMERA I ÚNICA CERTIFICACIÓ 

AJUNTAMENT 
DE FELANITX 

50568,81 

DEPARTAMENT DE 
DESENVOLUPAMENT 
LOCAL 

14-9-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXER L'OBLIGACIÓ JUSTFICACIÓ  
AJUDA: "PAVIMENTACIÓ AMB ASFALT S-
12 EN LA VIA PÚBLICA DEL SOL URBÀ DE 
SINEU (FASE II)" PRIMERA I ÚNICA 
CERTIFICACIÓ 

AJUNTAMENT 
DE SINEU 

48917,68 

DEPARTAMENT DE 
DESENVOLUPAMENT 
LOCAL 

14-9-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXER L'OBLIGACIÓ JUSTFICACIÓ 
PARCIAL AJUDA: PAVIMENTACIÓ CAMÍ, 
RECOLLIDA AIGÜES PLUVIALS, 
ENLLUMENAT PÚBLIC I SEMBRA 
D'ARBRES" PRIMERA CERTIFICACIÓ 

AJUNTAMENT 
DE VILAFRANCA 
DE BONANY 

41578,84 
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DEPARTAMENT DE 
DESENVOLUPAMENT 
LOCAL 

14-9-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXER L'OBLIGACIÓ JUSTFICACIÓ  
AJUDA: "PAVIMENTACIÓ TRAM DEL 
CARRER DE N'ORDINES" PRIMERA I 
ÚNICA CERTIFICACIÓ 

AJUNTAMENT 
DE PETRA 

21460,63 

DEPARTAMENT DE 
DESENVOLUPAMENT 
LOCAL 

14-9-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXER L'OBLIGACIÓ JUSTFICACIÓ  
AJUDA: "PAVIMENTACIÓ DE 
L'APARCAMENT DE L'I:E:S. GUILLEM 
COLOM CASASNOVES'" PRIMERA  I 
ÚNICA CERTIFICACIÓ 

AJUNTAMENT 
DE SÓLLER 

30964,6 

DEPARTAMENT DE 
DESENVOLUPAMENT 
LOCAL 

14-9-16 APROVAR FACTURES 
ADO 

AUTORITZAR, DISPOSAR I RECONEIXER 
OBLIGACIONS RELACIÓ FACTURES 
Q/2016/1326 

TERCERS 
VARIS 

2670,97 

DEPARTAMENT DE 
DESENVOLUPAMENT 
LOCAL 

14-9-16 APROVAR FACTURES 
ADO 

AUTORITZAR, DISPOSAR I RECONEIXER 
OBLIGACIONS RELACIÓ FACTURES 
Q/2016/1321 
 
DIRECCIO INSULAR D'EMERGÈNCIES 

TERCERS 
VARIS 

2410,87 

DEPARTAMENT DE 
DESENVOLUPAMENT 
LOCAL 

14-9-16 APROVAR FACTURES 
ADO 

AUTORITZAR, DISPOSAR I RECONEIXER 
OBLIGACIONS RELACIÓ FACTURES 
Q/2016/1186 

TERCERS 
VARIS 

2978,99 

DEPARTAMENT DE 
DESENVOLUPAMENT 
LOCAL 

16-9-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXER L'OBLIGACIÓ DERIVADA DE 
LA FACTURA NÚM. ADM16000023907 
CORRESPONENT AL SERVEI DE 
RADIOCOMUNICACIONSS SIRDEE DEL 
MES JUNY 2016 

TELEFONICA 
MÓVILES 
ESPAÑA, S.A.U. 

14479,31 

DEPARTAMENT DE 
DESENVOLUPAMENT 
LOCAL 

16-9-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXER L'OBLIGACIÓ DERIVADA DE 
LA FACTURA NÚM. ADM16000027913 
CORRESPONENT AL SERVEI DE 
RADIOCOMUNICACIONSS SIRDEE DEL 
MES JULIOL 2016 

TELEFÓNICA 
MÓVILES 
ESPAÑA, S.A.U. 

14479,31 

DEPARTAMENT DE 
DESENVOLUPAMENT 
LOCAL 

16-9-16 ASSISTÈNCIA TÈCNICA 
MUNICIPAL 

PROPOSAR FUNCIONARIS DE CARRERA 
PER TRIBUNAL QUALIFICADOR PER 
PLAÇA DE GERENT MANCOMUNITAT DEL 
PLA 

MANCOMUNITA
T DEL PLA 
 
P.M.C.A i M.B.S 

  

DEPARTAMENT DE 
DESENVOLUPAMENT 
LOCAL 

19-9-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXER L'OBLIGACIÓ 
CORRESPONENT A JUSTIFICACIÓ 
D'OBRA:"REHABILITACIÓ DE 
SEPULTURES EN EL CEMENTIRI 
MUNICIPAL DE LLORET DE VISTALEGRE". 
PRIMERA I ÚNICA CERTIFICACIÓ 

AJUNTAMENT 
DE LLORET DE 
VISTALEGRE 

20725,91 

DEPARTAMENT DE 
DESENVOLUPAMENT 
LOCAL 

19-9-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXER OBLIGACIÓ 
CORRESPONENT A JUSTIFICACIÓ 
D'OBRA:"ADEQUACIÓ DEL CAMÍ D'ACCÉS 
A LA ZONA ESPORTIVA D'ESTELLENCS". 
PRIMERA I ÚNICA 

AJUNTAMENT 
D'ESTELLENCS 

99904,57 

DEPARTAMENT DE 
DESENVOLUPAMENT 
LOCAL 

19-9-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXER L'OBLIGACIÓ 
CORRESPONENT A LA JUSTIFICACIÓ 
AJUDA PER L'OBRA."CONDUCCIÓ AIGUA 
POTABLE CARRERS DE SA MATANÇA I 
GABRIEL BIBILONI". PRIMERA I ÚNICA 
CERTIFICACIÓ 

AJUNTAMENT 
DE SANTA 
MARIA DEL 
CAMÍ 

52267,72 

DEPARTAMENT DE 
DESENVOLUPAMENT 
LOCAL 

21-9-16 APROVAR FACTURES 
ADO 

AUTORITZAR, DISPOSAR I RECONEIXER 
OBLIGACIÓNS FACTURES 076/2016/ I 
086/2016 COMPRE 2 CINTES DE CORRER 
PARCS DE BOMBERS ALCUDIA I 
LLUCMAJOR 

GARY STEPHEN 
TEBBUT 
(TECKNOFITNE
SS) 

5993,12 

DEPARTAMENT DE 
DESENVOLUPAMENT 
LOCAL 

21-9-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXER OBLIGACIÓ 
CORRESPONENT A JUSTIFICACIÓ OBRA 
"PAVIMENTACIÓ CAMÍ, RECOLLIDA 
AIGÜES PLUVIALS, ENLLUMENAT PÚBLIC 
I SEMBRA D'ARBRES" SEGONA I 
DARRERA CERTIFICACIÓ. 

AJUNTAMENT 
DE VILAFRANCA 
DE BONANY 

57564,88 
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DEPARTAMENT DE 
DESENVOLUPAMENT 
LOCAL 

21-9-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

JUSTIFICACIÓ AJUDA PER 
L'OBRA."SUPRESIÓ DE BARRERES 
ARQUITECTÒNIQUES EN VORAVIES I 
ESPAIS PÚBLICS". PRIMERA  
CERTIFICACIÓ 

AJUNTAMENT 
DE MURO 

36659,58 

DEPARTAMENT DE 
DESENVOLUPAMENT 
LOCAL 

22-9-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXER OBLIGACIÓ 
CORRESPONENT A JUSTIFICACIÓ AJUDA 
PER OBRA: "PAVIMENTACIÓ AMB 
ASFALTAT CARRER SANT JAUME" 
`PRIMERA I ÚNICA CERTIFICACIÓ 

AJUNTAMENT 
DE SÓLLER 

21118,73 

DEPARTAMENT DE 
DESENVOLUPAMENT 
LOCAL 

22-9-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXER OBLIGACIÓ 
CORRESPONENT A JUSTIFICACIÓ OBRA 
"PAVIMENTACIÓ ASFÀLTICA DELS 
CAMINS DE SA FONT I CAS POMER". 
PRIMERA I ÚNICA CERTIFICACIÓ 

AJUNTAMENT 
DE COSTITX 

22626,96 

DEPARTAMENT DE 
DESENVOLUPAMENT 
LOCAL 

22-9-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

JUSTIFICACIÓ AJUDA PER 
L'OBRA."RENOVACIÓ CLAVEGUERAM I 
AIGUA POTABLE A UN TRAM DEL 
CARRER MAJOR D'ESPORLES". SEGONA 
CERTIFICACIÓ 

AJUNTAMENT 
D'ESPORLES 

67749,5 

DEPARTAMENT DE 
DESENVOLUPAMENT 
LOCAL 

26-9-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

JUSTIFICACIÓ AJUDA PER 
L'OBRA."INSTAL:LACIÓ ELÈCTRICA DE 
BAIXA TENSIÓ AL CEMENTIRI 
MUNICIPAL". SEGONA  I DARRERA 
CERTIFICACIÓ 

AJUNTAMENT 
DE BUNYOLA 

15606,62 

DEPARTAMENT DE 
DESENVOLUPAMENT 
LOCAL 

26-9-16 APROVAR FACTURES 
ADO 

AUTORITZAR, DISPOSAR I RECONEIXER 
OBLIGACIONS  RELACIÓ FACTURES 
Q/2016/1879 
 
DIRECCIO INSULAR D'EMERGÈNCIES 

TERCERS 
VARIS 

1904,61 

DEPARTAMENT DE 
DESENVOLUPAMENT 
LOCAL 

27-9-16 AUTORITZAR HORES 
EXTRAORDINÀRIES 

AUTORITZAR 4 HORES 
EXTRAORDINARIES A COMPENSAR EN 
DESCANS 

F.A.S.S   

DEPARTAMENT DE 
DESENVOLUPAMENT 
LOCAL 

28-9-16 APROVAR FACTURES 
ADO 

AUTORITZAR, DISPOSAR I RECONEIXER 
OBLIGACIONS RELACIÓ FACTURES 
Q/2016/1891 
 
DIRECCIO INSULAR EMERGÈNCIES 

TERCERS 
VARIS 

1757,11 

DEPARTAMENT DE 
DESENVOLUPAMENT 
LOCAL 

30-9-16 INICIAR EXPEDIENT INICIAR EXPEDIENT SANCIONADOR PER 
PROCEDIMENT SIMPLIFICAT EN MATERIA 
SUBVENCIONS 

AJUNTAMENT 
D'ANDRATTX 

  

DEPARTAMENT DE 
DESENVOLUPAMENT 
LOCAL 

19-9-16 CONTRACTE MENOR APROVAR I ADJUDICAR PER 
CONTRACTACIÓ MENOR EL 
"SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE 
CARTELLS PER A L'IMATGE EXTERIOR 
DELS PARCS DE BOMBERS DE 
MALLORCA" 

ROTULA2 
VISUAL 
COMMUNICATIO
N, S.L. 

20739,64 

DEPARTAMENT DE 
DESENVOLUPAMENT 
LOCAL 

22-9-16 APROVAR FACTURES 
ADO 

AUTORITZAR, DISPOSAR I RECONEIXER 
OBLIGACIONS RELACIÓ FACTURES 
Q/2016/1822 

CENTRE 
D'INTEGRACIÓ 
SOCIAL BALEAR 
CEO, S.L. 

2288 

DEPARTAMENT DE 
DESENVOLUPAMENT 
LOCAL 

27-9-16 ALTRES DESIGNAT RESPONSABLES 3 
CONTRACTES SERVEI DE BOMBERS 

F.G.F.   

DEPARTAMENT DE 
DESENVOLUPAMENT 
LOCAL 

27-9-16 APROVAR FACTURES 
ADO 

AUTORITZAR, DISPOSAR I RECONEIXER 
OBLIGACIONS RELACIÓ FACTURES 
Q/2016/1878 DIRECCIO INSULAR 
D'EMERGÈNCIES 

TERCERS 
VARIS 

827,47 
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DEPARTAMENT DE 
DESENVOLUPAMENT 
LOCAL 

27-9-16 APROVAR FACTURES 
ADO 

AUTORITZAR, DISPOSAR I RECONEIXER 
OBLIGACIONS RELACIÓ FACTURES 
Q/2016/1843 DIRECCIO INSULAR 
D'EMERGÈNCIES 

TERCERS 
VARIS 

2168,01 

DEPARTAMENT DE 
DESENVOLUPAMENT 
LOCAL 

27-9-16 APROVAR FACTURES 
ADO 

AUTORITZAR, DISPOSAR I RECONEIXER 
OBLIGACIONS RELACIÓ FACTURES 
Q/2016/1892 DIRECCIO INSULAR 
D'EMERGÈNCIES 

TERCERS 
VARIS 

290,4 

DEPARTAMENT DE 
DESENVOLUPAMENT 
LOCAL 

28-9-16 APROVAR FACTURES 
ADO 

AUTORITZAR, DISPOSAR I RECONEIXER 
OBLIGACIONS RELACIÓ FACTURES 
Q/2016/1897 DIRECCIO INSULAR 
D'EMERGÈNCIES 

TERCERS 
VARIS 

2801,39 

DEPARTAMENT DE 
DESENVOLUPAMENT 
LOCAL 

28-9-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXER OBLIGACIÓ 
CORRESPONENT A JUSTIFICACIÓ AJUDA 
PER OBRA: "MILLORA DE L'ENLLUMENAT 
PÚBLIC" `PRIMERA I ÚNICA 
CERTIFICACIÓ 

AJUNTAMENT 
D'ARIANY 

99312,54 

DEPARTAMENT DE 
DESENVOLUPAMENT 
LOCAL 

28-9-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXER OBLIGACIÓ 
CORRESPONENT A JUSTIFICACIÓ AJUDA 
PER OBRA: "SUPRESSIÓ BARRERES 
ARQUITECTÒNIQUES EN VORAVIES I 
ESPAIS PÚBLICS" `SEGONA I DARRERA 
CERTIFICACIÓ 

AJUNTAMENT 
DE MURO 

21840,42 

DEPARTAMENT DE 
DESENVOLUPAMENT 
LOCAL 

28-9-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXER OBLIGACIÓ 
CORRESPONENT A JUSTIFICACIÓ AJUDA 
PER OBRA: "COL·LECTOR DE PLUVIALS 
AL CARRER BONAIRE" `PRIMERA I ÚNICA 
CERTIFICACIÓ 

AJUNTAMENT 
DE BINISSALEM 

65000 

DEPARTAMENT DE 
DESENVOLUPAMENT 
LOCAL 

28-9-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXER OBLIGACIÓ 
CORRESPONENT A JUSTIFICACIÓ AJUDA 
PER OBRA: "REHABILITACIÓ DE 
LLUMINÀRIES AL CAMÍ D'AUBARCA" 
`PRIMERA I ÚNICA CERTIFICACIÓ 

AJUNTAMENT 
D'ESCORCA 

19576,37 

DEPARTAMENT DE 
DESENVOLUPAMENT 
LOCAL 

28-9-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXER L'OBLIGACIÓ 
CORRESPONENT A LA JUSTIFICACIÓ 
PER OBRA:"REFORMA D'INSTAL·LACIÓ 
ELÈCTRICA D'ENLLUMENAT PÚBLIC 
SITUAT A LA CARRETERA D'ACCÉS AL 
PORT D'ES CANONGE". PRIMERA 
CERTIFICACIÓ 

AJUNTAMENT 
DE 
BANYALBUFAR 

19311,08 

DEPARTAMENT DE 
DESENVOLUPAMENT 
LOCAL 

28-9-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXER L'OBLIGACIÓ 
CORRESPONENT A LA JUSTIFICACIÓ 
PER OBRA:"REFORMA D'INSTAL·LACIÓ 
ELÈCTRICA D'ENLLUMENAT PÚBLIC 
SITUAT A LA CARRETERA D'ACCÉS AL 
PORT D'ES CANONGE". SEGONA I 
DARRERA CERTIFICACIÓ 

AJUNTAMENT 
DE 
BANYALBUFAR 

66515,82 

DEPARTAMENT DE 
DESENVOLUPAMENT 
LOCAL 

28-9-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXER L'OBLIGACIÓ 
CORRESPONENT A LA JUSTIFICACIÓ 
PER OBRA:"NOU ACCÉS PEATONAL I 
MILLORA SEGURETAT VIAL AL PORT DE 
SA CALOBRA". PRIMERA I ÚNICA 
CERTIFICACIÓ 

AJUNTAMENT 
D'ESCORCA 

80423,63 

DEPARTAMENT DE 
DESENVOLUPAMENT 
LOCAL 

8-9-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXER L'OBLIGACIÓ JUSTIFICACIÓ 
AJUDA PER "PAVIMENTACIÓ CARRER 
CAMPET"PRIMERA I ÚNICA 
CERTIFICACIÓ 

AJUNTAMENT 
D'ALGAIDA 

15927,4 

DEPARTAMENT DE 
DESENVOLUPAMENT 
LOCAL 

22-9-16 CONTRACTE MENOR APROVAR I ADJUDICAR PER 
CONTRACTACIÓ MENOR EL 
"SUBMINISTRAMENT DE TREBALL 
VERTICAL EN ENTORN URBÀ PER EL 
SERVEI DE BOMBERS DE MALLORCA" 

BARRABES SKI 
MONTAÑA, S.L. 

20436,13 
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DEPARTAMENT DE 
DESENVOLUPAMENT 
LOCAL 

22-9-16 CONTRACTE MENOR APROVAR I ADJUDICAR PER 
CONTRACTACIÓ MENOR EL "SERVEI DE 
REPARACIÓ DE LA CAIXA DE CANVIS DEL 
VEHICLE MATRICULA IB-30477VE DEL 
PARC DE MANACOR DEL SERVEI DE 
BOMBERS" 

AUTO VIDAL, 
S.A. 

9016,47 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

6-9-16 INICIAR EXPEDIENT INICI EXPEDIENT ADHESIÓ CIM A 
L'ASSOCIACIÓ ALIANÇA MARC BLAVA I 
APROVACIÓ ESTATUTS. 

VARIS   

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

10-10-16 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVA, AUTIRUTZAR I DISPOSAR 
DESPESA PER REDACCIÓ DOCUMENT 
BASE PLA RECTOR D'ÚS I GESTIÓ DEL 
PN SA DRAGONERA. 

INTERVENCIÓ 
GRAL. 

5950 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

11-10-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT OBLIGACIÓ A FAVOR 
DE SIGNEWORDS, S.C.P. 

INTERVENCIÓ 
GRAL. 

64,03 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

11-10-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT OBLIGACIÓ A FAVOR 
DE DYRECO PALMA, S.L.. 

INTERVENCIÓ 
GRAL. 

194,45 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

11-10-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT OBLIGACIÓ A FAVOR 
DE DYRECO PALMA, S.L.. 

INTERVENCIÓ 
GRAL. 

357,38 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

17-10-16 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA FIXA 

JUSTIFICACIÓ BESTRETA CAIXA FIXA 
CORRESPONENT A LA RELACIÓ 
J/2016/169. 

INTERVENCIÓ 
GRAL. 

1500 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

17-10-16 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA FIXA 

JUSTIFICACIÓ BESTRETA CAIXA FIXA 
CORRESPONENT A LA RELACIÓ 
J/2016/168. 

INTERVENCIÓ 
GRAL. 

50 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

17-10-16 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA FIXA 

JUSTIFICACIÓ BESTRETA CAIXA FIXA 
CORRESPONENT A LA RELACIÓ 
J/2016/171. 

INTERVENCIÓ 
GRAL. 

1296,39 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

17-10-16 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA FIXA 

JUSTIFICACIÓ BESTRETA CAIXA FIXA 
CORRESPONENT A LA RELACIÓ 
J/2016/170. 

INTERVENCIÓ 
GRAL. 

2941,39 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

17-10-16 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVAR FACTURES CORRESPONENTS 
A LA RELACIÓ. Q/2016/1997 
CORRESPONENT S. MEDI AMBIENT 

INTERVENCIÓ 
GRAL. 

424,91 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

19-10-16 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA FIXA 

JUSTIFICACIÓ BESTRETA CAIXA FIXA 
CORRESPONENT A LA RELACIÓ 
J/2016/180. 

INTERVENCIÓ 
GRAL. 

1000 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

21-10-16 AUTORITZACIÓ 
DESPLAÇAMENT 

AUTORITZACIÓ DE DESPLAÇAMENT  DEL 
SR. JMR 

VARIS   

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

24-10-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT OBLIGACIÓ A FAVOR 
DE REPSOL BUTANO, S.A. PEL 
SUBMINISTRAMENT GAS PROPÀ GRANEL 
AL REFUGI SON AMER. 

INTERVENCIÓ 
GRAL. 

1502,55 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

26-10-16 APROVAR FACTURES 
ADO 

APROVAR FACTURES CORRESPONENTS 
A LA RELACIÓ Q/2016/1929 
CORRESPONENT AL CENTRE: REFUGI 
MULETA. 

INTERVENCIÓ 
GRAL. 

665,5 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

26-10-16 APROVAR FACTURES 
ADO 

APROVAR FACTURES CORRESPONENTS 
A LA RELACIÓ Q/2016/1927 
CORRESPONENT AL CENTRE: REFUGI 
TOSSALS VERDS. 

INTERVENCIÓ 
GRAL. 

847 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

26-10-16 APROVAR FACTURES 
ADO 

APROVAR FACTURES CORRESPONENTS 
A LA RELACIÓ Q/2016/1928 
CORRESPONENT AL CENTRE: REFUGI 
SON AMER. 

INTERVENCIÓ 
GRAL. 

665,5 
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DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

26-10-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT OBLIGACIÓ A FAVOR 
DE GRAM ILLES BALEARS 21, S.L. 

INTERVENCIÓ 
GRAL.  

7804,5 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

26-10-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT OBLIGACIÓ A FAVOR 
DE SIGNEWORDS, S.C.P. 

INTERVENCIÓ 
GRAL. 

675,01 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

26-10-16 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVAR FACTURES CORRESPONENTS 
A LA RELACIÓ Q/2016/1865 DEL SERVEI 
SA DRAGONERA. 

INTERVENCIÓ 
GRAL. 

36,77 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

26-10-16 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVAR FACTURES CORRESPONENTS 
A LA RELACIÓ Q/2016/1867 DEL SERVEI 
CAMINA PER MALLORCA. 

INTERVENCIÓ 
GRAL. 

74,61 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

26-10-16 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVAR FACTURES CORRESPONENTS 
A LA RELACIÓ Q/2016/1869 DEL SERVEI 
DE FINQUES PÚBLIQUES. 

INTERVENCIÓ 
GRAL. 

343,46 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

26-10-16 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVAR FACTURES CORRESPONENTS 
A LA RELACIÓ Q/2016/1977 DEL SERVEI 
DE FINQUES PÚBLIQUES. 

INTERVENCIÓ 
GRAL. 

108,48 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

26-10-16 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVAR FACTURES CORRESPONENTS 
A LA RELACIÓ Q/2016/1978 DEL SERVEI 
DE MEDI AMBIENT. 

INTERVENCIÓ 
GRAL. 

215,62 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

26-10-16 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVAR FACTURES CORRESPONENTS 
A LA RELACIÓ Q/2016/1909 DEL SERVEI 
CAMINA PER MALLORCA. 

INTERVENCIÓ 
GRAL. 

37,35 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

27-10-16 APROVAR FACTURES 
ADO 

APROVAR FACTURES CORRESPONENTS 
A LA RELACIÓ Q/2016/1775 DEL SERVEI 
SA DRAGONERA. 

INTERVENCIÓ 
GRAL. 

506,67 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

27-10-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT OBLIGACIÓ A FAVOR 
DE NORTHGATE ESPAÑA RENTING 
FLEXIBLE, S.A. 

INTERVENCIÓ 
GRAL. 

464,6 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

27-10-16 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVAR FACTURES CORRESPONENTS 
A LA RELACIÓ Q/2016/1975 DEL SERVEI 
MALLORCA I LA MAR. 

INTERVENCIÓ 
GRAL. 

99,99 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

27-10-16 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVAR FACTURES CORRESPONENTS 
A LA RELACIÓ Q/2016/1976 DEL SERVEI 
MALLORCA I LA MAR. 

INTERVENCIÓ 
GRAL. 

429,15 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

27-10-16 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVAR FACTURES CORRESPONENTS 
A LA RELACIÓ Q/2016/1870 DEL SERVEI 
DE FINQUES PÚBLIQUES. 

INTERVENCIÓ 
GRAL. 

272,25 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

27-10-16 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVAR FACTURES CORRESPONENTS 
A LA RELACIÓ Q/2016/1913 DEL SERVEI 
DE FINQUES PÚBLIQUES.. 

INTERVENCIÓ 
GRAL. 

830,78 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

27-10-16 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVAR FACTURES CORRESPONENTS 
A LA RELACIÓ Q/2016/1872 DEL SERVEI 
DE MEDI AMBIENT. 

INTERVENCIÓ 
GRAL. 

1106,36 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

27-10-16 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVAR FACTURES CORRESPONENTS 
A LA RELACIÓ Q/2016/1873 DEL SERVEI 
DE MEDI AMBIENT. 

INTERVENCIÓ 
GRAL. 

565,41 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

27-10-16 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVAR FACTURES CORRESPONENTS 
A LA RELACIÓ Q/2016/1979 DEL SERVEI 
DE MEDI AMBIENT. 

INTERVENCIÓ 
GRAL. 

1131,78 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

27-10-16 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVAR FACTURES CORRESPONENTS 
A LA RELACIÓ Q/2016/1989 DEL SERVEI 
DE MEDI AMBIENT. 

INTERVENCIÓ 
GRAL. 

99,72 
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DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

27-10-16 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVAR FACTURES CORRESPONENTS 
A LA RELACIÓ Q/2016/1990 DEL SERVEI 
DE MEDI AMBIENT. 

INTERVENCIÓ 
GRAL. 

521,13 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

28-10-16 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVAR FACTURES CORRESPONENTS 
A LA RELACIÓ Q/2016/1943 DEL 
SERVEIDE MEDI AMBIENT. 

INTERVENCIÓ 
GRAL. 

64,59 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

28-10-16 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVAR FACTURES CORRESPONENTS 
A LA RELACIÓ Q/2016/2230 DEL SERVEI 
MALLORCA I LA MAR. 

INTERVENCIÓ 
GRAL. 

752 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

28-10-16 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVAR FACTURES CORRESPONENTS 
A LA RELACIÓ Q/2016/1942 DEL SERVEI 
DE MEDI AMBIENT. 

INTERVENCIÓ 
GRAL. 

738,18 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

28-10-16 APROVAR FACTURES 
ADO 

APROVAR FACTURES CORRESPONENTS 
A LA RELACIÓ Q/2016/2015 DEL SERVEI 
DE MEDI AMBIENT. 

INTERVENCIÓ 
GRAL. 

118,9 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

28-10-16 APROVAR FACTURES 
ADO 

APROVAR FACTURES CORRESPONENTS 
A LA RELACIÓ Q/2016/1998 DEL SERVEI 
DE FINQUES PÚBLIQUES. 

INTERVENCIÓ 
GRAL. 

178,38 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

2-11-16 ALTRES AUTORITZACIÓ TANCAMENT REFUGI 
PONT ROMÀ, TM POLLENÇA PER DIES DE 
NADAL 2016-7. 

VARIS   

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

2-11-16 AUTORITZACIÓ 
DESPLAÇAMENT 

AUTORITZACIÓ REALITZACIÓ CURSA 
CAIMARI EPIC TRAIL 2016. 

VARIS   

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

2-11-16 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVAR FACTURES CORRESPONENTS 
A LA RELACIÓ Q/2016/1944 DEL SERVEI 
DE FINQUES PÚBLIQUES.. 

INTERVENCIÓ 
GRAL. 

132,7 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

2-11-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT OBLIGACIÓ A FAVOR 
DE DYRECO PALMA, S.L. 

INTERVENCIÓ 
GRAL. 

141 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

3-11-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT OBLIGACIÓ A FAVOR 
DE AJUNTAMENT DE PALMA PER CESSIÓ 
ÚS TERRENYS FINCA SON REUS, ANY 
2016. 

INTERVENCIÓ 
GRAL. 

31290,45 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

3-11-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT OBLIGACIÓ A FAVOR 
DE AJUNTAMENT DE PALMA PER CESSIÓ 
ÚS TERRENYS FINCA SON REUS, ANY 
2015. 

INTERVENCIÓ 
GRAL. 

31290,45 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

3-11-16 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA FIXA 

JUSTIFICACIÓ BESTRETA CAIXA FIXA 
J/2016/163 CORRESPONENT A LA 
RELACIÓ J/2016/163. 

INTERVENCIÓ 
GRAL. 

784,87 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

10-11-16 AUTORITZACIÓ 
ESPECIAL DE 
CIRCULACIÓ 

AUTORITZACIÓ PER REALITZACIÓ 
ACTIVITAT "XVI MARXA DE 
REGULARITAT". 

VARIS   

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

16-9-16 INCLUSIÓ NÒMINA 
DESPESES 
QUILOMETRATGE 

INCLUSIÓ NÒMINA DESPESES 
QUILOMETRATGE A TREBALLADORS 
DEP. MEDI AMBIENT. 

VARIS 229,58 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

27-9-16 COMPENSACIÓ HORES 
FORMACIÓ 

COMPENSACIÓ DE DIES PER HORES DE 
FORMACIÓ AL TREBALLADOR JAAR. 

VARIS   

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

7-10-16 AUTORITZACIÓ 
DESPLAÇAMENT 

AUTORITZACIÓ DE DESPLAÇAMENT EN 
COMISSIÓ DE SERVEIS DEL 
TREBALLADOR SR. JFA. 

VARIS   

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

7-10-16 AUTORITZACIÓ 
DESPLAÇAMENT 

AUTORITZACIÓ DE DESPLAÇAMENT EN 
COMISSIÓ DE SERVEIS AL 
TREBALLADOR SR. JPM. 

VARIS   
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DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

11-10-16 INCLUSIÓ NÓMINA 
INDEMNITZACIÓ 

INCLUSIÓ EN NÒMINA INDEMNITZACIONS 
PER RAÓ DEL SERVEI A. TREBALLADOR 
SR. BGC. 

VARIS 101,6 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

25-10-16 AUTORITZACIÓ 
DESPLAÇAMENT 

AUTORITZACIÓ DESPLAÇAMENT EN 
COMISSIÓ DE SERVEIS DEL 
TREBALLADOR SR. BGC. 

VARIS   

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

25-10-16 COMPENSACIÓ HORES 
FORMACIÓ 

COMPENSACIÓ DE DIES PER HORES DE 
FORMACIÓ AL TREBALLADOR MCM. 

VARIS   

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

26-10-16 DEDUCCIÓ 
RETRIBUCIONS 

DEDUCCIÓ PROPORCIONAL 
RETRIBUCIONS ALUMNES 
TREBALLADORS PROJ. GARANTIA 
JUVENIL ES MURTAR DE SON AMER. 

VARIS 75,3 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

26-10-16 DEDUCCIÓ 
RETRIBUCIONS 

DEDUCCIÓ PROPORCIONAL 
RETRIBUCIONS ALUMNES 
TREBALLADORS PROJ. GARANTIA 
JUVENIL ES MURTAR DE SON AMER. 

VARIS 37,65 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

2-11-16 INCLUSIÓ NÓMINA 
INDEMNITZACIÓ 

INCLUSIÓ EN NÒMINA PER 
INDEMNITZACOPNS PER RAÓ DEL 
SERVEI A LA TREBALLADORA SRA. IFG 

VARIS 373,28 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

2-11-16 INCLUSIÓ NÓMINA 
INDEMNITZACIÓ 

INCLUSIÓ EN NÒMINA D'INDEMNITZACIÓ 
PER RAÓ DEL SERVEI A FAVOR DEL 
TREBALLADOR SR. BGC. 

VARIS 259,71 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

7-11-16 AUTORITZACIÓ 
DESPLAÇAMENT 

AUTORITZACIÓ DESPLAÇAMENT EN 
COMISSIÓ DE SERVEIS A FAVOR DE LA 
TREBALLADORA SRA. MMMM. 

VARIS   

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

7-11-16 AUTORITZACIÓ 
DESPLAÇAMENT 

AUTORITZACIÓ DESPLAÇAMENT EN 
COMISSIÓ DE SERVEIS A FAVOR DE LA 
TREBALLADORA SRA. MCER. 

VARIS   

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

10-11-16 FINALITZACIÓ 
CONTRACTE LABORAL 

FINALITZACIÓ CONTRACTE 
TREBALLADORA SRA. MJCP DEL DEP. 
MEDI AMBIENT PER BAIXA VOLUNTÀRIA. 

VARIS   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

6-7-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT D'OBLIGACIÓ A FAVOR 
DE UP7 BALEAR, S.L., CORRESPONENT 
AL CONTRACTE RELATIU DEL SERVEI DE 
MANTENIMENT HARDWARE DEL PARC 
MICROINFORMÀTIC DEL CIM 

CONSELLER 
D'ECONOMIA I 
HISENDA 

719,95 

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

6-10-16 PERMÍS PATERNITAT LLICÈNCIA PATERNITAT DEL 28/09/2016 
AL 12/10/2016 

RLM   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

6-10-16 RECONEIXEMENT 100% 
RETRIBUCIONS IT 

INICI IT COMPLEMENT 100% AMB DATA 
29/06/2016 I FINALITZACIÓ EN DATA 
29/06/2016 

BRF   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

6-10-16 RECONEIXEMENT 100% 
RETRIBUCIONS IT 

INICI IT COMPLEMENT 100% EN DATA 
15/06/2016 I DATA FINALITZACIÓ EL DIA 
27/09/2016 

JMSA   
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DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

6-10-16 CESSAMENT EN LLOC 
DE TREBALL 

FI DEL NOMENAMENT  AMB DATA 
11/10/2016 

JMRG   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

6-10-16 CESSAMENT EN LLOC 
DE TREBALL 

FI DEL NOMENAMENT EN EL LLOC DE 
TREBALL EN DATA 11/10/2016 

ADPE   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

6-10-16 CESSAMENT EN LLOC 
DE TREBALL 

FI DEL NOMENAMENT EN EL LLOC DE 
TREBALL EN  DATA 09/10/2016 

CMO   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

6-10-16 ALTRES RECONÈIXER EL DRET A PERCEBRE 
L'AJUDA PER ESCOLARITAT 
CORRESPONENT AL SEU FILL, AMB 
EFECTES DE DIA 03/10/2016 

OVT   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

6-10-16 ABONAR HORES 
EXTRAORDINÀRIES 

INCLOURE A LA NÒMINA LES HORES 
EXTRAORDINÀRIES CORRESPONENT AL 
MES DE SETEMBRE DE 2016 

FBA   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

6-10-16 ABONAR HORES 
EXTRAORDINÀRIES 

INCLOURE A LA NÒMINA DE SETEMBRE 
DE 2016, LES HORES EXTRAORDINÀRIES 
INDICADES 

VARIS 
TREBALLADOR
S 

  

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

6-10-16 ABONAR HORES 
EXTRAORDINÀRIES 

INCLOURE A LA NÒMINA HORES 
EXTRAORDINÀRIES CORRESPONENTS 
AL MES DE SETEMBRE DE 2016 

VARIS 
TREBALLADOR
S 

  

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

6-10-16 ABONAR HORES 
EXTRAORDINÀRIES 

INCLOURE A LA NÒMINA HORES 
EXTRAORDINÀRIES CORRESPONENT AL 
MES DE SETEMBRE.  

VARIS 
TREBALLADOR
ES 

  

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

6-10-16 REDUCCIÓ JORNADA 
LABORAL 

CONCEDIR LA REDUCCIÓ D'UNA HORA 
DE LA, JORNADA LABORAL AL SR. RLM, A 
PARTIR DEL DIA 13/10/2016 

RLM   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

29-7-16 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

DISPOSICIÓ DESPESA CORRESPONENT 
AL PERÍODE DEL 01/01/2016 AL 22/01/2016 
DEL CONTRACTE RELATIU AL SERVEI DE 
MANTENIMENT DEL PROGRAMA GESTIÓ 
DE RH DEL CIM.  

INTERVENCIÓ 
GENERAL 

1582,07 



171 

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

9-9-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONÈIXER OBLIGACIÓ 
CORRESPONENT A LA CONTRACTACIÓ 
MENOR DE SUBMINISTRAMENT ANY 2016 
BIDONS D'AIGUA I TASSONS PER LA 
FONT D'AIGUA DEL SERVEI 
D'INFORMÀTICA.  A FAVOR DE EDEN 
SPRINGS ESPAÑA 

CONSELLER 
D'ECONOMIA I 
HISENDA 

33,2 

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

19-9-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONÈIXER OBLIGACIÓ 
CORRESPONENT AL CONTRACTE 
RELATIU A "RECOLLIDA SELECTIVA DE 
RESIDUS ELÈCTRICS I GÀBIA DE 
RECICLATGE" DEL MES DE JUNY A 
FAVOR DE TRATAMIENTO ELECTRONICO 
BALEARES.  

CONSELLER 
ECONOMIA I 
HISENDA 

88 

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

19-9-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONÈIXER OBLIGACIÓ DERIVADA 
FRA. CE16-M-47, EN CONCEPTE DE 
SERVEI DE TELECOMUNICACIONS DEL 
CIM, LOT.1, XARXA MULTISERVEI MES 
D'ABRIL, A FAVOR DE VODAFONE ONO. 

CONSELLER 
D'ECONOMIA I 
HISENDA 

18452,5 

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

19-9-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONÈIXER OBLIGACIÓ DERIVADA DE 
FRA. 000421, DE 31/01/2016, PER 
MANTENIMENT DE PROGRAMA GESTIÓ 
DE RH A FAVOR DE CARLOS CATILLA 
INGENIEROS, SA. 

CONSELLER 
D'ECONOMIA I 
HISENDA 

1582,06 

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

19-9-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONÈIXER OBLIGACIÓ DERIVADA 
FRA. 001068, 29/04/2016, CONCEPTE 
MANTENIMENT PROGRAMA GESTIÓ RH, 
DE 23/01/2016 A 22/04/2016 A FAVOR DE 
CARLOS CASTILLA INGENIEROS,S.A. 

CONSELLER 
D'ECONOMIA I 
HISENDA 

6166,52 

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

19-9-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONÈIXER OBLIGACIÓ DERIVADA 
FRA. 001675, 21/07/2016, PER 
MANTENIMENT PROGRAMA GESTIÓ DE 
RH, DEL 23/04/2016 AL 22/07/2016, A 
FAVOR DE CARLOS CASTILLA 
INGENIEROS.SA. 

CONSELLER 
D'ECONOMIA I 
HISENDA 

6166,52 

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

20-9-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONÈIXER OBLIGACIÓ DERIVADA 
FRA. 31038, 24/06/16, DE CONTRACTACIÓ 
CENTRALITZADA SUBMINISTRAMENT 
RELATIU ADQUISICIÓ 150 PAQUETS 
PAPER DIN-A4 A, SERVEI INFORMATIVA A 
FAVOR DE INAPA ESPAÑA DISTRI. 

CONSELLER 
ECONOMIA I 
HISENDA 

390,23 

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

20-9-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONÈIXER OBLIGACIÓ DERIVADA 
FRA. 161388, 14/06/2016, DEL 
MANTENIMENT DE L'EINA ESCRIPTORI 
REMOT CITRIX" DEL 01/06/2016 AL 
31/12/2016, A FAVOR DE ASAC 
COMUNICACIONES, S.L. 

CONSELLER 
ECONOMIA I 
HISENDA 

2045,49 

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

20-9-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONÈIXER OBLIGACIÓ DERIVADA 
FRA. 1-81161, 01/07/16,  DEL SERVEI DE 
ZONES WI-FI DEL 01 AL 30/06/2016, A 
FAVOR DE WIFIBALEARES, S.L. 

CONSELLER 
D'ECONOMIA I 
HISENDA 

217,8 

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

20-9-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONÈIXER OBLIGACIÓ DERIVADA 
FRA. A16/6778, 17/06/2016, PER 
SUBMINISTRAMENT MATERIAL OFICINA 
FUNGIBLE DEL SERVEI INFORMATIVA 
ANY 2016 A FAVOR DE DISTRIBUCIONES 
UNIVERSAL MALLORCA, S.L. 

CONSELLER 
D'ECONOMIA I 
HISENDA 

241,56 
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DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

20-9-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONÈIXER OBLIGACIÓ DERIVADA 
FRA. 400983996, 07/07/2016, PER 
MANTENIMENT DE CÒPIES DE 
FOTOCOPIADORA CANNON 4235I, 
SERVEI INFORMATIVA, SEGON 
TRIMESTRE 2016, A FAVOR DE CANON 
ESPAÑA 

CONSELLER 
ECONOMIA I 
HISENDA 

66,67 

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

21-9-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONÈIXER OBLIGACIÓ DERIVADA 
FRA. 537, 13/07/2016, PER 
SUBMINISTRAMENT DE 10 RATOLINS 
LOGITECH, A FAVOR DE UP7 BALEAR. 

CONSELLER 
D'ECONOMIA I 
HISENDA 

90,15 

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

21-9-16 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

APROVAR CONTRACTACIONS MENORS, 
AUTORITZAR, DISPOSAR I RECONÈIXER 
OBLIGACIONS A FAVOR 
D'ADJUDICATARIS RELACIÓ Q2016/1807 

VARIS 1216,13 

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

29-9-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONÈIXER OBLIGACIÓ DERIVADA 
FRA. 75/03286441, 30/06/16, DE 
SUBMINISTRAMENT DE 5 BIDONS 
D'AIGUA PEL SERVEI D'INFORMATICA 
MES DE JUNY 2016, A FAVOR DE EDEN 
SPRINGS ESPAÑA, SAU 

CONSELL 
ECONOMIA I 
HISENDA 

22,83 

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

29-9-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONÈIXER OBLIGACIÓ DERIVADA 
FRA. 5771475 2023258, 18/07/2016, DEL 
SUBMINISTRAMENT RELATIU  A LA 
COMPRA DE 30 SAI's MONOLLOC I 7 SAIS 
MUTILLOC PEL SERVEI D'INFORMATICA,  

SCHNEIDER 
ELECTRIC IT 
SPAIN, S.L. 

3979,81 

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

29-9-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONÈIXER OBLIGACIÓ DERIVADA 
FRA. A16/7852, 15/07/16, DEL 
SUBMINISTRAMENT DE DIVERS 
MATERIAL D'OFICINA FUNGIBLE AL 
SERVEI INFORMÀTICA, A FAVOR DE 
DISTRIBUCIONES UNIVERSAL MALLORCA 
SL. 

CONSELLER 
ECONOMIA I 
HISENDA 

120,21 

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

29-9-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONÈIXER OBLIGACIÓ DERIVADA 
FRA. FRA0716-01287, 04/07/16, DEL 
MANTENIMENT DE WEBMAIL I AGENDA 
CORPORATIU, DEL MES DE JUNY DE 
2016 A FAVOR DE QUER SYSTEM 
INFORMATICA, S.L. 

CONSELLER 
ECONOMIA I 
HISENDA 

896,4 

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

29-9-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONÈIXER OBLIGACIÓ DERIVADA 
FRA. 201, 01/04/2016, DE LA TARIFA 
PLANA GESTIÓ RESIDUS ELECTRÒNICS 
MES D'ABRIL DE 2016, A FAVOR DE 
TRATAMIENTO ELECTRÒNICO 
BALEARES, S.L. 

CONSELLER 
ECONOMIA I  
HISENDA 

88 

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

4-10-16 AUTORITZACIÓ 
DESPLAÇAMENT 

AUTORITZAR DESPLAÇAMENT DE LA S.T. 
DE MODERNITZACIÓ  PER ASSISTIR AL I 
FORO D'INNOVACIÓ PÚBLICA, A 
MANRESA. DIES 5 I 6 D'OCTUBRE.  

S.T. 
MODERNITZACI
Ó I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

  

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

6-10-16 ALTRES ATORGAR COMPLEMENT 
PRODUCTIVITAT PER ACTIVITAT I 
DEDICACIÓ EXTRAORDINÀRIA MES DE 
JULIOL 2016 

VARIS 
TREBALLADOR
S DEL SERVEI 
DE BOMBERS 
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DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

6-10-16 ALTRES ATORGAR COMPLEMENT 
PRODUCTIVITAT PER ACTIVITAT I 
DEDICACIÓ EXTRAORDINÀRIA MES DE 
JULIOL 2016 

DISTINTS 
TREBALLADOR
S SERVEI DE 
BOMBERS 

  

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

6-10-16 ALTRES ATORGAR COMPLEMENT DE 
PRODUCTIVITAT MES D'AGOST DE 2016 

JFV   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

6-10-16 ALTRES ATORGAR COMPLEMENT DE 
PRODUCTIVITAT MESOS DARRER 
TRIMESTRE DE 2015 

PARS   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

6-10-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONÈIXER OBLIGACIÓ DERIVADA 
FRA. 841614428 DE 09/08/16, DE 
LLOGUER AMB OPCIÓ COMPRA 
FOTOCOPIADORA PEL SERVEIS 
GENERALS, LLAR DE LA JOVENTUT.  MES 
DE JULIOL 2016 

CONSELLER 
ECONOMIA I 
HISENDA 

166,58 

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

6-10-16 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

APROVAR CONTRACTACIÓ ADQUISICIÓ 
AUTOMOBIL ELECTRIC PEL SERVEIS 
GENERALS. AUTORITZAR I DISPOSAR LA 
DESPESA A FAVOR DE NISSAN IBERICA, 
SA 

DG 
RACIONALITZA
CIÓ I 
CENTRALITZACI
Ó DE LA 
SUBSECRETARI
A DEL 
MINISTERI 
D'HISENDA I 
ADMINISTRACIO
NS PÚBLIQUES I 
A NISSAN 
IBERICA, S.A. 

24366,98 

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

7-10-16 RETENCIONS DE 
NÒMINES 

RETENCIONS EN CONCEPTE DE QUOTES 
SINDICALS CORRESPONENTS AL MES DE 
SETEMBRE DE 2016 

CONSELLER 
ECONOMIA I 
HISENDA 

  

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

7-10-16 RETENCIONS DE 
NÒMINES 

RETENCIONS SINDICALS MES D'AGOST 
2016 

CONSELLER 
ECONOMIA I 
HISENDA 

  

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

7-10-16 DESESTIMAR 
SOL·LICITUD 

DESESTIMAR SOL·LICITUD DE 
RECONEIXEMENT DE TEMPS DE 
SERVEIS PRESTATS.  

JGA   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

7-10-16 DESESTIMAR 
SOL·LICITUD 

DESESTIMAR SOL·LICITUD DE 
RECONEIXEMENT DE TEMPS DE 
SERVEIS PRESTATS.  

BMH   
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DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

7-10-16 PRORROGA 
INTERINITAT 

PRÒRROGA DE LA PRESTACIÓ DE 
SERVEIS EN REGIM D'INTERINITAT PER 
ACUMULACIÓ DE TASQUES DES DEL DIA 
20/10/2016 FINS AL DIA 19/01/2017 

MBS   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

7-10-16 ALTRES RECONÈIXER EL DRET A PERCEBRE 
L'AJUDA PER ESCOLARITAT  
CORRESPONENT A LA SEVA FILLA, AMB 
EFECTES DE DIA 07/10/2016 

JCR   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

7-10-16 ALTRES APROVAR SISTEMA DE SORTEIG PER 
SELECCIONAR VOCALS DE LES JUNTES 
QUALIFICADORES PER A CONSTITUIR 
BORSES DE TREBALL I ELS VOCALS DE 
LES COMISSIONS TÈCNIQUES DE 
VALORACIÓ. 

MEMBRES QUE 
EN FORMEN 
PART, 
INTRANET I 
WEB DEL CIM 

  

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

7-10-16 ALTRES RECONÈIXER EL DRET A PERCEBRE 
L'AJUDA PER ESCOLARITAT 
CORRESPONENT AL SEU FILL, AMB 
EFECTES DE DIA 01/11/2016 

RLM   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

7-10-16 ALTRES INCREMENT DE L'IMPORT ANUAL 
ESTABLERT AL PUNT 5-B DE LES 
INSTRUCCIONS PER A CONCEDIR 
COMPLEMENTS DE PRODUCTIVITAT 
APROVADES EN EL PLE DE 02/07/2009.  

JMBG   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

7-10-16 CESSAMENT EN LLOC 
DE TREBALL 

CESSAMENT EN LLOC DE TREBALL PER 
JUBILACIÓ VOLUNTÀRIA EN DATA 
26/10/2016 

ANM   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

7-10-16 ALTRES DE JUBILACIÓ VOLUNTÀRIA AMB DATA 
26/10/2016 

ANM   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

10-10-16 CESSAMENT EN LLOC 
DE TREBALL 

CESSAMENT EN LLOC DE TREBALL PER 
BAIXA VOLUNTÀRIA EN DATA 07/10/2016 

STS   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

10-10-16 COMISSIÓ DE SERVEIS COMISSIÓ DE SERVEIS DES DE LA CAIB 
DEL 10/10/2016 FINS AL 09/10/2017 

CLS   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

10-10-16 PRORROGA 
INTERINITAT 

PRÒRROGA DE LA PRESTACIÓ DE 
SERVEIS EN RÈGIM D'INTERINITAT PER 
ACUMULACIÓ DE TASQUES DEL 
11/10/2016 FINS AL DIA 10/01/2017 

ASF   
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DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

10-10-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONÈIXER OBLIGACIÓ A FAVOR DE 
SALABERT E HIJOS, S.A., PER A LA 
CONTRACTACIÓ DE SUBMINISTRAMENT 
DE MATERIAL D'OFICINA PER SERVEIS 
GENERALS.  

CONSELLER 
D'ECONOMIA I 
HISENDA 

305,52 

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

10-10-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONÈIXER OBLIGACIÓ A FAVOR DE 
S.E. CORREOS Y TELEGRAFOS, SA, 
RELATIVA A LA FACTURACIÓ DEL 
SERVEIS DE CORREUS DEL MES 
D'AGOST DE 2016 

CONSELLER 
D'ECONOMIA I 
HISENDA 

302,5 

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

10-10-16 INICIAR EXPEDIENT INICIAR EXPEDIENT PER A LA 
CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT 
D'UN FURGO LLEUGER PEL DEPT. DE 
MEDI AMBIENT 

INTERVENCIÓ 
GENERAL DEL 
CIM 

  

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

10-10-16 DEIXAR SENSE EFECTE DEIXAR SENSE EFECTE LA RESOLUCIÓ 
DE LA CONSELLERA DE MODERNITZACIÓ 
I FP DE 01/09/2016, D'AUTORITZACIÓ, 
DISPOSICIÓ I RECONEIXEMENT 
OBLIGACIONS RELACIÓ FRES. 
Q/2016/1557, IMPORT 503,05 

?   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

10-10-16 ALTRES REBUTJAR FRA. 2016 0000030260 PER 
IMPORT DE 254,81¤, ENTRE ALTRES, "PT 
1516048 DE 01/07/2016 MANO DE OBRA" 
DE L'ENTITAT COFELY ESPAÑÁ, SA. 

PERSONES 
INTERESSADES 

  

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

10-10-16 ALTRES REBUTJAR FRA. 2016 0000030260 PER 
IMPORT DE 254,81¤, ENTRE ALTRES, "PT 
1516048 DE 01/07/2016 MANO DE OBRA" 
DE L'ENTITAT COFELY ESPAÑÁ, SA. 

PERSONES 
INTERESSADES 

  

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

10-10-16 ALTRES REBUTJAR FRA. 2016 0000030348 
IMPORT 116,16¤, PER "PT1601344 DE 
25/08/2016 MANO DE OBRA" DE L'ENTITAT 
COFELY ESPAÑA SA. 

PERSONES 
INTERESSADES 

  

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

10-10-16 ALTRES REBUTJAR FRA. 2016 0000030353, 
IMPORT 251,68 ¤, "PT 1515399 DE 26/07/16 
MANO DE OBRA" DE L'ENTITAT COFELY 
ESPAÑA, SA. 

PERSONES 
INTERESSADES 

  

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

10-10-16 ALTRES REBUTJAR FRA. 2016 0000030161 
IMPORT 48,40, "PT 1529762 DE 02/06/16 
MANO DE OBRA" DE L'ENTITAT COFELY 
ESPAÑA 

PERSONES 
INTERESSADES 

  

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

10-10-16 ALTRES REBUTJAR FRA. 2016 0000030253, 
IMPORT 116,16¤, CONCEPTE "PT 1515650 
MANO DE OBRA" DE L'ENTITAT COFELY 
ESPAÑA, S.A. 

PERSONES 
INTERESSADES 
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DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

10-10-16 ALTRES REBUTJAR FRA. 2016 0000030263, 
IMPORT 105,27¤, CONCEPTE "PT 1515371 
DE 30/06/16 MANO DE OBRA" DE 
L'ENTITAT COFELY ESPAÑA, S.A. 

PERSONES 
INTERESSADES 

  

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

10-10-16 ALTRES REBUTJAR FRA 2016 0000030267, 
IMPORT 140,36¤, CONCEPTE "PT 1515372 
DE 30/06/16 MANO DE OBRA" DE 
L'EMPRESA COFELY ESPAÑA, S.A.A 

PERSONES 
INTERESSADES 

  

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

10-10-16 ALTRES REBUTJAR FRA. 2016 0000030270, 
IMPORT 105,27, OBJECTE "·PT 1515370 
DE 30/06/16 MANO DE OBRA" DE 
L'ENTITAT COFELY ESPAÑA, S.A.A 

PERSONES 
INTERESSADES 

  

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

10-10-16 ALTRES REBUTJAR FRA. 2016 0000030272, 
IMPORT 148,78¤, CONCEPTE "PT 1602038 
DE 22/07/16 MANO DE OBRA" DE 
L'ENTITAT COFELY ESPAÑA, S.A. 

PERSONES 
INTERESSADES 

  

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

10-10-16 ALTRES REBUTJAR FRA. 2016 0000030342, 
IMPORT 2.035,22¤, CONCEPTE "PT 
1515369 DE 30/06/16 MANO DE OBRA" DE 
L'ENTITAT COFELY ESPAÑA, SA. 

PERSONES 
INTERESSADES 

  

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

10-10-16 ALTRES REBUTJAR FRA. 2016 0000030343, 
IMPORT 2.035,22¤, OBJECTE "PT 1429047 
-1429099 I 1429085 MANO DE OBRA" DE 
L'ENTITAT COFELY ESPAÑA, S.A. 

PERSONES 
INTERESSADES 

  

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

10-10-16 ALTRES REBUTJAR FRA. 2016 0000030346, 
IMPORT 67,76¤, OBJECTE "PT 1602036 DE 
22/07/16 MANO DE OBRA" DE L'ENTITAT 
COFELY ESPAÑA, S.A. 

PERSONES 
INTERESSADES 

  

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

10-10-16 ALTRES REBUTJAR FRA. 2016 0000030349, 
IMPORT 135,52¤, OBJECTE "PT 1602039 
DE 22/07/16 MANO DE OBRA" DE 
L'ENTITAT COFELY ESPAÑA, S.A. 

PERSONES 
INTERESSADES 

  

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

10-10-16 ALTRES REBUTJAR FRA. 2016 0000030354, 
IMPORT 251,68¤, OBJECTE "PT 1532714 
DE 08/08/16 MANO DE OBRA" DE 
L'ENTITAT COFELY ESPAÑA, S.A. 

PERSONES 
INTERESSADES 

  

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

10-10-16 ALTRES REBUTJAR FRA. 2016 0000030406, 
IMPORT 67,76¤, OBJECTE "PT 1602035 DE 
22/07/16 MANO DE OBRA" DE L'ENTITAT 
COFELY ESPAÑA, S.A. 

PERSONES 
INTERESSADES 
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DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

10-10-16 ALTRES REBUTJAR FRA. 2016 0000030408, 
IMPORT 67,76¤, OBJECTE "PT 1602037 DE 
22/07/16 MANO DE OBRA" DE L'ENTITAT 
COFELY ESPAÑA, S.A. 

PERSONES 
INTERESSADES 

  

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

10-10-16 ALTRES REBUTJAR FRA. CJ16-41, IMPORT 
1.879,022¤, OBJECTE "TRABAJOS 
REALIZADOS DE MANTENIMIENTO Y 
CONSERVACION DURANTE EL MES DE 
JULIO" DE L'ENTITAT ROIG OBRES I 
SERVEIS I MEDI AMBIENT.  

PERSONES 
INTERESSADES 

  

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

10-10-16 INICIAR EXPEDIENT INICIAR L'EXPEDIENT PER A 
L'ADQUISICIÓ DE L'IMMOBLE "CASA DE 
TONI CATANY" 

INTERVENCIÓ 
GENERAL DEL 
CIM I AL DEPT. 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS. 

  

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

11-10-16 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

D'AUTORITZACIÓ I DISPOSICIÓ DE LA 
DESPESA DE LA CONTRACTACIÓ MENOR 
DEL SUBMINISTRAMENT DE 2 
RELLOTGES LECTORS PEL SISTEMA DE 
CONTROL HORARI I ACCÉS DEL CIM, A 
FAVOR DE LIMIT TECNOLOGIES, S.L. 

INTERVENCIÓ 
GENERAL I 
CONTRACTISTA 

3615,48 

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

11-10-16 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

AUTORITZAR, DISPOSAR I RECONÈIXER 
OBLIGACIÓ DERIVADA DE LA FACTURA 
RELACIÓ Q/2016/1837 RELATIVA A 
DESPESES DE SERVEIS GENERALS 

CONSELLER 
D'ECONOMIA I 
HISENDA 

2946,98 

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

11-10-16 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

APROVACIÓ DE LA CONTRACTACIÓ 
CENTRALIZADA, ADQUISICIÓ 200 
LLICÈNCIES DE PAQUETS OFIMÀTICS 
(OLP) PER A DIFERENTS DEPT. DEL CIM. 
ADJUDICAR LLICÈNCIA A SPECIALIST 
COMPUTER CENTRES,S.L. 

DIRECCIÓ 
GENERAL DE 
RACIONALITZA
CIÓ I 
CENTRALITZACI
Ó DE LA 
CONTRACTACI
Ó DE  LA 
SUBSECRETARI
A DEL 
MINISTERI 
D'HISENDA I 
ADMINISTRACIO
NS PÚBLIQUES I 
A SPECIALIST 
COMPUTER 
CENTRES,S L. 

64848,11 

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

11-10-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

APROVAR 1ª CERTIFICACIÓ D'OBRA MES 
FEBRER 2016, REFORMA INTERIOR PARC 
BOMBERS INCA. RECONÈIXER 
OBLIGACIÓ A FAVOR DE 
CONSTRUCCIONES OLIVES, S.L. 

CONSELLER 
ECONOMIA I 
HISENDA 

16338,1 

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

11-10-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONÈIXER OBLIGACIÓ RELATIVA A 
DESPESES DEL SERVEI DE NETEJA DE 
NOVEMBRE I DESEMBRE 2015, ED. DE LA 
ITV. 

CONSELLER 
ECONOMIA I 
HISENDA 

1689,17 
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DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

13-10-16 ALTRES CONVOCAR COBERTURA TEMPORAL, EN 
RÈGIM DE COMISSIÓ DE SERVEIS DE 
CARÀCTER VOLUNTÀRIA, LLOC TREBALL 
CAP DE SECCIÓ DE PREVENCIÓ DEL 
SERVEI TÈCNIC DE RH 

TAULER 
D'EDICTES 
LLAR DE LA 
INFÀNCIA, DE 
L'IMAS I A 
EFECTES 
INFORMATIUS A 
L'INTRANET 

  

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

13-10-16 ALTRES RECTIFICAR L'ERROR MATERIAL DE LA 
DESIGNACIÓ DEL PROFESSORAT QUE 
HA D'IMPARTIR L'ACTIVITAT FORMATIVA 
"LA NOVA LLEI DE PROCEDIMENT 
ADMINISTRATIU COMÚ DE LES 
ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES" 

DIRECCIÓ 
INSULAR DE 
FUNCIÓ 
PÚBLICA, 
SERVEI DE RH, I 
A LA PERSONA 
INTERESSADA 

  

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

13-10-16 ALTRES PER DESIGNAR PROFESSORAT PER 
IMPARTIR ACTIVITAT FORMATIVA "CURS 
DE GESTIÓ DE DADES GPS" ELS DIES 20, 
21, 24, 25, 27 I 2 DE NOVEMBRE 

DIRECCIÓ 
INSULAR DE FP, 
SERVEI 
D'ADMINISTRAC
IÓ 
ELECTRÒNICA I 
PERSONA 
INTERESSADA 

  

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

13-10-16 ALTRES DE DESIGNACIÓ PROFESSORAT PER 
IMPARTIR ACTIVITAT FORMATIVA "CURS 
DE GESTIÓ DE DADES GPS" DIES 20, 21, 
24, 25 27 I 02 NOVEMBRE, DURADA 20 
HORES, PRESENCIAL 

DIRECCIÓ 
INSULAR DE 
FUNCIÓ 
PÚBLICA, 
SERVEI 
D'ADMINISTRAC
IÓ 
ELECTRÒNICA, 
A PERSONA 
INTERESSADA 

  

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

13-10-16 ABONAR HORES 
EXTRAORDINÀRIES 

INCLOURE EN NÒMINA HORES 
EXTRAORDINÀRIES DEL MES D'OCTUBRE 
2016 

BSM   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

13-10-16 ALTRES CONCEDIR LA FLEXIBILITZACIÓ HORÀRIA 
SOL·LICITADA, AMB EFECTES 29/09/2016 

FAMG   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

13-10-16 CESSAMENT EN LLOC 
DE TREBALL 

BAIXA VOLUNTÀRIA EN EL LLOC DE 
TREBALL EN DATA 09/10/2016 

MFA   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

13-10-16 NOMENAMENT 
FUNCIONARI INTERÍ 

NOMENAMENT PERSONAL INTERÍ PER 
SUBSTITUIR A LA SRA. EMJP, AMB DATA 
EFECTES 25/10/2016 

MSS   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

13-10-16 ALTRES ABONAR A LA SRA. CLS, AMB EFECTES 
DES DEL DIA 10/10/2016, L'IMPORT 
CORRESPONENT A 5 TRIENNIS 

CLS   
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DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

13-10-16 REDUCCIÓ JORNADA 
LABORAL 

CONCEDIR A LA SRA. CAP, LA REDUCCIÓ 
D'UN 23,33% DE LA SEVA JORNADA, A 
PARTIR DEL DIA 04/10/2016 

CAP   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

13-10-16 ALTRES PER ENCARREGAR A PROACTIVANET LA 
REALITZACIÓ DE L'ACTIVITAT 
FORMATIVA "CURS DE FORMACIÓ EN 
PROACTIVA: GESTIÓ INCIDÈNCIES" ELS 
DIES 18 I 19 D'OCTUBRE, FORMA 
PRESENCIAL 

DIRECCIÓ 
INSULAR DE 
FUNCIÓ 
PÚBLICA, 
SERVEI 
D'ADMINISTRAC
IÓ 
ECONÒNIMCA I 
PERSONA 
REPRESENTAN
T DE 
L'EMPRESA 

  

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

13-10-16 ALTRES PER DESIGNAR AL PROFESSORAT QUE 
HA D'IMPARTIR L'ACTIVITAT FORMATIVA 
"CURS DE GESTIÓ DE CONTINGUTS A 
L'INTRANET" ELS DIES 27 OCT, 2, 8 I 10 
DE NOV. FORMA PRESENCIAL 

DIRECCIÓ 
INSULAR DE FP, 
SERVEI DE RH, I 
PERSONA 
INTERESSADA 

  

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

13-10-16 ALTRES AUTORITZAR L'ABONAMENT I INCLOURE 
EN NÒMINA LES QUANTITATS EN 
CONCEPTE DE PRÒTESIS.  

VARIS 
TREBALLADOR
S 

2325,95 

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

13-10-16 RECONEIXEMENT DE 
TRIENNI 

RECONEIXEMENT DE TEMPS DE 
SERVEIS A EFECTES DEL CÒMPUT DE 
TRIENNIS 

RMAZ   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

13-10-16 RECONEIXEMENT DE 
TRIENNI 

RECONEIXEMENT DE TEMPS DE 
SERVEIS PRESTATS A EFECTES DEL 
CÒMPUT DE TRIENNIS 

MRGC   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

13-10-16 MODIFICACIÓ LLOC DE 
TREBALL 

MODIFICACIÓ EN EL LLOC DE TREBALL. 
SEGONS ACORD DE PLE DE 28/07/2016, 
AMB EFECTES 01/09/2016 

FPP   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

13-10-16 MODIFICACIÓ LLOC DE 
TREBALL 

MODIFICACIÓ EN EL LLOC DE TREBALL 
SEGONS ACORD DE PLE DE 28/07/2016, 
AMB EFECTES DE 01/09/2016 

MRDS   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

13-10-16 MODIFICACIÓ LLOC DE 
TREBALL 

MODIFICACIÓ EN EL LLOC DE TREBALL 
SEGONS ACORD DE PLE DE 28/07/2016 I 
AMB EFECTES 01/09/2016 

MALV   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

13-10-16 MODIFICACIÓ LLOC DE 
TREBALL 

MODIFICACIÓ EN EL LLOC DE TREBALL 
SEGONS ACORD DE PLE DE 28/07/2016+ I 
AMB EFECTES 01/09/2016 

RHR   
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DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

13-10-16 MODIFICACIÓ LLOC DE 
TREBALL 

MODIFICACIÓ EN EL LLOC DE TREBALL 
SEGONS ACORD DE PLE DE 28/07/2016 I 
AMB EFECTES 01/09/2016 

VGG   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

13-10-16 MODIFICACIÓ LLOC DE 
TREBALL 

MODIFICACIÓ EN EL LLOC DE TREBALL 
SEGONS ACORD DE PLE DE 28/07/2016 I 
AMB EFECTES 01/09/2016 

MJGB   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

13-10-16 MODIFICACIÓ LLOC DE 
TREBALL 

MODIFICACIÓ EN EL LLOC DE TREBALL 
SEGONS ACORD DE PLE DE 28/07/2016 I 
AMB EFECTES 01/09/2016 

CCB   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

13-10-16 MODIFICACIÓ LLOC DE 
TREBALL 

MODIFICACIÓ EN EL LLOC DE TREBALL 
SEGONS ACORD DE PLE DE 28/07/2016 I 
AMB EFECTES 01/09/2016 

RSS   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

13-10-16 MODIFICACIÓ LLOC DE 
TREBALL 

MODIFICACIÓ EN EL LLOC DE TREBALL 
SEGONS ACORD DE P LE DE 28/07/2016 I 
AMB EFECTES 01/09/2016 

MICP   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

13-10-16 MODIFICACIÓ LLOC DE 
TREBALL 

MODIFICACIÓ EN EL LLOC DE TREBALL 
SEGONS ACORD DE PLE DE 28/07/2016 I 
AMB EFECTES 01/09/2016 

CBR   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

13-10-16 RECONEIXEMENT DE 
TRIENNI 

RECONEIXEMENT DE TEMPS DE 
SERVEIS A EFECTES DEL CÒMPUT DE 
TRIENNIS 

CTB   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

13-10-16 ALTRES D'APROVACIÓ DEL PROTOCOL 
D'ACTUACIÓ FRONT L'ASSETJAMENT 
LABORAL AL CIM 

INTRANET DEL 
CIM 

  

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

13-10-16 DECLARACIÓ DESERT 
EL CONTRACTE 

DECLARAR DESERTA LICITACIÓ EXP. 
PER CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE 
MANTENIMENT I ACTUALITZACIÓ DEL 
PROGRAMA GESTIÓ TRIBUTÀRIA DEL 
CIM, PER RETIRAR L'OFERTA L'ÚNIC 
LICITADOR 

PERFIL DEL 
CONTRACTANT 

  

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

13-10-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONÈIXER OBLIGACIÓ A FAVOR DE 
CANON ESPAÑA,   RELATIVA A 
DESPESES DEL LLOGUER AMB OPCIÓ A 
COMPRA DE FOTOCOPIADORA PELS 
SERVEIS GENERALS DE LA LLAR DE LA 
JOVENTUT, DEL MES D'AGOST 2016 

CONSELLER 
D'ECONOMIA I 
HISENDA 

166,58 
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DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

13-10-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONÈIXER OBLIGACIÓ A FAVOR DE 
VISABREN SERVICIOS GENERALES, S.L. 
RELATIVA A DESPESES SERVEI AUXILIAR 
VIGILÀNCIA LA MISERICORDIA, PALAU 
REIAL I JARDINS NAZARET, MES DE 
JULIOL 2016 

CONSELLER 
D'ECONOMIA I 
HISENDA 

6185,32 

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

14-10-16 ALTRES JUBILACIÓ ANTICIPADA AMB DATA 
15/10/2016 

BDR   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

14-10-16 ALTRES AMPLIACIÓ JORNADA A 218 HORES AL 
LLOC DE TREBALL AMB EFECTES  DE DIA 
08/08/2016 

JCT   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

14-10-16 FINALITZACIÓ 
CONTRACTE LABORAL 

FI DEL PERÍODE DE CONTRACTE AMB 
DATA 15/10/2016 I CANVI CONTRACTE 
PER JUBILACIÓ DE LA SRA. BDR 

MSR   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

14-10-16 CONTRACTACIÓ 
PERSONAL LABORAL 

CONTRACTAR AMB RÈGIM LABORAL, 
MITJANÇANT CONTRACTE DE TREBALL 
D'INTERINITAT PER ANTICIPACIÓ DE 
L'EDAT DE JUBILACIÓ DE LA SRA. BDR,  
DEL 16/10/16 AL 15/10/17 

MSR   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

14-10-16 ABONAR HORES 
EXTRAORDINÀRIES 

INCLOURE EN LA NÒMINA LES HORES 
EXTRAORDINÀRIES REALITZADES EN EL 
MES DE SETEMBRE DE 2016 

VARIS   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

14-10-16 RECTIFICAR 
RESOLUCIÓ 

RECTIFICACIÓ DE LA RESOLUCIÓ PER A 
LA INCLUSIÓ D'ACTIVITATS FORMATIVES 
DINS EL PLA DE FORMACIÓ CONTINUADA 
DEL CIM PER A L'ANY 2016 

?   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

14-10-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONÈIXER OBLIGACIONS A FAVOR DE 
PREVIS GESTIÓN DE RIESGOS, S.L., 
RELATIVES A DESPESES DERIVADES 
DEL SPRL, CORRESPONENT AL 
PERIODES DE JUNY, JULIOL I AGOST DE 
2016 

CONSELLER 
D'ECONOMIA I 
HISENDA 

12250,77 

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

14-10-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONÈIXER OBLIGACIÓ A FAVOR DE 
CANON ESPAÑA, S.A., RELATIVA A 
DESPESES DE LLOGUER DE DUES 
FOTOCOPIADORES DE LA DI FUNCIÓ 
PUBLICA, MESOS DE JUNY, JULIOL I 
AGOST DE 2016 

CONSELLER 
D'ECONOMIA I 
HISENDA 

636,69 

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

14-10-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONÈIXER OBLIGACIÓ A FAVOR DEL 
COFIB, CORRESPONENT A RECEPTES 
DISPENSADES AL PERSONAL DEL CIM 
EN EL MES DE JULIOL DE 2016 

CONSELLER 
D'ECONOMIA I 
HISENDA 

2702,82 
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DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

14-10-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONÈIXER OBLIGACIÓ A FAVOR DEL 
COFIB CORRESPONENT A RECEPTES 
DISPENSADES AL PERSONAL DEL CIM 
EN EL MES DE JUNY 

CONSELLER 
D'ECONOMIA I 
HISENDA 

3577,63 

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

14-10-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONÈIXER OBLIGACIÓ A FAVOR DEL 
COFIB RELATIVA A RECEPTES 
DISPENSADES AL PERSONAL DEL CIM 
EN EL MES DE MAIG DE 2016 

CONSELLER 
D'ECONOMIA I 
HISENDA 

2794,31 

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

14-10-16 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

APROVAR LA CONTRACTACIÓ DE 
L'ADQUISICIÓ DE 15 IMPRESSORES HP 
LASERJET PELS DIFERENTES DEPT. DEL 
CIM.  AUTORITZAR I DISPOSAR LA 
DESPESA A FAVOR DE HEWLETT 
PACKARD ESPAÑOLA, SL 

HEWLET 
PACKARD I LA 
DIRECCIÓ 
GENERAL DE 
RACIONALITZA
CIÓ I 
CENTRALITZACI
Ó DE LA 
CONTRACTACI
Ó DE LA 
SUBSECRETARI
A DEL 
MINISTERI 
D'HISENDA I 
ADMONS. 
PÚBLIQUES 

5765,65 

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

14-10-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

APROVAR 2ª CERTIFICACIÓ OBRA MES 
DE MARÇ 2016 CORRESPONENT A 
L'OBRA DE REFORMA DEL PARC 
BOMBERS INCA. RECONÈIXER 
OBLIGACIÓ A FAVOR DE 
CONSTRUCCIONES OLIVES, S.L. 

CONSELLER 
ECONOMIA I 
HISENSA 

38191,67 

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

17-10-16 DEIXAR SENSE EFECTE DEIXAR SENSE EFECTES RESOLUCIÓ 
INICI EXP. ACCEPTACIÓ MARCA 
"MALLORCA FILM COMISSION" I 
DECLARAR L'ARXIU DE L'EXP 69/12 
D'ACCEPTACIÓ DE DONACIÓ A FAVOR 
DEL CIM DE LA MARCA 

PERSONES 
INTERESSADES 

  

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

17-10-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONÈIXER OBLIGACIÓ A FAVOR DE 
ROIG OBRES SERVEIS I MEDI AMBIENT, 
SA. DERIVADA DE FRES C16-42 I C16-73 
CORRESPONENT AL SERVEI DE 
MANTENIMENT I CONSERVACIÓ 
JARDINERIA LLAR JOVENTUT I INFÀNCIA, 
JULIOL I AGOST 2016 

CONSELLER 
D'ECONOMIA I 
HISENDA 

7564,15 

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

17-10-16 DEIXAR SENSE EFECTE DEIXAR SENSE EFECTE RESOLUCIÓ DE 
06/06/16 D'APROVACIÓ D'ADQUISICIÓ 
D'UNA FURGONETA PER A LA SECCIÓ DE 
MANTENIMENT DELS SERVEIS TÈCNICS 
DE MODERNITZACIÓ I FP 

PERSONES 
INTERESSADES 

  

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

17-10-16 NOMENAMENT 
FUNCIONARI INTERÍ 

NOMENAMENT D'INTERI AMB ERECTES 
17/10/2016 PER SUBSTITUIR AL SR. FGV 

ADPE   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

17-10-16 NOMENAMENT 
FUNCIONARI INTERÍ 

NOMENAMENT D'INTERI AMB EFECTES 
17/10/2016 

JMRG   
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DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

18-10-16 ALTRES CONVOCAR COBERTURA TEMPORAL, EN 
RÈGIM DE COMISSIÓ DE SERVEIS DE 
CARÀCTER VOLUNTÀRIA, DEL LLOC DE 
TREBALL DE CAP DE SECCIÓ DE LA 
SECCIÓ JURÍDICO-ADMVA. DEL SERVEI 
TÈCNIC DE RH.  

TAULER 
D'EDICTES 
LLAR DE LA 
INFÀNCIA, 
TAULER 
D'EDICTES DE 
L'IMAS I 
INTRANET 

  

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

18-10-16 ALTRES PER DESIGNAR AL PROFESSORAT QUE 
HA D'IMPARTIR L'ACTIVITAT FORMATIVA 
"CURS DE COMANDAMENT I CONTROL, 
(1ª EDICIÓ)" 

DIRECCIÓ 
INSULAR DE 
FUNCIÓ 
PÚBLICA, 
SERVEIS DE RH 
I PERSONA 
INTERESSADA 

  

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

18-10-16 ALTRES DESIGNAR AL PROFESSORAT QUE HA 
D'IMPARTIR ACTIVITAT FORMATIVA 
"CURS DE COMANDAMENT I CONTROL 
(1ª EDICIÓ)". 

DIRECCIÓ 
INSULAR DE 
FUNCIÓ 
PÚBLICA, 
SERVEI DE RH I 
PERSONA 
INTERESSADA 

  

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

18-10-16 ALTRES DESIGNAR AL PROFESSORAT QUE HA 
D'IMPARTIR ACTIVITAT FORMATIVA 
DENOMINADA "CURS DE COMANDAMENT 
I CONTROL (1ª EDICIÓ)" 

DIRECCIÓ 
INSULAR DE 
FUNCIÓ 
PÚBLICA, 
SERVEI DE RH I 
PERSONA 
INTERESSADA 

  

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

18-10-16 ALTRES  DESIGNAR PROFESSORAT PER 
IMPARTIR ACTIVITAT FORMATIVA "LA 
NOVA LLEI DE PROCEDIMENT 
ADMINISTRATIU COMÚ DE LES AAPP".  

DIRECCIÓ 
INSULAR DE FP, 
SERVEI DE RH I 
PERSONA 
INTERESSADA 

  

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

18-10-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONÈIXER OBLIGACIÓ A FAVOR DE 
CANON ESPAÑA, SA., RELATIVA A LA 
CONTRACTACIÓ DE LLOGUER AMB 
OPCIÓ DE COMPRA D'UNA 
FOTOCOPIADORA DE SERVEIS 
GENERALS, CORRESPONENT AL MES DE 
JULIOL DE 2016 

CONSELLER 
D'ECONOMIA I 
HISENDA 

166,58 

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

18-10-16 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA FIXA 

APROVAR EL COMPTE JUSTIFICATIU DE 
LA BESTRETA DE CAIXA FIXA J/2016/151  

INTERVENCIÓ 
GENERAL  

1259,19 

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

18-10-16 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA FIXA 

APROVAR EL COMPTE JUSTIFICATIU DE 
LA BESTRETA DE CAIXA FIXA J/2016/177 

INTERVENCIÓ 
GENERAL 

416,44 

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

18-10-16 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA FIXA 

APROVAR EL COMPTE JUSTIFICATIU DE 
LA BESTRETA DE CAIXA FIXA J/2016/181 

INTERVENCIÓ 
GENERAL 

151,68 

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

18-10-16 INICIAR EXPEDIENT INICIAR EXP. PER A L'ADHESIÓ DEL CIM 
A LA CENTRAL DE CONTRACTACIÓ DE LA 
FEDERACIÓ ESPANYOLA DE MUNICIPIS I 
PROVÍNCIES (FEMP) I A L'ACORD MARC 
PEL SUBMINISTRAMENT D'ELECTRICITAT 
EN ALTA I BAIXA TENSIÓ 

PERSONES 
INTERESSADES 
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DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

18-10-16 AUTORITZACIÓ 
DESPLAÇAMENT 

AUTORITZAR DESPLAÇAMENT DEL SR. 
JAM PER ASSISTIR A LA NOVENA 
JORNADA PRESENCIAL DEL MASTER EN 
CONTRACTACIÓN PUBLICA LOCAL. DIA 
04/11/2016 

JAB   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

18-10-16 ABONAR DESPESES 
QUILOMETRATGE 

AUTORITZAR ABONAMENT DESPESES 
DE DESPLAÇAMENT A LA SETENA I 
VUITENA JORNADES PRESENCIALS DE 
MASTER EN CONTRACTACIÓ PÚBLICA 
LOCAL A LA UNIVERSITAT AUTÒNOMA 
DE MADRID. 

JAM 136,9 

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

18-10-16 DEIXAR SENSE EFECTE DEIXAR SENSE EFECTE RESOLUCIÓ 
D'INICI D'EXPEDIENT PER A LA 
CONTRACTACIÓ DE L'ASSEGURANÇA DE 
DANYS DEL PATRIMONI DEL CIM. 

INTERVENCIÓ 
GENERAL DEL 
CIM 

  

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

18-10-16 REDUCCIÓ JORNADA 
LABORAL 

CONCEDIR A LA SRA. ECG LA REDUCCIÓ 
D'UN 20% DE LA SEVA JORNADA A 
PARTIR DEL DIA 01/11/2016 

ECG   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

18-10-16 CESSAMENT EN LLOC 
DE TREBALL 

CESSAMENT EN EL LLOC DE TREBALL 
AMB DATA 24/10/2016,  PER 
FINALITZACIÓ VOLUNTÀRIA DE LA 
COMISSIÓ DE SERVEIS D'ACORD AMB LA 
PETICIÓ DE 13/10/2016 

PMR   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

18-10-16 DESESTIMAR 
SOL·LICITUD 

DESESTIMAR SOL·LICITUD D'AJUDA 
ECONÒMICA D'ABONAMENT DE 
PROTESIS 

JRS   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

18-10-16 DESESTIMAR 
SOL·LICITUD 

DESESTIMAR SOL·LICITUD D'AJUDA 
ECONÒMICA D'ABONAMENT DE 
PRÒTESIS 

AJGS   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

18-10-16 PERMÍS PATERNITAT AMPLIACIÓ 1 SETMANA DE PERMÍS 
PATERNITAT PER FILL MAJOR DE 2 ANYS 
I MENOR DE 4 ANYS, DEL DIA 03/10/16 AL 
23/10/2016 

JMSV   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

18-10-16 CESSAMENT EN LLOC 
DE TREBALL 

CESSAMENT EN LLOC DE TREBALL EN 
DATA 31/10/2016 PER COMISSIÓ DE 
SERVEIS A LA CAIB 

ARPG   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

18-10-16 COMISSIÓ DE SERVEIS DE COMISSIÓ DE SERVEIS A LA CAIB 
AMB DATA 01/11/2016 FINS AL 31/10/2017 

ARPG   
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DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

18-10-16 MODIFICACIÓ LLOC DE 
TREBALL 

MODIFICACIÓ EN EL LLOC DE TREBALL 
SEGONS ACORD DE PLE DE 28/07/2016, 
AMB EFECTES ECONÒMICS DE 
01/09/2016 

AGA   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

18-10-16 DESESTIMAR 
SOL·LICITUD 

DESESTIMAR SOL·LICITUD DE 
RECONEIXEMENT DE TEMPS DE 
SERVEIS PRESTATS DES DEL 12/12/2005 
FINS AL 10/08/2015 

FLGM   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

18-10-16 RECONEIXEMENT 
SERVEIS PREVIS 

RECONEIXEMENT DE TEMPS DE 
SERVEIS A EFECTES DEL COMPUT DE 
TRIENNIS. 

JMCT   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

18-10-16 RECONEIXEMENT 
SERVEIS PREVIS 

RECONEIXEMENT DE TEMPS DE 
SERVEIS A EFECTES DEL COMPUT DE 
TRIENNIS 

ROA   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

18-10-16 RECONEIXEMENT 
SERVEIS PREVIS 

RECONEIXEMENT DE TEMPS DE 
SERVEIS A EFECTES DE CÒMPUT DE 
TRIENNIS 

CCA   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

18-10-16 RECONEIXEMENT DE 
TRIENNI 

RECONEIXEMENT  DE TRIENNI AMB 
EFECTES ECONÒMICS DE 01/10/2016 

MANG   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

18-10-16 RECONEIXEMENT DE 
TRIENNI 

RECONEIXEMENT DE TRIENNI AMB 
EFECTES ECONÒMICS DE DATA 
01/10/2016 

NBA   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

18-10-16 RECONEIXEMENT DE 
TRIENNI 

RECONEIXEMENT DE TRIENNI AMB 
EFECTES ECONÒMICS DE DATA 
01/08/2016. RECTIFICACIÓ RESOLUCIÓ 
05/10/2016, PER ERRADA EN LES DADES 
DEL LLOC DE TREBALL RESERVAT 

BFCR   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

18-10-16 ALTRES DE CITACIÓ A TERMINI A LES PERSONES 
INTERESSADES EL RECURS 
CONTENCIÓS ADMINISTRATIU  PROC. 
ABREUJAT 252/2016 DAVANT JUTJAT 
CONTENCIÓS ADMINISTRATIU Nº 1 DE 
PALMA 

BOIB   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

18-10-16 ALTRES CITACIÓ A TERMINI A LES PERSONES 
INTERESSADES EL RECURS 
CONTENCIÓS ADMINISTRATIU QUE ES 
SEGUEIX TRAMITS PROCEDIMENT 
ABREUJAT 258/2016, DAVANT JUTJAT 
CONTENCIOS ADM. Nº 3 DE PALMA 

PERSONES 
INTERESSADES 
I BOIB 
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DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

18-10-16 DESESTIMAR 
SOL·LICITUD 

DESESTIMAR SOL·LICITUD 
D'ABONAMENT D'AJUDA ECONÒMICA 
SOL·LICITADA PER MEDICAMENTS 

MBM   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

18-10-16 ALTRES CONCEDIR AL SR. FVG L'ALLIBERAMENT 
SINDICAL TOTAL, AMB EFECTES 
29/09/2016 

FVG   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

18-10-16 ALTRES ALLIBERAMENT SINDICAL TOTAL DEL SR. 
PMM AMB EFECTES DEL DIA 29/09/2016 

PMM   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

11-10-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT D'OBLIGACIÓ 
CORRESPONENT A LA CONTRACTACIÓ 
MENOR DE SERVEIS "CONSULTORIA DE 
SEGURETAT EN ELS SISTEMES 
D'INFORMACIÓ CORPORATIUS" A FAVOR 
DE ABAST SYSTEMS,S A. 

CONSELLER 
D'ECONOMIA I  
HISENDA 

9504,55 

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

18-10-16 INCLUSIÓ NÒMINA 
DESPESES 
QUILOMETRATGE 

INCLUSIÓ EN NÒMINA 
D'INDEMNITZACIONS PER RAÓ DEL 
SERVEI.  DESPLAÇAMENTS A 
BARCELONA 27/09/2016 

FGM   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

19-10-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONÈIXER OBLIGACIÓ EN CONCEPTE 
SUBMINISTRAMENT I IMPLANTACIÓ 
SISTEMA PAGAMENT TELEMÀTIC TAXES I 
TRIBUTS CIM. A FAVOR DE INTRICOM 
RESOURCES, S.L.  

CONSELLER 
D'ECONOMIA I 
HISENDA 

157300 

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

19-10-16 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

AUTORITZAR, DISPOSAR I RECONÈIXER 
OBLIGACIÓ DERIVADA FRES. Q/2016/2011 
RELATIVA A DESPESES DE LLAR DE LA 
JOVENTUT.  

CONSELLER 
D'ECONOMIA I 
HISENDA 

21,02 

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

19-10-16 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

AUTORITZAR, DISPOSAR I RECONÈIXER 
OBLIGACIÓ DERIVADA FRES. Q/2016/2049 
RELATIVA A DESPESES DE LA LLAR DE 
LA JOVENTUT 

CONSELLER 
D'ECONOMIA I 
HISENDA 

59,48 

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

19-10-16 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

APROVAR CONTRACTACIÓ, AUTORITZAR 
I DISPOSAR LA DESPESA D'ADQUISICIÓ 
DE XASSÍS DE CABINA PEL DEPT. MEDI 
AMBIENT A L'EMPRESA NISSAN IBERIA, 
S.A. 

NISSAN IBERIA, 
S.A. I LA D.G. DE 
RACIONALITZA
CIÓ I 
CENTRALITZACI
Ó DE LA 
CONTRACTACI
Ó DE LA 
SUBSECRETARI
A DEL 
MINISTERI 
D'HISENDA I 
ADMINISTRACIO
NS PÚBLIQUES.  

21130,23 
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DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

20-10-16 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

APROVAR CONTRACTACIÓ, AUTORITZAR 
I DISPOSAR DESPESA D'ADQUISICIÓ 
D'UNA MULTIFUNCIONAL CANON IR ADV 
C3330I PER AL GRUP POLÍTIC PP AL CIM. 
A L'EMPRESA CANON ESPAÑA, S.A. 

CANON 
ESPAÑA, SA. I A 
LA D.G. DE 
RACIONALITZA
CIÓ I 
CENTRALITZACI
Ó DE LA 
SUBSECRETARI
A DEL 
MINISTERI 
D'HISENDA I 
ADMINISTRACIO
NS PÚBLIQUES. 

4919,26 

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

20-10-16 INICIAR EXPEDIENT INICIAR EXP. RELATIU A LA PRÒRROGA 
DEL CONTRACTE DE SERVEI 
D'ASSEGURANÇA DE DANYS DEL 
PATRIMONI DEL CIM SIGNAT AMB 
L'EMPRESA ZURICH INSURANCE, PLC. 

?   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

19-10-16 RECONEIXEMENT 
SERVEIS PREVIS 

RECONEIXEMENT DE TEMPS DE 
SERVEIS A EFECTES DEL CÒMPUT DEL 
TRIENNIS 

JMGC   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

19-10-16 RECONEIXEMENT 
SERVEIS PREVIS 

RECONEIXEMENT DE TEMPS DE 
SERVEIS A EFECTES DEL CÒMPUT DE 
TRIENNIS AMB EFECTES ECONÒMICS DE 
DIA 15/09/2016 

JLCC   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

19-10-16 MODIFICACIÓ LLOC DE 
TREBALL 

MODIFICACIÓ EN EL LLOC DE TREBALL 
SEGONS ACORD DE PLE DE 28/07/2016, 
AMB EFECTES ECONÒMICS DE 
01/09/2016 

RSS   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

19-10-16 CONCESSIÓ BESTRETA CONCEDIR BESTRETA, AUTORITZAR 
DESPESA, DISPOSAR I RECONÈIXER 
L'OBLIGACIÓ DE LA BESTRETA 

EGPV   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

19-10-16 CONCESSIÓ BESTRETA CONCEDIR BESTRETA, AUTORITZAR LA 
DESPESA, DISPOSAR I RECONÈIXER 
L'OBLIGACIÓ DE LA BESTRETA 

JMFE   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

19-10-16 RECONEIXEMENT DE 
TRIENNI 

RECONEIXEMENT DE TRIENNI AMB 
EFECTES DE 01/10/2016 

MRJ   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

19-10-16 ABONAR HORES 
EXTRAORDINÀRIES 

INCLOURE A LA NÒMINA HORES 
EXTRAORDINÀRIES DEL MES D'OCTUBRE 
DE 2016 

AFC   
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DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

20-10-16 ALTRES CONCEDIR LA FLEXIBILITZACIÓ HORÀRIA 
SOL·LICITADA AMB EFECTES DE DATA 
20/09/2016 

JAP   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

20-10-16 NOMENAMENT 
FUNCIONARI INTERÍ 

NOMENAMENT INTERÍ PER ACUMULACIÓ 
DE TASQUES DEL DIA 24/10/2016 AL DIA 
23/01/2017 

CMPM   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

20-10-16 NOMENAMENT 
FUNCIONARI INTERÍ 

NOMENAMENT INTERÍ PER ACUMULACIÓ 
DE TASQUES DEL DIA 24/10/2016 AL DIA 
23/01/2017 

JAGC   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

20-10-16 NOMENAMENT 
FUNCIONARI INTERÍ 

NOMENAMENT INTERÍ PER ACUMULACIÓ 
DE TASQUES DEL DIA 24/10/2016 AL 
31/12/2016 

JAF   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

20-10-16 ALTRES RECONÈIXER EL DRET A PERCEBRE 
AJUDA ECONÒMICA COM A 
CONSEQÜÈNCIA DE LA SEVA JUBILACIÓ 
ALS 64 ANYS 

ARB   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

20-10-16 ALTRES CONCEDIR AL FLEXIBILITZACIÓ HORÀRIA 
SOL·LICITADA AMB EFECTES DEL DIA 
13/10/2016 

LRE   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

20-10-16 ALTRES CONCEDIR AL FLEXIBILITZACIÓ HORÀRIA 
SOL·LICITADA AMB EFECTES DEL DIA 
13/09/2016 

CCF   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

20-10-16 RECONEIXEMENT 
SERVEIS PREVIS 

RECONEIXEMENT DE TEMPS DE 
SERVEIS A EFECTES DEL CÒMPUT DE 
TRIENNIS 

DMTO   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

20-10-16 ALTRES REBUTJAR FRA. 20160000029931 PER 
IMPORT 13.464,21, OBJECTE 
"EXP.16M04355- ITV PALMA IMPORTE" DE 
L'EMPRESA COFELY ESPAÑA, S.A 

PERSONES 
INTERESSADES 

  

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

20-10-16 ALTRES REBUTJAR FRA. 5600046426, IMPORT 
158,81, OBJECTE "HORES TRABAJADAS 
(HC-TRAMO 1)" DE L'ENTITAT FERROVIAL 
SERVICIOS, S.A., ERROR EN EL DEPT. 
INDICAT A LA FRA.  

PERSONES 
INTERESSADES 
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DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

20-10-16 ALTRES REBUTJAR FRA. 5600046427, IMPORT 
2.401,89 ¤, OBJECTE "OT 548. PIEZAS 
MOTOR..." DE L'ENTITAT FERROVIAL 
SERVICIOS, S.A., PER ERROR EN EL 
DEPT. INDICAT EN LA FRA.  

PERSONES 
INTERESSADES 

  

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

20-10-16 ALTRES REBUTJAR FRA. 248304, IMPORT 27,76¤, 
OBJECTE "SELLO PRINTY ENTITAJE 
AUTOMÀTICO DE 58X22CM" DE L'ENTITAT 
DE SALABERT E HIJOS, S.A., PER ERROR 
EN ELS CODIS DIR. 

PERSONES 
INTERESSADES 

  

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

20-10-16 ALTRES REBUTJAR FRA. 8374, IMPORT 104,91¤, 
OBJECTE "H41 TONERCLASS C8061X" DE 
LA ENTITAT TONERCLASS, S.L., PER 
ERROR EN ELS CODIS DIR.  

PERSONES 
INTERESSADES 

  

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

20-10-16 ALTRES REBUTJAR FRA. 5600046429, IMPORT 
2.079,76¤, OBJECTE "MATERIALES RAIXA 
MES JULIO 2015" DE L'ENTITAT 
FERROVIAL SERVICIOS, S.A., PER 
ERROR EN ELS CODIS DIR 

PERSONES 
INTERESSADES 

  

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

21-10-16 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

AUTORITZACIÓ, DISPOSICIÓ I 
RECONEIXEMENT DE L'OBLIGACIÓ  
RELATIVES A LA INDEMNITZACIÓ PER 
RAÓ DEL SERVEI DERIVADES 
D'ACTIVITATS FORMATIVES INCLOSES 
EN EL PLA DE FORMACIÓ DEL CIM 2016 

CONSELLER 
D'ECONOMIA I 
HISENDA 

6218,04 

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

21-10-16 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

AUTORITZAR, DISPOSAR I RECONÈIXER 
OBLIGACIÓ CORRESPONENT A 
INDEMNITZACIONS DERIVADES DE LA 
COL·LABORACIÓ EN REALITZAR 
ACTIVITATS FORMATIVES DINS EL PLA 
DE FORMACIÓ CIM 2016 

CONSELLER 
ECONOMIA I 
HISENDA 

1331,6 

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

21-10-16 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

AUTORITZAR, DISPOSAR I RECONÈIXER 
OBLIGACIÓ RELATIVA A DESPESES DE 
LA LLAR DE LA INFÀNCIA. RELACIÓ FRES. 
Q/2016/2124 

CONSELLER 
ECONOMIA I 
HISENDA 

2260,8 

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

21-10-16 INICIAR EXPEDIENT INICIAR EXPEDIENT PER A LA 
PRÒRROGA CORRESPONENT AL 
CONTRACTE RELATIU AL SERVEI DE 
MANTENIMENT DEL HARDWARE DEL 
PARC MICROINFORMÀTIC DEL CIM, 
SIGNAT AMB LA ENTITAT UP7 BALEAR. 

?   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

21-10-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONÈIXER OBLIGACIÓ RELATIVA A 
L'APERTURA DE LES PORTES 
POSTERIORS DE L'OBRA DE REFORMA 
INTERIOR DEL PARC DE BOMBERS DE 
FELANTIX 

CONSELLER 
ECONOMIA I 
HISENDA 

4123,06 

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

24-10-16 NOMENAMENT 
FUNCIONARI INTERÍ 

NOMENAMENT D'INTERI AMB EFECTES 
26/10/2016 AL DEPT. DE TERRITORI I 
INFRAESTRUCTURES 

JGFM   



190 

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

24-10-16 CESSAMENT EN LLOC 
DE TREBALL 

CESSAMENT EN EL LLOC DE TREBALL 
AMB DATA 04/11/2016 

MSPZ   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

24-10-16 CESSAMENT EN LLOC 
DE TREBALL 

CESSAMENT EN EL LLOC DE TREBALL 
EN DATA 02/11/2016 

MPB   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

24-10-16 CESSAMENT EN LLOC 
DE TREBALL 

CESSAMENT EN EL LLOC DE TREBALL 
EN DATA 31/10/2016 PER EXCEDÈNCIA 
VOLUNTÀRIA 

ECS   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

24-10-16 CANVI LLOC DE 
TREBALL 

CANVI DE SITUACIÓ ADMINISTRATIVA 
PER EXCEDÈNCIA VOLUNTÀRIA PER 
OCUPAR, MITJANÇANT NOMENAMENT 
INTERÍ., UN LLOC DE TGM 
D'EMERGÈNCIES, AMB EFECTES 
31/10/2016 

ECS   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

24-10-16 ALTRES DESIGNAR AL PROFESSORAT QUE HA 
D'IMPARTIR ACTIVITAT FORMATIVA 
"INTRODUCCIÓ A LA QUALITAT: LA 
GESTIÓ DE LA QUALITAT ALS SERVEIS 
PÚBLICS (EN LINIA)", DEL 4 AL 20 
NOVEMBRE DE 2016 

DI FUNCIÓ 
PÚBLICA, 
SERVEI DE RH I 
LA PERSONA 
INTERESSADA 

  

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

24-10-16 ALTRES APROVACIÓ PROGRAMA SUPORT ALS 
ÒRGANS DE SELECCIÓ DEL CIM PER A 
LA GESTIÓ INFORMÀTICA DE LES DADES 
DE LA VALORACIÓ DE MÈRITS DE 
CANDIDATS A PROCESSOS SELECTIUS 

?   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

24-10-16 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

AUTORITZAR, DISPOSAR I RECONÈIXER 
OBLIGACIÓ RELACIÓ FRES. Q/2016/2136 
RELATIVA A TRIBUTS DE LLAR DE LA 
JOVENTUT 

CONSELLER 
ECONOMIA I 
HISENDA 

19784,43 

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

24-10-16 INICIAR EXPEDIENT INICIAR EXPEDIENT PER A LA 
CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT 
DE 2 VEHICLES INDUSTRIALS PEL 
SERVEI DE PATRIMONI HISTÒRIC DE LA 
VICEPRESIDÈNCIA DE CULTURA, 
PATRIMONI I ESPORTS.  

INTERVENCIÓ 
GENERAL DEL 
CIM 

  

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

24-10-16 INICIAR EXPEDIENT INICIAR EXPEDIENT PER A LA 
CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT 
DE 3 VEHICLES TURISMES PEL SERVEI 
DE PATRIMONI HISTÒRIC DEL AL 
VICEPRESIDÈNCIA DE CULTURA, 
PATRIMONI I ESPORTS. 

INTERVENCIÓ 
GENERAL DEL 
CIM 

  

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

24-10-16 ALTRES CLASSIFICACIÓ DE LES PROPOSICIONS I 
REQUERIMENTS DE DOCUMENTACIÓ 
DEL CONTRACTE DEL SERVEI 
D'ASSEGURANÇA OBLIGATÒRIA DELS 
VEHICLES DEL CIM, MITJANÇANT 
PROCEDIMENT OBERT 

PERFIL DEL 
CONTRACTANT 
I LICITADORS 

  



191 

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

24-10-16 DECLARACIÓ DESERT 
EL CONTRACTE 

DECLARAR DESERTA LICITACIÓ EXP. 
RELATIU A L'ADQUISICIÓ, A TÍTOL 
ONERÓS, D'UNA NAU INDUSTRIAL PER A 
ÚS DE TALLER I MAGATZEM DELS 
MESTRES D'AIXA DEL DEPT. MEDI 
AMBIENT 

PERFIL DEL 
CONTRACTANT.  

  

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

24-10-16 INICIAR EXPEDIENT INICIAR EXPEDIENT RELATIU AL 
REAJUSTAMENT DE LA DESPESA 
CORRESPONENT AL CONTRACTE DE 
SERVEI DE NETEJA DELS EDIFICIS I 
INSTAL·LACIONS DEL CIM, FORMALITZAT 
AMB L'EMPRESA LIREBA SERVEIS 
INTEGRATS, S.L. 

?   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

24-10-16 INICIAR EXPEDIENT INICIAR EXPEDIENT RELATIU AL 
REAJUSTAMENT DE LA DESPESA 
CORRESPONENT AL CONTRACTE DEL 
SERVEI DE NETEJA DELS EDIFICIS I 
INSTAL·LACIONS DEL CIM FORMALITZAT 
AMB L'EMPRESA CENTRE D'INTEGRACIÓ 
SOCIAL BALEAR CEO, S.L. 

?   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

25-10-16 ALTRES RECONÈIXER EL DRET A PERCEBRE 
L'AJUDA PER ESCOLARITAT A LA SRA. 
MSS CORRESPONENT ALS SEUS FILLS, 
AMB EFECTES DE DIA 25/10/2016 

MSS   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

25-10-16 REDUCCIÓ JORNADA 
LABORAL 

CONCEDIR A LA SRA. MMFG, LA 
REDUCCIÓ D'UN 10% DE LA SEVA 
JORNADA, A PARTIR DE DIA 24/10/2016 

MMFG   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

25-10-16 ABONAR HORES 
EXTRAORDINÀRIES 

INCLOURE EN NÒMINA HORES 
EXTRAORDINÀRIES DE PERSONAL 
ADSCRIT ALS SERVEIS TÈCNICS DEPT. 
ECONOMIA I HISENDA, MES D'OCTUBRE 
2016 

VARIS   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

25-10-16 ABONAR HORES 
EXTRAORDINÀRIES 

INCLOURE A LA NÒMINA HORES 
EXTRAORDINÀRIES DE PERSONAL 
ADSCRITS ALS SERVEIS TÈCNICS DEPT. 
MODERNITZACIÓ I FP. 

JFSG   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

25-10-16 CESSAMENT EN LLOC 
DE TREBALL 

CESSAMENT EN LLOC DE TREBALL EN 
DATA 02/11/2016 PER INCOPORACIÓ DE 
LA SRA. CLC 

MTRG   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

25-10-16 RECONEIXEMENT 100% 
RETRIBUCIONS IT 

INICI IT COMPLEMENT 100% AMB DATA 
17/10/2016 

JGP   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

25-10-16 RECONEIXEMENT 100% 
RETRIBUCIONS IT 

INICI IT COMPLEMENT 100% AMB DATA 
16/10/2016 

AGV   



192 

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

25-10-16 RECONEIXEMENT 100% 
RETRIBUCIONS IT 

INICI IT COMPLEMENT 100% AMB DATA 
19/10/2016 

MAGS   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

25-10-16 RECONEIXEMENT 100% 
RETRIBUCIONS IT 

INICI IT COMPLEMENT 100% AMB DATA 
17/101/2016 

JRC   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

25-10-16 RECONEIXEMENT 100% 
RETRIBUCIONS IT 

INICI IT COMPLEMENT 100% AMB DATA 
14/10/2016 

FLA   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

25-10-16 RECONEIXEMENT 100% 
RETRIBUCIONS IT 

INICI IT COMPLEMENT 100% AMB DATA 
07/10/2016 I FINALITZACIÓ 07/10/2016 

JLFR   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

25-10-16 RECONEIXEMENT 100% 
RETRIBUCIONS IT 

INICI IT COMPLEMENT 100% AMB DATA 
28/09/2016 

MCVS   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

25-10-16 RECONEIXEMENT 100% 
RETRIBUCIONS IT 

INICI IT COMPLEMENT 100% AMB DATA 
03/10/2016 I FINALITZACIÓ AMB DATA 
05/10/2016 

GMM   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

25-10-16 RECONEIXEMENT 100% 
RETRIBUCIONS IT 

INICI IT COMPLEMENT 100% AMB DATA 
29/09/2016 I FINALITZACIÓ 30/09/2016 

BFC   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

25-10-16 RECONEIXEMENT 100% 
RETRIBUCIONS IT 

INICI IT COMPLEMENT 100% AMB DATA 
18/10/2016 

FJFF   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

25-10-16 RECONEIXEMENT 100% 
RETRIBUCIONS IT 

FINALITZACIÓ IT COMPLEMENT 100% 
AMB DATA 28/09/2016. DATA INICI 
02/06/2016 

JABB   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

25-10-16 RECONEIXEMENT 100% 
RETRIBUCIONS IT 

FINALITZACIÓ IT COMPLEMENT 100% 
AMB DATA 06/06/2016.- DATA INICI 
01/06/2016/ 

EDLR   
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DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

25-10-16 RECONEIXEMENT 100% 
RETRIBUCIONS IT 

FINALITZACIÓ IT COMPLEMENT 100% 
AMB DATA 03/10/2016.- DATA INICI 
02/09/2016 

BFC   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

25-10-16 RECONEIXEMENT 100% 
RETRIBUCIONS IT 

FINALITZACIÓ IT COMPLEMENT 100% 
AMB DATA 05/10/2016.- DATA INICI 
21/03./2016 

MJGB   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

25-10-16 RECONEIXEMENT 100% 
RETRIBUCIONS IT 

FINALITZACIÓ IT COMPLEMENT 100% 
AMB DATA 30/09/2016 I DATA INICI. 
15/05/2016 

MEM   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

25-10-16 ALTRES REBUTJAR FRA. B003065, IMPORT 
1301,23 ¤, OBJECTE "SERVEI DE NETEJA 
PARC BOMBERS CALVIA" ENTITAT KLUH 
LINAER, PER ERROR EN EL NÚM. 
COMPTE FACTURAT. 

PERSONES 
INTERESSADES 

  

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

25-10-16 ALTRES REBUTJAR FRA. B003069, IMPORT 
1301,23¤, OBJECTE "SERVEI NETEJA 
PARC BOMBERS ALCUDIA" , ENTITAT 
KLUH LINAER. PER ERROR EN EL NÚM. 
COMPTE FACTURAT 

PERSONES 
INTERESSADES 

  

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

25-10-16 ALTRES REBUTJAR FRA. B003067, IMPORT 
1301,23¤, OBJECTE "SERVEI DE NETEJA 
PARC BOMBERS LLUCMAJOR", ENTITAT 
KLUH LINAER, PER ERROR EN EL NÚM. 
COMPTE FACTURAT 

PERSONES 
INTERESSADES 

  

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

25-10-16 ALTRES REBUTJAR FRA. B003070, IMPORT 
726,24¤, OBJECTE "SERVEI DE NETEJA 
PARC BOMBERS INCA", ENTITAT KLUH 
LINAER, S.L. PER ERROR EN EL NUM. 
COMPTE FACTURAT 

PERSONES 
INTERESSADES 

  

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

25-10-16 ALTRES REBUTJAR FRA. B003073, IMPORT 
726,24¤, OBJECTE "SERVEI NETEJA 
CENTRE SOCIO CULTURAL D'INCA" 
EMPRESA KLUH LINAER. PER ERROR EN 
EL NÚM. COMPTE FACTURAT 

PERSONES 
INTERESSADES 

  

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

25-10-16 ALTRES REBUTJAR FRA. B003074, IMPORT 726,24, 
OBJECTE "SERVEI NETEJA CENTRO 
SOCIO CULTURAL MANACOR", EMPRESA 
KLUH LINAER, PER ERROR EN EL NUM. 
COMTE FACTURAT 

PERSONES 
INTERESSADES 

  

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

25-10-16 ALTRES REBUTJAR FRA. B003068, IMPORT 893,95, 
OBJECTE "SERVEI NETEJA PARC 
BOMBERS SOLLER", ENTITAT KLUH 
LINAER, PER ERROR EN EL NUM. 
COMPTE FACTURAT 

PERSONES 
INTERESSADES 
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DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

25-10-16 ALTRES REBUTJAR FRA. B003060, IMPORT 
3.380,81¤, OBJECTE "SERVEI NETEJA 
POLIESPORTIU SANT FERRAN", ENTITAT 
KLUH LINAER, PER ERROR EN EL NÚM. 
COMPTE CORRENT FACTURAT 

PERSONES 
INTERESSADES 

  

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

25-10-16 ALTRES REBUTJAR FRA. B003057, IMPORT 
11.862,49¤, OBJECTE "SERVEI NETEJA 
PALAU REIAL I ALMUDAINA CIM" ENTITAT 
KLUH LINAER, PER ERROR EN EL NÚM 
COMPTE CORRENT FACTURAT 

PERSONES 
INTERESSADES 

  

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

25-10-16 ALTRES REBUTJAR FRA. B003061, IMPORT 
287,50¤, OBJECTE "SERVEI NETEJA OF. 
D'INF. TURISTICA SON SANT JOAN", 
EMPRESA KLUH LINAER, PER ERROR EN 
EL NUM. COMPTE CORRENT FACTURAT 

PERSONES 
INTERESSADES 

  

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

25-10-16 ALTRES REBUTJAR FRA. B003071, IMPORT 
418,18¤, OBJECTE "SERVEI NETEJA 
TALLER MESTRE D'AIXA", ENTITAT KLUH 
LINAER, PER ERROR EN EL NÚM. 
COMPTE CORRENT FACTURAT. 

PERSONES 
INTERESSADES 

  

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

25-10-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONÈIXER OBLIGACIÓ RELATIVA A LA 
FRA. DE LA 3ª CERTIFICACIÓ  SETEMBRE 
2016, DE L'OBRA DE REFORMA DEL PARC 
BOMBERS D'INCA.  

CONSELLER 
ECONOMIA I 
HISENDA 

62395,07 

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

25-10-16 ALTRES CONVOCAR COBERTURA TEMPORAL, EN 
REGIM DE COMISSIÓ DE SERVEIS DE 
CARÀCTER VOLUNTÀRIA, DEL LLOC DE 
TREBALL DE CAP DE SECCIÓ 
D'AUTORITZACIONS TERRITORIALS DE 
LA DI URBANISME 

TAULER 
D'EDICTES 
LLAR DE LA 
INFANCIA,  DE 
L'IMAS I A LA 
INTRANET, 
PAGINA WEB 
CONSELL, CAIB 
I FELIB 

  

DEPARTAMENT DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

30-9-16 INCLUSIÓ NÒMINA 
DESPESES 
QUILOMETRATGE 

Despeses de juliol(165km) CEF 39,62 

DEPARTAMENT DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

30-9-16 INCLUSIÓ NÒMINA 
DESPESES 
QUILOMETRATGE 

Despeses d'agost i setembre (298km) MBB 71,56 

DEPARTAMENT DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

5-10-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

I liquidar l'obligació de subv  per manteniment 
d'entitat (LINEA2) 

ASOC DE JUB. Y 
PENS. DE SON 
CALIU 

912,15 

DEPARTAMENT DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

5-10-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Despeses de lloguer/compra de 
fotocopiadora (juny) Gabinet de comunicació 

CANON 
ESPAÑA, SA 

166,58 
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DEPARTAMENT DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

5-10-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

I liquidar l'obligació de subv  per manteniment 
d'entitat (LINEA2) 

ASSOC.PERS.M
AJORS 
UYALFAS 

933,08 

DEPARTAMENT DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

6-10-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

I liquidar l'obligació de subv  per manteniment 
d'entitat (LINEA2) 

ASSOC PERS 
MAJORS DES 
PONT D'INCA 

1000 

DEPARTAMENT DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

13-10-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Despeses de lloguer/compra de 
fotocopiadora (juny). Assessoria Jurídica 

CANON 
ESPAÑA, SA 

167,1 

DEPARTAMENT DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

13-10-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Despeses de lloguer/compra de 
fotocopiadora (maig) Secretaria General 

CANON 
ESPAÑA, SA 

196,48 

DEPARTAMENT DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

13-10-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Despeses de lloguer/compra de 
fotocopiadora (maig) Gabinet de comunicació 

CANON 
ESPAÑA, SA 

166,58 

DEPARTAMENT DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

13-10-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Despeses de lloguer/compra de 
fotocopiadora (maig) Assesoria Jurídica 

CANON 
ESPAÑA, SA 

167,1 

DEPARTAMENT DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

13-10-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Despeses de lloguer/compra de 
fotocopiadora (maig) Secretaria Tècnica 

CANON 
ESPAÑA, SA 

167,1 

DEPARTAMENT DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

13-10-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Despeses de lloguer/compra de 
fotocopiadora (juliol) Secretaria Tècnica 

CANON 
ESPAÑA, SA 

167,1 

DEPARTAMENT DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

13-10-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Despeses de lloguer/compra de 
fotocopiadora (juliol) Secretaria General 

CANON 
ESPAÑA, SA 

196,48 

DEPARTAMENT DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

13-10-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Despeses de lloguer/compra de 
fotocopiadora (juliol) Gabinet de comunicació. 

CANON 
ESPAÑA, SA 

166,58 
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DEPARTAMENT DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

13-10-16 MODIFICACIÓ DE LA 
RESOLUCIÓ 

Rectificació error material de les Bases 
reguladores subv 2016: ON DIU: ...abans de 
10 de novembre de 2016... HA DE DIR: 
...abans de 15 de novembre de 2016... 

PROMOCIÓ 
SOCIOCULTURA
L 

0 

DEPARTAMENT DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

14-10-16 ALTRES Classificació de les proposicions i 
requeriment de documentació relatiu al serv. 
de conservació i manteniment dels jardins de 
Raixa. 

Secretaria 
Tècnica. 

250000 

DEPARTAMENT DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

17-10-16 INICIAR EXPEDIENT Reintegrament i perdua del dret al cobrament 
de subvenció. Estimar les al·legacions 
presentades, arxivar l'expedt. i Notificar  

ASOC JUB Y 
PENS DE CALA 
MILLOR 

0 

DEPARTAMENT DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

17-10-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

I liquidar l'obligació de subv  per manteniment 
d'entitat (LINEA2) 

ASSOC GG SON 
FERRIOL 

1000 

DEPARTAMENT DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

17-10-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

I liquidar l'obligació de subv  per manteniment 
d'entitat (LINEA2) 

ASSOC.GG DE 
PORTOCOLOM 

1000 

DEPARTAMENT DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

17-10-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

I liquidar l'obligació de subv  per manteniment 
d'entitat (LINEA2) 

ASSOC GG SA 
RÀPITA 

614,28 

DEPARTAMENT DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

18-10-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Q/2016/2012 Despeses de contractes 
menors. 

D.I. IGUALTAT 2017,8 

DEPARTAMENT DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

18-10-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Q/2016/2065 Despeses d'aigua i envasos 
retornables per Raixa 

EDEN SPRINGS 
ESPAÑA, SAU 

57,56 

DEPARTAMENT DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

18-10-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Q/2016/2064 Despeses de Secretaria 
Tècnica 

INDUSTRIAS 
GRÁFICAS 
MALLORQUINAS 
SL 

2329,25 

DEPARTAMENT DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

25-10-16 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVAR, AUTORITZAR, DISPOSAR I 
RECONÈIXER LES OBLIGACIONS 
DERIVADES DE LES FACTURES 
INCLOSES EN LA RELACIÓ Q/2016/2057 
 
 

DIVERSOS 
SEGONS 
RELACIÓ 
ADJUNTA 

1824,79 
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DEPARTAMENT DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

25-10-16 INCLUSIÓ NÒMINA PER 
DIETES 

AUTORITZACIÓ ABONAMENT DESPESES I 
INCLUSIÓ EN NÒMINA, DIETES I 
DESPLAÇAMENTS,  OCASIONADES PER 
LA COMISSIÓ DE SERVEIS 
DESPLAÇAMENT A ROMA,DEL 4 AL 
7/10/16, DEL CAP DE COMUNICACIÓ 

EDUARDO 
ZÚÑIGA SOLARI 

493,87 

DEPARTAMENT DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

25-10-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT OBLIGACIÓ DERIVAT 
DE  DESPESES DEL CONTRACTE DE 
PUBLICITAT 2016 A CÀRREC DE LA 
PARTIDA 00.92500 .22602 PUBLICITAT  I 
PROPAGANDA GABINET DE 
COMUNICACIÓ 

DI 7 SL 16723,62 

DEPARTAMENT DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

2-11-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT OBLIGACIÓ DERIVAT 
DE  DESPESES DEL CONTRACTE DE 
PUBLICITAT 2016 A CÀRREC DE LA 
PARTIDA 00. 15140 .22602 PUBLICITAT  I 
PROPAGANDA SER. TRNS. TERRITORI 
 
 

DI 7 SL 6790,69 

DEPARTAMENT DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

2-11-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT OBLIGACIÓ DERIVAT 
DE  DESPESES DEL CONTRACTE DE 
PUBLICITAT 2016 A CÀRREC DE LA 
PARTIDA 00.17000.22602 PUBLICITAT  I 
PROPAGANDA MEDI AMBIENT 

DI 7 SL 4574,79 

DEPARTAMENT DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

2-11-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT OBLIGACIÓ DERIVAT 
DE  DESPESES DEL CONTRACTE DE 
PUBLICITAT 2016 A CÀRREC DE LA 
PARTIDA 00.45300.22602 PUBLICITAT  I 
PROPAGANDA CARRETERES DEL 
CONSELL 

DI 7 SL 2917,01 

DEPARTAMENT DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

2-11-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT OBLIGACIÓ DERIVAT 
DE  DESPESES DEL CONTRACTE DE 
PUBLICITAT 2016 A CÀRREC DE LA 
PARTIDA 00.92500.22602 PUBLICITAT  I 
PROPAGANDA GABINET DE 
COMUNICACIÓ  

DI 7 SL 1851,3 

DEPARTAMENT DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

3-11-16 COMISSIÓ DE SERVEIS AUTORITZACIÓ DESPLAÇAMENT EN 
COMISSIÓ DE SERVEIS ALS 
CAMPAMENTS DE REFUGIATS DEL 
SAHARA, DEL 18 AL 23/10/16,  
 
DE L'ADJUNTA A COMUNICACIÓ 

SRA. GEMMA 
PURI PLANA 

  

DEPARTAMENT DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

7-11-16 CONTRACTE MENOR APROVACIÓ CONTRACTE MENOR 
REFERENT AL SERVEI DE PRODUCCIÓ I 
EMISSIÓ D'UNA PROGRAMACIÓ 
RADIOFÒNICA ESPECIAL DEL CONSELL A 
LA CADENA SER- PER EMETRE DES DEL 
TEATRE PRINCIPAL DE PALMA DIA 
14/11/16 

SOCIEDAD 
ESPAÑOLA DE 
RADIODIFUSIÓN 
SL 

21778,79 

DEPARTAMENT DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

5-10-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Despeses de departament Participació 
Ciutadna i Presidència. 

ASM 150 

DEPARTAMENT DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

9-11-16 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

A favor del grup polític amb representació en 
el CdM corresponent a 2016 

GRUP 
SOCIALISTA AL 
CONSELL DE 
MALLORCA 

46728,24 
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DEPARTAMENT DE 
TERRITORI I 
INFRAESTRUCTURES 

10-10-16 IMPOSAR SANCIÓ PER 
INFRACCIÓ 

EXPEDIENT NÚM.S-02/2016. en matèria 
d'activitats pel desenvolupament de la prova 
ciclista VI Mallorca 312 Iberostar Platja de 
Muro. 

CLUB  CICLISTA 
ARTANENC  

  

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI I 
INFRAESTRUCTURES 

11-10-16 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

DEL Contracte menor de prestació dels 
serveis per realitzar un estudi per a la revisió 
del mapa de les àrees de prevenció de risc 
(APR) d'erosió del Pla Territorial de Mallorca. 
Exp.169/2016-OT 

Fundació 
Universitat 
Empresa de les 
Illes 
Balears/Intervenc
ió Delegada 

  

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI I 
INFRAESTRUCTURES 

11-10-16 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

Del contracte menor de prestació dels serveis 
per realitzar els treballs de redacció del 
projecte "Integració paisatgística d'elements 
patrimonials amb la xarxa viària. 
Exp.180/2016-OT 

Fco.J.R.G-
R/Intervenció 
Delegada- 

  

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI I 
INFRAESTRUCTURES 

13-10-16 AUTORITZACIÓ OBRES 
LITORAL 

NÚM.EXP.AL-2016-040 EVENTS 
AGENTUR SL 

  

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI I 
INFRAESTRUCTURES 

14-10-16 CONCESSIÓ CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM.CÉD.005640/2016 A 005671/2016 VARIS   

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI I 
INFRAESTRUCTURES 

13-10-16 CONCESSIÓ CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM.CÉD.005605/2016 A 005639/2016 VARIS   

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI I 
INFRAESTRUCTURES 

11-10-16 CONCESSIÓ CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM.CÉD.005577/2016 A 005604/2016 VARIS   

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI I 
INFRAESTRUCTURES 

10-10-16 CONCESSIÓ CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM.CÉD.005549/2016 A 005576/2016 VARIS   

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI I 
INFRAESTRUCTURES 

18-10-16 AUTORITZACIÓ 
DESPLAÇAMENT 

EN COMISSIÓ DE SERVEIS PER TAL 
D'ASSISTIR DIA 9 D'OCTUBRE DE 2016 A 
LA JORNADA "ESTRATÈGIES DE FUTUR 
PER AL COMERÇ DE PROXIMITAT DE LES 
ILLES BALEARS" 

JC.F.G/FUNCIÓ 
PÚBLICA 

  

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI I 
INFRAESTRUCTURES 

19-9-16 AUTORITZACIÓ 
DESPLAÇAMENT 

DEL DIRECTOR INSULAR D'INFRAEST.I 
MOB. PER ASSISTIR AL FORO DE 
GESTORES DE CTRAS DE 
DIPUTACIONES PROVINCIALES, 
CABILDOS Y CONSELLS, A UBEDA, A 25 
DE OCTUBRE DE 2016 

J.C.M/FUNCIO 
PÚBLICA 

  

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI I 
INFRAESTRUCTURES 

10-10-16 APROVAR FACTURES 
ADO 

REFERENT A LA RELACIÓ DE FACTURES 
AMB REFERÈNCIA NÚM.79/5140/201609UT 

INTERVENCIÓ 
DELEGADA/TRE
SORERIA 

2928,21 

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI I 
INFRAESTRUCTURES 

14-10-16 DEIXAR SENSE EFECTE Iniciació del procediment per l'elaboració i 
l'aprovació de la modificació núm.1 del Pla 
especial de la ruta de pedra en sec. 
Núm.exp.106/2016-OT 

Departament de 
medi ambient 

  

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI I 
INFRAESTRUCTURES 

17-10-16 APROVAR FACTURES 
ADO 

REFERENT A LA RELACIÓ DE FACTURES 
AMB REF.NÚM.79/91207/20160915UT 

INTERVENCIÓ 
DELEGADA/TRE
SORERIA 

93,51 
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DEPARTAMENT DE 
TERRITORI I 
INFRAESTRUCTURES 

3-10-16 APROVAR FACTURES 
ADO 

REFERENT A LA RELACIÓ DE FACTURES 
AMB REF.NÚM.79/15110/20160825UT 

INTERVENCIÓ 
DELEGADA/TRE
SORERIA 

77,64 

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI I 
INFRAESTRUCTURES 

17-10-16 ALTRES PERMÍS PER UNA ACTIVITAT NO 
PERMANENT" MALLORCA HANDBIKE 
TOUR" Els dies 21 i 23 d'octubre de 
2016.Exp.60/2016PE 

CLUB OXIGEN 
BIKE 

  

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI I 
INFRAESTRUCTURES 

17-10-16 APROVAR FACTURES 
ADO 

REFERENT A  LA RELACIÓ DE FACTURES 
ADOFC AMB  REFERÈNCIA 
núm.79/91207/20160818UT 

INTERVENCIÓ 
DELEGADA/TRE
SORERIA 

206,25 

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI I 
INFRAESTRUCTURES 

18-10-16 EXPEDICIÓ DOCUMENT 
EQUIVALENT 

NÚM.EXP.004745/2016-EXPCED. FCO.R.P   

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI I 
INFRAESTRUCTURES 

18-10-16 EXPEDICIÓ DOCUMENT 
EQUIVALENT 

NÚM.EXP.004905/2016-EXPCED J.A.G   

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI I 
INFRAESTRUCTURES 

18-10-16 EXPEDICIÓ DOCUMENT 
EQUIVALENT 

NÚM.EXP.004827/2016-EXPCED J.A.M   

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI I 
INFRAESTRUCTURES 

17-10-16 AUTORITZACIÓ 
DESPLAÇAMENT 

EN COMISSIÓ DE SERVEIS PER TAL 
D'ASSISTIR  DIES 20-21 D'OCTUBRE DE 
2016 AL "II ENCUENTRO DE 
ASOCIACIONES DE PATRIMONIO 
MUNDIAL, A SEGOVIA. 

JG.B.S/FUNCIÓ 
PÚBLICA 

  

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI I 
INFRAESTRUCTURES 

17-10-16 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA FIXA 

DE LA UNITAT DE TERRITORI DE LA 
SECRETARIA TÈCNICA AMB NÚM 
COMPTE JUSTIFICATIU J/2016/196. 

INTERVENCIÓ 
DELEGADA/TRE
SORERIA 

1879,48 

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI I 
INFRAESTRUCTURES 

17-10-16 AUTORITZACIÓ OBRES 
LITORAL 

NÚM.EXP.AL-2016/058. A.R.M   

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI I 
INFRAESTRUCTURES 

17-10-16 CONCESSIÓ CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM.CÉD. 005672/2016 A 005733/2016 VARIS   

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI I 
INFRAESTRUCTURES 

18-10-16 CONCESSIÓ CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM.CÉD.005734/2016 A 005755/2016 VARIS   

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI I 
INFRAESTRUCTURES 

19-10-16 CONCESSIÓ CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM.CÉD.005756/2016 A 005772/2016 VARIS   

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI I 
INFRAESTRUCTURES 

19-10-16 DENEGACIÓ CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM.EXP.004823/2016-EXPCED I.C.K   
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DEPARTAMENT DE 
TERRITORI I 
INFRAESTRUCTURES 

19-10-16 DENEGACIÓ CÈDULES 
HABITABILITAT 

EXP.004801/2016-EXPCED J.M.G   

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI I 
INFRAESTRUCTURES 

19-10-16 DENEGACIÓ CÈDULES 
HABITABILITAT 

EXP.004832/2016-EXPCED CALVINET. SA   

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI I 
INFRAESTRUCTURES 

19-10-16 DENEGACIÓ CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM.EXP.004852/2016-EXPCED J.O.A   

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI I 
INFRAESTRUCTURES 

24-10-16 AUTORITZACIÓ OBRES 
LITORAL 

DENEGACIÓ + AUTORIZACION OBRES 
ZSP.NÚM.EXP.AL-2016/074 

OBRAS Y 
PROMOCIONES 
COMAS SA 

  

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI I 
INFRAESTRUCTURES 

25-10-16 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

DEL CONTRACTE MENOR DE PRESTACIÓ 
DELS SERVEIS PELS TREBALLS PER 
REALITZAR UN ESTUDI PROGRAMATIC 
PER A LA REDACCIÓ DEL PLA DIRECTOR 
SECTORIAL DE PEDRERES A MALLORCA 
(PDSPMA), I D'AUTORITZACIÓ I 
DISPOSICIÓ DE LA DESPESA QUE 
COMPORTA (EXPT.130/2016-OT) 

COTESA/INTER
VENCIÓ 
DELEGADA 

  

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI I 
INFRAESTRUCTURES 

25-10-16 ADJUDICACIÓ 
EXPEDIENT DE 
CONTRACTACIÓ 

DE REALITZACIÓ DE TREBALLS I 
ELABORACIÓ DELS DOCUMENTS 
NECESSARIS PER A LA REDACCIÓ I 
TRAMITACIÓ DEL PLA DIRECTOR 
SECTORIAL D'EQUIPAMENTS 
COMERCIALS PER A L'ILLA DE 
MALLORCA (PDSECMA) EXP.CSO-1/2016, 
MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT I 
TRAMITACIÓ ORDINARIA. 

COTESA/INTER
VENCIÓ 
DELEGADA 

  

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI I 
INFRAESTRUCTURES 

24-10-16 ALTRES PERMÍS PER DUR A TERME UNA 
ACTIVITAT NO PERMANENT "I RALLYE 
DRIVING MALLORCA".EXP.70/2016 PE 

A.G.M   

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI I 
INFRAESTRUCTURES 

24-10-16 CONCESSIÓ CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM.CÉD. 005773/2016 A 005840/2016 VARIS   

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI I 
INFRAESTRUCTURES 

25-10-16 CONCESSIÓ CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM.CÉD.005841/2016 A 005900/2016 VARIS   

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI I 
INFRAESTRUCTURES 

26-10-16 CONCESSIÓ CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM.CÉD.005901/2016 A 005922/2016 VARIS   

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI I 
INFRAESTRUCTURES 

25-10-16 AUTORITZACIÓ OBRES 
LITORAL 

NÚM.EXP.AL-2016/073 J.S.F   

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI I 
INFRAESTRUCTURES 

27-10-16 DENEGACIÓ CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM.EXP.005055/2016-EXPCED J.M.M/AJUNTAM
ENT STA. 
MARGALIDA 
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DEPARTAMENT DE 
TERRITORI I 
INFRAESTRUCTURES 

27-10-16 DENEGACIÓ CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM.EXP.005018/2016-EXPCED A.S/AJUNTAME
NT LLUCMAJOR 

  

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI I 
INFRAESTRUCTURES 

27-10-16 DENEGACIÓ CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM.EXP.005008/2016-EXPCED AR.F.J   

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI I 
INFRAESTRUCTURES 

27-10-16 DENEGACIÓ CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM.EXP.004413/2016-EXPCED JJ.P.O/AJUNTA
MENT DE 
SANTAMARIA 

  

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI I 
INFRAESTRUCTURES 

26-10-16 ALTRES PERMÍS PER DUR A TERME UNA 
ACTIVITAT NO PERMANENT "CURSA 
SOLIDÀRIA 57K A LA VIA 
VERDA".EXP.68/2016 PE 

CE IMPOSSIBLE   

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI I 
INFRAESTRUCTURES 

26-10-16 ALTRES PERMÍS PER DUR A TERME UNA 
ACTIVITA NO PERMANENT "XXXI 
BAIXADA A SOLLER-XIV MEMORIAL 
JAUME OLIVER.EXP.71/2016 PE 

CLUB CICLISTA 
DEFENSORA 
SOLLERENSE 

  

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI I 
INFRAESTRUCTURES 

27-10-16 AUTORITZACIÓ OBRES 
LITORAL 

NÚM.EXP.AL-2016/076.que modifica part de 
les obres ja autoritzades dins AL-2015/096 

HOLUDIA SL   

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI I 
INFRAESTRUCTURES 

31-10-16 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

DEL CONTRACTE MENOR DE PRESTACIÓ 
DELS SERVEIS PER REDACTAR UN 
INFORME DIAGNÒSTIC SOBRE 
L'ORDENACIÓ TERRITORIAL DEL 
PATRIMONI CULTURAL(EXP.134/2016-OT) 

ELEMENTS 
CENTRE DE 
GESTIÓ I 
DIFUSIÓ DE 
PATRIMONIO 
CULTURAL 
SL/INTERVENCI
Ó DELEGADA. 

13158,75 

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI I 
INFRAESTRUCTURES 

27-10-16 CONCESSIÓ CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM.CÉD. 005923/2016 A 005345/2016. VARIS   

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI I 
INFRAESTRUCTURES 

28-10-16 CONCESSIÓ CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM.CÉD. 005980/ A 006007/2016 VARIS   

DIRECCIÓ INSULAR DE 
COOPERACIÓ LOCAL I 
CAÇA 

24-10-16 ALTRES SEGREGACIÓ DEL VEDAT PM-11.076 G.G.S.   

DIRECCIÓ INSULAR DE 
COOPERACIÓ LOCAL I 
CAÇA 

24-10-16 ALTRES SEGREGACIÓ DEL VEDAT PM-10.413 AGROGESTION 
S.A. 

  

DIRECCIÓ INSULAR DE 
COOPERACIÓ LOCAL I 
CAÇA 

24-10-16 ALTRES SOL·LICITUD D'AMPLIACIÓ DEL VEDAT 
PM-10.656 

J. C. D-O   
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DIRECCIÓ INSULAR DE 
COOPERACIÓ LOCAL I 
CAÇA 

28-10-16 ALTRES SOL·LICITUD D'AMPLIACIÓ DEL VEDAT 
PM-11.454 

A.C.I D ES TURÓ   

DIRECCIÓ INSULAR DE 
COOPERACIÓ LOCAL I 
CAÇA 

28-10-16 ALTRES SOL·LICITUD D'AMPLIACIÓ DEL VEDAT 
PM-10.217 

T. V.   

DIRECCIÓ INSULAR DE 
COOPERACIÓ LOCAL I 
CAÇA 

28-10-16 ALTRES CANVI DE TITULAR VEDAT PM-11.274 C. E. G.    

DIRECCIÓ INSULAR DE 
COOPERACIÓ LOCAL I 
CAÇA 

3-11-16 ALTRES CANVI DE TITULAR PM-12.038 M.R.F.   

DIRECCIÓ INSULAR DE 
COOPERACIÓ LOCAL I 
CAÇA 

8-11-16 ALTRES BAIXA DEL VEDAT DE CAÇA PM-10.590 CALA CRISTAL 
S.A. 

  

DIRECCIÓ INSULAR DE 
COOPERACIÓ LOCAL I 
CAÇA 

8-11-16 ALTRES CANVI DE TITULAR VEDAT PM-10.422 CALA CRISTAL, 
S.A. 

  

DIRECCIÓ INSULAR DE 
COOPERACIÓ LOCAL I 
CAÇA 

7-11-16 ALTRES AUTORITZACIÓ PER AL CONTROL DE 
CABRES PER DANYS AL VEDAT PM-
10.545 

A.B. PIZÁ   

DIRECCIÓ INSULAR DE 
COOPERACIÓ LOCAL I 
CAÇA 

21-10-16 ALTRES AUTORITZACIÓ CONTROL DE LLEBRES 
PER DANYS ALS CULTIUS A LA FINCA 
SON PONS DE LA TERRA 

F. B . O   

DIRECCIÓ INSULAR DE 
COOPERACIÓ LOCAL I 
CAÇA 

28-10-16 ALTRES AUT. PER AL CONTROL DE CABRES 
BORDES A L'AJ. D'ARTA PEL CONTROL 
DE CABRES ALS TERRENYS CINEGÈTICS 
D'APROF. COMÚ DEL MUNICIPI D'ARTA 

AJ. D'ARTÀ   

DIRECCIÓ INSULAR DE 
COOPERACIÓ LOCAL I 
CAÇA 

27-10-16 ALTRES MODIFICACIÓ DE LES CONDICIONS 
D'ENSINISTRAMENT DE CANS / CAÇA A 
LA ZONA DE CAÇA CONTROLADA ES 
TANCAT DE S TORRE T.M. FELANITX  ES 
TANCAT DE SA TORRE 

 ES TANCAT DE 
SA TORRE 

  

DIRECCIÓ INSULAR DE 
COOPERACIÓ LOCAL I 
CAÇA 

24-10-16 ALTRES AUTORITZACIÓ PER A  LA REALITZACIÓ 
DE LES JORNADES CINEGÈTIQUES 
SOCIALS AL VEDAT PM-10.646 

S..C. D'ALCÚDIA   

DIRECCIÓ INSULAR DE 
COOPERACIÓ LOCAL I 
CAÇA 

26-9-16 ALTRES INICI EXP. SANCIONADOR DE PESCA 
FLUVIAL PS16/0013 

P. P. P.   

DIRECCIÓ INSULAR DE 
COOPERACIÓ LOCAL I 
CAÇA 

26-9-16 ALTRES INICI EXP. SANCIONADOR DE PESCA 
FLUVIAL PS16/0012 

A. M .B.   
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DIRECCIÓ INSULAR DE 
COOPERACIÓ LOCAL I 
CAÇA 

17-10-16 ALTRES INICI EXP. SANCIONADOR DE CAÇA 
CZ16/0081 

J. R. S.   

DIRECCIÓ INSULAR DE 
COOPERACIÓ LOCAL I 
CAÇA 

17-10-16 ALTRES INICI EXP. SANCIONADOR DE CAÇA 
CZ16/0082 

P. G. S.   

DIRECCIÓ INSULAR DE 
COOPERACIÓ LOCAL I 
CAÇA 

17-10-16 ALTRES INICI EXP. SANCIONADOR DE CAÇA 
CZ16/0062 

J.L. F. M.   

DIRECCIÓ INSULAR DE 
COOPERACIÓ LOCAL I 
CAÇA 

14-10-16 ALTRES INICI EXP. SANCIONADOR DE CAÇA 
CZ16/0058 

E. M. L.   

DIRECCIÓ INSULAR DE 
COOPERACIÓ LOCAL I 
CAÇA 

14-10-16 ALTRES INICI EXP. SANCIONADOR DE CAÇA 
CZ16/0059 

J.F. L. A.   

DIRECCIÓ INSULAR DE 
COOPERACIÓ LOCAL I 
CAÇA 

13-10-16 ALTRES INICI EXP. SANCIONADOR DE CAÇA 
CZ16/0055 

F. C. P.   

DIRECCIÓ INSULAR DE 
COOPERACIÓ LOCAL I 
CAÇA 

18-10-16 ALTRES NO INC. EXP. SANCIONADOR DE CAÇA 
CZ16/0078 

R. G. F.   

DIRECCIÓ INSULAR DE 
COOPERACIÓ LOCAL I 
CAÇA 

18-10-16 ALTRES NO INC. EXP. SANCIONADOR DE CAÇA 
CZ16/0081 

F. G. Q.    

DIRECCIÓ INSULAR DE 
COOPERACIÓ LOCAL I 
CAÇA 

18-10-16 ALTRES NO INC.I EXP. SANCIONADOR DE CAÇA 
CZ16/0081 

V.R.P.   

DIRECCIÓ INSULAR DE 
COOPERACIÓ LOCAL I 
CAÇA 

18-10-16 ALTRES NO INC. EXP. SANCIONADOR DE CAÇA 
CZ16/0079 

F,C.M   

DIRECCIÓ INSULAR DE 
COOPERACIÓ LOCAL I 
CAÇA 

18-10-16 ALTRES NO INC. EXP. SANCIONADOR DE CAÇA 
CZ16/0080 

P. S. R.   

DIRECCIÓ INSULAR DE 
COOPERACIÓ LOCAL I 
CAÇA 

18-10-16 ALTRES RES. EXP. SANCIONADOR DE CAÇA 
CZ15/0126 

J. R. J.    

DIRECCIÓ INSULAR DE 
COOPERACIÓ LOCAL I 
CAÇA 

19-10-16 ALTRES RES. EXP. SANCIONADOR DE CAÇA 
CZ15/0121 

M.A. M. J.   
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DIRECCIÓ INSULAR DE 
HISENDA I 
PRESSUPOSTS 

31-8-16 ORDENAR EL 
PAGAMENT DE 
FACTURES 

Autorització, disposició, reconeixement 
d'obligació i ordenació de pagament préstec 
Consell de Mallorca amb entitats financeres. 

Dexia Sabadell, 
SA  

327,75 

DIRECCIÓ INSULAR DE 
HISENDA I 
PRESSUPOSTS 

31-8-16 ORDENAR EL 
PAGAMENT DE 
FACTURES 

Autorització, disposició, reconeixement 
d'obligació i ordenació de pagament préstec 
Consell de Mallorca amb entitats financeres. 

Dexia Sabadell 375000 

DIRECCIÓ INSULAR DE 
HISENDA I 
PRESSUPOSTS 

31-8-16 ORDENAR EL 
PAGAMENT DE 
FACTURES 

Autorització, disposició, reconeixement 
d'obligació i ordenació de pagament préstec 
Consell de Mallorca amb entitats financeres. 

CAIXABANK 200000 

DIRECCIÓ INSULAR DE 
HISENDA I 
PRESSUPOSTS 

31-8-16 ORDENAR EL 
PAGAMENT DE 
FACTURES 

Autorització, disposició, reconeixement 
d'obligació i ordenació de pagament préstec 
Consell de Mallorca amb entitats financeres. 

CAIXABANK 478647,48 

DIRECCIÓ INSULAR DE 
HISENDA I 
PRESSUPOSTS 

31-8-16 ORDENAR EL 
PAGAMENT DE 
FACTURES 

Autorització, disposició, reconeixement 
d'obligació i ordenació de pagament préstec 
Consell de Mallorca amb entitats financeres. 

BANCA MARCH, 
SA 

100000 

DIRECCIÓ INSULAR DE 
HISENDA I 
PRESSUPOSTS 

31-8-16 ORDENAR EL 
PAGAMENT DE 
FACTURES 

Autorització, disposició, reconeixement 
d'obligació i ordenació de pagament préstec 
Consell de Mallorca amb entitats financeres. 

BANCO 
SANTANDER, 
SA 

225218,24 

DIRECCIÓ INSULAR DE 
HISENDA I 
PRESSUPOSTS 

31-8-16 ORDENAR EL 
PAGAMENT DE 
FACTURES 

Autorització, disposició, reconeixement 
d'obligació i ordenació de pagament préstec 
Consell de Mallorca amb entitats financeres. 

BANCO 
SANTANDER, 
SA 

12925,88 

DIRECCIÓ INSULAR DE 
HISENDA I 
PRESSUPOSTS 

31-8-16 ORDENAR EL 
PAGAMENT DE 
FACTURES 

Autorització, disposició, reconeixement 
d'obligació i ordenació de pagament préstec 
Consell de Mallorca amb entitats financeres. 

BANCO 
SANTANDER, 
SA 

13442,92 

DIRECCIÓ INSULAR DE 
HISENDA I 
PRESSUPOSTS 

31-8-16 ORDENAR EL 
PAGAMENT DE 
FACTURES 

Autorització, disposició, reconeixement 
d'obligació i ordenació de pagament préstec 
Consell de Mallorca amb entitats financeres. 

BANCA MARCH, 
SA 

50000 

DIRECCIÓ INSULAR DE 
HISENDA I 
PRESSUPOSTS 

31-8-16 ORDENAR EL 
PAGAMENT DE 
FACTURES 

Autorització, disposició, reconeixement 
d'obligació i ordenació de pagament préstec 
Consell de Mallorca amb entitats financeres. 

CAIXABANK 12522,61 

DIRECCIÓ INSULAR DE 
HISENDA I 
PRESSUPOSTS 

31-8-16 ORDENAR EL 
PAGAMENT DE 
FACTURES 

Autorització, disposició, reconeixement 
d'obligació i ordenació de pagament préstec 
Consell de Mallorca amb entitats financeres. 

DEUTSCHE 
PFANDBRIEFBA
NK AG 

1478856,9 

DIRECCIÓ INSULAR DE 
HISENDA I 
PRESSUPOSTS 

31-8-16 ORDENAR EL 
PAGAMENT DE 
FACTURES 

Autorització, disposició, reconeixement 
d'obligació i ordenació de pagament préstec 
Consell de Mallorca amb entitats financeres. 

DEUTSCHE 
PFANDBRIEFBA
NK AG 

48375,05 

DIRECCIÓ INSULAR DE 
HISENDA I 
PRESSUPOSTS 

31-8-16 ORDENAR EL 
PAGAMENT DE 
FACTURES 

Autorització, disposició, reconeixement 
d'obligació i ordenació de pagament préstec 
Consell de Mallorca amb entitats financeres. 

BANCO BILBAO 
VIZCAYA SA 

375000 
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DIRECCIÓ INSULAR DE 
HISENDA I 
PRESSUPOSTS 

31-8-16 ORDENAR EL 
PAGAMENT DE 
FACTURES 

Autorització, disposició, reconeixement 
d'obligació i ordenació de pagament préstec 
Consell de Mallorca amb entitats financeres. 

DEXIA 
SABADELL SA 

250000 

DIRECCIÓ INSULAR DE 
HISENDA I 
PRESSUPOSTS 

31-8-16 ALTRES Per comissió de l'aval del Pla per al 
desenvolupament del Pla de competitivitat 
turística Mallorca Diversa - Artà Sorpren. 

CAIXABANK, SA 571,62 

DIRECCIÓ INSULAR DE 
HISENDA I 
PRESSUPOSTS 

31-8-16 ORDENAR EL 
PAGAMENT DE 
FACTURES 

Autorització, disposició, reconeixement, i 
pagament d'obligacions derivades de la 
relació de factures Q/2016/1571 relativa a les 
despeses del servei Turisme/ Dep. Economia 
i Hisenda 

? 13,8 

DIRECCIÓ INSULAR DE 
HISENDA I 
PRESSUPOSTS 

31-8-16 ORDENAR EL 
PAGAMENT DE 
FACTURES 

Autorització, disposició, reconeixement 
d'obligació i ordenació de pagament en 
concepte de percentatge de descompte de 
TPV. 

?   

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTURES I 
MOBILITAT 

5-9-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Abonament factura 5a certificació contracte 
exp. 15/15 lot 6 

AGLOMSA 71780,39 

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTURES I 
MOBILITAT 

16-9-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Abonament factura contracte d'inspeccions 
reglamentàries exp. 20/15 

LABORATORIO 
DE 
CERTIFICACION
ES LA VEGA 
BAJA, SL 

4533,68 

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTURES I 
MOBILITAT 

14-10-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Relació de factures de CANON ESPAÑA 
S.A. amb referència núm. 
79/45300/20160704. 

? 532,31 

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTURES I 
MOBILITAT 

17-10-16 ALTRES Resolució d'aixecament de la suspensió 
temporal de l'execució de les obres exp. 
23/2015 

AMER E HIJOS, 
SA 

244692,02 

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTURES I 
MOBILITAT 

15-9-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Abonament factura 62a certificació exp. 
37/10 

VIABAL 
MANTENIMENT I 
CONSERVACIO, 
SA 

46817,44 

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTURES I 
MOBILITAT 

15-9-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Abonament factura 2a certificació exp. 27/15 VIAS Y 
CONSTRUCCIO
NES, SA 

765441,85 

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTURES I 
MOBILITAT 

15-9-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Abonament factura 6a certificació contracte 
exp. 15/15 lot 8 

MELCHOR 
MASCARO, SAU 

68275,26 
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DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTURES I 
MOBILITAT 

21-9-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Abonament factura 6a certificació exp. 15/15 
lot 3 

ACEINSA 
MOVILIDAD, SA 

66661,77 

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTURES I 
MOBILITAT 

21-9-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Abonament factura 44a certificació exp. 
38/11  

UTE ROIG, SA - 
ELECTRONIC 
TRAFIC 

18279,77 

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTURES I 
MOBILITAT 

23-9-16 AUTORITZACIÓ OBRES 
CARRETERES 

Permís per instal·lació de fanals solars a la 
Ma-1015 exp. 829/2016 

AJ. CALVIA   

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTURES I 
MOBILITAT 

26-9-16 AUTORITZACIÓ OBRES 
CARRETERES 

Permís per TANCAR FINCA a la Ma-15 exp. 
820/2016 

Sra. C.B.LL.   

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTURES I 
MOBILITAT 

26-9-16 AUTORITZACIÓ OBRES 
CARRETERES 

Permís per tancament amb pals i reixeta a la 
Ma-3011 exp. 831/2016 

Sr. R.O.L.   

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTURES I 
MOBILITAT 

26-9-16 AUTORITZACIÓ OBRES 
CARRETERES 

Permís per posar reixeta damunt paret a la 
Ma-2011 exp. 631/2016 

Sr. B.B.C.   

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTURES I 
MOBILITAT 

29-9-16 AUTORITZACIÓ OBRES 
CARRETERES 

Permís per canvi de portell a la Ma-5017 exp. 
593/2016 

Sra. C.S.F.   

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTURES I 
MOBILITAT 

29-9-16 AUTORITZACIÓ OBRES 
CARRETERES 

Permís per obertura d'accés a la Ma-
5017exp. 840/2016 

Sra. C.S.F.   

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTURES I 
MOBILITAT 

27-9-16 AUTORITZACIÓ OBRES 
CARRETERES 

Permís per instal·lació de fletxes indicadores 
a la Ma-15 i Ma-4030 exp. 695/2016 

Sr. J.E.F.   

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTURES I 
MOBILITAT 

28-9-16 AUTORITZACIÓ OBRES 
CARRETERES 

Permís per reparació de reixeta a la Ma-13a 
exp. 821/2016 

Sr. M.G.P.   
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DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTURES I 
MOBILITAT 

28-9-16 AUTORITZACIÓ OBRES 
CARRETERES 

Permís per ampliació d'accés a la Ma-19a 
exp. 811/2016 

Sr. H.S.   

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTURES I 
MOBILITAT 

3-10-16 CATALOGACIÓ VEHICLE 
HISTÒRIC 

Catalogació vehicle històric amb núm. 
bastidor 10704212006571 

Sr. J.G.G.   

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTURES I 
MOBILITAT 

3-10-16 CATALOGACIÓ VEHICLE 
HISTÒRIC 

Catalogació de vehicle històric amb núm. 
bastidor: 8CA82108 

Sr. J.V.M.F.   

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTURES I 
MOBILITAT 

3-10-16 CATALOGACIÓ VEHICLE 
HISTÒRIC 

Catalogació de vehicle històric amb núm. 
bastidor:6A557A 

Sr. G.R.B.   

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTURES I 
MOBILITAT 

3-10-16 CATALOGACIÓ VEHICLE 
HISTÒRIC 

Catalogació de vehicle històric amb núm. 
bastidor:TP939086072 

Sr. A.W.H.   

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTURES I 
MOBILITAT 

3-10-16 CATALOGACIÓ VEHICLE 
HISTÒRIC 

Catalogació de vehicle històric amb núm. 
bastidor: WDB1070451A011162 

Sra. C.H.D.   

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTURES I 
MOBILITAT 

3-10-16 CATALOGACIÓ VEHICLE 
HISTÒRIC 

Catalogació de vehicle històric amb núm. 
bastidor: M26718Z 

Sr. G.P.G.   

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTURES I 
MOBILITAT 

3-10-16 CATALOGACIÓ VEHICLE 
HISTÒRIC 

Catalogació de vehicle històric amb núm. 
bastidor: B7GC17M102683 

Sr. I.L.G.   

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTURES I 
MOBILITAT 

3-10-16 CATALOGACIÓ VEHICLE 
HISTÒRIC 

Catalogació de vehicle històric amb núm. 
bastidor: GVVDJ2AG503561 

Sr. J.M.S.M.   

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTURES I 
MOBILITAT 

3-10-16 CATALOGACIÓ VEHICLE 
HISTÒRIC 

Catalogació de vehicle històric amb núm. 
bastidor: SCA316683 

Sr. M.B.V.   
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DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTURES I 
MOBILITAT 

3-10-16 CATALOGACIÓ VEHICLE 
HISTÒRIC 

Catalogació de vehicle històric amb núm. 
bastidor: P13Y9465 

Sr. T.N.C.   

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTURES I 
MOBILITAT 

3-10-16 CATALOGACIÓ VEHICLE 
HISTÒRIC 

Catalogació de vehicle històric amb núm. 
bastidor: MC41858 

Sr. B.P.R.   

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTURES I 
MOBILITAT 

3-10-16 CATALOGACIÓ VEHICLE 
HISTÒRIC 

Catalogació de vehicle històric amb núm. 
bastidor: XA2S1N2800079ZS 

Sr. R.N.M.   

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTURES I 
MOBILITAT 

3-10-16 CATALOGACIÓ VEHICLE 
HISTÒRIC 

Catalogació de vehicle històric amb núm. 
bastidor: 1122266735 

Sr. O.A.C.   

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTURES I 
MOBILITAT 

4-10-16 CATALOGACIÓ VEHICLE 
HISTÒRIC 

Catalogació de vehicle històric amb núm. 
bastidor: 7411362 

Sr. A.C.V.   

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTURES I 
MOBILITAT 

4-10-16 ALTRES Resolució peça incidental exp. CM-45 finca 
13.1 

.   

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTURES I 
MOBILITAT 

6-10-16 IMPOSAR OBLIGACIÓ 
ABONAR DANYS 

Obligació d'abonar danys procediment 
sancionador ES 7/2015 

MALLA 
PUBLICIDAD, SA 

3000 

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTURES I 
MOBILITAT 

3-10-16 CATALOGACIÓ VEHICLE 
HISTÒRIC 

Catalogació de vehicle històric amb núm. 
bastidor: VS5122B00E0000216 

Sr. L.C.F.   

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTURES I 
MOBILITAT 

19-9-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Abonament factura exp. 1/2016-C B&M 
AUTOMOVILES 
ESPAÑA, SA 

43461,77 

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTURES I 
MOBILITAT 

5-10-16 ALTRES Cancel·lació dipòsit previ exp. CM-60 finca 
178 Add. 61 

Sr. J.M.O. 563,16 
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DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTURES I 
MOBILITAT 

6-10-16 ADJUDICACIÓ 
EXPEDIENT DE 
CONTRACTACIÓ 

Adjudicació contracte exp. 7/2016 AGLOMSA 58500 

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTURES I 
MOBILITAT 

7-10-16 INICIAR EXPEDIENT Inici expedient contractació ref. 18/2016 .   

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTURES I 
MOBILITAT 

7-10-16 INICIAR EXPEDIENT Inici expedient contractació ref. 21/2016 .   

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTURES I 
MOBILITAT 

5-10-16 ALTRES Aprovació revisió de preus contracte exp. 
37/2010 

VIABAL 
MANTENIMENT I 
CONSERVACIO, 
SA 

288029,02 

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTURES I 
MOBILITAT 

4-10-16 AUTORITZACIÓ OBRES 
CARRETERES 

Permís per projecte embelliment entrada a 
Pina Ma-3130 exp. 946/2016 

AJ. ALGAIDA   

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTURES I 
MOBILITAT 

5-10-16 AUTORITZACIÓ OBRES 
CARRETERES 

Permís per canvi de coberta a la Ma-19 exp. 
834/2016 

ES FERRAL DE 
S'ARENAL 

  

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTURES I 
MOBILITAT 

5-10-16 AUTORITZACIÓ OBRES 
CARRETERES 

Permís per construcció de piscina a la Ma-
3021 exp. 851/2016 

Sra. T.M.E.   

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTURES I 
MOBILITAT 

5-10-16 AUTORITZACIÓ OBRES 
CARRETERES 

Permís per fer façana a la Ma-11 exp. 
818/2016 

Sra. M.M.S.   

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTURES I 
MOBILITAT 

5-10-16 AUTORITZACIÓ OBRES 
CARRETERES 

Permís per rehabilitació construcció existent 
a la Ma-4040 exp. 959/2016 

Sr. M.A.C.J.   

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTURES I 
MOBILITAT 

6-10-16 APROVACIÓ INICI EXP. 
CONTRACTACIÓ 

Inici exp. contrac. 20/2016 .   
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DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTURES I 
MOBILITAT 

28-9-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Abonament factura 6a certificació exp. 15/15 
lot. 2 

CONSTRUCCIO
NES LLULL 
SASTRE, SA 

53150,87 

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTURES I 
MOBILITAT 

21-9-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Abonament factura 64a certificació exp. 
35/10 

ELECTROHIDRÁ
ULICA 
MANACOR, SA 

16542,22 

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTURES I 
MOBILITAT 

28-9-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Abonament factura 51a certificació exp. 
26/11 

UTE TUNELS 7148,8 

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTURES I 
MOBILITAT 

22-9-16 ADJUDICACIÓ 
EXPEDIENT DE 
CONTRACTACIÓ 

Adjudicació contracte menor de servei exp. 
16M04655 

. 5626,5 

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTURES I 
MOBILITAT 

6-10-16 ADJUDICACIÓ 
EXPEDIENT DE 
CONTRACTACIÓ 

Adjudicació contracte menor de servei exp. 
16M05555 

GRUSAMAR 4356 

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTURES I 
MOBILITAT 

6-10-16 ADJUDICACIÓ 
PROVISIONAL DE 
CONTRACTES 

Adjudicació contracte menor de servei exp. 
16M05255 

. 15064,5 

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTURES I 
MOBILITAT 

11-10-16 APROVACIÓ INICI EXP. 
CONTRACTACIÓ 

Aprovació inici exp. contractació ref. 24/2016 .   

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTURES I 
MOBILITAT 

17-10-16 AUTORITZACIÓ OBRES 
CARRETERES 

Permís per remodelació estació de servei a la 
Ma-19a exp. 702/2016 

GASOLINERES 
LLUCMAJOR, SL 

  

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTURES I 
MOBILITAT 

17-10-16 AUTORITZACIÓ OBRES 
CARRETERES 

Permís per tancament de finca a la Ma-5012 
exp. 615/2015b 

INVERSIONES 
CALDERON, SL 

  

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTURES I 
MOBILITAT 

17-10-16 AUTORITZACIÓ OBRES 
CARRETERES 

Permís per ampliació d'hivernacle a la Ma-
4026 exp. 828/2016 

Sr. M.M.F.   
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DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTURES I 
MOBILITAT 

6-10-16 AUTORITZACIÓ OBRES 
CARRETERES 

Permís per fer síquia interior a la Ma-1 exp. 
130/2016 

Sra. A.M.C.   

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTURES I 
MOBILITAT 

17-10-16 AUTORITZACIÓ OBRES 
CARRETERES 

Permís per sembrar avets per fer pantalla 
vegetal a la Ma-3010 exp. 694/2016  

Sr. X.E.S.   

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTURES I 
MOBILITAT 

17-10-16 AUTORITZACIÓ OBRES 
CARRETERES 

Permís per instal·lació de fletxa indicativa a la 
Ma-1040 exp. 782/2016 

Sra. A.I.R.F.   

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTURES I 
MOBILITAT 

14-10-16 AUTORITZACIÓ OBRES 
CARRETERES 

Permís per tancament de finca a la Ma-3440 
exp. 837/2016 

Sr. F.P.P.   

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTURES I 
MOBILITAT 

13-10-16 AUTORITZACIÓ OBRES 
CARRETERES 

Permís per reconstrucció de mur de 
tancament a la Ma-3300 exp. 812/2016 

Sr. P.R.LL.   

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTURES I 
MOBILITAT 

13-10-16 AUTORITZACIÓ OBRES 
CARRETERES 

Permís per enrajolar a la Ma-3220 exp. 
926/2016 

Sr. G.B.M.   

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTURES I 
MOBILITAT 

13-10-16 AUTORITZACIÓ OBRES 
CARRETERES 

Permís per tancament amb pals i reixeta a la 
Ma-3511 exp. 645/2016 

Sr. R.B.A.   

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTURES I 
MOBILITAT 

11-10-16 AUTORITZACIÓ OBRES 
CARRETERES 

Permís per legalització de canvi d'ús 
agroturisme a la Ma-2022 exp. 521/2016 

MARVIANTO, SL   

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTURES I 
MOBILITAT 

11-10-16 AUTORITZACIÓ OBRES 
CARRETERES 

Permís per accés a finca a la Ma-4023 exp. 
542/2016 

JUMARI, SA   

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTURES I 
MOBILITAT 

6-10-16 AUTORITZACIÓ OBRES 
CARRETERES 

Permís per projecte d'explotació minera a la 
Ma-15 exp. 982/2016 

DIR GRAL 
POLITICA 
INDUSTRIAL 

  



212 

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTURES I 
MOBILITAT 

11-10-16 AUTORITZACIÓ OBRES 
CARRETERES 

Permís per tancament de finca a la Ma-2114 
exp. 867/2016 

Sra. A.P.R.   

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTURES I 
MOBILITAT 

7-10-16 AUTORITZACIÓ OBRES 
CARRETERES 

Permís per reforma estació de servei a la Ma-
4010 exp.. 816/2016 

ESTACIÓ DE 
SERVEI EL 
BOSQUE 

  

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTURES I 
MOBILITAT 

7-10-16 AUTORITZACIÓ OBRES 
CARRETERES 

Permís per remodelació i condicionament 
d'aturades bus a la Ma-2200 i Ma-3420 exp.. 
897/2016 

CONSORCI 
TRANSPORTS 
MALLORCA 

  

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTURES I 
MOBILITAT 

28-9-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Abonament factura 52a certificació exp. 
26/11 

UTE UTE 
TUNELES 

7148,8 

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTURES I 
MOBILITAT 

27-9-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Abonament factura 6a certificació exp.15/15 
lot 7  

INFRAESTRUCT
URAS 
CONELSAN, SA 

61689,5 

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTURES I 
MOBILITAT 

28-9-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Abonament factura 23a certificació exp. 3/13 UTE MAN - 
TORRESCAMAR
A - ESTEL - 
SIQUIER 

266035,17 

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTURES I 
MOBILITAT 

30-9-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Abonament factura 6a certificació exp. 15/15 
lot 6 

AGLOMSA 72383,17 

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTURES I 
MOBILITAT 

5-10-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Abonament factura 3a certificació exp. 27/15 VIAS Y 
CONSTRUCCIO
NES, SA 

391444,12 

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTURES I 
MOBILITAT 

10-10-16 ALTRES Aprovació revisió de preus 2a pròrroga 
contracte exp. 36/2010 

. 288029,02 

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTURES I 
MOBILITAT 

10-10-16 APROVACIÓ INICI EXP. 
CONTRACTACIÓ 

Inici exp. contractació ref. 22/2016 .   
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DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTURES I 
MOBILITAT 

30-9-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Abonament indemnització resolució contracte 
d'obres exp. 2/2013/F/0/04 

UTE VIAS Y 
CONSTRUCCIO
NES - 
EXCAVACIONES 
S'HORTA, SA 

585606,24 

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTURES I 
MOBILITAT 

3-10-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Reconeixement obligació 1a factura contracte 
menor 16M03655 

TESYSE, SL 8434,22 

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTURES I 
MOBILITAT 

6-10-16 AUTORITZACIÓ OBRES 
CARRETERES 

Permís per desplaçament de línies 
soterrades a la Ma-19 exp. 967/2016 

ENDESA   

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTURES I 
MOBILITAT 

6-10-16 AUTORITZACIÓ OBRES 
CARRETERES 

Permís per tancament amb pals i reixeta a la 
Ma-3340 exp. 977/2016 

Sr. B.A.J.   

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTURES I 
MOBILITAT 

6-10-16 AUTORITZACIÓ OBRES 
CARRETERES 

Permís per tancar finca a la Ma-3412 exp. 
975/2016 

Sra. N.A.G.   

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTURES I 
MOBILITAT 

4-10-16 INICI PROCEDIMENT 
ADMINISTRATIU 

Inici procediment responsabilitat patrimonial 
exp. RP 36/2016 

Sr. S.F.S.   

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTURES I 
MOBILITAT 

13-10-16 AUTORITZACIÓ 
ESPECIAL DE 
CIRCULACIÓ 

Autorització especial de circulació per la Ma-
10 exp. 537/2016-b 

SERVEIS 
URBANS, SL 

  

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTURES I 
MOBILITAT 

17-10-16 AUTORITZACIÓ OBRES 
CARRETERES 

Permís per fer síquia per subministrament 
elèctric a la Ma-3220 exp. 693/2016 

Sr. J.J.S.   

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTURES I 
MOBILITAT 

18-10-16 AUTORITZACIÓ OBRES 
CARRETERES 

Permís per rehabilitació d'habitatge a la Ma-
15f exp. 808/2016 

Sr. M.N.S.   

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTURES I 
MOBILITAT 

18-10-16 AUTORITZACIÓ OBRES 
CARRETERES 

Permís per fer paret de tancament a la Ma-
5010 exp. 764/2016 

Sr. M.G.P.   



214 

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTURES I 
MOBILITAT 

18-10-16 AUTORITZACIÓ OBRES 
CARRETERES 

Permís per xarxa soterrada de gas a la Ma-
14 

REDEXIS GAS   

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTURES I 
MOBILITAT 

19-10-16 AUTORITZACIÓ OBRES 
CARRETERES 

Permís per instal·lació de mosaic d'obra a la 
Ma-19 exp. 1022/2016 

Sr. M.A.D.   

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTURES I 
MOBILITAT 

19-10-16 ADJUDICACIÓ 
EXPEDIENT DE 
CONTRACTACIÓ 

Adjudicació contractació menor obra exp. 
16M05755 

ROIG, SA   

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTURES I 
MOBILITAT 

10-10-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Abonament 25a factura assistència tècnica 
exp. 11/2012/F/1/01 

GESTALIS 
PROJECT 
MANAGEMENT, 
SL 

148467 

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTURES I 
MOBILITAT 

10-10-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Reconeixement obligació contracte menor de 
servei exp. 16M03055 

CIMAR 
INGENIERIA, SL 

5808 

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTURES I 
MOBILITAT 

19-10-16 DEVOLUCIÓ FIANÇA Devolució fiança definitiva per obres exp. 
34/14 

MATIAS ARROM 
BIBILONI, SL 

14822,05 

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTURES I 
MOBILITAT 

######## RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Reconèixer obligació contracte menor de 
servei exp. 12M01155 

ENDESA 4544,83 

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTURES I 
MOBILITAT 

14-9-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Reconèixer obligació 1a factura contracte 
menor exp. 16M03855 

ENERSOLMA, 
SL 

1936 

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTURES I 
MOBILITAT 

6-9-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Reconèixer obligació 1a factura contracte 
menor exp. 15M03255 

Sr. M.R.B. 60015,41 

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTURES I 
MOBILITAT 

3-10-16 APROVACIÓ INICI EXP. 
CONTRACTACIÓ 

Inici exp. contractació servei exp. 19/2016 .   
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DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTURES I 
MOBILITAT 

15-9-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Reconeixement obligació contracte menor de 
servei exp. 11M05990  

ENDESA 11313,17 

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTURES I 
MOBILITAT 

30-9-16 IMPOSAR OBLIGACIÓ 
ABONAR DANYS 

Obligació d'abonar danys exp. DA 07/2016 Sr. B.G.B. 609,16 

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTURES I 
MOBILITAT 

29-9-16 INICI PROCEDIMENT 
ADMINISTRATIU 

Inici exp. DA 15/2016 danys Sr. P.S.A.   

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTURES I 
MOBILITAT 

27-9-16 INICI PROCEDIMENT 
ADMINISTRATIU 

Inici exp. DA 14/2016 danys Sr. J.E.B.R.   

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTURES I 
MOBILITAT 

18-10-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Relació de factures amb referència núm. 
79/45300/20160709. 

? 576,48 

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTURES I 
MOBILITAT 

14-10-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Abonament factura 62a certificació exp. 
32/10 

UTE EIX 
PONENT-
LLEVANT 

595789,16 

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTURES I 
MOBILITAT 

14-10-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Abonament factura 63a certificació exp. 
32/10  

UTE EIX 
PONENT-
LLEVANT 

292650,26 

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTURES I 
MOBILITAT 

18-10-16 ALTRES Desestimació de reclamació ref. RP 12/2016 Sr. G.C.B.   

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTURES I 
MOBILITAT 

14-10-16 RESOLUCIÓ 
DESESTIMATÒRIA 

Desestimació de recurs contenciós en relació 
al procediment ref. RP 16/2016 

Sr. A.S.R.   

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTURES I 
MOBILITAT 

14-10-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Abonament factura 64a certificació exp. 
32/10 

UTE EIX 
PONENT-
LLEVANT 

186174,67 
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DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTURES I 
MOBILITAT 

3-10-16 INCLUSIÓ NÒMINA 
DESPESES 
QUILOMETRATGE 

Despeses derivades assistència a curs 
ISTRAM BIM 

Sra. F.S.S. 303 

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTURES I 
MOBILITAT 

3-10-16 AUTORITZACIÓ 
ASSISTÈNCIA CURSOS 

Autorització a Personal de la D.I. 
Infraestructures i Mobilitat per assistir al Foro 
de gestores de carreteres  

.   

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTURES I 
MOBILITAT 

3-10-16 INCLUSIÓ NÓMINA 
INDEMNITZACIÓ 

Inclusió en nòmina despeses curs ISTRAM 
BIM 

Sr. G.M.S. 303 

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTURES I 
MOBILITAT 

14-9-16 INCLUSIÓ NÒMINA 
DESPESES 
QUILOMETRATGE 

Abonament despeses quilometratge Sra. M.I.J.P. 46,83 

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTURES I 
MOBILITAT 

14-9-16 INCLUSIÓ NÒMINA 
DESPESES 
QUILOMETRATGE 

Abonament despeses quilometratge  Sr. A.E.C. 144,08 

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTURES I 
MOBILITAT 

14-9-16 INCLUSIÓ NÒMINA 
DESPESES 
QUILOMETRATGE 

Abonament despeses quilometratge  Sra. J.S.M. 62,44 

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTURES I 
MOBILITAT 

1-9-16 ADJUDICACIÓ 
EXPEDIENT DE 
CONTRACTACIÓ 

Adjudicació contracte menor exp. 16M04755 .   

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTURES I 
MOBILITAT 

25-10-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Factura de MECÁNICA CIENTÍFICA, S.A. 
amb referència núm. 79/45300/20160711. 

? 2689,73 

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTURES I 
MOBILITAT 

28-10-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Relació de factures amb referència núm. 
79/45300/20160713. 

? 661,18 

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTURES I 
MOBILITAT 

25-10-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Factura de SOC.COOP.LTDA DEL CAMP 
MALLORQUI amb referència núm. 
79/45300/20160712. 

? 1504 
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DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTURES I 
MOBILITAT 

2-11-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Relació de factures de J.MUNNE 
MAQUINARIA AGRÍCOLA S.L. amb 
referència núm. 79/45300/20160720. 

? 1318,02 

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTURES I 
MOBILITAT 

2-11-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Relació de factura amb referència núm. 
79/45300/20160719. 

? 333,43 

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTURES I 
MOBILITAT 

2-11-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Relació de factures de BTRAVEL TURISMO 
ACCESIBLE S.A. amb referència núm. 
79/45300/20160718. 

? 882,3 

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTURES I 
MOBILITAT 

31-10-16 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA FIXA 

Justificació de la bestreta de caixa fixa de la 
Direcció Insular d'Infraestructures i Mobilitat 
amb número de compte justificatiu 
J/2016/214. 

? 1247,43 

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTURES I 
MOBILITAT 

11-8-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Reconèixer obligació 3a factura exp. 
16M01555 

ANJA, SL 3025 

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTURES I 
MOBILITAT 

30-9-16 ALTRES Requeriment de pagament despeses 
publicació BOIB exp. 8/2016 

. 261,8 

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTURES I 
MOBILITAT 

1-9-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Abonament factura exp. 37/10 . 55297,83 

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTURES I 
MOBILITAT 

29-9-16 ALTRES Pròrroga exp. contractació exp. 18/2015 VOPSA 478591,25 

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTURES I 
MOBILITAT 

28-9-16 ALTRES Abonament indemnització de guardià 
actuacions d'emergències de 4/07/2016 al 
01/08/2016 

DIVERSOS 8828,75 

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTURES I 
MOBILITAT 

3-8-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Reconeixement obligació exp. 
6/2013/F/01/05 

TYPSA 222640 
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DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTURES I 
MOBILITAT 

7-9-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Reconeixement obligació 6a factura contracte 
menor exp. 16M01255 

LIMPIEZAS 
CANDOR, SL 

2601,5 

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTURES I 
MOBILITAT 

5-9-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Reconeixement obligació 5a factura contracte 
menor exp. 16M01255 

LIMPIEZAS 
CANDOR, SL 

260,15 

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTURES I 
MOBILITAT 

27-9-16 ALTRES Resolució de classificació de les proposicions 
i requeriment en relació exp. 2/2016 

DIVERSOS   

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTURES I 
MOBILITAT 

27-9-16 ADJUDICACIÓ 
EXPEDIENT DE 
CONTRACTACIÓ 

Adjudicació exp. contractació ref. 8/2016 ERNST & 
YOUNG, SL 

  

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTURES I 
MOBILITAT 

1-9-16 ADJUDICACIÓ 
EXPEDIENT DE 
CONTRACTACIÓ 

Adjudicació contractació menor exp. 
16M04455 

INTERCONTROL 
LEVANTE, SA 

15717,9 

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTURES I 
MOBILITAT 

1-9-16 ADJUDICACIÓ 
EXPEDIENT DE 
CONTRACTACIÓ 

Adjudicació contractació menor exp. 
16M04855 

ATP 3146 

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTURES I 
MOBILITAT 

26-7-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Obligació retribució derivada de la variable 
exp. 001/04 

PAMASA 2910771,01 

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTURES I 
MOBILITAT 

1-9-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Reconeixement obligació exp. RP 53/2011 Sr. F.A.E. 1500 

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTURES I 
MOBILITAT 

5-9-16 ALTRES Suspensió temporal execució obres exp. 
15/2014 

OHL   

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTURES I 
MOBILITAT 

6-9-16 AUTORITZACIÓ 
ASSISTÈNCIA CURSOS 

Autorització assistència curs ISTRAM BIM Sra. F.S.S. 132,5 
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DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTURES I 
MOBILITAT 

6-9-16 APROVAR PLA 
SEGURETAT I SALUT EN 
OBRES 

Aprovació Pla seguretat i salut obres exp. 
25/2015 

VOPSA   

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTURES I 
MOBILITAT 

7-9-16 ALTRES Finalització exp. DA 05/2015 TRANSMAXAYA
JO, SL 

1003,65 

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTURES I 
MOBILITAT 

7-9-16 ALTRES Finalització exp. DA 13/2015 BULLIMOTO, SL 2080,3 

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTURES I 
MOBILITAT 

7-9-16 ALTRES Canvi d'instructor procediment ref. RP 
37/2015 

de M.C.B. a 
M.R.G.C. 

  

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTURES I 
MOBILITAT 

5-9-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Reconeixement obligació exp. Exprop. CM-
29 Add. 52 

DIVERSOS 524,02 

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTURES I 
MOBILITAT 

18-10-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Relació de factures amb referència 
núm.79/45300/2016070300 

? 580,09 

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTURES I 
MOBILITAT 

18-10-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Relació de factures amb referència 
núm.79/45300/2016070500 

? 1233,48 

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTURES I 
MOBILITAT 

18-10-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Relació de factures amb referència 
núm.79/45300/2016070600 

? 1457 

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTURES I 
MOBILITAT 

18-10-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Relació de factures amb referència 
núm.79/45300/2016070700 

? 137,06 

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTURES I 
MOBILITAT 

9-11-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Relació de factures amb referència 
núm.79/45300/2016072100 

? 988,26 
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DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTURES I 
MOBILITAT 

9-11-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Relació de factures amb referència 
núm.79/45300/2016072300 

? 874,76 

 


