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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DEL CONSELL DE 
MALLORCA 

Identificació de la sessió 

Núm.: 10/2013 
Caràcter: ordinària  
Data: 25 de juliol de 2013 

Inici: 10.12 h  - Interrupció: 11.50 h.  

Reanudació: 12.12 h. - Final: 15.50 h. 

Lloc: sala de plens 

HI ASSISTEIXEN: 

Maria Salom Coll, presidenta 

Catalina Cirer Adrover (PP) 
Bernadí Coll Martorell (PP) 
Jaime Crespí Deyá (PP) 
Maria Magdalena García Gual (PP) 
Margalida Ginard Mesquida (PP) 
Antonio Llamas Marquez (PP) 
Antoni Mulet Campins (PP) 
Josep Oliver Rebassa (PP) 
Antonia Roca Bellinfante (PP) 
Bernat Roig Cabrer (PP) 
Margalida Isabel Roig Catany (PP) 
Joan Rotger Seguí (PP) 
Jeroni Salom Munar (PP) 
Juan José Sard Flaquer (PP) 
Catalina Soler Torres (PP) 
Maria Verger Noguera (PP) 
Miquel Vidal Vidal (PP) 
Silvia Cano Juan (PSOE) 
Miquel A. Coll Canyelles (PSOE) 
Jaime Colom Adrover (PSOE) 
Francesc Josep Dalmau Fortuny (PSOE) 
Joan Ferrà Martorell (PSOE) 
Jaime Juan Garau Salas (PSOE) 
Mercedes Garrido Rodríguez (PSOE) 
Melchora Gómez Andrés (PSOE) 
Rosario Sánchez Grau (PSOE) 
Joana Aina Campomar Orell (MÉS PER MALLORCA) 
Miquel Ensenyat Riutort (MÉS PER MALLORCA) 
Joan Font Massot (MÉS PER MALLORCA) 
Maria Magdalena Palou Canaves (MÉS PER MALLORCA) 
 

També hi assisteixen els Hbles. Srs. consellers executius: Jaume Juan Garcia i 
Mauricio Rovira de Alós. 
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Excusa l’assistència la Sra. Coloma Terrassa Ventayol i  Antoni Alemany Cladera. 

Secretari general en funcions: Sr. Nicolau Conti Fuster. 
Interventora general: Sra. Elena Montejo Fuentes. 

En el punt 5 surt la Sra. Cano (PSOE) que torna en el punt 6. 

En el punt 6 surt el Sr. Crespí (PP) que torna en el punt 19.  

En el punt 10 surt el Sr. Ensenyat (Més per Mallorca), que torna en el punt 24. 

En el punt 28 surten la Sra. Sánchez i la Sra. Garrido (PSOE), que tornen en el punt 
29. 

ORDRE DEL DIA 
 

I) PART RESOLUTIVA 

PRESIDENCIA 

1. Presa possessió de nous consellers. 

2. Declaracions institucionals 

3. Proposta del canvi de la sessió ordinària del mes de setembre. 

4. Proposta d'avocació de la competència delegada en la Presidenta per preparar i 
interposar recurs de cassació contra la sentència núm. 538/2013, de 9 de juliol, dictada 
per la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes 
Balears, recaiguda en les actuacions 296/2012, i d'interposició del recurs de cassació 
contra l'esmentada sentència (*). 

5. Proposta de nomenament de fill predilecte de Mallorca del Beat Fra Juníper Serra. 

6. Proposta atorgament de la medalla d’honor i gratitud de l’illa de Mallorca, en 
categoria d’or, al senyor Antoni Niell Florit, a títol pòstum. 

7. Proposta atorgament de la medalla d’honor i gratitud de l’illa de Mallorca, en 
categoria d’or, al Diari de Mallorca Daily Bulletin. 

8. Proposta atorgament de la medalla d’honor i gratitud de l’illa de Mallorca, en 
categoria d’or, a l’Associació Estel de Llevant. 

9. Proposta atorgament de la medalla d’honor i gratitud de l’illa de Mallorca, en 
categoria d’or, al senyor Joan Carrero Saraleguí. 

10. Proposta de nomenament de representant a la Junta Rectora del Consorci Serra de 
Tramuntana Patrimoni Mundial. 

11. Proposta de designació de representant del Consell Insular de Mallorca en el 
Comitè Autonòmic de la Creu Roja Espanyola a les Illes Balears. 
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12. Proposta de designació de representant del Consell Insular de Mallorca a la 
Comissió d’Ordenació Sanitària Territorial de les Illes Balears. 

13. Proposta de designació de representant del Consell Insular de Mallorca al Consell 
Rector de l’Institut Balear de la Dona. 

14. Proposta de designació del representant del Consell Insular de Mallorca en el 
Consell de Salut de les Illes Balears. 

VICEPRESIDÈNCIA DE CULTURA, PATRIMONI I ESPORTS 

15. Concessió d’una subvenció nominativa de 52.700,00 euros a favor del Gremi de 
Llibreters de Mallorca. 

16. Concessió d’una subvenció nominativa de 34.000 euros a favor de la Federació de 
Música i Ball Mallorquí. 

17. Concessió d’una subvenció nominativa de 25.000 euros a favor del Bisbat de 
Mallorca. 

18. Proposta d’acord de concessió de subvenció nominativa de 31.920,08 euros a 
favor de la Federació de Gimnàstica de les Illes Balears per al desenvolupament del 
programa “l’Esport per a l’Edat escolar a Mallorca” (gimnàstica) pel període comprès 
entre el 31/10/2012 i el 30/10/2013 i d’aprovació del text del conveni regulador. 

DEPARTAMENT D’HISENDA I FUNCIÓ PÚBLICA 

19. Derogació de l’Ordenança fiscal reguladora de la taxa pel tractament dels residus 
urbans de l’illa de Mallorca. 

20. Derogació de l’Ordenança fiscal reguladora de la taxa pel tractament dels residus 
de construcció, demolició, voluminosos i pneumàtics fora d’ús de l’illa de Mallorca. 

DEPARTAMENT DE BENESTAR SOCIAL 

21. Proposta d’acord d’aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdits de 
l’Institut Mallorqui d’Afers Socials (exp. rec 03/2013). 

II) PART DE CONTROL 

22. Decrets i resolucions per donar-ne compte 

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

b) Aprovació expedient liquidació del pressupost del Consell de Mallorca 
corresponent a l’exercici de 2012. 

c) Aprovació expedient liquidació del pressupost de l’Institut Mallorquí d’Afers 
Socials, corresponent a l’exercici 2012. 
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d) Aprovació expedient liquidació del pressupost de l’Agència de Protecció de la 
Legalitat Urbanística i Territorial de Mallorca, corresponent a l’exercici 2012. 

e) Aprovació expedient liquidació del pressupost de l’Institut de l’Esport Hípic 
de Mallorca, corresponent a l’exercici de 2012. 

 
23. Donar compte dels membres de la Comissió Insular d’Artesania en representació 
dels grups polítics. 
 

MOCIONS IMPULSORES O DE TRÀMIT  I DE CARÀCTER IDEOLÒGIC  

 
24. Moció del Grup Socialista sobre les freqüències d’estiu de serveis ferroviaris de 
Mallorca. 
 
25. Moció del Grup Socialista respecte de la liquidació del pressupost de 2012. 
 
26. Moció del Grup Socialista sobre el paper del Consell de Mallorca en la gestió dels 
serveis a persones dependents. 
 
27. Moció del Grup Socialista sobre les carreteres d’Algaida. 
 
28. Moció del Grup polític MÉS per Mallorca sobre declaració de reconeixement de 
la unitat de la llengua catalana. 
 
29. Moció del Grup polític MÉS per Mallorca sobre declaració relativa a l’edifici del 
sindicat de Felanitx. 
 
30. Moció del Grup polític MÉS per Mallorca de suport al sistema de dipòsit, 
devolució i retorn d’envasos (SDDR). 
 
31. Moció del Grup polític MÉS per Mallorca sobre reconeixement als moviments 
socials que defensaren Sa Dragonera ara fa 36 anys. 
 
INTERPEL·LACIONS 
 
32. Interpel·lació que formula el Sr. Jaume Garau Salas sobre Declaracions als mitjans 
de comunicació de la Presidenta del Consell de Mallorca. 
 
33. Interpel·lació que formula el Sr. Joan Font Massot sobre el Pla Director Sectorial 
d’Equipaments Comercials. 
 
PREGUNTES 
 
34. Pregunta que formula el Sr. Jaume Colom Adrover al Sr. Mauricio Rovira de Alós 
(Informes tècnics sobre subvencions peatge túnel Sóller). 
 



 5

35. Pregunta que formula el Sr. Jaume Colom Adrover a la Sra. Catalina Cirer 
Adrover (Problemes immigrants per obtenir la RMI). 
 
36. Pregunta que formula la Sra. Silvia Cano Juan a la Sra. Catalina Cirer Adrover 
(Temps valoració persones dependents). 
 
37. Pregunta que formula el Sr. Joan Font Massot (Data recuperació carretera vella de 
Lluc a Pollença). 
 
38. Pregunta que formula el Sr. Joan Font Massot (Avantprojecte nova llei del sòl). 
 
39. Pregunta que formula el Sr. Joan Font Massot (Actuacions previstes per agilitar la 
tramitació de la RMI) 
 
 
INFORMACIÓ DELS CONSELLERS EXECUTIUS 
 

PRECS 

III) DESPATX EXTRAORDINARI 

 
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 

I) PART RESOLUTIVA 

PRESIDENCIA 

PUNT 1. PRESA POSSESSIO DE NOUS CONSELLERS. 

La Sra. VERGER (PP) pren possessió del seu càrrec com a consellera. 

La Sra. Verger jura el càrrec, amb la següent intervenció: 

“Jur, per la meva consciència i el meu 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 PRESIDENTA dóna l’enhorabona, en nom de tots els consellers, al nou membre 
de la Corporació i alhora li desitja una bona estada al Consell de Mallorca.  

El Sr. COLL (PSOE) pren possessió del seu càrrec com a conseller. 

El Sr. Coll promet el càrrec, amb la següent intervenció: 

“Promet, per la meva consciència i el meu honor, complir fidelment les obligacions 
del càrrec de conseller 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”. 
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La PRESIDENTA dóna l’enhorabona, en nom de tots els consellers, al nou membre 
de la Corporació i alhora li desitja una bona estada al Consell de Mallorca.  

PUNT 2. DECLARACIONS INSTITUCIONALS 

La Sra. PRESIDENTA anuncia que, si bé no hi ha cap declaració institucional 
prevista, en aquest punt vol comentar dues qüestions. 

En primer lloc manifesta que, com tothom sap, ahir hi va haver a Santiago de 
Compostela un greu accident ferroviari amb tràgiques conseqüències. A hores d’ara 
són 77 les persones que hi han perdut la vida a més d’un gran nombre de ferits.  

Una tragèdia com aquesta fa que qualsevol altre tema se converteixi en un tema 
menor i demostra que la cosa més important, al final, és la vida i, en nom del Consell 
de Mallorca i de tots els consellers que formen aquesta Corporació, vol deixar 
constància del seu dolor i solidaritat, el seu suport a totes les víctimes i les seves 
famílies i la seva solidaritat amb el poble de Galícia 

Aprofita igualment per transmetre ànims als cossos i forces de seguretat de l’Estat i 
als voluntaris que estan col·laborat per intentar pal·liar el sofriment provocat per 
l’accident i fer que les persones ferides puguin tenir una prompta recuperació. 

Tot seguit sol·licita a tots els presents que s’aixequin per guardar un minut de silenci 
en record de les persones que han mort en aquest accident. 

La segona qüestió que vol plantejar és que el Ple que celebren avui no és un Ple 
qualsevol per al Consell de Mallorca ja que una persona, que durant molts d’anys va 
presidir aquesta institució, ahir va ingressar a la presó de Palma. 

En aquest sentit indica que tots els consellers han de deixar clar que, tot i que encara 
tenen molta feina per endavant, també tenen una obligació amb el poble de Mallorca 
que és dignificar aquesta institució, la qual cosa va per bon camí atès que recentment 
han aprovat un codi ètic, de transparència i de bon govern. 

Malgrat que encara quedi molt de camí per recórrer, tots els membres del Ple del 
Consell de Mallorca tenen la clara voluntat de servir el poble de Mallorca, servir tots 
els mallorquins i no aprofitar-se de la institució. 

Per això, anima tots els consellers, tant de l’equip de govern com de l’oposició, a 
continuar per aquest camí ja que és tasca de tots fer que millori la percepció que el 
poble de Mallorca té d’aquesta institució. 

Sotmesa la proposta a votació la declaració institucional relativa a l’accident ferroviari 
ocorregut ahir vespre a Santiago de Compostela, s’aprova per unanimitat. 

PUNT  3. PROPOSTA DEL CANVI DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL MES 
DE SETEMBRE. 

Es dóna compte de la següent proposta de Presidència: 

“El dia 11 de juliol de 2011 el Ple del Consell de Mallorca va acordar que el règim de 
les sessions ordinàries del Ple fos mensual i que es duguessin a terme el primer dijous 
a les 10 hores, tret del mes d’agost la sessió del qual es durà a terme el darrer dijous 
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del mes de juliol. En aquesta mateixa sessió també es va acordar que les sessions 
ordinàries de la Comissió de Govern fossin els mateixos dies que les ordinàries del 
Ple, a les 9,30 h.  

D’acord amb això, les sessions ordinàries del Ple i de la Comissió de Govern  
corresponents al mes de setembre d’enguany s’haurien de dur a terme el dia 12 de 
setembre, data en què es commemora la Diada de Mallorca, per la qual cosa resulta 
aconsellable modificar la data prevista i traslladar-la al dia anterior. 

Atès el que preveu l'article 51 del Reglament orgànic del Consell de Mallorca, com a 
presidenta del Consell de Mallorca propòs al Ple que adopti l'acord següent: 

Que les sessions del Ple i de la Comissió de Govern corresponents al mes de setembre 
tenguin lloc el dimecres dia 11 de setembre de 2013, en les mateixes hores fixades 
en l’acord plenari del dia 11 de juliol de 2011.  

Aquests sessions tindran el caràcter d’ordinàries a tots els efectes i, en particular 
respecte del règim d’indemnitzacions previst a l'acord que adoptà el Ple de la 
corporació en l’esmentada sessió de dia 11 de juliol de 2011.” 

La PRESIDENTA, abans d’iniciar el torn d’intervencions, recorda que se va acordar 
celebrar el proper Ple ordinari de la institució el dia 11 de setembre de 2013, 
dimecres.   

El Sr. FONT (MÉS per Mallorca) intervé per demanar quin és el darrer dia per 
presentar mocions. 

El Sr. CONTI (secretari general en funcions) diu que es publicarà convenientment a la 
pàgina web de la institució, atès que el 9 de setembre és festiu a Palma i s’han 
d’acordar els terminis per a cada tràmit. Assegura que la publicació es farà abans del 
mes d’agost. 

Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat. 
 
PUNT 4. PROPOSTA D'AVOCACIÓ DE LA COMPETÈNCIA DELEGADA 
EN LA PRESIDENTA PER PREPARAR I INTERPOSAR RECURS DE 
CASSACIÓ CONTRA LA SENTÈNCIA NÚM. 538/2013, DE 9 DE JULIOL, 
DICTADA PER LA SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA DEL 
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA DE LES ILLES BALEARS, 
RECAIGUDA EN LES ACTUACIONS 296/2012, I D'INTERPOSICIÓ DEL 
RECURS DE CASSACIÓ CONTRA L'ESMENTADA SENTÈNCIA. 
 
Es dóna comte de la següent proposta de Presidència: 
 
“Atesa la sentència número 538/2013, de 9 de juliol, dictada per la Sala Contenciosa 
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears que estima el 
recurs contenciós administratiu interposat per la Procuradora Sra. Antonia Otto Maria, 
en representació de l’entitat ZARPIMI S.A., Actuacions 296/12, declarant no ser 
conforme a Dret i anul.lant l’acord del Ple del Consell Insular de Mallorca, adoptat en 
sessió celebrada dia 12 d’abril de 2012 i publicat en el B.O.I.B. dia 4 de maig de 
2012, que aprova la correcció d’error numèric a la consignació del creixement del sòl 
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de reserva i dotacional per actuacions en execució del Pla d’Ordenació de l’Oferta 
Turística –Decret de la Comunitat Autònoma 54/1995, del terme municipal de 
Campos. 
 
Atès l’escrit del Conseller Executiu d’Urbanisme i Territori de 18 de juliol de 2013 i 
examinat l’informe de l’Assessoria Jurídica del C.I.M., de 18 de juliol de 2013, que 
conclouen que s’ha de preparar i interposar recurs de cassació contra dita sentència. 
 
Atès que el Ple del Consell, en el seu acord de dia 11 de juliol de 2011, va acordar 
delegar en aquesta Presidència: “Exercir les accions judicials i administratives i de 
defensa de l’entitat en matèries de competència plenària”, la competència per la 
preparació i la interposició del recurs de cassació seria d’aquesta Presidenta. 
 
Atès que l’article 14 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú, permet l’avocació 
d’un assumpte la resolució del qual hagi estat delegat. 
 
Per tot això, propòs que el Ple adopti els acords següent: 
 
1.- Avocar la competència, que havia estat delegada en la Presidència, per preparar i 
interposar recurs de cassació contra la sentència núm. 538/2013 de 9 de juliol, dictada 
per la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes 
Balears, recaiguda a les Actuacions 296/12. 
 
2.- Interposar recurs de cassació contra la sentència núm. 538/2013, de 9 de juliol, 
dictada per la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de 
les Illes Balears, recaiguda a les Actuacions 296/12. Assumirà la representació del 
Consell Insular de Mallorca el Procurador de Madrid Sr. Alejandro González Salinas i 
la direcció tècnica els Srs. Gabriel de Oleza Serra de Gayeta, Carmen de España 
Fortuny, Cristòfol Barceló Monserrat i Joan Alcover Bauçà, indistintament, lletrats 
integrants a l’Assessoria Jurídica del C.I.M., en base a l’article 551.3 de la Llei 
Orgànica 19/03, de 23 de desembre.” 

La Sra. PRESIDENTA explica el contingut de la proposta i adverteix que aquest punt 
de l’ordre del dia, tot i que hi consti, no ha estat informat per la Comissió Informativa, 
per la qual cosa s’ha de votar la corresponent inclusió.  

Tot seguit explica el motiu pel qual s’ha presentat aquest punt en l’ordre del dia. 

Recorda que el fet d’interposar o no aquest recurs és una competència que actualment 
te atribuida la presidenta, per delegació del Ple del Consell de Mallorca. 

Atès que el Grup Socialista i el Grup MÉS per Mallorca varen presentar una moció 
conjunta i atès també que avui era el darrer dia per interposar o no aquest recurs, 
l’equip de govern va decidir que era molt millor presentar aquest punt a l’ordre del 
dia, fer-ne un debat que permeti que tots els Grups polítics el puguin discutir, de 
forma que ja que va ser el Ple el que va prendre l’acord, sigui també el Ple el que 
prengui l’acord d’interposar o no l’esmentat recurs.  
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Reitera que és aquest el motiu pel qual se proposa aquesta avocació de competències.  

La Sra. GARRIDO (PSOE) intervé a continuació.  

Anuncia el vot en contra del seu Grup a la urgència d’incloure la proposta en l’ordre 
del dia i tot seguit el justifica.  

El seu Grup considera que no hi ha motius per interposar un recurs de cassació, i ho 
manifestaran també més endavant. En conseqüència, si no existeix aquest motiu, 
tampoc no n’hi ha per incloure aquest punt per la via d’urgència. 

Sotmesa la ratificació de la inclusió a votació, s’aprova per devuit vots a favor (PP), 
cap abstenció i tretze vots en contra (PSOE i MÉS per Mallorca). 

La PRESIDENTA informa que el Grup Ornitològic Balear (GOB) ha sol·licitat 
intervenir al Ple en aquest punt i dóna la paraula a la Sra. Margalida Ramis. 

La Sra. RAMIS (portaveu del GOB) fa la següent intervenció: 

“Bon dia a tothom, i gràcies per donar-nos la paraula. 

Els membres del GOB pensam que la història del macrohotel de sa Ràpita podria 
acabar dignament aquí. Va començar amb una declaració d’interès autonòmic a un 
projecte impossible, complint la legalitat urbanística i territorial vigent, que ja hauria 
de ser motiu de vergonya política, entenem nosaltres.  

Però està clar que la premissa és: ‘si no és possible, nosaltres ho farem 
possible’. A qualsevol preu, de qualsevol manera. El cas és donar aquesta 
seguretat jurídica al promotor/inversor que aquest cop sí. Ara, amb l’excusa de 
la crisi i la generació de llocs de feina i la majoria absoluta del Partit Popular al 
Consell de Mallorca i al Govern de les Illes Balears, tot és possible. Fins i tot 
posar un projecte d’un macrocomplex hoteler de 20 hectàrees allà on només 
n’hi ha 2. 

I en aquest «quefer polític i normatiu» per fer i deixar fer, el Consell de Mallorca és 
una peça més de la maquinària que, impulsada pel Govern, inicia una modificació 
d’errors més que sospitosa perquè el ‘pobre’ Ajuntament de Campos pugui fer-se gran 
i tenir un hotel, com els altres, i que no se senti discriminat per tenir l’arenal verge 
més espectacular de Mallorca. Quin contrasentit sense sentit! 

Per sort, el TSJB ha posat seny, ha fet posar els peus en terra a l’avarícia i prepotència 
política sinònim de majoria absoluta, en què vostès se senten els amos de tot i obliden 
l’interès general de Mallorca i el que és més greu, el sentit comú i la responsabilitat i 
fan enginyeria jurídica, tècnica i econòmica, el que faci falta per justificar el que sigui. 

No entrarem a analitzar la sentència, que per això el cos de juristes ja ha fet o farà la 
seva feina. Però aquesta sentència té una altra lectura: la lectura social, la lectura del 
poble que el 29 d’abril de 2012 es va abocar en una cadena humana de més de 12.000 
persones per dir prou als desbarats a Mallorca a costa del territori, el paisatge i el 
nostre entorn natural i va cridar: Salvem sa Ràpita! I d’acord amb aquesta lectura, la 
sentència fa treure els colors al Consell de Mallorca.  

Senyores i senyors, les coses no se fan així.  
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Ara, entenem que la dignitat política passaria per admetre aquest error i oblidar 
recórrer la sentència al Suprem, en la jurisprudència del qual, per cert, està basada 
principalment la sentència del TSJB.  

Saben prou bé que sigui quina sigui la via que escullin, el macrohotel de sa Ràpita 
queda en via morta, en aquest moment. Però això és només una victòria social a 
mitges. Per això, nosaltres apel·lam que deixin d’invertir energia, esforços i sobretot 
doblers públics en defensar interessos concrets, siguin d’un promotor, d’un inversor o 
en aquest cas d’un batle. Dediquin el seu temps, que és el que pagam nosaltres, a 
cercar alternatives reals, viables, que no impliquin destrucció. El futur passa per la 
conservació. I si d’això encara no se n’han adonat, potser comença a ser hora que 
obrin els ulls i tanquin les butxaques. Mallorca s’ho mereix. 

Gràcies.” 

El Sr. ROVIRA (conseller executiu d’Urbanisme i Territori) inicia la seva 
intervenció. 

Reitera l’explicació que ha donat la presidenta per justificar el motiu de 
presentar aquest punt en l’ordre del dia d’avui. 

Manifesta la seva sorpresa pel fet que els Grups de l’oposició no estiguin 
d’acord amb aquesta decisió i que no entenguin el motiu de la urgència de fer 
aquest debat.  

Adverteix que el Grup Popular podria haver evitat aquest debat en el Ple, atès 
que les competències són de la presidenta i s’hauria d’haver votat si la moció 
s’incorporava o no de forma extraordinària al Ple d’avui, i podria haver votat 
en contra.  

Fa notar que, atesa la presentació de l’esmentada moció conjunta dels Grups de 
l’oposició i davant la impossibilitat de fer el debat en el Ple, o la possibilitat 
que la  presidenta, en virtut de les seves competències, signi directament el 
recurs i en conseqüència s’eviti avui aquest debat, el Grup Popular ha decidit 
presentar la proposta directament al Ple.  

Fa avinent que es tracta d’un exercici de transparència i reitera que allò que els 
sorprèn és que els Grups de l’oposició presentin d’una forma extraordinària una 
moció per tractar un tema que no es troba dins l’ordre del dia, que el Grup 
Popular accepti aquest debat, incorporant aquest punt a l’ordre del dia per tal 
que sigui el Ple qui decideixi sobre el recurs i que ara els Grup Socialista i el 
Grup MÉS per Mallorca votin en contra.  

Torna a dir que no ho entén, de cap manera.  

Tot i això, una majoria ha decidit que aquest punt se sotmeti a votació, en el 
sentit de decidir si se presenta o no se presenta un recurs.  

Observa que es pot considerar una prova de transparència d’aquest equip de 
govern, que tot i tenir majoria absoluta no defuig el debat sobre els arguments 
de tots els Grups polítics. 
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A més a més, després de tot el que s’ha dit sobre aquest projecte, sobre aquesta 
correcció d’errades del Pla Territorial de Mallorca i la seva modificació del 
mes de gener de 2011, considera que és important que tothom hi digui la seva. 
L’equip de govern ja va expressar quin era el seu parer i ho tornarà a fer avui; 
per aquesta raó, voldria que també ho fes cadascun dels Grups polítics de 
l’oposició, perquè és bo que aquests manifestin de forma clara quina és la seva 
postura respecte al recurs i respecte a aquest projecte concret.  

Diu que l’equip de govern, els tècnics i els juristes de la institució (Ordenació 
del Territori), redactors de la modificació 2 del PTM, els quals varen proposar 
fer la correcció d’errors, els tècnics i els jurídics d’Urbanisme i l’Assessoria 
Jurídica del Consell de Mallorca, tots ells, inclòs l’equip de govern, 
consideraven ja inicialment, quan es va plantejar fer la correcció d’errors, que 
aquest error material claríssim del PTM en relació a l’urbanitzable de Son Durí, 
a sa Ràpita, en el municipi de Campos, havia de ser corregit utilitzant el 
mecanisme per corregir els errors, que és el mecanisme de correcció material 
d’errors, que aquesta matèria no se podia deixar sense corregir, que s’havia 
d’utilitzar aquest mecanisme, que no s’havia de fer per mitjà del sistema de 
modificació atès que s’incorporava encara més inseguretat jurídica al PTM i 
que aquesta modificació s’havia de fer per poder aplicar el Pla, atès que no és 
lògic tenir un PTM aprovat i modificat dues vegades i que per un error, per una 
incoherència del PTM no se pugui aplicar part del mateix; és això, el que 
ocorre en aquest moment.  

En conseqüència, si es volia evitar deixar una matèria sense corregir, un PTM 
que va quedar modificat el 3/1/2011, essent presidenta d’aquesta institució la 
Sra. Armengol, s’havia de corregir, i és això el que va fer l’actual equip de 
govern. Informa que, des d’aleshores, el que ha canviat és que hi ha una 
sentència, que l’equip de govern respecta, tot i no estar d’acord amb el seu 
contingut, de cap manera.  

A més a més, no és una sentència ferma, per la qual cosa existeix el dret de 
recurs. Fa notar que no s’ha canviat el criteri; no ho ha fet ni l’equip de govern, 
ni el personal tècnic ni el personal jurídic del Servei d’Ordenació del Territori, 
ambdós col·lectius responsables directes de la redacció de la modificació 2 del 
PTM i de la correcció d’errors. Tampoc els juristes del Servei d’Urbanisme, 
que li varen donar el vistiplau i són els que han col·laborat amb l’Assessoria 
Jurídica en la preparació del recurs que avui se decidirà si se presenta o no; són 
també els que varen col·laborar per indicar a l’equip de govern com s’havia de 
corregir l’error material del PTM.  

A més a més, com és evident, l’Assessoria Jurídica del Consell de Mallorca 
tampoc no comparteix el contingut de la sentència, per la qual cosa manté el 
criteri d’interposar un recurs de cassació.  

Reitera el convenciment que la sentència no és justa i, atès que no és ferma, 
s’ha d’interposar el recurs esmentat.  
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Fa notar que a hores d’ara no són objecte de discussió els motius concrets ni el 
contingut del recurs. Òbviament, correspon als serveis jurídics de la institució 
fer-ho, i ja l’han preparat, amb la col·laboració dels serveis jurídics del 
Departament d’Urbanisme.  

Assegura que hi ha motius més que suficients per recórrer la sentència i 
observa que el recurs de cassació s’ha de fonamentar en dos motius, i els 
explica tot seguit.  

El primer dels motius és el trencament de les formes essencials del judici, per 
infracció de les normes reguladores de la sentència. 

El segon motiu és per infracció de les normes de l’ordenament o de la 
jurisprudència que resultin aplicables a les qüestions objecte del debat.  

Assenyala que ambdós motius consten en l’article 88.1 de la Llei de jurisdicció 
contenciosa administrativa. A més a més, dins el segon motiu, s’inclouen cinc 
apartats concrets, en virtut dels quals considera que existeix una infracció per 
part dels magistrats a l’hora d’aplicar les normes d’ordenació o la interpretació 
de la jurisprudència.  

Comenta que no entrarà a valorar detalls, atès que ja ha consumit el temps 
d’intervenció disponible. Diu que si en les intervencions posteriors l’oposició 
vol tractar qüestions tècniques ho poden fer, tot i que opina que no és avui el 
moment de fer-ho.  

Reitera que el recurs de cassació es fonamenta en múltiples motius i l’equip de 
govern es mostra convençut que, si existeixen els motius que ha esmentat, no és 
correcte el desistiment de responsabilitat per part de l’equip de govern del 
Consell de Mallorca.  

Finalment, adverteix que el fet de no presentar el recurs pot representar, en un 
moment determinat, responsabilitats per a tothom, per la qual cosa considera 
que és important que, si existeix un criteri tècnic i jurídic que té el suport de 
l’equip de govern i aquest l’avala, i d’altra banda existeix una sentència que 
aquest equip de govern no considera correcta i que es pot recórrer pel fet que 
no és una sentència ferma, el més lògic és presentar un recurs de cassació. 

La Sra. CAMPOMAR (MÉS per Mallorca) intervé a continuació.  

Quant a la urgència, fa notar que per al seu Grup la urgència va ser precisament 
presentar aquesta moció i que el Grup Popular ha estat qui ha anat darrere, a 
l’hora de considerar-ho una qüestió urgent. En conseqüència, no entén perquè 
el PP ara “se penja la medalleta” quan ha estat el Grup MÉS per Mallorca qui 
ha demostrat l’interès presentant la moció, atès que considerava que aquest 
tema era molt urgent.  

Pel que fa al contingut de la proposta, assenyala que no sap ben bé si respon 
exactament a allò que s’expressa en la seva redacció, o si és perquè la 
presidenta no està segura d’allò que li diu el seu conseller de Presidència i vol 
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fer còmplices tots els consellers del PP, amb aquesta decisió; és aquest segon 
supòsit el més probable, segons el parer del seu Grup.  

Recorda que el passat 12 d’abril, quan el PP va presentar al Ple la rectificació 
d’errors –que ara una sentència els indica que no ho és, un error– tot i que el 
PP, de forma insistent i amb caparrudesa, insisteix en continuar fent nyaps en 
l’àmbit de l’ordenament jurídic i tòrcer el braç de l’administració, i persisteix 
en la seva actitud.  

Fa avinent que ho fan amb els doblers de tota la ciutadania, atès que aquesta 
sentència condemna el Consell de Mallorca al pagament de costes; és clar que, 
al cap i a la fi, el PP fa pagar les conseqüències de la seva caparrudesa a tota la 
gent de Mallorca, demostrant l’únic interès de mirar pels interessos privats.  

Retreu també que se tracta d’una modificació encoberta del PTM, que el seu 
Grup ja va advertir en el moment adequat. Observa que no compleix el requisit 
de rectificació d’errors i que la sentència ho diu ben clar. Fins i tot la memòria 
del personal tècnic i jurídic fa referència a la Norma 6.2.d, que significa que 
s’ha d’haver produït una interpretació jurídica i una valoració que no està tan 
clara, per la qual cosa l’error no és ostensible, no és un error material, concret, 
manifest ni és indiscutible.  

Considera que la sentència és molt clara i fa notar que el mateix jutge cita 
quatre sentències que dicten jurisprudència en aquest mateix sentit, més tres 
recursos de cassació. Per aquesta raó, qüestiona l’envalentiment del Sr. Rovira 
davant aquesta realitat i qualifica de molt irresponsable la seva actitud. 

Fa notar a la presidenta que aquesta despesa no està justificada de cap manera i 
que haurien de tenir un comportament més responsable, atès que l’equip de 
govern fa bandera de l’austeritat i de l’ús correcte dels doblers de la ciutadania 
i aquesta intenció no se correspon amb la mangarrufa que han fet i en la qual 
persisteixen, tot i que un jutge els ho adverteixi de forma ben a les clares. Tot i 
això, continuen gastant doblers de la ciutadania, per la qual cosa adverteix que 
les costes aniran augmentant.  

Recorda que el Sr. Rovira ha esmentat uns informes tècnics que justifiquen la 
interposició d’un recurs però assenyala que els membres del seu Grup varen 
anar a consultar aquest expedient, que consta només de dos folis, un dels quals 
és un document signat pel Sr. Rovira, de data 18/7/2013 adreçat als Serveis 
Jurídics del Consell de Mallorca per demanar que interposin el recurs de 
cassació i l’altre foli és un document dels Serveis Jurídics del Consell de 
Mallorca en el qual se fa constar que, vista la petició que fa el conseller 
executiu d’Urbanisme i Territori, s’ha d’interposar l’esmentat recurs.  

Fa avinent que s’han sorprès pel fet que aquest segon document, emès pels 
Serveis Jurídics, sigui de data 17/7/2013, de forma que un dia abans, els 
Serveis Jurídics fan referència a una petició que fa el conseller executiu un dia 
després. Per aquesta raó retreu al Sr. Rovira que facin un expedient de dos folis 
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i mal fet. Tot plegat, la pitjor gestió possible. És obvi que han batut el rècord, 
en aquest sentit.  

Recorda que el seu Grup ja va advertir l’equip de govern que faria la “feina 
bruta” al Sr. Bauzá i al Sr. Delgado, president i conseller de Turisme del 
Govern Balear, quan varen declarar l’interès autonòmic d’aquest hotel. També 
els recorda que fins i tot varen al·legar aquest interès autonòmic, en l’esmentat 
procediment contenciós i que el jutge ha deixat ben clar que no té res a veure 
amb l’expedient de suposada correcció i que en realitat no és una rectificació, 
sinó una revisió, una modificació d’aquest pla.  

Assenyala que el seu Grup exigeix que se facin els informes jurídics i tècnics 
posteriors a la sentència, que justifiquin la interposició d’aquest recurs. Diu al 
Sr. Rovira que, per bé que ell afirmi que hi són, dins l’expedient, el cert és que 
no és així.  

Defineix com un acte de lleugeresa jurídica i d’irresponsabilitat política molt 
evident la proposta que l’equip de govern presenta avui al Ple, per bé que ja hi 
tenen acostumada la gent. Considera que haurien de posar més seny en les 
decisions que prenen i retreu que sembli que confien més en els polítics de 
Madrid que en els de Mallorca.  

Fa notar que el Sr. Rovira ha expressat ben clarament que es tracta d’una 
decisió política del govern de la institució, gairebé sense suport tècnic. 

Reitera que el seu Grup, quan varen presentar la proposta inicial, ja els va 
advertir que la desviació de poder és un delicte que en qüestions d’urbanisme té 
una consideració d’infracció molt concreta. 

La Sra. GARRIDO (PSOE) intervé a continuació. 

El Sr. Rovira ha mostrat la seva sorpresa pel vot contrari que han manifestat els 
grups de l’oposició a allò que ell defineix com un acte de transparència, el fet 
de presentar aquesta proposta com un punt de l’ordre del dia.  

Observa que té la sospita que el Tribunal Superior de Justícia de les Illes 
Balears ja ha condemnat la institució a pagar les costes, i que aquest govern ja 
va prendre la decisió de traspassar-li la competència a la presidenta a l’inici de 
la legislatura i en dues sentències conflictives s’ha vist que la presidenta li 
retorna la competència al Ple. Fa notar que no és que el Ple la refusi, perquè no 
és així, no existeix cap problema per fer-ho, però que no es faci sempre així; no 
considera correcte que quan existeix una condemna a pagar les costes i el més 
previsible és que el Tribunal Suprem acabi condemnant a pagar les costes 
vulguin acordar una decisió col·legiada, de forma que la culpa sigui per tothom. 
Pensa que, finalment, és aquest el fons bàsic i real que explica per què s’inclou 
aquest punt en l’ordre del dia.  

Opina que són excuses tot allò relacionat amb el fet que el Grup MÉS per 
Mallorca i el Grup Socialista presentassin una moció, o que s’hagués pogut 
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votar o no la urgència per incloure el punt dins l’ordre del dia i reitera quina és, 
al seu parer, la causa bàsica. 

Per aquestes raons, anuncia que el seu Grup manifesta un sí a favor de 
l’avocació, però referida a totes les sentències, a tots els recursos i a totes les 
decisions judicials que prengui el Consell de Mallorca. Fa notar que ha de 
quedar ben definit si el Ple és bo o no ho és, per prendre una decisió en un 
moment determinat i que aquest no ha d’assumir només les decisions 
compromeses, sinó totes.   

Recorda que en el mes d’abril de 2012 se va advertir el Sr. Rovira que no 
tramités aquesta modificació del PTM per la via de correcció d’errades. Se li va 
advertir que si volia incloure 19Ha d’un urbanitzable dins Campos, que ho fes 
per la via de modificació del PTM. Fa notar que, si s’hagués fet així, a dia 
d’avui, ja hauria acabat aquesta tramitació. En conseqüència, desapareix, 
s’evapora, la seguretat jurídica que prediquen a la gent, atès que no té cap sentit 
ni un.  

Torna a dir que si haguessin fet les coses pel camí dret, així com pertocava, 
amb els vots que tenia el PP i que encara conserva actualment, sense cap 
problema i amb totes les garanties jurídiques i tècniques, amb tots els informes 
que aquest urbanitzable hagués tengut i amb la inclusió d’aquestes 19Ha, ara ja 
tendrien aprovada definitivament aquesta modificació del PTM.  

En canvi, ara es troben davant un greu problema de seguretat jurídica: una 
sentència del TSJB que, a més a més, els condemna a pagar les costes i els diu 
que no ho han fet bé, ja que la correcció d’errades és un sistema que està molt 
acotat per a casos molt concrets, no es pot usar de la manera gratuïta i 
capriciosa en què ho ha fet l’equip de govern del PP per tal de fer-ho tot de 
manera ràpida. 

Observa que després l’Ajuntament de Campos va fer una adaptació parcial al 
PTM, només referida a aquesta parcel·la, tornant a fer ús d’enginyeria jurídica 
malèvola, per definir-ho d’alguna manera.  

Assenyala que el Sr. Rovira afirma que són els tècnics els que indiquen que es 
tracta d’una correcció d’errades i tot seguit fa notar que se fa la modificació 
núm. 2 del PTM, aprovada definitivament el mes de gener de 2011, que 
anteriorment s’havia fet l’aprovació inicial, que l’empresa propietària d’aquests 
terrenys havia presentat al·legacions a l’aprovació inicial per tal d’incloure 
l’urbanitzable –no per incloure les hectàrees, que és molt diferent– i quan se va 
fer la publicació definitiva de la modificació del PTM resulta que aquesta 
empresa no s’adona de res, només ho fa quan hi ha un canvi de govern a 
Campos, quan hi ha un canvi de govern al Consell de Mallorca.  

Fa notar que no són els tècnics del Consell de Mallorca els que s’adonen que 
s’han equivocat i que han d’afegir 19Ha més sinó l’empresa, la qual presenta 
un escrit a l’Ajuntament de Campos en el qual indica que, en aquest cas, s’ha 
d’actuar per la via de la correcció d’errades. Després, l’Ajuntament de Campos 



 16

adreça un escrit al Consell de Mallorca que torna a indicar el mateix, que en 
aquest cas s’ha d’actuar per la via de la correcció d’errades.  

A partir d’aquest moment és quan el Consell de Mallorca comença a fer feina 
sobre aquesta qüestió; aquesta és la realitat, és un expedient obert expressament 
per fer aquesta gestió, per posar aquestes 19Ha, per no haver de passar tot el 
procediment. 

Fa avinent que avui, al Ple, se decideix si se presenta o no un recurs de cassació 
contra una sentència. L’equip de govern decidirà, amb la seva actitud, agreujar 
encara més la situació, raó per la qual davant aquest fet ella té una sensació de 
“déjà vu” , una situació que va acabar en el mes de maig/juny de 2013 amb la 
demolició dels apartaments de ses Covetes. Torna a dir que té aquesta mateixa 
sensació, que se produeix 30 anys més tard, en el mateix municipi; se tornen a 
fer nyaps urbanístics per afavorir un inversor i un especulador.  

El Sr. ROVIRA intervé a continuació.  

Diu que existeix una altra alternativa a presentar aquest recurs de cassació i és 
el que proposa el PSOE, no recórrer la sentència, però fa avinent a la Sra. 
Garrido que aquesta és la opció que s’ha d’utilitzar quan se considera clarament 
que no se té la raó; és obvi que si no se té la raó, no s’ha de recórrer una 
sentència, perquè és clar que el recurs no podria prosperar.  

Reitera que el PP no opina el mateix que el PSOE sobre aquesta qüestió i és 
clar que en aquest cas seria irresponsable no presentar l’esmentat recurs, tot i 
pensar que tenen la raó.  Fa avinent que no només ho pensen en el Grup 
Popular sinó que també ho pensa el personal tècnic de la institució. 

Informa, en aquest sentit, que el personal responsable de l’Assessoria Jurídica 
de la institució ja té preparats 27 folis del recurs esmentat. Afirma que, tan 
aviat com s’hagi presentat aquest recurs, els membres de l’oposició tendran a la 
seva disposició tot aquesta documentació de l’expedient, per consultar-la.  

A més a més, aquest recurs de cassació sorgeix d’una proposta de recurs 
elaborada pel personal tècnic de l’assessoria jurídica d’Urbanisme del Consell 
de Mallorca. És clar que fins que aquest recurs no hagi estat elaborat i acabat –
redactat pels tècnics de l’Assessoria Jurídica del Consell de Mallorca, que són 
els que el signen i els que el presentaran– no el tendran a la seva disposició, 
perquè és el que se presentarà.  

Tan aviat com el Ple decideixi si s’ha de recórrer o no, se presentarà. Se farà 
quan la presidenta de la institució signi l’ordre de presentar l’esmentat recurs, 
perquè el Ple ho ha decidit així.  

Comenta que en el Departament d’Urbanisme i en el mateix equip de govern 
s’han qüestionat què se fa, si no se presenta l’esmentat recurs, què passa ara, 
com queda aquest fabulós PTM, com l’apliquen, què fan amb aquest 
urbanitzable. 
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Recorda a la Sra. Garrido que el PTM, en la seva modificació 2a, va incorporar 
un urbanitzable a Son Durí, a sa Ràpita de Campos, amb una grafia de 19Ha en 
els plànols, una explicació en la memòria de les 19Ha –entre d’altres raons 
perquè l’urbanitzable anteriorment era més gran i va quedar reduït a 19Ha per 
raó de les proteccions de les directrius del Servei d’Ordenació del Territori. 

Torna a dir que la memòria esmenta aquestes 19Ha i que hi ha normes en el 
PTM que, en funció d’aquesta memòria i d’aquest plànol, indiquen com s’ha 
d’actuar en el cas d’aquest urbanitzable.  

Recorda a la Sra. Garrido que aquesta decisió la varen aprovar els actuals 
Grups de l’oposició, amb els vots del PP, durant la passada legislatura; ho 
varen posar al PTM, un urbanitzable amb 19Ha pintades en el plànol, 
reflectides en la normativa i en la memòria, i varen dedicar més d’onze folis de 
la memòria per explicar-ho; s’havia d’introduir, perquè hi havia una sentència, 
per la qual cosa s’havien d’incloure aquestes al·legacions de l’Ajuntament de 
Campos i dels particulars, que establien que s’havien d’incorporar aquestes 
hectàrees i aquesta parcel·la com a urbanitzable.  

Fa notar que això és el que va dir l’actual oposició, no el PP, durant els mesos 
de desembre de 2010 i de gener de 2011.  

Admet que ho indica el PTM però aquest té un error, que reconeix la mateixa 
sentència. El mateix tribunal reconeix que en la memòria del PTM queden 
reflectides aquestes hectàrees, aquest urbanitzable, aquest ús turístic, el nombre 
màxim de places, la planimetria, que existeixen unes normes pròpies i 
específiques per al desenvolupament d’aquest urbanitzable, com indica també 
que no s’ha inclòs en el quadre d’hectàrees. 

També s’indica que se considera que no es tracta d’un error material, però sí 
que hi ha, com a mínim, una incongruència dins el PTM.  

Torna a demanar a la Sra. Garrido què s’ha de fer si la sentència ho indica així. 
Li fa notar que una de les coses que la sentència no indica és com s’ha de 
corregir. Se diu que s’ha demanat a l’equip de govern que modifiqui el PTM 
per mitjà de la sentència, però no és cert, el tribunal no els demana que 
modifiquin el PTM, sinó que no el corregeixin amb una correcció d’errors –que 
no és el mateix. Torna a dir que la sentència no els obliga a fer una 
modificació, però reconeix que és urbanitzable, reconeix les 19Ha, la 
planimetria i l’actuació per mitjà de les normes d’ordenació d’aquest 
urbanitzable.  

Insisteix en dir que l’hotel l’hi varen posar els actuals Grups de l’oposició, 
també amb el vot del PP, en el PTM. Per aquesta raó, refusa que ara li diguin 
que aquest urbanitzable no existeix i que el PP vol permetre fer un hotel per a 
un propietari privat, per interessos espuris.  
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Reitera un cop més que varen ser el PSOE, el PSM-IniciativaVerds-Entesa per 
Mallorca i el PP els grups que durant la passada legislatura varen ficar aquest 
urbanitzable dins el PTM.  

En conseqüència, demana què s’ha de fer ara amb el PTM de la Sra. Armengol, 
expresidenta del Consell de Mallorca, pel que fa a la modificació 2a que va 
eliminar les Àrees de Reconversió Territorial (ART) i va incorporar aquest 
urbanitzable. També demana què s’ha de fer, pel que fa a l’hotel que demana 
l’Ajuntament de Campos, que té dret a demanar-lo, atès que el PSOE, que 
presidia el Consell de Mallorca i el Departament de Territori, el varen 
incorporar al PTM, amb els vots a favor del PP i de PSM-IniciativaVerds-
Entesa per Mallorca. 

Davant aquesta situació, fa notar que no fer res ara sí que suposa inseguretat 
jurídica.  

Demana a la Sra. Garrido si allò que ha de fer l’equip de govern és modificar la 
modificació per tal que se pugui aplicar allò que els partits que ha esmentat 
varen incloure en el PTM, l’urbanitzable de Son Durí de sa Ràpita de Campos, 
per tal de complir sentències. Pretén que el PP ho ha de tornar a modificar, 
quan ja està inclòs en el PTM i és clarament un error del PTM no preveure 
aquestes hectàrees en el quadre? 

I si ho fan, si ho modifiquen quan no s’ha de fer, sinó que s’ha de corregir, què 
farà el PSOE? Farà costat a aquesta decisió? 

Diu que ho voldria saber, perquè si l’any 2011 el PSOE va incloure 
l’urbanitzable en el PTM i el va defensar a mort perquè hi quedàs inclòs i va 
aconseguir el vot favorable de tots els Grups de Ple, tret d’UM que es va 
abstenir i no va permetre la unanimitat en el resultat de vot, ara haurien 
d’explicar per quin motiu demanen a l’equip de govern del PP que faci una 
modificació, quan aquesta modificació ja se va fer i ara es veu clarament que és 
un error.  

Torna a demanar a la Sra. Garrido què han de fer si el PSOE no vol recórrer la 
sentència. Li diu que, si el seu Grup desitja que se faci la modificació, que ho 
proposi i que manifesti ben a les clares si farà costat a l’equip de govern per tal 
de mantenir el criteri que el PSOE ja va aplicar el mes de gener de 2011.  

Li fa notar que ho fan molt bé, això d’oposar-se a tot, però han de concretar què 
se fa amb el PTM, atès que la responsabilitat d’aplicar-lo és del Departament 
d’Urbanisme i Territori, i és evident que l’Ajuntament de Campos ha sol·licitat 
que s’apliqui i que davant aquesta petició, s’haurà de fer. Allò que no és 
possible és no fer-hi res. 

Defensa amb fermesa que l’equip de govern ha decidit que la millor manera de 
poder aplicar el PTM és corregir l’error que conté, perquè al seu parer és un 
error claríssim i és aquest també el parer dels tècnics que el varen redactar.  
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Quant al personal jurídic, diu que els fa costat sobre aquesta qüestió perquè 
també ho considera un error claríssim i li sembla demencial fer una modificació 
quan el que s’ha de fer és una correcció; és així de clar, no estan d’acord amb la 
sentència, de cap de les maneres. 

Vol saber si, a part de presentar el recurs de cassació –que s’ha de presentar, 
per responsabilitat i basant-se en el criteri que ho han fet bé– el PSOE desitja 
que, de forma paral·lela facin una modificació del PTM per corregir l’esmentat 
error.  

Torna a insistir en recordar que va ser el PSOE qui el va incloure al PTM, no 
sap ben bé si d’una manera forçada o amb la intenció de deixar-ho poc clar, o si 
ho varen fer sense cap intenció, sense voler-ho fer. Per aquesta raó demana a la 
Sra. Garrido que se defineixin, que diguin clarament si faran costat a l’actual 
equip de govern. 

També vol saber si el Grup MÉS per Mallorca farà el mateix, atès que 
aleshores també va fer costat a l’equip de govern de l’anterior legislatura. 

Si fos així, potser se plantejarien, de forma paral·lela, fer la modificació del 
PTM, mentrestant se soluciona en el Tribunal Suprem per la via del recurs de 
cassació, amb vista a donar seguretat jurídica i esperar la decisió corresponent.  

Reitera amb vehemència que si s’avenen a fer costat per tal de modificar “la 
seva modificació” del PTM, “la seva incorporació d’un urbanitzable a 
Campos”, “l’hotel que permetien fer a Son Durí”, amb el vot favorable del 
PSM-IniciativaVerds-Entesa per Mallorca i del PP, aleshores l’actual equip de 
govern se plantejarà si, de forma paral·lela, presenta aquesta modificació del 
PTM amb vista a corregir l’esmentat error per mitjà d’una modificació. 
Observa que no és el més oportú però, si no queda altre remei, també se podria 
fer.  

La Sra. CAMPOMAR intervé tot seguit. 

Adverteix al Sr. Rovira que la qüestió que se discuteix avui al Ple és que 
l’actual equip de govern va utilitzar un procediment incorrecte. 

També li fa notar que tenen majoria absoluta a l’hora de prendre la decisió de 
modificar el PTM, per la qual cosa no necessita que el Grup MÉS per Mallorca 
els faci costat per fer les coses bé, el problema és que no les fan bé. 

Tot i això, recorda que la presidenta, el primer dia que va arribar a la institució 
va dir que no el volia modificar; potser rau aquí el problema, atès que ara es 
veuria obligada a fer-ho i no compliria el seu programa electoral i tot allò que, 
quan no els convé, no conten. 

Indica que la sentència deixa prou clar que no es tracta d’una rectificació de res 
i esmenta tota la jurisprudència que existeix sobre aquesta qüestió. Queda clar 
que es tracta d’una revisió. Per aquesta raó, el seu Grup farà allò que consideri 
oportú.  



 20

Diu al Sr. Rovira que si considera que ha d’atendre la petició de l’Ajuntament 
de Campos, ho faci, perquè és el seu partit polític qui governa i la 
responsabilitat sobre les decisions que prengui és seva.  

Tot seguit recorda que la presidenta, a l’inici de la sessió del Ple d’avui, ha 
recordat que tots els membres de tots els Grups polítics que conformen el Ple 
del Consell de Mallorca tenen l’obligació de fer una gestió pulcra i transparent. 
Aprofita l’avinentesa per fer notar a la presidenta que el seu Grup opina que, 
precisament avui, amb aquest acord, fa tot el contrari. 

A més a més, adverteix que aquesta decisió comportarà responsabilitats 
polítiques, que ja varen demanar a l’inici de tota aquesta qüestió, però 
exigeixen i exigiran encara més, perquè opinen que l’actual equip de govern, a 
més de malbaratar els doblers públics de la gent de Mallorca també se dedica a 
fer nyaps jurídics (no considera que se pugui definir com a enginyeria jurídica, 
com ha dit la Sra. Garrido).  

Insisteix en definir la gestió com a nyap jurídic i posa l’exemple de l’expedient 
corresponent, que el seu Grup ha consultat abans de venir al Ple, i que conté 
únicament dos folis però cap dels informes tècnics que el Sr. Rovira ha 
esmentat. Retreu que no hi hagi informes del Servei Tècnic d’Urbanisme, 
posteriors a la sentència i demana al Sr. Rovira si els ha demanat, així com 
pertoca, per saber si el personal tècnic continua pensant el mateix. Torna a dir 
que no hi és aquest informe i reitera les mancances que han observat des del 
punt de vista jurídic.  

Davant aquest fet, pensa que és clar que el Sr. Rovira no vol donar informació, 
perquè no vol que l’oposició conegui els arguments, tot i que potser no en 
tenguin, d’arguments.  

Refusa la mestria que ha demostrat  l’equip de govern a l’hora de fer nyaps i 
opina que ja és hora de posar-hi seny, a la seva gestió política. 

Per acabar, adverteix que tots els seus membres seran còmplices d’aquesta 
decisió, que el seu Grup considera equivocada, errònia i molt irresponsable a 
més d’injustificada. 

La Sra. GARRIDO intervé en torn de rèplica. 

Recorda al Sr. Rovira que un dels motius per interposar un recurs és aclarir si 
se té o no se té raó, com ell sap prou bé. També sap que un altre motiu és 
guanyar temps, i això també ho sap. Són molts, els motius per interposar un 
recurs.  

Adverteix que quan s’interposa un recurs contra una sentència que ja ha 
condemnat a pagar les costes i que previsiblement tornarà a condemnar a pagar 
també les costes, s’ha de ser conscient d’aquesta pèrdua de temps que ocasiona 
l’equip de govern del PP, atès que és aquest l’objectiu d’interposar aquest 
recurs: guanyar temps, donar temps a l’Ajuntament de Campos perquè s’adapti 
al PTM. En aquest sentit, fa notar el que suposarà aquesta adaptació, quan 
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arribi tota la documentació de tots els urbanitzables, amb totes les àrees de 
creixement que té; aquest serà un altre motiu de debat que s’haurà de produir 
després, i ja se veurà què passa. 

Reitera que és això, el que fa ara l’equip de govern amb aquest recurs: guanyar 
temps, i ho ha demostrat el Sr. Rovira en la seva intervenció, quan per explicar 
els motius ha llegit les causes genèriques de la Llei de la jurisdicció, que 
estableix quins són els motius pels quals se pot interposar un recurs de 
cassació, i els detalla.  

Indica que aquests són els motius que estableix la llei, però no són els motius 
per recórrer aquesta sentència, que és clara. El problema que tenen els membres 
de l’equip de govern és que des de l’inici ja se’ls va advertir que no es tractava 
d’una correcció d’errades, sinó que hi ha una labor cognoscitiva i interpretativa 
màxima, dins aquest procés, per arribar a concloure que es tracta d’una 
correcció d’errades.  

En conseqüència, per pura definició, no és una correcció d’errades, i això està 
clar. Afirma que en aquest cas l’equip de govern demostra caparrudesa, perquè 
cerca un interès concret que és donar-li un caramel al batle de Campos, de 
forma que aquesta finca se pugui construir ràpidament, s’hi pugui especular i 
fer-ne el que sigui. Fa avinent una vegada més que l’interès bàsic és que se 
pugui fer tot això de forma molt ràpida. 

Reitera tot el que suposarà l’adaptació del planejament de Campos, per les 
dificultats que ha explicat.  

Quant a la pregunta sobre què han de fer si executen aquesta sentència, respon 
que s’ha de tornar enrere en la correcció d’errors. Diu que això és el que fan, ni 
més ni manco. No cal molta cosa més, se torna enrere aquesta correcció 
d’errors que varen fer. És el que han de fer, perquè no era una correcció 
d’errors.  

Diu que, a partir d’aquí, facin les passes que considerin adequades perquè és el 
PP qui està en l’equip de govern. Si no volen fer les passes que pertoca, han de 
deixar l’equip de govern, i ja les farà el PSOE, però el deixin abans, no 
comencin a dir que faran i faran. 

Tot seguit observa, pel que fa al PTM, que el Sr. Bauzá, president del Govern 
balear, va pactar amb el PSOE i amb MÉS per Mallorca. Torna a dir que el 
PTM no és del PSOE, no és de la Sra. Armengol, és el que tenim tots, i si es 
vol modificar s’ha de fer tal i com pertoca, donant la cara i manifestant quina és 
la decisió política de modificar el PTM, no escudant-se darrere un informe 
tècnic.  

Fa notar que és cert que s’inclou l’urbanitzable, però no se diu en cap moment 
que s’inclouen les hectàrees de l’urbanitzable, i la decisió política de modificar 
el PTM l’ha de prendre el PP, que està al capdavant de l’equip de govern de la 
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institució, i si no  volen prendre les decisions difícils han de renunciar a 
governar, com ja els ha dit abans. 

Torna a dir al Sr. Rovira què s’ha de fer amb el PTM: l’han de modificar, si 
consideren que hi han d’incloure aquestes hectàrees i si consideren que no les 
han d’incloure, no l’han de modificar.  

El Sr. Rovira li torna a demanar què farà en aquest cas el PSOE i la Sra. 
Garrido li respon que el seu partit polític ja va donar la passa que corresponia 
en el seu moment, en el mes de gener de 2011. Recorda al Sr. Rovira que el PP 
hi va votar a favor.  

També li recorda que el Sr. Bauzá, actual president del Govern balear, 
aleshores se va fer una fotografia, defora de la sala de Plens del Consell de 
Mallorca, atès que va intervenir en les negociacions de l’esmentada 
modificació del PTM; el Grup Popular va intervenir molt activament en 
aquestes negociacions del PTM i ara és aquest, el que tenim tots.  

Per acabar, fa notar que el Sr. Rovira destaca que allò que se discuteix avui al 
Ple és decidir si se presenta o no el recurs de cassació, però vol fer avinent que, 
en el fons, allò que se discuteix en realitat és qui vol i qui no vol un hotel a sa 
Ràpita de Campos.  

El Sr. ROVIRA intervé per tancar el debat. 

Retreu a la Sra. Garrido que el seu Grup parli molt poc clar i que parlàs molt 
més clar el mes de gener de 2011, quan varen decidir incorporar l’esmentat 
urbanitzable hoteler de 19Ha a Son Durí, a sa Ràpita de Campos en el PTM 
liderat per la Sra. Armengol, expresidenta del Consell de Mallorca.  

Destaca especialment que aquesta decisió va tenir el suport dels tres grups 
polítics que ja ha esmentat, per fer avinent que varen fer aquesta passa i que la 
varen fer malament, perquè varen cometre algun error. Expressa el mea culpa 
que li correspon, pel que fa al vot a favor que va emetre aleshores el seu grup 
polític, el PP, que no se va adonar d’aquest error en aquell moment concret. Els 
que aleshores varen prendre la decisió esmentada i permetre, en conseqüència, 
construir un hotel de 5 estrelles i 1.200 places a Campos, en una superfície de 
19Ha, pintar-lo en el plànol i afirmar que l’hi posaven perquè una sentència i 
unes al·legacions els obligaven a incloure’l, i defensar-ho davant la Comissió 
Balear de Medi Ambient, quan el PSM-IniciativaVerds-Entesa per Mallorca 
s’hi oposava, en el subcomitè i en l’esmentada comissió, i finalment el director 
general d’Ordenació del Territori va defensar i va aconseguir que la Comissió 
Balear de Medi Ambient i que el PSM-IniciativaVerds-Entesa per Mallorca, 
que presidia la Comissió Balear del Medi Ambient canviàs d’opinió i se pogués 
incorporar l’esmentat urbanitzable de l’hotel a sa Ràpita, a Campos.  

Fa notar que aleshores el PSM-IniciativaVerds-Entesa per Mallorca, que 
presidia la comissió, hauria pogut treure un informe en contra d’aquest punt 
concret del PTM, va acceptar que aquest projecte quedàs exclusivament en 
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mans de l’Ajuntament de Campos i que fos aquest ajuntament qui decidís si el 
desclassificava o no. 

Torna a destacar que varen ser tots els partits polítics que ja ha esmentat, els 
que varen decidir que fos urbanitzable, per retreure als grups de l’oposició que 
no li sembla gens normal que ara que no governen se vulguin llevar d’enmig 
pel que fa a aquest projecte.  

Reitera que l’equip de govern ho considera un error claríssim perquè els tècnics 
que varen redactar aquesta modificació així ho asseguren i, quan ho fan de 
forma tan contundent, és obvi que ha de ser així.  

Torna a reiterar en un parell d’ocasions més els mateixos retrets anteriors pel 
que fa a les gestions fetes per l’anterior equip de govern de la institució, a la 
implicació dels diferents grups polítics i al convenciment de l’actual equip de 
govern per interposar l’esmentat recurs de cassació, per refusar i deixar ben 
palès que ara els representants de l’oposició no han de venir al Ple a dir davant 
tota la societat que estan en contra d’aquest projecte.  

Afirma que l’equip de govern no desclassificarà aquest urbanitzable perquè 
l’anterior equip de govern tampoc no ho va fer i perquè, a més a més, va 
decidir que ho fes l’Ajuntament de Campos, si ho desitjava. És a dir, que queda 
ben clar que els importava molt poc la protecció d’aquest territori aleshores i 
treure els doblers de les butxaques de la societat mallorquina, del Consell de 
Mallorca, per tal de desclassificar aquest urbanitzable.  

Fa avinent que ho podien haver fet en aquell moment, però no ho varen fer. 
Ara, és evident que tots els representants que varen votar a favor del PTM 
tenen l’obligació de resoldre tot el necessari per tal que se pugui aplicar i retreu 
als Grups de l’oposició que no ajudin gens a fer-ho possible i, a més a més, 
facin demagògia.   

Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per devuit vots a favor (PP), cap 
abstenció i tretze vots en contra (PSOE i MÉS per Mallorca). 

PUNT 5. PROPOSTA DE NOMENAMENT DE FILL PREDILECTE DE 
MALLORCA DEL BEAT FRA JUNÍPER SERRA. 

Es dóna compte de la següent proposta de Presidència: 

“La presidenta del Consell de Mallorca, d'acord amb els articles 1r, 3r i 6è del 
Reglament d'Honors i Distincions d'aquesta institució i fent ús de les facultats que li 
confereix la legislació vigent de Règim Local va resoldre iniciar l'expedient de 
nomenament de Fill Predilecte de Mallorca del Beat Fra Juníper Serra, així com 
també nomenar el senyor Miquel Vidal Vidal instructor de l'expedient corresponent. 
 
Atès que l’instructor ha recollit aquells documents i testimonis adients dels mèrits del 
Beat Fra Juníper Serra per a rebre el guardó per al qual se'l proposa. 
 
A la vista de la documentació presentada es proposa que es prengui el següent 
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ACORD 
 
Nomenar Fill Predilecte de Mallorca el Beat Fra Juníper Serra, en virtut dels mèrits 
que es recullen a l'expedient instruït a l'efecte.” 
 
El Sr. ROTGER (vicepresident de Cultura, Patrimoni i Esports) sol·licita 
intervenir breument per fer una ressenya del beat Juníper Serra que motiva la 
seva proposta com a fill predilecte de Mallorca: 

“El beat Juníper Serra va néixer l’any 1713 a Petra, en el marc d’una família 
humil, i va morir a Califòrnia l’any 1784. 

La transcendència internacional i també universal de Fra Juníper Serra en el 
marc de la història de la cultura social i religiosa és indiscutible i única. 

Tres segles després del seu traspàs, l’empremta de Fra Juníper Serra és 
valorada i reconeguda a tot Mallorca, a Petra –el seu poble natal–, a Espanya i 
també a Amèrica. 

Va néixer dia 24 de novembre de 1713 i, entre d’altres funcions que dugué a 
terme per terres de Califòrnia, ajudà a conrear els camps on conegué els 
diferents cultius que més tard també ensenyà a la població autòctona 
californiana. 

També aprengué les primeres lletres a les aules del convent de Sant Bernadí i 
abandonà després de passar, estudiar, impartir filosofia i impartir la càtedra de 
Teologia a la universitat lul·liana de Ciutat. 

Fundà les missions de San Diego, San Carlos Borromeo, Sant Antoni, Sant 
Gabriel, Sant Lluís, Sant Joan de Capistrano, la missió dels Dolors San 
Francisco i la missió de Santa Clara de Sant Bonaventura. 

Per tot això també, tenint el papa Joan Pau II, declarà beat el 25 de setembre de 
1988. 

Enguany també el Consell de Mallorca, l’Ajuntament de Petra i el Govern de 
les Illes Balears s’han afegit a la declaració de l’any 2013 com any Juníper 
Serra per conèixer la seva obra i també per establir ponts i coneixements amb 
altres terres de Califòrnia i d’Amèrica. 

Per tots aquests mèrits que va conrear durant la seva vida, consideren que 
mereix la distinció i la declaració de fill predilecte de Mallorca.” 

El Sr. FONT (MÉS per Mallorca) manifesta, tant com a portaveu de MÉS per 
Mallorca com personalment, la satisfacció perquè un fill il·lustre del seu poble, 
de Petra, sigui proposat –i ben segur nomenat– fill predilecte de Mallorca i 
recalca que aquestes qüestions són sempre una satisfacció i amb el beat Juníper 
Serra encara ho és més. 

Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat. 
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PUNT 6. PROPOSTA ATORGAMENT DE LA MEDALLA D’HONOR I 
GRATITUD DE L’ILLA DE MALLORCA, EN CATEGORIA D’OR, AL 
SENYOR ANTONI NIELL FLORIT, A TÍTOL PÒSTUM. 

Es dóna compte de la següent proposta de Presidència: 

“La presidenta del Consell de Mallorca, d'acord amb els articles 1r, 3r i 6è del 
Reglament d'Honors i Distincions d'aquesta institució i fent ús de les facultats que li 
confereix la legislació vigent de Règim Local va resoldre iniciar l'expedient 
d'atorgament de la Medalla d'Honor i Gratitud de l'illa de Mallorca, en categoria d'Or 
al senyor Antoni Niell Florit, així com també nomenar el senyor Miquel Vidal Vidal 
instructor de l'expedient corresponent. 

Atès que l'instructor ha recollit aquells documents i testimonis adients dels mèrits del 
Sr. Antoni Niell Florit per a rebre el guardó per al qual se'l proposa. 

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

Concedir la Medalla d'Honor i Gratitud de l'illa de Mallorca, en categoria d'Or, a títol 
pòstum, al senyor Antoni Niell Florit, en virtut dels mèrits que es recullen a 
l'expedient instruït a aquest efecte.” 

El Sr. JUAN (conseller executiu de Presidència) anuncia que explicarà 
conjuntament els punts 6, 7, 8 i 9 atès que versen sobre el mateix tema. 

Tot seguit fa notar que avui duen al Ple del Consell de Mallorca, amb el 
consens de tots els grups polítics, l’aprovació de l’atorgament d’aquestes 
medalles d’or de Mallorca a una sèrie de entitats, persones i associacions que 
tenen mèrits sobrats i més que suficients per tenir precisament aquesta distinció 
del Consell de Mallorca. 

No obstant això vol comentar, a mode de breu retrat, un poc sobre cada una de 
les propostes que duen a aprovar, la qual cosa espera que sigui així perquè ho 
han consensuat abans. 

La primera és per a Antoni Niell Florit, a títol pòstum, que era l’expresident de 
la Federació d’Associacions de la Gent Gran de la Part Forana i fou un dels 
impulsors més eficients i treballadors en aquest camp social. Des de 2006 era 
president de la Federació d’Associacions de Persones Majors de la Part Forana 
de Mallorca. 

El Mallorca Daily Bulletin és un diari en llengua anglesa que edita, des de l’any 
1962, el grup Serra i que és un dels mostradors més destacats per donar a 
conèixer la realitat social, els costums i les tradicions de Mallorca més enllà de 
les nostres fronteres. 

L’Associació Pro Salut Mental “Estel de Llevant”, que és una associació sense 
ànim de lucre, va ser fundada l’any 1996 i té com a finalitat la integració social, 
el desenvolupament i la millora de les condicions de vida de les persones 
afectades per malalties mentals. 
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I, finalment, Joan Carrero Saralegui que és una persona que, com a militant del 
moviment de la no violència combinat amb la denúncia de l’explotació dels 
més desvolguts de la terra i l’acció directa per combatre la misèria i la 
injustícia, ha estat sobretot proposat per part de personalitats de prestigi, com el 
Sr. Adolfo Pérez Esquivel, molts vegades a la candidatura de premi Nobel de la 
Pau. 

Així doncs, són quatre entitats, associacions i persones amb més que reconegut 
prestigi com perquè avui el Consell de Mallorca proposi concedir-los la seva 
medalla d’or. 

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

PUNT 7. PROPOSTA ATORGAMENT DE LA MEDALLA D’HONOR I 
GRATITUD DE L’ILLA DE MALLORCA, EN CATEGORIA D’OR, AL 
DIARI DE MALLORCA DAILY BULLETIN. 

Es dóna compte de la següent proposta de Presidència: 

“La presidenta del Consell de Mallorca, d'acord amb els articles 1r, 3r i 6è del 
Reglament d'Honors i Distincions d'aquesta institució i fent ús de les facultats que li 
confereix la legislació vigent de Règim Local va resoldre iniciar l'expedient 
d'atorgament de la Medalla d'Honor i Gratitud de l'illa de Mallorca, en categoria d'Or 
al diari Majorca Daily Bulletin, així com també nomenar el senyor Miquel Vidal 
Vidal instructor de l'expedient corresponent. 
 
Atès que l'instructor ha recollit aquells documents i testimonis adients dels mèrits del 
diari Majorca Daily Bulletin per a rebre el guardó per al qual se'l proposa. 
 

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

 
Concedir la Medalla d'Honor i Gratitud de l'illa de Mallorca, en categoria d'Or, al 
diari Majorca Daily Bulletin, en virtut dels mèrits que es recullen a l'expedient instruït 
a aquest efecte.” 
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat. 

PUNT 8. PROPOSTA ATORGAMENT DE LA MEDALLA D’HONOR I 
GRATITUD DE L’ILLA DE MALLORCA, EN CATEGORIA D’OR, A 
L’ASSOCIACIÓ ESTEL DE LLEVANT. 

Es dóna compte de la següent proposta de Presidència: 

“La presidenta del Consell de Mallorca, d'acord amb els articles 1r, 3r i 6è del 
Reglament d'Honors i Distincions d'aquesta institució i fent ús de les facultats que li 
confereix la legislació vigent de Règim Local va resoldre iniciar l'expedient 
d'atorgament de la Medalla d'Honor i Gratitud de l'illa de Mallorca, en categoria d'Or 
a Estel de Llevant, així com també nomenar el senyor Jaume Garau Salas instructor de 
l'expedient corresponent. 
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Atès que l'instructor ha recollit aquells documents i testimonis adients dels mèrits del 
l’associació Estel de Llevant per a rebre el guardó per al qual se'l proposa. 
 

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

 
Concedir la Medalla d'Honor i Gratitud de l'illa de Mallorca, en categoria d'Or, a 
l’associació Estel de Llevant, en virtut dels mèrits que es recullen a l'expedient instruït 
a aquest efecte.” 
 

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

PUNT 9. PROPOSTA ATORGAMENT DE LA MEDALLA D’HONOR I 
GRATITUD DE L’ILLA DE MALLORCA, EN CATEGORIA D’OR, AL 
SENYOR JOAN CARRERO SARALEGUÍ. 

Es dóna compte de la següent proposta de Presidència: 

“La presidenta del Consell de Mallorca, d'acord amb els articles 1r, 3r i 6è del 
Reglament d'Honors i Distincions d'aquesta institució i fent ús de les facultats que li 
confereix la legislació vigent de Règim Local va resoldre iniciar l'expedient 
d'atorgament de la Medalla d'Honor i Gratitud de l'illa de Mallorca, en categoria d'Or 
al senyor Joan Carrero Saralegui, així com també nomenar el senyor Joan Font 
Massot instructor de l'expedient corresponent. 
 
Atès que l'instructor ha recollit aquells documents i testimonis adients dels mèrits del 
Sr. Joan Carrero Saralegui per a rebre el guardó per al qual se'l proposa. 
 

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

Concedir la Medalla d'Honor i Gratitud de l'illa de Mallorca, en categoria d'Or, al 
senyor Joan Carrero Saralegui, en virtut dels mèrits que es recullen a l'expedient 
instruït a aquest efecte.” 

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

PUNT 10. PROPOSTA DE NOMENAMENT DE REPRESENTANT A LA 
JUNTA RECTORA DEL CONSORCI SERRA DE TRAMUNTANA 
PATRIMONI MUNDIAL. 

Es dóna compte de la següent proposta de Presidència: 

“L’article 12 dels estatuts del Consorci Serra de Tramuntana Patrimoni Mundial 
estableixen que a la Junta Rectora del Consorci hi haurà quatre vocals, titulars i 
suplents, en representació del Consell Insular de Mallorca. 
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El Ple del Consell Insular de Mallorca en sessió de dia 28 de juliol de 2011 va 
designar les persones vocals, titulars i suplents, en representació del Consell Insular 
de Mallorca. 

Atès que una de les vocals suplents, Sra. Isabel Carmen Llinàs Warthmann, ha 
renunciat a la condició de consellera, s’ha de designar una nova persona vocal suplent. 

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

1. Nomenar el Sr. Jeroni Salom Munar, conseller electe, vocal suplent a la Junta 
Rectora del Consorci Serra de Tramuntana Patrimoni Mundial. 

El Sr. Salom ha de suplir el Sr. Segismundo Morey Ramon, director insular de 
Projectes, en els casos que preveuen els Estatuts del Consorci Serra de Tramuntana 
Patrimoni Mundial. 

2. Comunicar-ho a les persones interessades i al Consorci Serra de Tramuntana 
Patrimoni Mundial.” 

El Sr. GARAU (PSOE) intervé per fer constar que li ha estranyat no veure en 
aquesta proposta de nomenament els representants dels grups de l’oposició atès 
que creia que s’havia acordat que els grups de l’oposició també tendrien 
representació al Consorci. 

El Sr. JUAN (conseller executiu de Presidència) explica que està previst –tal i 
com ha dit abans la presidenta i tal i com s’havia acordat– que a totes les 
entitats i organismes dependents del Consell de Mallorca (Institut de l’Esport 
Hípic, Agència de Protecció de la Legalitat Urbanística i Territorial de 
Mallorca, Teatre Principal, etc.) i com el mateix codi ètic determina, que tots 
els grups polítics tendran representació a cada un dels organismes dependents 
del Consell de Mallorca i el Consorci de la Serra de Tramuntana n’és un d’ells 
i, així doncs, aquesta incorporació es dura a terme properament. 

Afegeix que vol aprofitar per comentar que aquesta setmana mateixa es va 
reunir amb un representant del Grup Socialista i amb un representant de MÉS 
per Mallorca precisament per explicar-los les actuacions que s’estaven duent a 
terme al Consorci. 

No obstant això, entén que el compromís és incorporar al Consorci uns 
representants dels grups de l’oposició i així ho faran en breu.  

Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per desset vots a favor (PP), cap vot en 
contra i dotze abstencions (PSOE i MÉS per Mallorca). 

PUNT 11. PROPOSTA DE DESIGNACIÓ DE REPRESENTANT DEL 
CONSELL INSULAR DE MALLORCA EN EL COMITÈ AUTONÒMIC DE 
LA CREU ROJA ESPANYOLA A LES ILLES BALEARS. 

Es dóna compte de la següent proposta de Presidència: 
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“L’article 23 del Reglament general orgànic de la Creu Roja Espanyola a les Illes 
Balears preveu que hi haurà un representant del Consell Insular de Mallorca. 

El Ple del Consell Insular de Mallorca, en sessió de dia 28 de juliol de 2011 va 
designar les persones representants, titular i suplent, Sra. Maria Magdalena García 
Gual i Sra. Isabel Carmen Llinàs Warthmann, respectivament. 

Atès que la Sra. Llinàs ha renunciat a la condició de consellera, es considera 
convenient canviar les persones representants del Consell Insular de Mallorca en el 
Comitè Autonòmic de la Creu Roja Espanyola a les Illes Balears. 

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

1. Disposar el cessament de la Sra. Maria Magdalena García Gual com a 
representant titular del Consell Insular de Mallorca en el Comitè Autonòmic 
de la Creu Roja Espanyola a les Illes Balears, i agrair-li els serveis prestats. 

2. Designar perquè representin el Consell de Mallorca en el Comitè Autonòmic 
de Creu Roja Espanyola a les Illes Balears la Sra. Antònia Roca Bellinfante, 
consellera electa, com a titular i la Sra. Maria Magdalena Garcia Gual, 
consellera electa, com a suplent. 

3. Notificar-ho a les persones interessades i a Creu Roja Espanyola a les Illes 
Balears.” 

Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per desset vots a favor (PP), cap vot en 
contra i dotze abstencions (PSOE i MÉS per Mallorca). 

PUNT 12. PROPOSTA DE DESIGNACIÓ DE REPRESENTANT DEL 
CONSELL INSULAR DE MALLORCA A LA COMISSIÓ D’ORDENACIÓ 
SANITÀRIA TERRITORIAL DE LES ILLES BALEARS. 

Es dóna compte de la següent proposta de Presidència: 

“L’Ordre de la consellera de Salut i Consum de dia 15 de gener de 2004, per la qual es 
crea la Comissió d’ordenació sanitària territorial de les Illes Balears (BOIB núm. 13, 
de 27 de gener de 2008) estableix, en l’article 2n, que hi ha d’haver un representant 
del Consell Insular de Mallorca. 

L’anterior representant, Sra. Isabel Carmen Llinàs Warthmann, va renunciar a la 
condició de consellera. 

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

1. Designar perquè representi el Consell Insular de Mallorca en la Comissió 
d’ordenació sanitària territorial de les Illes Balears el Sr. Josep Oliver Rebassa, 
conseller electe. 

2. Notificar-ho a la persona interessada i a la Conselleria de Salut del Govern de 
les Illes Balears.” 
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Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per desset vots a favor (PP), cap vot en 
contra i dotze abstencions (PSOE i MÉS per Mallorca). 

PUNT 13. PROPOSTA DE DESIGNACIÓ DE REPRESENTANT DEL 
CONSELL INSULAR DE MALLORCA AL CONSELL RECTOR DE 
L’INSTITUT BALEAR DE LA DONA. 

Es dóna compte de la següent proposta de Presidència: 

“El Consell Insular de Mallorca compta amb un representant en el Consell Rector de 
l’Institut Balear de la Dona. 

L’anterior representant titular, la Sra. Isabel Carmen Llinàs Warthmann, va presentar 
la renúncia a la condició de consellera electa. 

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

1. Nomenar la Sra. Maria Magdalena García Gual, consellera electa, representant 
titular del Consell Insular de Mallorca al Consell Rector de l’Institut Balear de 
la Dona. 

2. Comunicar-ho a la persona interessada i a l’Institut Balear de la Dona.” 

Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per desset vots a favor (PP), cap vot en 
contra i dotze abstencions (PSOE i MÉS per Mallorca). 

PUNT 14. PROPOSTA DE DESIGNACIÓ DEL REPRESENTANT DEL 
CONSELL INSULAR DE MALLORCA EN EL CONSELL DE SALUT DE LES 
ILLES BALEARS. 

Es dóna compte de la següent proposta de Presidència: 

“L’article 3.b) del Decret 44/2004, de dia 14 de maig pel qual s’estableix el règim i el 
funcionament del Consell de la Salut de les Illes Balears (BOIB núm. 74, de dia 
25/05/2004) estableix que hi haurà un vocal en representació de cadascun dels 
consells insulars. 

L’article 4 del Decret 44/2004, de dia 14 de maig pel qual s’estableix el règim i el 
funcionament del Consell de la Salut de les Illes Balears (BOIB núm. 74, de dia 
25/05/2004) estableix que els vocals (titulars i suplents) del Consell Balear de la Salut 
seran nomenats i cessats, prèvia proposta de l’organització representativa, per la 
persona titular de la conselleria competent en matèria de sanitat. 

L’anterior representant en el Consell de Salut de les Illes Balears, Sra. Isabel Carmen 
Llinàs Whartmann, va renunciar a la condició de consellera. 

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

1. Designar perquè representi el Consell Insular de Mallorca en el Consell de 
Salut de les Illes Balears el Sr. Josep Oliver Rebassa, conseller electe. 
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2. Notificar-ho a la persona interessada i a la Conselleria de Salut del Govern de 
les Illes Balears.” 

Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per desset vots a favor (PP), cap vot en 
contra i dotze abstencions (PSOE i MÉS per Mallorca). 

VICEPRESIDÈNCIA DE CULTURA, PATRIMONI I ESPORTS 

PUNT 15. CONCESSIÓ D’UNA SUBVENCIÓ NOMINATIVA DE 52.700,00 
EUROS A FAVOR DEL GREMI DE LLIBRETERS DE MALLORCA. 

Es dóna compte de la següent proposta de Vicepresidència de Cultura, Patrimoni i 
Esports: 

“Antecedents. 1. El president del Gremi de Llibreteres de Mallorca va presentar en el 
Registre general del Consell de Mallorca, el 24 de maig de 2013, una sol·licitud de 
subvenció de 52.700 € per dur a terme la XXXI edició de la Fira del Llibre i la 
realització de diverses activitats encaminades al foment i promoció de la lectura. 

2. En el Pla Estratègic de Subvencions de l’any 2013 es recull una subvenció 
nominativa a favor de l’associació esmentada amb un import de 52.700 € a 
càrrec de la partida 20.33490.48910 en el sentit següent: 

Gremi de Llibreters de Mallorca 

El Departament de Vicepresidència de Cultura, Patrimon i Esports signa un conveni 

amb el Gremi de Llibreters de Mallorca de cara a subvencionar la XXXI edició de la 

Fira del Llibre i la realització de diverses activitats encaminades al foment i 

promoció de la lectura. 

Per una banda, la Fira del Llibre, que ja ha superat els primers 25 anys d’existència, 

es consolida com un esdeveniment que en els darrers anys ha tornat a conquerir la 

força i la repercussió necessaris, al mateix temps que esdevé un marc de trobada de 

la nostra cultura. 

En segon lloc, es durà a terme la realització d’una campanya promocional coincidint 

amb la festivitat de Sant Jordi i que té com a objectiu potenciar la lectura dins la 

població illenca.” 

3. En els pressuposts d’enguany existeix crèdit adequat i suficient en la partida 
assenyalada per atendre la concessió de la subvenció nominativa de 52.700 € a 
favor del Gremi de Llibreters de Mallorca d’acord amb la RC amb el núm. de 
referència 22013/4415. 

4. La directora insular de Cultura i Patrimoni ha justificat, mitjançant la memòria 
pertinent, la concessió d’una subvenció nominativa de 52.700 € a favor del Gremi de 
Llibreters de Mallorca per dur a terme  la XXXI edició de la Fira del Llibre i la 
realització de diverses activitats encaminades al foment i promoció de la lectura. 
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5. La cap del Servei Jurídic Administratiu ha informat favorablement sobre els 
aspectes jurídics de la concessió la concessió de la subvenció nominativa de 52.700 € 
a favor del Gremi de Llibreters de Mallorca. 

6. El secretari tècnic d’aquest departament va proposar, la concessió d’una subvenció 
nominativa de 52.700 € a favor de l’entitat esmentada. 

7. La Intervenció General va fiscalitzar de conformitat la proposta esmentada. 

En virtut de tot el que s'ha exposat, elev al Ple del Consell de Mallorca, desprès del 
dictamen de la Comissió Informativa General i de Comptes la següent proposta 

ACORD 

1. Aprovar i iniciar l’expedient 18/2013 relatiu a la concessió d’una subvenció  
nominativa  de 52.700 €, a favor del Gremi de Llibreters de Mallorca, titular del  NIF 
G-07112139 per donar suport a la realització de la XXXI edició de la Fira del Llibre i 
la realització de diverses activitats encaminades al foment i promoció de la lectura i, 
consegüentment, autoritzar una despesa de 52.700 € a càrrec de la partida 
pressupostària 20. 33490.48910(núm. de referència 22013/4415). 

2. Concedir una subvenció nominativa de 52.700 € a  favor , per tal de donar 
suport al projecte cultural ressenyat en l’apartat anterior i, consegüentment, 
disposar una despesa de 52.700 € a favor de l’entitat assenyalada, a càrrec de la 
partida pressupostària          20. 33490.48910 (núm. de referència 22013/4415).  

3. Aprovar el conveni adjunt amb el Gremi de Llibreters de Mallorca per tal 
d’establir les bases reguladores de la concessió de la subvenció nominativa 
esmentada. 

4. Notificar aquest acord a les persones interessades. 

CONVENI ENTRE EL CONSELL DE MALLORCA I EL GREMI DE 
LLIBRETERS 

Palma,..de...de 2013 

Reunits d’una part el Sr. Joan Rotger Seguí, vicepresident de Cultura, Patrimoni i 
Esports del Consell de Mallorca( NIF S0711002F),  i, de l’altra, el Sr. Francesc 
Bartomeu Sanchis Roca, amb DNI núm. 42974411S, president del Gremi de 
Llibreters de Mallorca (NIF G07112139). 

Actuen el Sr. Rotger, en nom i representació del Consell de Mallorca i el Sr. Sanchis 
Roca en nom i representació del Gremi de Llibreters de Mallorca. 

Es reconeixen mútuament plena capacitat jurídica i d’obrar i 

DIUEN 

 Que són objectius comuns del Consell de Mallorca, mitjançant la vice-presidència de 
Cultura ,  Patrimoni i Esports, i del Gremi de Llibreters, entre d’altres, el de fomentar 
i estimular el coneixement i la divulgació de l’edició de la producció literària, teatral, 
històrico-social i científica dins l’àmbit de l’illa de Mallorca. 
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En la sessió realitzada el 25 de juliol de 2013, el Ple del Consell de Mallorca va 
prendre, entre d’altres, l’acord d’aprovar un conveni amb el Gremi de Llibreters per 
tal d’establir les bases reguladores de la concessió d’una subvenció nominativa de 
52.700 € per tal de donar suport a la realització del seu projecte d’activitats de  l’any 
2013. 

I, per dur-lo a terme, 

CONVENEN 

1r. Objecte de la subvenció 

1r.- El Consell de Mallorca, mitjançant la Vicepresidència de Cultura, Patrimoni i 
Esports atorga una subvenció nominativa de 52.700,00 € a favor del Gremi de 
Llibreters de Mallorca per a realitzar les actuacions següents: 

1.- XXXI Fira del llibre (Import subvenció: 32.475 €) 

2.- Foment i promoció de la lectura (Import subvenció: 20.225 €) 

Temporalització del projecte:  

- Fira del Llibre des del 31 de maig de 2013 fins al 9 de juny de 2013 (ambdós 
inclosos) 

- Foment i Promoció de la Lectura des de l’1 de setembre fins al 31 d’octubre de 2013 
(ambdós inclosos) 

El pressupost total de les despeses de les esmentades activitats és de 64.475€ ( 39.975 
€ per a la Fira del llibre i 24.500 € per a la campanya de foment i promoció de la 
lectura). 

2n. Naturalesa de la subvenció  

La subvenció que s’atorga mitjançant el present conveni és de caràcter voluntari i 
eventual i es pot anul·lar, revocar i reintegrar en tot moment per les causes previstes 
en la llei o en aquestes clàusules; no genera cap dret a l'obtenció d'altres subvencions 
en anys posteriors i no es pot al·legar com a precedent.  És compatible amb altres 
ajudes, subvencions o recursos que pugui rebre l’entitat beneficiària per al mateix 
projecte, sempre que el còmput total d’aquells no superi el pressupost d’execució del 
projecte. 

La subvenció, objecte d’aquest conveni té la consideració d’import cert, sense fer cap 
referència a un percentatge o fracció del pressupost del projecte cultural subvencionat, 
per la qual cosa, el fet de concedir aquesta subvenció implica l’obligatorietat de fer el 
projecte cultural subvencionat i, consegüentment, l’entitat beneficiària ha de cercar 
altres fonts de finançament o bé aportar-hi fons propis per dur-ne a terme l’execució 
de la totalitat del pressupost.  

3r. Dotació pressupostària 
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 L’import de la subvenció esmentada s’imputa a la partida 20.33490.48910 “Conveni 
Gremi de Llibreters” d’acord amb el núm. de referència 22013/4415. 

4t. Despesa subvencionable. Pressupost del projecte i pressupost subvencionable 

En principi, per definició i d’acord amb el que estableix l’article 31 de la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, és despesa subvencionable i, 
consegüentment, forma part del pressupost inicial del projecte cultural, la que respon 
a la naturalesa d’aquest, és estrictament necessària per planificar, preparar, coordinar, 
executar i difondre el projecte, està legalment justificada amb factures o altres 
documents que l’acreditin, la temporalització dels quals es computa en els dotze 
mesos anteriors a l’execució del projecte i fins a aquesta data com a límit. Es 
considera despesa realitzada la que s’ha abonat abans de l’acabament del termini de 
justificació; la forma d’acreditar-ne el pagament i el termini per dur-lo a terme es 
recull en la clàusula novena. 

Així mateix, també es considera despesa subvencionable: les despeses financeres, les 
d’assessoria jurídica o financera, les despeses notarials i registrals, les despeses 
pericials per a la realització del projecte subvencionat i les d’administració 
específiques si hi estan directament relacionades i són indispensables per preparar-lo 
ni dur-lo a terme. A més, també tindran aquesta condició de subvencionable les 
despeses derivades de garanties bancàries. Per altra part, atès que la subvenció 
d’aquest conveni té per objecte el projecte que es recull en la primera clàusula sense 
entrar a determinar, en concret, quin tipus de despeses del pressupost s’imputen a 
l’ajuda, es permet que les despeses subvencionables del pressupost del projecte es 
puguin compensar entre elles. 

 No formen part del pressupost subvencionable, atesa la naturalesa del crèdit 
pressupostari referit en la clàusula tercera, tot i que formin part del pressupost del 
projecte, les inversions i obres, la compra d'equipaments o de qualsevol altre bé 
inventariable de naturalesa similar. 

 2. En tot cas, no són despeses subvencionables i, per tant, no formen part ni del 
pressupost subvencionable ni del pressupost del projecte: 

 -         Aquelles despeses que no compleixin els requisits esmentats a l’apartat 1. 

-         Les despeses l’import de les quals s’hagi adquirit a un preu ser 
superior al valor de mercat. 

-         Els interessos deutors dels comptes bancaris, els interessos, els 
recàrrecs i les sancions administratives i penals, i les despeses de 
procediments judicials. 

-         Els imposts indirectes, quan siguin susceptibles de recuperació o 
compensació, ni els imposts personals sobre la renda. 

Sobre la despesa subvencionable, s’han de tenir en compte les particularitats 
següents: 
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- Quan el import de la despesa subvencionable superi les quantitats 
establertes en la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector 
públic per al contracte menor, el beneficiari ha de demanar, com a mínim, 
3 ofertes a diferents proveïdors, abans de contreure el compromís per a 
l’obra per fer l’obra, prestar el servei o lliurar el bé, llevat que per les 
especials característiques no hi hagi en el mercat un número suficient 
d’entitats o empreses que ho puguin efectuar, o llevat que la despesa ja 
s’hagués realitzat amb anterioritat a la sol·licitud de la subvenció. 
L’elecció d’una de les ofertes, que s’han de presentar amb la justificació de 
la subvenció, s’ha de realitzar en virtut de criteris d’eficiència i economia, 
en cas contrari, en cas contrari, quan l’oferta seleccionada no hagi estat la 
més avantatjosa econòmicament (art. 31.3 de la Llei 38/2003) se n’ha de 
presentar una memòria justificativa. 

- Quan el document justificatiu de la despesa s’hagi emès a través de mitjans 
electrònics, l’entitat beneficiària hi ha d’adjuntar una declaració 
responsable sobre el fet que l’import total justificat o, si escau, la part 
imputada a la subvenció no s’ha fet servir ni es farà servir per justificar 
altres subvencions. 

5è. Procediment. Òrgans d’instrucció, de fiscalització, de resolució i 
d’ordenament del pagament 

La instrucció correspon a la Secretaria Tècnica de la Vicepresidència de Cultura, 
Patrimoni i Esports, que du a terme tots els actes de tràmit necessaris per vetllar pel 
compliment dels requisits de la subvenció, a més d’exercir les facultats previstes en 
l’article 24 i concordants de la Llei 38/2003, general de subvencions, i les que 
s'esmenten en aquest conveni. L'òrgan instructor, quan ha comprovat, d’una banda, la 
documentació presentada per l’entitat beneficiaria, sia a l’hora de presentar la 
sol·licitud inicial sia a l’hora de justificar la subvenció i, d’altra banda, si està al 
corrent en el compliment de les obligacions tributàries, amb la Seguretat Social i amb 
les obligacions del Consell de Mallorca, ha de dictar la proposta d’acord de concessió 
corresponent.  

La Intervenció General del Consell de Mallorca s’encarrega de la fiscalització prèvia 
de la documentació presentada pel beneficiari així com de les propostes realitzades per  
la Secretaria Tècnica.  

El Ple del Consell de Mallorca és l’òrgan que acorda la concessió de la subvenció i 
l’aprovació del conveni. El vicepresident de Cultura, Patrimoni i Esports dicta la 
resolució de reconeixement de l’obligació i, finalment, la consellera executiva del 
Departament d’Hisenda i Funció Pública ordena l’abonament de l’obligació 
reconeguda, és a dir, el pagament de la subvenció. 

El termini màxim de resolució d'aquest procediment és de 3 mesos, comptadors a partir 
del dia d’entrada en el registre general de la sol·licitud de subvenció del beneficiari. 

6è. Beneficiaris 
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Els beneficiaris han de complir les obligacions establertes en les disposicions 
normatives que hi són aplicables: les de l’article 14 de la Llei 38/2003, general de 
subvencions; les de l’article 10 del Reglament de subvencions i ajudes econòmiques 
del Consell de Mallorca, aprovat pel Ple del Consell de Mallorca de 26 de juliol de 
2001 (BOIB núm. 132 de 3/11/01); les recollides en aquestes clàusules i, la resta que 
hi siguin aplicables.   

� Dur a terme el projecte cultural subvencionat en les mateixes condicions 
i amb les mateixes característiques que es va presentar o, si n’és el cas, 
amb les modificacions prèviament comunicades. 

� Acreditar davant el Consell de Mallorca, tal com estableixen les 
clàusules d’aquest conveni, que s’ha realitzat el projecte cultural 
subvencionat i, si n’és el cas, el compliment dels requisits o de les 
condicions que la concessió de la subvenció determini.  

� Comunicar a l'òrgan que ha concedit la subvenció, en qualsevol moment 
o, en tot cas, en justificar-la, l'obtenció d’altres subvencions, ajudes, 
recursos o ingressos que financin el projecte cultural subvencionat. 

� Sotmetre’s a les actuacions posteriors de comprovació i control financer que 
duguin a terme el Consell de Mallorca i la resta d’òrgans competents, i aportar 
la informació que li sigui requerida en l’exercici d’aquestes actuacions. 

� Deixar constància de la percepció i l’aplicació de la subvenció en la seva 
comptabilitat o en els llibres de registre que hagi de dur l’entitat beneficiària 
d'acord amb la normativa vigent, i, en el cas de no tenir obligació de dur-la, en 
la documentació que la substitueixi. 

� Acreditar, com es determina en aquest conveni i abans de redactar la proposta 
de concessió, que està al corrent en el compliment de les obligacions 
tributàries i amb la Seguretat Social i amb el Consell de Mallorca. 

� Conservar els documents justificatius de l'aplicació dels fons percebuts, inclosos 
els documents electrònics, mentre puguin ser objecte d'actuacions de 
comprovació i control. 

� Dur a terme les mesures de difusió adients per fer públic el suport econòmic 
del Consell de Mallorca al projecte cultural subvencionat. En aquest sentit, la 
difusió s’ha de fer a través dels mitjans que siguin adequats d’acord amb la 
naturalesa del projecte. Si es fan fulletons, cartells o qualsevol altre material 
imprès, s’hi ha d’incloure la imatge corporativa de la Vicepresidencia de 
Cultura, Patrimoni i Esports del Consell de Mallorca o del Consell de 
Mallorca.  

� Reintegrar els fons percebuts en els supòsits prevists en l’article 37 de la LGS, 
i en el capítol I del Títol III del RLGS. 

7è. Subcontractació 
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L’entitat beneficiària pot subcontractar la totalitat de la realització del projecte 
cultural subvencionat, d'acord amb els requisits establerts en els articles 29 de la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i 68.1 del Reial decret 887/2006, 
de 21 de juliol, pel qual s'aprova el reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
general de subvencions: 

a)   L’entitat beneficiària pot subcontractar el projecte cultural, objecte de la 
sol·licitud, fins al 100% del seu import. (art. 29.2 de la Llei 38/2003; art. 68.1 
del Reial Decret 887/2006). 

b) Quan l’activitat concertada amb terceres persones excedeixi del 20 % de 
l’import de la subvenció i aquest import sigui superior a 60.000,00 €, la 
subcontractació estarà sotmesa al compliment dels requisits següents: 

- Que el contracte es faci per escrit. 

- Que l’entitat concedent de la subvenció l’autoritzi prèviament, en la forma 
que    determina aquesta clàusula o (art. 29.3 de la Llei 38/2003). 

En aquest sentit, s’autoritza al beneficiari a dur a terme la subcontractació, en 
el cas que s’ultrapassin els límits esmentats, si aporta els documents següents: 

- Una memòria justificativa del motiu de la subcontractació.  

- El document en què aquesta s’ha formalitzat. 

- Una declaració responsable conforme l’entitat no està sotmesa a cap dels 
supòsits de vinculació amb la persona o l’entitat subcontractada prevists en 
l'article 68.2 del Reial decret 887/2006. 

c) L’entitat beneficiària, d'acord amb l’art. 29.7 de la Llei 38/2003, no pot 
concertar l'execució total o parcial de les activitats subvencionades amb: 

1. Persones o entitats sotmeses a alguna de les prohibicions de l'article 13 de 
la llei 38/2003. 

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

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

4. Persones o entitats vinculades amb l’entitat beneficiària, llevat que la 
contractació s'efectuï d'acord amb les condicions normals de mercat i 
l’autoritzi prèviament l'òrgan concedent de la subvenció en els termes que 
estableixi la clàusula. (S’ha de tenir en compte, en aquest cas, l’article 68.2 
del Reial decret 887/2006, que defineix les circumstàncies en què es 
considera que hi ha vincle amb l’entitat beneficiària). 
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En tot cas, no s’entén compresa dins el terme subcontractació, la contractació 
d’aquelles despeses en les quals hagi d’incórrer el beneficiari per realitzar el 
projecte per si mateix.  

S’autoritza el supòsit de subcontractació a favor de persones o entitats vinculades 
a l’entitat beneficiària recollit en l’apartat 4 de la lletra c), sempre que es faci 
d’acord amb aquests termes: 

I) Quan l’activitat concertada amb la persona o entitat vinculada excedeix 
el 20% de l’import de la subvenció i aquest és superior a 60.000 €, la 
subcontractació s’ha d’estipular per escrit mitjançant contracte. 

II) La subcontractació ha d’obeir a criteris d’eficàcia i eficiència en 
l’execució del projecte cultural. L’entitat beneficiària ha de reflectir 
aquests criteris en la memòria presentada en justificar l’ajut. 

III). L’entitat beneficiària ha d’indicar la vinculació amb la persona o 
entitat subcontractada bé en el contracte, bé en la memòria. 

IV) La subcontractació s’ha de dur a terme en condicions normals de 
mercat i, en aquest sentit, l’entitat beneficiària ha d’haver demanat 3 
pressuposts sobre l’activitat que vol subcontractar, per la qual cosa ha de 
presentar la factura definitiva de la subcontractació efectuada, a més dels 2 
pressuposts rebutjats. 

8è. Modificació del projecte subvencionat 

Quan l’entitat beneficiària, per causa de força major o per causes imprevisibles i 
alienes a la seva voluntat, hagi d’introduir modificacions en el projecte  que no 
afecten els aspectes essencials del projecte i, consegüentment, no n’alteren la 
naturalesa ni les finalitats i no el desvirtuen, és suficient que l’entitat beneficiària els 
comuniqui al més aviat possible o, en tot cas, a l’hora de justificar la subvenció.  

9è. Justificació i pagament de la subvenció 

D’acord amb el que recullen els articles 34.3 de la LGS i 88.1 del RLGS, l’abonament 
de la subvenció, que es fa mitjançant transferència bancària, s’ha de dur a terme una 
vegada que l’entitat beneficiària hagi justificat, tal i com s’estableix en aquesta 
clàusula, la realització del projecte cultural subvencionat. 

L’entitat beneficiària, abans de rebre el pagament de la subvenció, ha d’acreditar que 
està al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat 
Social davant de l’Administració de l’Estat, i amb les obligacions del Consell de 
Mallorca, així com que no és deutora per una resolució de procedència de 
reintegrament.  

Pel que fa a les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, s’ha de presentar la 
certificació administrativa corresponent; no obstant això, l’entitat beneficiària pot 
substituir aquestes certificacions per una declaració responsable en els casos següents:  
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a) Quan l'import de la subvenció concedida no superi els 3.000,00 € (art. 
24.4 del Reial decret 887/2006, pel qual s'aprova el reglament de la 
Llei 38/2003 general de subvencions;  

b) Quan l’entitat beneficiària sigui una Administració Pública, els seus 
organismes, entitats públiques o una fundació del sector públic (art. 
24.6 del Reial decret 887/2006;  

c) Quan l’entitat beneficiària no estigui obligada a presentar les 
declaracions o documents relatius a les obligacions tributàries i de la 
Seguretat Social (art. 22.1 del Reial decret 887/2006. 

Pel que fa referència al compliment de les obligacions amb el Consell de Mallorca 
l’acredita, d’ofici, la Tresoreria de la institució i, en relació al fet que el beneficiari no 
és deutor per una resolució de reintegrament ho fa, d’ofici, el centre gestor a través de 
l’òrgan instructor. 

Documentació justificativa: La justificació de la realització del projecte cultural 
subvencionat, de la consecució dels objectius de la subvenció, així com, del 
compliment de les condicions que determini, si escau, l’acte de concessió de la 
subvenció,  s'ha de dur a terme d’acord amb els articles 72 i 73 del Reial decret 
887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el reglament de la Llei 38/2003 general de 
subvencions (BOE núm.176, de 25/7/2006), a través d'un compte justificatiu que està 
integrat per la memòria tècnica i econòmica següent:   

A) Memòria tècnica 

És la documentació amb la qual el beneficiari demostra que ha fet el projecte cultural 
subvencionat, tal com el va presentar inicialment o amb la introducció dels canvis 
que, prèviament, ha comunicat al departament. 

Així, la memòria està integrada per la documentació següent: 

�  Memòria explicativa de l'activitat realitzada: comentari i avaluació dels 
resultats obtinguts i de tots aquells aspectes que siguin rellevants.  Si no s’ha 
executat la totalitat del projecte per causes alienes o de força major, la memòria 
n’ha d’exposar les causes i ha d’explicar la resta del projecte realitzat 

� Un exemplar, si escau, de la publicitat escrita i gràfica relativa a 
l’activitat subvencionada, en què hi ha de constar el patrocini de la 
Vicepresidència de Cultura, Patrimoni i Esports del Consell de Mallorca o, 
simplement del Consell de Mallorca, mitjançant el logotip de la institució. 

� Qualsevol altra documentació que li sigui requerida als efectes de comprovar la 
realització del projecte cultural. 

B) Memòria econòmica:  
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És la documentació que dóna compte de les despeses d’execució del projecte realitzat 
i de les distintes fonts per finançar-lo. Aquesta memòria consta dels documents 
següents. 

Aquesta memòria està integrada per la documentació següent: 

� Annex I: Declaració responsable de la realització del projecte cultural 
subvencionat i del seu pressupost d’execució, a la qual s'ha d’adjuntar la relació 
detallada i equilibrada dels ingressos que l’han finançat i de les despeses que 
corresponen sense cap dubte al projecte cultural subvencionat (art. 30.2 de la LGS 
i art. 72.2 del RLGS). 

� Relació de les despeses i dels ingressos del projecte cultural subvencionat. La 
relació de despeses s'ha d'estructurar d'acord amb les partides del pressupost 
presentat i ha d'indicar les següents dades de les factures o documents acreditatius: 
la denominació del proveïdor i el seu CIF, el número, l’import, la data d'emissió i 
la de pagament, el concepte de la factura o del document similar. La relació 
d'ingressos ha d'assenyalar les ajudes, les subvencions, els ingressos o els fons 
propis que han finançat el projecte subvencionat, indicant-ne l'import i la 
procedència.  En el cas que no hi hagi altres ingressos que financin el projecte s’ha 
d’adjuntar una declaració responsable sobre aquesta circumstància. 

� Una declaració responsable de l’entitat beneficiària sobre el fet que la 
despesa justificada no te un valor superior al de mercat (art. 31.1 i 33 de la Llei 
38/2003). (Annex 1). 

� Les factures originals o d’altres documents amb valor probatori 
equivalent amb validesa en el tràfic jurídic mercantil o amb eficàcia 
administrativa, del pressupost executat del projecte cultural subvencionat, que han 
d’estar abonades i expedides a nom de l’entitat beneficiària, i han de tenir tots els 
requisits que exigeix la normativa corresponent, entre altres: 

• Dades fiscals identificatives de proveïdor i del destinatari 

• Data i número de factura  

• Concepte de la despesa 

• Retenció fiscal i/o IVA (si correspon)  

• El preu unitari sense l’impost de les operacions descrites en el concepte 
de la factura.  

• Quan l’operació documentada en la factura estigui exempta o no 
subjecta a l’impost o quan el subjecte passiu de l’impost sigui el destinatari de 
l’operació facturada, s’hi ha de fer constar.  O s’hi ha d’incloure una referència 
a les disposicions corresponents de la sisena Directiva 77/388/CEE del 
Consell, de 17 de maig de 1977, en matèria d’IVA, modificada, entre d’altres, 
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per la Directiva 2001/115/CE del Consell de la UE, o als preceptes 
corresponents de la Llei de l’impost. 

Notes: 1. Els justificants de les despeses del projecte s’han de presentar de forma 
ordenada, és a dir, s’han d’agrupar en el mateix ordre establert en la relació 
de despeses que s’adjunta a l’annex 1. 

2. L’acreditació de l’abonament de la despesa del projecte s’ha de dur a 
terme a través de la documentació que tot seguit s’indica, depenent dels 
mitjans de pagament que s’utilitzin: 

- Transferència bancària (S’ha d’adjuntar l’extracte bancari corresponent) 

- Ingrés bancari (còpia del document bancari justificatiu) 

- Xec nominatiu (S’adjunta còpia del xec i de l’extracte bancari pertinent) 

- Certificat bancari  

En el cas que en el document acreditatiu del pagament figuri un import que 
no coincideix amb l’import del justificant en qüestió, el beneficiari haurà de 
presentar un certificat o documentació justificativa de l’entitat bancària que 
acrediti que dins aquell pagament es troba inclòs l’abonament del justificant 
en qüestió.  

Si el pagament es fa en divises, l’entitat beneficiària ha d’aportar 
l’equivalència del canvi oficial en euros que correspongui a la data del 
pagament del document justificatiu de la despesa. 

Limitació:  No s’admeten els pagaments en metàl·lic. No obstant això, 
s’admet el pagament en efectiu de factures o altres documents justificatius 
que no tinguin un import superior a 100 € (IVA exclòs), sempre que el 
pagament s’hagués efectuat abans de la data d’aquest conveni. L’abonament 
en metàl·lic s’ha d’acreditar mitjançant qualsevol mitjà admès en Dret. 

3. En el cas de què s'hagin de retornar les factures o els justificants originals, 
a petició de l’entitat beneficiària, s'hi ha de estampillar, la data de concessió 
de la subvenció així com l'import del justificant que s'imputa a la subvenció).  

� Una declaració responsable de l’entitat beneficiària sobre el fet de si 
recupera o compensa l’IVA (art. 31.8 de la Llei 38/2003).(Annex 1) 

� Les 3 ofertes de diferents proveïdors o, en el seu cas, una memòria 
justificativa sobre l’oferta seleccionada, si es compleixen els requisits de la 
clàusula quarta. 

� La documentació relativa a la subcontractació que s’hagi de presentar 
d’acord amb allò establert a la clàusula sisena del conveni  
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� Qualsevol altra documentació que li sigui requerida als efectes de 
comprovar la justificació econòmica del projecte cultural. 

Termini de presentació: L’entitat beneficiària ha de presentar la documentació 
justificativa, recollida en aquesta clàusula, al més aviat possible, i, en tot cas, el darrer 
dia per presentar-la documentació justificativa ha de ser el 15 de novembre de 2013 
en qualsevol terminal del registre general del Consell (Centre Cultural de la 
Misericòrdia: plaça de l’Hospital, 4; seu del Consell: Palau Reial, 1; Llar de la 
Joventut: General Riera, 111 i Llar de la Infància: General Riera, 113 -Palma-), així 
com en els llocs establerts en l'apartat 4 de l'article 38 de la Llei 30/1992 de règim 
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, 
modificada per la Llei 4/1999. 

Si la sol·licitud s’envia per correu, s’ha de presentar a Correus amb el sobre obert 
perquè la segellin o, en tot cas, perquè segellin el sobre mateix, a fi d’acreditar que 
s’ha enviat dins el termini esmentat en el paràgraf anterior. No obstant això, si aquesta 
documentació no entra en el Registre General dins els 10 dies naturals següents a 
l’acabament del termini de presentació de la documentació justificativa, no s’ha 
d’admetre en cap cas. 

10è. Pagament fraccionat i bestreta   

L’entitat beneficiària, sense perjudici d’allò establert a la clàusula anterior, pot 
sol·licitar una bestreta de  la subvenció així com l’abonament de pagaments 
fraccionats: 

a) Pagaments fraccionats: A mesura que es vagi executant el projecte cultural 
subvencionat, si escau, el beneficiari pot demanar l’abonament de pagaments a 
compte de la subvenció que corresponguin al ritme d’execució del projecte i 
per un import corresponent a la part proporcional de la subvenció justificada. 
(Art. 34.4 de la Llei 38/2003 general de subvencions, Art. 88.1 del Reial 
decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el reglament de la Llei 
38/2003 general de subvencions). 

Límit: L’entitat beneficiària pot sol·licitar l’abonament de pagaments fraccionats fins 
al 90% de l’import de la subvenció. En  el cas d’haver rebut una bestreta de la 
subvenció, aquesta també computa a l’efecte del percentatge anterior.  

Garantia: No s’exigeix  la constitució de cap garantia  per a l’abonament de 
pagaments fraccionats 

Documentació a presentar: En aquests casos de pagaments fraccionats s’ha d’adjuntar, 
a més de les factures corresponents: 

- L’annex I de declaració responsable sobre l’execució parcial del projecte 
que es justifica. 

- Una memòria tècnica parcial. 

- Material gràfic per difondre les activitats realitzades  
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- Una relació de despeses i ingressos degudament signada pel beneficiari 

b) Pagaments anticipats (bestretes): L’entitat beneficiària, si no disposa de recursos 
propis suficients per finançar la realització del projecte cultural, pot sol·licitar una 
bestreta de la subvenció amb caràcter previ a la justificació de la subvenció (art.34.4 
de la Llei 38/2003 general de subvencions, art. 88.2 del Reial decret 887/2006, pel 
qual s'aprova el reglament d’aquesta Llei, i base d’execució 25.2 dels Pressuposts de 
2013 del Consell de Mallorca).   

Límit: L’entitat beneficiària pot demanar una bestreta fins al 50% de l’import de la 
subvenció per la qual cosa ha de constituir que s’estableixen en el paràgraf següent. 

Garantia: L’entitat beneficiària ha de constituir una garantia mínima del 120% de 
l’import de la bestreta sol·licitada, mitjançant un aval bancari, davant la Tresoreria del 
Consell de Mallorca. 

No obstant això, d’acord amb les bases d’execució dels Pressuposts del Consell de 
Mallorca, la consellera executiva d’Hisenda i Funció Pública pot atorgar, 
excepcionalment i sempre que les entitats beneficiàries siguin ajuntaments o entitats 
sense ànim de lucre, una bestreta de fins al 50% de l’import de la subvenció sense 
l’obligació de constituir l’aval bancari, amb l’informe favorable previ del centre 
gestor de la despesa. 

11è. Absència o deficiències de la documentació justificativa de la subvenció 

Si la persona física o jurídica beneficiària no presenta la documentació establerta a la 
clàusula anterior, se li ha de requerir perquè la presenti en el termini improrrogable de 
15 dies, comptadors des de l’endemà de la recepció de la notificació d’aquest 
requeriment (art. 70.3 de la RLGS). 

Si la documentació justificativa té deficiències, l’òrgan instructor requerirà l’entitat 
beneficiària que les esmeni en el termini de 10 dies, comptadors des de l’endemà de la 
recepció de la notificació del requeriment (art. 71.2 de la RLGS). 

Per altra part, si la persona física o jurídica beneficiària no adopta les mesures de 
difusió adients per donar publicitat al finançament públic del projecte, d’acord amb 
l’art. 31.3 b) del RLGS, l’òrgan instructor li’n farà requeriment perquè les adopti en 
un termini no superior a 15 dies, amb l’advertiment de les conseqüències que es poden 
derivar de no adoptar-les en aplicació de l’article 37 de la LGS. 

12è. Inspecció i comprovació 

El Consell de Mallorca pot, per una banda, auditar tant econòmicament com 
tècnicament, el programa cultural objecte de la subvenció, i, per altra banda, 
inspeccionar i comprovar les activitats culturals que hagi subvencionat, sense 
perjudici de les competències que puguin correspondre a altres organismes o 
institucions.  

13è. Revocació i reintegrament de la subvenció 
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1.Si l’entitat beneficiària incompleix les obligacions contemplades en les clàsules del 
conveni o en el reglament de subvencions i ajudes econòmiques del Consell de 
Mallorca, o incorre en alguna de les causes de l’article 37 de la Llei 38/2003, o altera 
les condicions o aspectes i característiques rellevants del projecte, que s’hagin pogut 
tenir en compte per concedir la subvenció, els òrgans competents del Consell han de 
revocar la concessió de la subvenció.  En conseqüència, l’entitat beneficiària perdrà el 
dret a cobrar-la o, si ja l’ha cobrada, l’ha de reintegrar, d’acord amb el que estableixen 
l’article 40.1 de la LGS i els articles 91 i següents del RLGS.   

2. No obstant això, si l’entitat beneficiària ha complert de forma significativa amb les 
seves obligacions, si de la documentació justificativa presentada es dedueix que ha 
tingut voluntat de compliment  i que s’aproxima de forma significativa a l’assoliment 
de les finalitats de la subvenció, s’ha de dur a terme una revocació parcial de la 
concessió de la subvenció i, consegüentment, la pèrdua del dret a cobrar-la íntegrament, 
d’acord amb l’aplicació dels criteris de gradació següents: 

a) En el cas d’execució parcial del projecte, que ha de suposar, com a mínim, l’execució 
del 50 % de les activitats d’aquest o de l’activitat planificada (quan el projecte només 
estigui integrat per una activitat i aquesta sigui susceptible de dividir-se en unitats 
d’execució amb una naturalesa i identitat pròpia), la revocació parcial subvenció inicial 
s’ha de fer en funció de l’import de la subvenció inicial no justificat, sempre que 
l’entitat hagi especificat l’aplicació de la subvenció inicial entre les diferents activitats 
del projecte o unitats d’execució, sia en la documentacio inicial sia abans de la 
justificació de la subvenció o en el moment de presentar-la, com a conseqüència del 
requeriment de l’òrgan instructor. 

b) En el cas que s’hagi executat totalment el projecte cultural, la revocació parcial de 
la subvenció inicial s’ha de fer en funció de l’import de la subvenció inicial no 
justificat o justificat incorrectament. 

3. En el cas que l’import total de la suma de la subvenció més la resta d’altres ajuts, 
subvencions, ingressos o fons propis, amb què es finança el projecte cultural, superi el 
pressupost d’execució d’aquest, l’import de la revocació parcial de la subvenció ha de 
ser la quantitat que excedeix del pressupost executat. 

14è. Sancions 

L'incompliment d'aquestes clàusules i de la resta de la normativa vigent en matèria de 
subvencions està sotmès al règim d'infraccions i sancions del títol IV de la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i a la resta de la normativa que 
hi sigui d'aplicació. 

15è . Control financer 

El beneficiari s’ha de sotmetre a les actuacions de comprovació i control financer tant 
del Consell de Mallorca com de la Sindicatura de Comptes o de la resta d’organismes 
que estableixi l’ordenament jurídic. 
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El Consell de Mallorca podrà, en qualsevol moment, auditar tant econòmicament com 
tècnicament, el programa cultural objecte de la subvenció. 

En aquest sentit, s’ha d’indicar que la base d’execució 35.3 in fine del 
Pressupost del Consell de Mallorca de 2013 estableix el següent: “La revisió de 
les factures o documents de valor probatori anàleg que, si s’escau, formin part 
del compte justificatiu, seran objecte de comprovació en els quatre anys 
següents sobre la base d’una mostra representativa.”, per la qual cosa, cal tenir 
en compte que l’import definitiu de la subvenció justificada pot experimentar 
canvis, posteriorment, com a conseqüència de l’exercici, en els 4 anys següents, 
del control financer de la Intervenció General sobre la documentació 
justificativa presentada per l’entitat beneficiària i, consegüentment, si aquella ja 
s’ha abonat, pot donar lloc al reintegrament corresponent. 

16è. Règim jurídic 

La subvenció nominativa, objecte d’aquest conveni, es regeix per aquest conveni; per 
la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (BOE núm. 276, de 18 de 
novembre de 2003); el Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el 
reglament de la Llei 38/2003 general de subvencions (BOE núm.176, de 25 de juliol 
de 2006); el Reglament de subvencions i ajudes econòmiques del Consell de 
Mallorca, aprovat pel Ple del Consell de Mallorca de 26 de juliol de 2001 (BOIB núm. 
132 de 3 de novembre de 2001); la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic 
de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificada 
per la Llei 4/1999; la Llei 8/2000, de 27 d’octubre, de consells insulars; el Reglament 
orgànic del Consell de Mallorca, aprovat pel Ple del Consell de Mallorca de 8 de març 
de 2004 i modificat el 13 d’octubre de 2011 (BOIB núm. 158, de 20 d’octubre de 
2011); el Decret d’organització del Consell de Mallorca (BOIB núm. 111, de 21 de 
juliol de 2011) modificat posteriorment (BOIB núm. 159, de 22 d’octubre; BOIB 
núm. 48, de 3 d’abril de 2012 i BOIB núm. 59, de 26 d’abril de 2012); l'Ordenança 
vigent de procediment administratiu del Consell de Mallorca, aprovada pel Ple del 
Consell de Mallorca de 2 de maig de 1995 (BOIB de 10 d’agost de 1995) i modificada 
per la Llei 4/1999 i la resta de la normativa que hi sigui d'aplicació. 

17è. Vigència 

La vigència d’aquesta resolució finalitza el 15 de novembre de 2013. 

El vicepresident de Cultura, Patrimoni             El President del Gremi de  

i Esports del Consell de Mallorca                     Llibreters 

Juan Rotger Seguí                                 Francesc Bartomeu Sanchis Roca                                                                            

Nota: D’acord amb el que disposa la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de 
protecció de dades de caràcter personal, us informam que: 

1. Les dades personal obtingudes en la tramitació d’aquesta subvenció  s'incorporaran 
en els fitxers de dades personals, inscrits en l'Agència Espanyola de Protecció de 
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Dades, del qual és responsable el Consell de Mallorca. En aquest sentit, les dades 
obtingudes del beneficiari s’integren per una banda, en el fitxer “Registre General” 
que serveix per registrar l’entrada i sortida de documents i, per altra banda, en el fitxer 
“”Acords i Resolucions” que té com a finalitat, entre d’altres, els procediments 
administratius. 

2. Cessions previstes de les dades: no se'n preveuen. 

3. L'òrgan administratiu davant del qual podeu exercitar, si escau, els drets d'accés, 
rectificació, cancel·lació, oposició i els altres que reconegui la Llei orgànica 15/1999, 
és la Presidència del Consell de Mallorca, carrer Palau Reial núm. 1, 07001 Palma. 

ANNEX I 

DECLARACIÓ RESPONSABLE SOBRE LA REALITZACIÓ DEL 
PROJECTE CULTURAL  SUBVENCIONAT I DEL SEU PRESSUPOST 

___________________________________________, com a representant de l’entitat  

_______________________________________________,amb el NIF ___________ 

_________, en relació a la subvenció concedida pel Departament de Vicepresidència de 
Cultura, Patrimoni i Esports del Consell de Mallorca  per dur a terme el projecte 
_______________________________________________________________________
_______________ . 

Declar sota la meva responsabilitat : 

1.- Que l'esmentat projecte s’ha realitzat. 

2.- Que la relació de despeses i d'ingressos que integren el pressupost executat del 
projecte assenyalat ha estat la que s'hi adjunta. 

Nota: 1. La relació de despeses, que s'ha d'estructurar d'acord amb les partides del 
pressupost presentat, ha d'indicar les següents dades de les factures o documents 
acreditatius: la denominació del proveïdor i el seu CIF, el número, l’import, la data 
d'emissió i la de pagament, i el concepte de la factura o del document similar; la  
relació d'ingressos ha d'assenyalar les ajudes, les subvencions, els ingressos o els fons 
propis que han finançat el projecte subvencionat, indicant-ne l'import i la procedència; 
2. Aquesta relació de despeses i ingressos ha d’anar signada pel beneficiari. 

3. Que les despeses relacionades corresponen sense cap dubte a la naturalesa del 
projecte cultural subvencionat per un import de ..........................  €  i que no tenen un 
valor superior al de mercat. 

4.- Que el beneficiari/entitat beneficiària en relació a l’IVA suportat en la despesa 
subvencionable de l’execució del projecte i, d’acord amb l’article 31.8 de la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions: 

� No recupera ni compensa l’IVA suportat de la despesa subvencionable 



 47

� Sí recupera o compensa l’IVA suportat de la despesa subvencionable 

5. Que la subvenció atorgada pel Consell de Mallorca s’ha aplicat a la finalitat per a la 
qual es va concedir i que no supera -amb les subvencions i altres ingressos concurrents- 
el cost del projecte subvencionat. 

6. Que s’adjunten la totalitat dels justificants del pressupost d’execució del projecte 
cultural subvencionat i que, si és el cas, la resta de documentació relativa al projecte 
cultural resten a disposició del Consell de Mallorca i de la Sindicatura de Comptes, a 
la seu d’aquesta entitat, situada en _________________________________________ 

_______________________________________  . 

I, perquè consti, sign aquesta declaració  a ____________________________, el 
________, d   ___________________ de 2013” 

 

El Sr. GARAU (PSOE) sol·licita la paraula per una qüestió d’ordre i proposta 
que els punts núm. 15, 16, 17 i 18 es puguin tractar de manera conjunta. 

La Sra. PRESIDENTA demana si no hi ha inconvenient perquè els punts siguin 
tractats conjuntament. 

El Sr. FONT (MÉS per Mallorca) fa notar que el seu Grup no té cap objecció 
en tractar junts els punts núm. 15, 16 i 17 però el punt núm. 18 voldria que fos 
tractar de manera separada. 

La Sra. PRESIDENTA anuncia que, per tant, es veuran de manera conjunta els 
punts núm. 15, 16 i 17 dels quals llegeix els respectius títols. 

El Sr. FONT intervé per manifestar la seva felicitació per aquestes subvencions 
malgrat que siguin subvencions nominatives. 

La primera d’elles ascendeix a 52.000€ per al Gremi de Llibreters per la Fira 
del Llibre i per a la promoció de la lectura; la segona és una subvenció de 
54.000€ per a la Federació de Música i Ball Mallorquí adreçada a activitats de 
cultura popular i de divulgació d’aquesta part important de la nostra cultura i la 
tercera és de 25.000€ per a l’actualització i l’estudi de la Biblioteca Diocesana 
que també considera que és molt important. 

Tot seguit anuncia el vot favorable del seu Grup a aquestes tres subvencions 
nominatives i afegeix que només vol fer una mica d’incidència en allò que 
sempre diu: que s’està a finals del mes de juliol i l’ideal seria que aquestes 
subvencions es tramitassin i se’n poguessin signar els convenis dins els mesos 
de març, abril o maig com a màxim a fi que les entitats perceptores tenguessin 
l’absoluta seguretat que tendran la subvenció i, per tant, puguin realitzar 
l’activitat. 
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El Sr. ROTGER (vicepresident de Cultura, Patrimoni i Esports) deixa 
constància de la satisfacció de l’equip de govern per la intervenció del Sr. Font 
ja que creu en la línia de col·laboració i d’ajuda a la cultura de Mallorca. 

Per aquest motiu duen a aprovació del Ple la col·laboració amb el Gremi de 
Llibreters, amb la finalitat de dur a terme les seves activitats com l’edició de 
llibres i també la Fira del Llibre que recentment se celebrà, amb bastant d’èxit, 
a la Misericòrdia i a Via Roma. 

També aposten per la Federació de Música i Ball Mallorquí per tal que la 
música i el ball propi de Mallorca puguin tenir un reconeixement, puguin ser 
ensenyats i puguin ser també traspassats de generació en generació. 

Finalment hi ha la col·laboració amb el Bisbat de Mallorca que té com a 
objectiu principal el seu arxiu amb la finalitat de conservar-lo així com 
mantenir la seva extraordinària activitat. 

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

PUNT 16. CONCESSIÓ D’UNA SUBVENCIÓ NOMINATIVA DE 34.000 
EUROS A FAVOR DE LA FEDERACIÓ DE MÚSICA I BALL MALLORQUÍ. 

Es dóna compte de la següent proposta de Vicepresidència de Cultura, Patrimoni i 
Esports: 

“ANTECEDENTS 
1. El vicepresident de la  Federació de Música i Ball Mallorquí va presentar en el 
Registre general del Consell de Mallorca, el 29 de maig de 2013, una sol·licitud de 
subvenció de 34.000 € per dur a terme el seu projecte d’activitats . 
 
2. En el Pla Estratègic de Subvencions de l’any 2013 es recull una subvenció 
nominativa a favor de l’entitat esmentada amb un import de 34.000,00 € a càrrec de la 
partida 20.33430.48908 en el sentit següent: 
 
“2. Federació de Música i Ball Mallorquí. Promoure l’act. cultural popular 
 
La Federació de Música i Ball Mallorquí és una entitat formada per grups i 
associacions culturals que es dediquen al ball, la música i la indumentària tradicional i 
popular de l’illa de Mallorca. 
  
La Federació de Música i Ball Mallorquí, tal i com indiquen els seus estatuts, es 
constituí per ser instrument de coordinació, investigació, representació, gestió, foment 
i defensa de les Associacions de Balls i Música popular i tradicional sempre que entre 
els seus objectius hi figurin els de defensa i promoció de la cultura popular. 
 
Aquest conveni té la finalitat de subvencionar les activitats que durà a terme la 
Federació al llarg de l’any 2013 i que té com un dels seus objectius donar suport a les 
associacions federades per poder dur a terme els seus programes de promoció, 
divulgació de la cultura popular mallorquina. 
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A través de les nombroses activitats que organitza es promociona el coneixement i  la 
pràctica viva de la cultura popular tradicional de la nostra illa en les seves diverses 
manifestacions: el ball, la cançò, els instruments, la indumentària, els glossats, etc 
 

Col·laborar amb la Federació de Música i Ball Mallorquí significa donar suport a 
l’única entitat existent a Mallorca que coordina les diferents associacions de ball i 
música popular i tradicional de l’illa, amb la finalitat d’aconseguir una unitat d’acció.” 
 
3. En els pressuposts d’enguany existeix crèdit adequat i suficient en la partida 
assenyalada per atendre la concessió de la subvenció nominativa de 34.000 € a favor 
de la Federació de Música i Ball Mallorquí, d’acord amb la RC amb el núm. de 
referència 22013/4416. 
 
4. La directora insular de Cultura i Patrimoni ha justificat, mitjançant la memòria 
pertinent, la concessió d’una subvenció nominativa de 34.000 € a favor de la 
Federació de Música i Ball Mallorquí per dur a terme el seu projecte d’activitats . 
 
5. La cap del Servei Jurídic Administratiu ha informat favorablement sobre els 
aspectes jurídics de la concessió d’una subvenció nominativa de 34.000 € a favor de la 
Federació de Música i Ball Mallorquí. 
 
6. El secretari tècnic d’aquest departament va proposar, la concessió d’una subvenció 
nominativa de 34.000 € a favor de l’entitat esmentada. 
 
7. La Intervenció General va fiscalitzar de conformitat la proposta esmentada. 
 
En virtut de tot el que s'ha exposat, elev al Ple del Consell de Mallorca, desprès del 
dictamen de la Comissió Informativa General i de Comptes la següent proposta 
 
     ACORD 
 
1. Aprovar i iniciar l’expedient 17/2013 relatiu a la concessió d’una subvenció  
nominativa  de 34.000 €, a favor de la Federació de Música i Ball Mallorquí, titular 
del  NIF G-07580178, per donar suport a la realització del seu projecte d’activitats de 
i, consegüentment, autoritzar una despesa de 34.000 € a càrrec de la partida 
pressupostària 20. 33430.48908 (núm. de referència 22013/4416).  
 
2. Concedir una subvenció nominativa de 34.000 € a  favor la Federació de Música i 
Ball Mallorquí, titular del NIF G-07580178, per tal de donar suport al seu projecte 
cultural ressenyat en l’apartat anterior i, consegüentment, disposar una despesa de 
34.000,00 € a favor de l’entitat assenyalada, a càrrec de la partida pressupostària 20. 
33430.48908 (núm. de referència 22013/4416).  
 
3. Aprovar el conveni adjunt amb la Federació de Música i Ball Mallorquí NIF G-
07580178 per tal d’establir les bases reguladores de la concessió de la subvenció 
nominativa esmentada. 
 
4. Notificar aquest acord a les persones interessades. 
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CONVENI ENTRE EL CONSELL DE MALLORCA I LA FEDERACIÓ DE 
MÚSICA I BALL MALLORQUÍ 

Palma,...de.....de 2013 

Reunits d’una part el Sr. Juan Rotger Seguí, vicepresident de Cultura, Patrimoni i 
Esports del Consell de Mallorca ( NIF S0711002F),  i, de l’altra,  el Sr. Juan Pastor i 
Garcia, vice-president de la Federació de Música i Ball Mallorquí. 

Actuen el Sr. Rotger, en nom i representació del Consell de Mallorca i el Sr. Pastor, 
en nom i representació de la Federació de Música i Ball Mallorquí (CIF G07580178). 

Es reconeixen mútuament plena capacitat jurídica i d’obrar i 

DIUEN 
Que són objectius comuns del Consell de Mallorca, mitjançant la Vicepresidència de 
Cultura, Patrimoni i Esports, i de la Federació de Música i Ball Mallorquí, entre 
d’altres, el foment del coneixement i la pràctica viva de la cultura popular tradicional 
de Mallorca, en les seves diverses manifestacions: el ball, la cançó, els instruments, la 
indumentària, els glossats. 
 
Que en la sessió realitzada el 25 de juliol de 2013, el Ple del Consell de Mallorca va 
prendre, entre d’altres, l’acord d’aprovar un conveni amb la Federació de Música i 
Ball Mallorquí per tal d’establir les bases reguladores de la concessió d’una subvenció 
nominativa de 34.000 € per tal de donar suport a la realització del seu projecte 
d’activitats culturals. 
I, per dur-lo a terme, 
 
CONVENEN 
 
1r. Objecte de la subvenció 
El Ple del Consell de Mallorca atorga una subvenció nominativa de 34.000 € a favor 
de la Federació de Música i Ball Mallorquí per tal de donar suport a la realització de 
les seves activitats d’enguany: trobades d’escoles de música i ball, ballades mostra, 
cursos o tallers, ballades populars, pàgina web i trobada anual de la Federació. 
 
Temporalització del projecte: des de l’1 de setembre de 2012 fins a 31 d’agost de 
2013 (ambdós inclosos). 
 
El pressupost total de les despeses de les esmentades activitats és de 34.000,00 €. 
 
2n. Naturalesa de la subvenció  
La subvenció que s’atorga mitjançant el present conveni és de caràcter voluntari i 
eventual i es pot anul·lar, revocar i reintegrar en tot moment per les causes previstes 
en la llei o en aquestes clàusules; no genera cap dret a l'obtenció d'altres subvencions 
en anys posteriors i no es pot al·legar com a precedent.  És compatible amb altres 
ajudes, subvencions o recursos que pugui rebre l’entitat beneficiària per al mateix 
projecte, sempre que el còmput total d’aquells no superi el pressupost d’execució del 
projecte. 
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La subvenció, objecte d’aquest conveni té la consideració d’import cert, sense fer cap 
referència a un percentatge o fracció del pressupost del projecte cultural subvencionat, 
per la qual cosa, el fet de concedir aquesta subvenció implica l’obligatorietat de fer el 
projecte cultural subvencionat i, consegüentment, l’entitat beneficiària ha de cercar 
altres fonts de finançament o bé aportar-hi fons propis per dur-ne a terme l’execució 
de la totalitat del pressupost.  
 
3r. Dotació pressupostària 
 
L’import de la subvenció esmentada s’imputa a la partida 20 33430 48908 “conveni 
Federació de Música I Ball Mallorquí” d’acord amb el número de referència 22013/ 
4416. 
 
4t. Despesa subvencionable. Pressupost del projecte i pressupost subvencionable 
 
En principi, per definició i d’acord amb el que estableix l’article 31 de la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, és despesa subvencionable i, 
consegüentment, forma part del pressupost inicial del projecte cultural, la que respon 
a la naturalesa d’aquest, és estrictament necessària per planificar, preparar, coordinar, 
executar i difondre el projecte, està legalment justificada amb factures o altres 
documents que l’acreditin, la temporalització dels quals es computa en els dotze 
mesos anteriors a l’execució del projecte i fins a aquesta data com a límit. Es 
considera despesa realitzada la que s’ha abonat abans de l’acabament del termini de 
justificació; la forma d’acreditar-ne el pagament i el termini per dur-lo a terme es 
recull en la clàusula vuitena. 
 
Així mateix, també es considera despesa subvencionable: les despeses financeres, les 
d’assessoria jurídica o financera, les despeses notarials i registrals, les despeses 
pericials per a la realització del projecte subvencionat i les d’administració 
específiques si hi estan directament relacionades i són indispensables per preparar-lo 
ni dur-lo a terme. A més, també tindran aquesta condició de subvencionable les 
despeses derivades de garanties bancàries. Per altra part, atès que la subvenció 
d’aquest conveni té per objecte el projecte que es recull en la primera clàusula sense 
entrar a determinar, en concret, quin tipus de despeses del pressupost s’imputen a 
l’ajuda, es permet que les despeses subvencionables del pressupost del projecte es 
puguin compensar entre elles. 
  
No formen part del pressupost subvencionable, atesa la naturalesa del crèdit 
pressupostari referit en la clàusula tercera, tot i que formin part del pressupost del 
projecte, les inversions i obres, la compra d'equipaments o de qualsevol altre bé 
inventariable de naturalesa similar. 
 
  
2. En tot cas, no són despeses subvencionables i, per tant, no formen part ni del 
pressupost subvencionable ni del pressupost del projecte: 
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-         Aquelles despeses que no compleixin els requisits esmentats a 
l’apartat 1. 
-         Les despeses l’import de les quals s’hagi adquirit a un preu ser 
superior al valor de mercat. 
-         Els interessos deutors dels comptes bancaris, els interessos, els 
recàrrecs i les sancions administratives i penals, i les despeses de 
procediments judicials. 
-         Els imposts indirectes, quan siguin susceptibles de recuperació o 
compensació, ni els imposts personals sobre la renda. 

 
Sobre la despesa subvencionable, s’han de tenir en compte les particularitats 
següents: 

 
- Quan el import de la despesa subvencionable superi les quantitats 

establertes en la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector 
públic per al contracte menor, el beneficiari ha de demanar, com a mínim, 
3 ofertes a diferents proveïdors, abans de contreure el compromís per a 
l’obra per fer l’obra, prestar el servei o lliurar el bé, llevat que per les 
especials característiques no hi hagi en el mercat un número suficient 
d’entitats o empreses que ho puguin efectuar, o llevat que la despesa ja 
s’hagués realitzat amb anterioritat a la sol·licitud de la subvenció. 
L’elecció d’una de les ofertes, que s’han de presentar amb la justificació de 
la subvenció, s’ha de realitzar en virtut de criteris d’eficiència i economia, 
en cas contrari, en cas contrari, quan l’oferta seleccionada no hagi estat la 
més avantatjosa econòmicament (art. 31.3 de la Llei 38/2003) se n’ha de 
presentar una memòria justificativa. 

 
Quan el document justificatiu de la despesa s’hagi emès a través de mitjans 
electrònics, l’entitat beneficiària hi ha d’adjuntar una declaració responsable sobre el 
fet que l’import total justificat o, si escau, la part imputada a la subvenció no s’ha fet 
servir ni es farà servir per justificar altres subvencions. 
 
5è. Procediment. Òrgans d’instrucció, de fiscalització, de resolució i 
d’ordenament del pagament 
 
La instrucció correspon a la Secretaria Tècnica de la Vicepresidència de Cultura, 
Patrimoni i Esports, que du a terme tots els actes de tràmit necessaris per vetllar pel 
compliment dels requisits de la subvenció, a més d’exercir les facultats previstes en 
l’article 24 i concordants de la Llei 38/2003, general de subvencions, i les que 
s'esmenten en aquest conveni. L'òrgan instructor, quan ha comprovat, d’una banda, la 
documentació presentada per l’entitat beneficiaria, sia a l’hora de presentar la 
sol·licitud inicial sia a l’hora de justificar la subvenció i, d’altra banda, si està al 
corrent en el compliment de les obligacions tributàries, amb la Seguretat Social i amb 
les obligacions del Consell de Mallorca, ha de dictar la proposta d’acord de concessió 
corresponent.  
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La Intervenció General del Consell de Mallorca s’encarrega de la fiscalització prèvia 
de prèvia de la documentació presentada pel beneficiari així com de les propostes 
realitzades per  la Secretaria Tècnica.  
 
El Ple del Consell de Mallorca és l’òrgan que acorda la concessió de la subvenció i 
l’aprovació del conveni. El vicepresident de Cultura, Patrimoni i Esports dicta la 
resolució de reconeixement de l’obligació i, finalment, la consellera executiva del 
Departament d’Hisenda i Funció Pública ordena l’abonament de l’obligació 
reconeguda, és a dir, el pagament de la subvenció. 
 
El termini màxim de resolució d'aquest procediment és de 3 mesos, comptadors a partir 
del dia d’entrada en el registre general de la sol·licitud de subvenció del beneficiari. 
 
6è. Beneficiaris 
 
Els beneficiaris han de complir les obligacions establertes en les disposicions 
normatives que hi són aplicables: les de l’article 14 de la Llei 38/2003, general de 
subvencions; les de l’article 10 del Reglament de subvencions i ajudes econòmiques 
del Consell de Mallorca, aprovat pel Ple del Consell de Mallorca de 26 de juliol de 
2001 (BOIB núm. 132 de 3/11/01); les recollides en aquestes clàusules i, la resta que 
hi siguin aplicables.   
 

� Dur a terme el projecte cultural subvencionat en les mateixes condicions i amb 
les mateixes característiques que es va presentar o, si n’és el cas, amb les 
modificacions prèviament comunicades. 

� Acreditar davant el Consell de Mallorca, tal com estableixen les clàusules 
d’aquest conveni, que s’ha realitzat el projecte cultural subvencionat i, si n’és 
el cas, el compliment dels requisits o de les condicions que la concessió de la 
subvenció determini.  

� Comunicar a l'òrgan que ha concedit la subvenció, en qualsevol moment o, en 
tot cas, en justificar-la, l'obtenció d’altres subvencions, ajudes, recursos o 
ingressos que financin el projecte cultural subvencionat. 

� Sotmetre’s a les actuacions posteriors de comprovació i control financer que 
duguin a terme el Consell de Mallorca i la resta d’òrgans competents, i aportar 
la informació que li sigui requerida en l’exercici d’aquestes actuacions. 

� Deixar constància de la percepció i l’aplicació de la subvenció en la seva 
comptabilitat o en els llibres de registre que hagi de dur l’entitat beneficiària 
d'acord amb la normativa vigent, i, en el cas de no tenir obligació de dur-la, en 
la documentació que la substitueixi. 

 
� Acreditar, com es determina en aquest conveni i abans de redactar la proposta 

de concessió, que està al corrent en el compliment de les obligacions 
tributàries i amb la Seguretat Social i les obligacions amb el Consell de 
Mallorca. 

 
� Conservar els documents justificatius de l'aplicació dels fons percebuts, inclosos 

els documents electrònics, mentre puguin ser objecte d'actuacions de 
comprovació i control. 
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� Dur a terme les mesures de difusió adients per fer públic el suport econòmic 

del Consell de Mallorca al projecte cultural subvencionat. En aquest sentit, la 
difusió s’ha de fer a través dels mitjans que siguin adequats d’acord amb la 
naturalesa del projecte. Si es fan fulletons, cartells o qualsevol altre material 
imprès, s’hi ha d’incloure la imatge corporativa de la Vicepresidencia de 
Cultura, Patrimoni i Esports del Consell de Mallorca o del Consell de 
Mallorca.  

 
� Reintegrar els fons percebuts en els supòsits prevists en l’article 37 de la LGS, 

i en el capítol I del Títol III del RLGS. 
 
7è. Subcontractació 
 
L’entitat beneficiària pot subcontractar la totalitat de la realització del projecte 
cultural subvencionat, d'acord amb els requisits establerts en els articles 29 de la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i 68.1 del Reial decret 887/2006, 
de 21 de juliol, pel qual s'aprova el reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
general de subvencions: 

 
a)   L’entitat beneficiària pot subcontractar el projecte cultural, objecte de la 

sol·licitud, fins al 100% del seu import. (art. 29.2 de la Llei 38/2003; art. 68.1 
del Reial Decret 887/2006). 

 
b) Quan l’activitat concertada amb terceres persones excedeixi del 20 % de 

l’import de la subvenció i aquest import sigui superior a 60.000,00 €, la 
subcontractació estarà sotmesa al compliment dels requisits següents: 

 
- Que el contracte es faci per escrit. 
- Que l’entitat concedent de la subvenció l’autoritzi prèviament, en la forma 

que    determina aquesta clàusula o (art. 29.3 de la Llei 38/2003). 
 

En aquest sentit, s’autoritza al beneficiari a dur a terme la subcontractació, en 
el cas que s’ultrapassin els límits esmentats, si aporta els documents següents: 

 
- Una memòria justificativa del motiu de la subcontractació.  
- El document en què aquesta s’ha formalitzat. 
- Una declaració responsable conforme l’entitat no està sotmesa a cap dels 

supòsits de vinculació amb la persona o l’entitat subcontractada prevists en 
l'article 68.2 del Reial decret 887/2006. 

 
c) L’entitat beneficiària, d'acord amb l’art. 29.7 de la Llei 38/2003, no pot 

concertar l'execució total o parcial de les activitats subvencionades amb: 
 

1. Persones o entitats sotmeses a alguna de les prohibicions de l'article 13 de 
la llei 38/2003. 

2. Persones o entitats que hagin percebut altres subvencions per a la 
realització de l'activitat objecte de contractació. 
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3. Intermediaris o assessors els honoraris dels quals es defineixin com un 
percentatge de cost total de l'operació, llevat que el pagament estigui 
justificat amb referència al valor de mercat del treball efectuat o dels 
serveis prestats. 

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

 
En tot cas, no s’entén compresa dins el terme subcontractació, la contractació 
d’aquelles despeses en les quals hagi d’incórrer el beneficiari per realitzar el 
projecte per si mateix.  

 
S’autoritza el supòsit de subcontractació a favor de persones o entitats vinculades 
a l’entitat beneficiària recollit en l’apartat 4 de la lletra c), sempre que es faci 
d’acord amb aquests termes: 

 
I) Quan l’activitat concertada amb la persona o entitat vinculada excedeix 
el 20% de l’import de la subvenció i aquest és superior a 60.000 €, la 
subcontractació s’ha d’estipular per escrit mitjançant contracte. 
 
II) La subcontractació ha d’obeir a criteris d’eficàcia i eficiència en 
l’execució del projecte cultural. L’entitat beneficiària ha de reflectir 
aquests criteris en la memòria presentada en justificar l’ajut. 
 
III). L’entitat beneficiària ha d’indicar la vinculació amb la persona o 
entitat subcontractada bé en el contracte, bé en la memòria. 
 
IV) La subcontractació s’ha de dur a terme en condicions normals de 
mercat i, en aquest sentit, l’entitat beneficiària ha d’haver demanat 3 
pressuposts sobre l’activitat que vol subcontractar, per la qual cosa ha de 
presentar la factura definitiva de la subcontractació efectuada, a més dels 2 
pressuposts rebutjats. 

 
 
8è. Justificació i pagament de la subvenció 
 
D’acord amb el que recullen els articles 34.3 de la LGS i 88.1 del RLGS, l’abonament 
de la subvenció, que es fa mitjançant transferència bancària, s’ha de dur a terme una 
vegada que l’entitat beneficiària hagi justificat, tal i com s’estableix en aquesta 
clàusula, la realització del projecte cultural subvencionat. 
 
L’entitat beneficiària, abans de rebre el pagament de la subvenció, ha d’acreditar que 
està al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat 
Social davant de l’Administració de l’Estat, i amb les obligacions del Consell de 
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Mallorca, així com que no és deutora per una resolució de procedència de 
reintegrament.  
 
Pel que fa a les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, s’ha de presentar la 
certificació administrativa corresponent; no obstant això, l’entitat beneficiària pot 
substituir aquestes certificacions per una declaració responsable en els casos següents:  
 

a. Quan l'import de la subvenció concedida no superi els 3.000,00 € (art. 
24.4 del Reial decret 887/2006, pel qual s'aprova el reglament de la 
Llei 38/2003 general de subvencions;  

b. Quan l’entitat beneficiària sigui una Administració Pública, els seus 
organismes, entitats públiques o una fundació del sector públic (art. 
24.6 del Reial decret 887/2006;  

c. Quan l’entitat beneficiària no estigui obligada a presentar les 
declaracions o documents relatius a les obligacions tributàries i de la 
Seguretat Social (art. 22.1 del Reial decret 887/2006. 

 
Pel que fa referència al compliment de les obligacions amb el Consell de Mallorca 
l’acredita, d’ofici, la Tresoreria de la institució i, en relació al fet que el beneficiari no 
és deutor per una resolució de reintegrament ho fa, d’ofici, el centre gestor a través de 
l’òrgan instructor. 
 
Documentació justificativa: La justificació de la realització del projecte cultural 
subvencionat, de la consecució dels objectius de la subvenció, així com, del 
compliment de les condicions que determini, si escau, l’acte de concessió de la 
subvenció,  s'ha de dur a terme d’acord amb els articles 72 i 73 del Reial decret 
887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el reglament de la Llei 38/2003 general de 
subvencions (BOE núm.176, de 25/7/2006), a través d'un compte justificatiu que està 
integrat per la memòria tècnica i econòmica següent:   
 
A) Memòria tècnica 
És la documentació amb la qual el beneficiari demostra que ha fet el projecte cultural 
subvencionat, tal com el va presentar inicialment o amb la introducció dels canvis 
que, prèviament, ha comunicat al departament. 

 
Així, la memòria està integrada per la documentació següent: 

 
�  Memòria explicativa de l'activitat realitzada: comentari i avaluació dels 

resultats obtinguts i de tots aquells aspectes que siguin rellevants.  Si no s’ha 
executat la totalitat del projecte per causes alienes o de força major, la memòria 
n’ha d’exposar les causes i ha d’explicar la resta del projecte realitzat 

� Un exemplar, si escau, de la publicitat escrita i gràfica relativa a 
l’activitat subvencionada, en què hi ha de constar el patrocini de la 
Vicepresidència de Cultura, Patrimoni i Esports del Consell de Mallorca o, 
simplement del Consell de Mallorca, mitjançant el logotip de la institució. 

 
� Qualsevol altra documentació que li sigui requerida als efectes de comprovar la 

realització del projecte cultural. 



 57

 
B) Memòria econòmica:  
És la documentació que dóna compte de les despeses d’execució del projecte realitzat 
i de les distintes fonts per finançar-lo. Aquesta memòria consta dels documents 
següents. 

 
Aquesta memòria està integrada per la documentació següent: 

 
� Annex I: Declaració responsable de la realització del projecte cultural 

subvencionat i del seu pressupost d’execució, a la qual s'ha d’adjuntar la relació 
detallada i equilibrada dels ingressos que l’han finançat i de les despeses que 
corresponen sense cap dubte al projecte cultural subvencionat (art. 30.2 de la LGS 
i art. 72.2 del RLGS). 

 
� Relació de les despeses i dels ingressos del projecte cultural subvencionat. La 

relació de despeses s'ha d'estructurar d'acord amb les partides del pressupost 
presentat i ha d'indicar les següents dades de les factures o documents acreditatius: 
la denominació del proveïdor i el seu CIF, el número, l’import, la data d'emissió i 
la de pagament, el concepte de la factura o del document similar. La relació 
d'ingressos ha d'assenyalar les ajudes, les subvencions, els ingressos o els fons 
propis que han finançat el projecte subvencionat, indicant-ne l'import i la 
procedència.  En el cas que no hi hagi altres ingressos que financin el projecte s’ha 
d’adjuntar una declaració responsable sobre aquesta circumstància. 

 
 

� Una declaració responsable de l’entitat beneficiària sobre el fet que la 
despesa justificada no te un valor superior al de mercat (art. 31.1 i 33 de la Llei 
38/2003). (Annex 1). 

 
� Les factures originals o d’altres documents amb valor probatori 

equivalent amb validesa en el tràfic jurídic mercantil o amb eficàcia 
administrativa, del pressupost executat del projecte cultural subvencionat, que han 
d’estar abonades i expedides a nom de l’entitat beneficiària, i han de tenir tots els 
requisits que exigeix la normativa corresponent, entre altres: 

 
• Dades fiscals identificatives de proveïdor i del destinatari 
• Data i número de factura  
• Concepte de la despesa 
• Retenció fiscal i/o IVA (si correspon)  
• El preu unitari sense l’impost de les operacions descrites en el concepte 
de la factura.  

• Quan l’operació documentada en la factura estigui exempta o no 
subjecta a l’impost o quan el subjecte passiu de l’impost sigui el destinatari de 
l’operació facturada, s’hi ha de fer constar.  O s’hi ha d’incloure una referència 
a les disposicions corresponents de la sisena Directiva 77/388/CEE del 
Consell, de 17 de maig de 1977, en matèria d’IVA, modificada, entre d’altres, 
per la Directiva 2001/115/CE del Consell de la UE, o als preceptes 
corresponents de la Llei de l’impost. 
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Notes: 1. Els justificants de les despeses del projecte s’han de presentar de forma 

ordenada, és a dir, s’han d’agrupar en el mateix ordre establert en la relació 
de despeses que s’adjunta a l’annex 1. 

 
2. L’acreditació de l’abonament de la despesa del projecte s’ha de dur a 
terme a través de la documentació que tot seguit s’indica, depenent dels 
mitjans de pagament que s’utilitzin: 

 
- Transferència bancària (S’ha d’adjuntar l’extracte bancari corresponent) 
- Ingrés bancari (còpia del document bancari justificatiu) 
- Xec nominatiu (S’adjunta còpia del xec i de l’extracte bancari pertinent) 
- Certificat bancari  
 
En el cas que en el document acreditatiu del pagament figuri un import que 
no coincideix amb l’import del justificant en qüestió, el beneficiari haurà de 
presentar un certificat o documentació justificativa de l’entitat bancària que 
acrediti que dins aquell pagament es troba inclòs l’abonament del justificant 
en qüestió.  
 
Si el pagament es fa en divises, l’entitat beneficiària ha d’aportar 
l’equivalència del canvi oficial en euros que correspongui a la data del 
pagament del document justificatiu de la despesa. 

 
Limitació:  No s’admeten els pagaments en metàl·lic. No obstant això, 
s’admet el pagament en efectiu de factures o altres documents justificatius 
que no tinguin un import superior a 100 € (IVA exclòs), sempre que el 
pagament s’hagués efectuat abans de la data d’aquest conveni. L’abonament 
en metàl·lic s’ha d’acreditar mitjançant qualsevol mitjà admès en Dret. 
 
3. En el cas de què s'hagin de retornar les factures o els justificants originals, 
a petició de l’entitat beneficiària, s'hi ha de estampillar, la data de concessió 
de la subvenció així com l'import del justificant que s'imputa a la subvenció).  

 
� Una declaració responsable de l’entitat beneficiària sobre el fet de si 

recupera o compensa l’IVA (art. 31.8 de la Llei 38/2003).(Annex 1) 
 
d) Les 3 ofertes de diferents proveïdors o, en el seu cas, una memòria 

justificativa sobre l’oferta seleccionada, si es compleixen els requisits de la 
clàusula quarta. 

� La documentació relativa a la subcontractació que s’hagi de presentar 
d’acord amb allò establert a la clàusula sisena del conveni  

 
� Qualsevol altra documentació que li sigui requerida als efectes de 

comprovar la justificació econòmica del projecte cultural. 
Termini de presentació: L’entitat beneficiària ha de presentar la documentació 
justificativa, recollida en aquesta clàusula, al més aviat possible, i, en tot cas, el darrer 
dia per presentar-la documentació justificativa ha de ser el 30 de setembre de 2013 
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en qualsevol terminal del registre general del Consell (Centre Cultural de la 
Misericòrdia: plaça de l’Hospital, 4; seu del Consell: Palau Reial, 1; Llar de la 
Joventut: General Riera, 111 i Llar de la Infància: General Riera, 113 -Palma-), així 
com en els llocs establerts en l'apartat 4 de l'article 38 de la Llei 30/1992 de règim 
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, 
modificada per la Llei 4/1999. 
 
Si la sol·licitud s’envia per correu, s’ha de presentar a Correus amb el sobre obert 
perquè la segellin o, en tot cas, perquè segellin el sobre mateix, a fi d’acreditar que 
s’ha enviat dins el termini esmentat en el paràgraf anterior. No obstant això, si aquesta 
documentació no entra en el Registre General dins els 10 dies naturals següents a 
l’acabament del termini de presentació de la documentació justificativa, no s’ha 
d’admetre en cap cas. 
 

 
9è. Pagament fraccionat i bestreta   
 
L’entitat beneficiària, sense perjudici d’allò establert a la clàusula anterior, pot 
sol·licitar una bestreta de  la subvenció així com l’abonament de pagaments 
fraccionats: 

a) Pagaments fraccionats: A mesura que es vagi executant el projecte cultural 
subvencionat, si escau, el beneficiari pot demanar l’abonament de pagaments a 
compte de la subvenció que corresponguin al ritme d’execució del projecte i per un 
import corresponent a la part proporcional de la subvenció justificada. (Art. 34.4 de la 
Llei 38/2003 general de subvencions, Art. 88.1 del Reial decret 887/2006, de 21 de 
juliol, pel qual s'aprova el reglament de la Llei 38/2003 general de subvencions). 

 

Límit: L’entitat beneficiària pot sol·licitar l’abonament de pagaments fraccionats fins 
al 90% de l’import de la subvenció. En  el cas d’haver rebut una bestreta de la 
subvenció, aquesta també computa a l’efecte del percentatge anterior.  
Garantia: No s’exigeix  la constitució de cap garantia  per a l’abonament de 
pagaments fraccionats 
 
Documentació a presentar: En aquests casos de pagaments fraccionats s’ha d’adjuntar, 
a més de les factures corresponents: 
 

- L’annex I de declaració responsable sobre l’execució parcial del projecte 
que es justifica. 

- Una memòria tècnica parcial. 
- Material gràfic per difondre les activitats realitzades  
- Una relació de despeses i ingressos degudament signada pel beneficiari 

 

b) Pagaments anticipats (bestretes): L’entitat beneficiària, si no disposa de recursos 
propis suficients per finançar la realització del projecte cultural, pot sol·licitar una 
bestreta de la subvenció amb caràcter previ a la justificació de la subvenció (art.34.4 
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de la Llei 38/2003 general de subvencions, art. 88.2 del Reial decret 887/2006, pel 
qual s'aprova el reglament d’aquesta Llei, i base d’execució 25.2 dels Pressuposts de 
2013 del Consell de Mallorca).   
 
Límit: L’entitat beneficiària pot demanar una bestreta fins de al 50% de l’import de la 
subvenció per la qual cosa ha de constituir les garanties que s’estableixen en el 
paràgraf següent. 
 
Garantia: L’entitat beneficiària ha de constituir una garantia mínima del 120% de 
l’import de la bestreta sol·licitada, mitjançant un aval bancari, davant la Tresoreria del 
Consell de Mallorca. 
 
No obstant això, d’acord amb les bases d’execució dels Pressuposts del Consell de 
Mallorca, la consellera executiva d’Hisenda i Funció Pública pot atorgar, 
excepcionalment i sempre que les entitats beneficiàries siguin ajuntaments o entitats 
sense ànim de lucre, una bestreta de fins al 50% de l’import de la subvenció sense 
l’obligació de constituir l’aval bancari, amb l’informe favorable previ del centre 
gestor de la despesa. 

 

10è. Absència o deficiències de la documentació justificativa de la subvenció 
 
Si la persona física o jurídica beneficiària no presenta la documentació establerta a la 
clàusula anterior, se li ha de requerir perquè la presenti en el termini improrrogable de 
15 dies, comptadors des de l’endemà de la recepció de la notificació d’aquest 
requeriment (art. 70.3 de la RLGS). 
 
Si la documentació justificativa té deficiències, l’òrgan instructor requerirà l’entitat 
beneficiària que les esmeni en el termini de 10 dies, comptadors des de l’endemà de la 
recepció de la notificació del requeriment (art. 71.2 de la RLGS). 
 
Per altra part, si la persona física o jurídica beneficiària no adopta les mesures de 
difusió adients per donar publicitat al finançament públic del projecte, d’acord amb 
l’art. 31.3 b) del RLGS, l’òrgan instructor li’n farà requeriment perquè les adopti en 
un termini no superior a 15 dies, amb l’advertiment de les conseqüències que es poden 
derivar de no adoptar-les en aplicació de l’article 37 de la LGS. 

11è. Inspecció i comprovació 

El Consell de Mallorca pot, per una banda, auditar tant econòmicament com 
tècnicament, el programa cultural objecte de la subvenció, i, per altra banda, 
inspeccionar i comprovar les activitats culturals que hagi subvencionat, sense 
perjudici de les competències que puguin correspondre a altres organismes o 
institucions.  

 
12è. Revocació i reintegrament de la subvenció 
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1.Si l’entitat beneficiària incompleix les obligacions contemplades en les clàsules del 
conveni o en el reglament de subvencions i ajudes econòmiques del Consell de 
Mallorca, o incorre en alguna de les causes de l’article 37 de la Llei 38/2003, o altera 
les condicions o aspectes i característiques rellevants del projecte, que s’hagin pogut 
tenir en compte per concedir la subvenció, els òrgans competents del Consell han de 
revocar la concessió de la subvenció.  En conseqüència, l’entitat beneficiària perdrà el 
dret a cobrar-la o, si ja l’ha cobrada, l’ha de reintegrar, d’acord amb el que estableixen 
l’article 40.1 de la LGS i  els articles 91 i següents del RLGS.   
 
2. No obstant això, si l’entitat beneficiària ha complert de forma significativa amb les 
seves obligacions, si de la documentació justificativa presentada es dedueix que ha 
tingut voluntat de compliment  i que s’aproxima de forma significativa a l’assoliment 
de les finalitats de la subvenció, s’ha de dur a terme una revocació parcial de la 
concessió de la subvenció i, consegüentment, la pèrdua del dret a cobrar-la íntegrament, 
d’acord amb l’aplicació dels criteris de gradació següents: 
 
a) En el cas d’execució parcial del projecte, que ha de suposar, com a mínim, l’execució 
del 50 % de les activitats d’aquest o de l’activitat planificada (quan el projecte només 
estigui integrat per una activitat i aquesta sigui susceptible de dividir-se en unitats 
d’execució amb una naturalesa i identitat pròpia), la revocació parcial subvenció inicial 
s’ha de fer en funció de l’import de la subvenció inicial no justificat, sempre que 
l’entitat hagi especificat l’aplicació de la subvenció inicial entre les diferents activitats 
del projecte o unitats d’execució, sia en la documentacio inicial sia abans de la 
justificació de la subvenció o en el moment de presentar-la, com a conseqüència del 
requeriment de l’òrgan instructor. 
 
b) En el cas que s’hagi executat totalment el projecte cultural, la revocació parcial de 
la subvenció inicial s’ha de fer en funció de l’import de la subvenció inicial no 
justificat o justificat incorrectament. 
 
3. En el cas que l’import total de la suma de la subvenció més la resta d’altres ajuts, 
subvencions, ingressos o fons propis, amb què es finança el projecte cultural, superi el 
pressupost d’execució d’aquest, l’import de la revocació parcial de la subvenció ha de 
ser la quantitat que excedeix del pressupost executat. 

 
13è. Sancions 
 
L'incompliment d'aquestes clàusules i de la resta de la normativa vigent en matèria de 
subvencions està sotmès al règim d'infraccions i sancions del títol IV de la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i a la resta de la normativa que 
hi sigui d'aplicació. 
 
14è . Control financer 
 
El beneficiari s’ha de sotmetre a les actuacions de comprovació i control financer tant 
del Consell de Mallorca com de la Sindicatura de Comptes o de la resta d’organismes 
que estableixi l’ordenament jurídic. 
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El Consell de Mallorca podrà, en qualsevol moment, auditar tant econòmicament com 
tècnicament, el programa cultural objecte de la subvenció. 
 
En aquest sentit, s’ha d’indicar que la base d’execució 35.3 in fine del Pressupost del 
Consell de Mallorca de 2013 estableix el següent: “La revisió de les factures o 
documents de valor probatori anàleg que, si s’escau, formin part del compte 
justificatiu, seran objecte de comprovació en els quatre anys següents sobre la base 
d’una mostra representativa.”, per la qual cosa, cal tenir en compte que l’import 
definitiu de la subvenció justificada pot experimentar canvis, posteriorment, com a 
conseqüència de l’exercici, en els 4 anys següents, del control financer de la 
Intervenció General sobre la documentació justificativa presentada per l’entitat 
beneficiària i, consegüentment, si aquella ja s’ha abonat, pot donar lloc al 
reintegrament corresponent. 
 

15è. Règim jurídic 

La subvenció nominativa, objecte d’aquest conveni, es regeix per aquest conveni; per 
la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (BOE núm. 276, de 18 de 
novembre de 2003); el Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el 
reglament de la Llei 38/2003 general de subvencions (BOE núm.176, de 25 de juliol 
de 2006); el Reglament de subvencions i ajudes econòmiques del Consell de 
Mallorca, aprovat pel Ple del Consell de Mallorca de 26 de juliol de 2001 (BOIB núm. 
132 de 3 de novembre de 2001); la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic 
de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificada 
per la Llei 4/1999; la Llei 8/2000, de 27 d’octubre, de consells insulars; el Reglament 
orgànic del Consell de Mallorca, aprovat pel Ple del Consell de Mallorca de 8 de març 
de 2004 i modificat el 13 d’octubre de 2011 (BOIB núm. 158, de 20 d’octubre de 
2011); el Decret d’organització del Consell de Mallorca (BOIB núm. 111, de 21 de 
juliol de 2011) modificat posteriorment (BOIB núm. 159, de 22 d’octubre; BOIB 
núm. 48, de 3 d’abril de 2012 i BOIB núm. 59, de 26 d’abril de 2012); l'Ordenança 
vigent de procediment administratiu del Consell de Mallorca, aprovada pel Ple del 
Consell de Mallorca de 2 de maig de 1995 (BOIB de 10 d’agost de 1995) i modificada 
per la Llei 4/1999 i la resta de la normativa que hi sigui d'aplicació. 

 

16è. Vigència 

La vigència d’aquesta resolució finalitza el 30 de setembre de 2013. 

 
El vicepresident de Cultura, Patrimoni             El vicepresident de la Federació 
i Esports del Consell de Mallorca                     de Música i Ball Mallorquí 
 
 
 
Juan Rotger Seguí          Joan Pastor i García 
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Nota: D’acord amb el que disposa la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de 
protecció de dades de caràcter personal, us informam que: 
 
 
1. Les dades personal obtingudes en la tramitació d’aquesta subvenció  s'incorporaran 
en els fitxers de dades personals, inscrits en l'Agència Espanyola de Protecció de 
Dades, del qual és responsable el Consell de Mallorca. En aquest sentit, les dades 
obtingudes del beneficiari s’integren per una banda, en el fitxer “Registre General” 
que serveix per registrar l’entrada i sortida de documents i, per altra banda, en el fitxer 
“”Acords i Resolucions” que té com a finalitat, entre d’altres, els procediments 
administratius. 
 
2. Cessions previstes de les dades: no se'n preveuen. 
 
3. L'òrgan administratiu davant del qual podeu exercitar, si escau, els drets d'accés, 
rectificació, cancel·lació, oposició i els altres que reconegui la Llei orgànica 15/1999, 
és la Presidència del Consell de Mallorca, carrer Palau Reial núm. 1, 07001 Palma. 
 
 
ANNEX I 
 
DECLARACIÓ RESPONSABLE SOBRE LA REALITZACIÓ DEL PROJECTE 
CULTURAL  SUBVENCIONAT I DEL SEU PRESSUPOST 
 
___________________________________________, com a representant de l’entitat  
_______________________________________________,amb el NIF ___________ 
_________, en relació a la subvenció concedida pel Departament de Vicepresidència de 
Cultura, Patrimoni i Esports del Consell de Mallorca  per dur a terme el projecte 
_______________________________________________________________________
_______________ . 
 
Declar sota la meva responsabilitat : 
 
1.- Que l'esmentat projecte s’ha realitzat. 
 
2.- Que la relació de despeses i d'ingressos que integren el pressupost executat del 
projecte assenyalat ha estat la que s'hi adjunta. 
 
Nota: 1. La relació de despeses, que s'ha d'estructurar d'acord amb les partides del 
pressupost presentat, ha d'indicar les següents dades de les factures o documents 
acreditatius: la denominació del proveïdor i el seu CIF, el número, l’import, la data 
d'emissió i la de pagament, i el concepte de la factura o del document similar; la  
relació d'ingressos ha d'assenyalar les ajudes, les subvencions, els ingressos o els fons 
propis que han finançat el projecte subvencionat, indicant-ne l'import i la procedència; 
2. Aquesta relació de despeses i ingressos ha d’anar signada pel beneficiari. 
 



 64

3. Que les despeses relacionades corresponen sense cap dubte a la naturalesa del 
projecte cultural subvencionat per un import de ..........................  €  i que no tenen un 
valor superior al de mercat. 
 
4.- Que el beneficiari/entitat beneficiària en relació a l’IVA suportat en la despesa 
subvencionable de l’execució del projecte i, d’acord amb l’article 31.8 de la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions: 
 

� No recupera ni compensa l’IVA suportat de la despesa subvencionable 
� Sí recupera o compensa l’IVA suportat de la despesa subvencionable 

 
5. Que la subvenció atorgada pel Consell de Mallorca s’ha aplicat a la finalitat per a la 
qual es va concedir i que no supera -amb les subvencions i altres ingressos concurrents- 
el cost del projecte subvencionat. 
 
6. Que s’adjunten la totalitat dels justificants del pressupost d’execució del projecte 
cultural subvencionat i que, si és el cas, la resta de documentació relativa al projecte 
cultural resten a disposició del Consell de Mallorca i de la Sindicatura de Comptes, a 
la seu d’aquesta entitat, situada en _________________________________________ 
_______________________________________  . 
 
I, perquè consti, sign aquesta declaració  a ____________________________, el 
________, d   ___________________ de 2013” 
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat. 

PUNT 17. CONCESSIÓ D’UNA SUBVENCIÓ NOMINATIVA DE 25.000 
EUROS A FAVOR DEL BISBAT DE MALLORCA. 

Es dóna compte de la següent proposta de Vicepresidència de Cultura, Patrimoni i 
Esports: 

“ANTECEDENTS. 1. El director de la Biblioteca Diocesana va presentar en el 
Registre general del Consell de Mallorca, el 24 de maig de 2013, una sol·licitud de 
subvenció de 25.000 € per tal per donar suport a la catalogació dels fons de la 
Biblioteca Diocesana. 

2. En el Pla Estratègic de Subvencions de l’any 2013 es recull una subvenció 
nominativa a favor de l’associació esmentada amb un import de 25.000 € a 
càrrec de la partida 20.33490.48903 en el sentit següent: 

“ 2. Conveni Bisbat de Mallorca 

La Biblioteca Diocesana de Mallorca té com a objectius generals la integració de la 

base de dades informàtica dels fons de la Biblioteca Diocesana de Mallorca a la 

xarxa informàtica del Consell de Mallorca i de la Universitat de les Illes Balears, la 

catalogació de 200.000 volums antics i moderns, la conservació del patrimoni 

bibliogràfic del Bisbat de Mallorca i posar a l’abast del públic en general, i dels 

investigadors en particular, els fons bibliogràfics del Bisbat de Mallorca. 
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La Biblioteca Diocesana de Mallorca és hereva de la tradició secular de l’Església  

mallorquina de servei a la cultura. La novetat és que s’han arreplegat en un sol 

centre documental la majoria del cabal bibliogràfic de la diòcesi, amb les 

possibilitats que ofereix la informatització dels registres de llibres. També, cal 

destacar, que no és un fons exclusivament eclesiàstic (aproximadament un 50 % del 

total), i què és especialment valuós pel fet que, més de la meitat de la bibliografia està 

impresa abans del s XX, sense tenir en compte l’important cabal de manuscrits 

lul·lians procedents del Col·legi de la Sapiència.” 

 

3. En els pressuposts d’enguany existeix crèdit adequat i suficient en la partida 
assenyalada per atendre la concessió de la subvenció nominativa de 25.000 € a 
favor del Bisbat de Mallorca, d’acord amb la RC amb el núm. de referència 
22013004418. 
 
4. La directora insular de Cultura i Patrimoni ha justificat, mitjançant la memòria 
pertinent, la concessió d’una subvenció nominativa de 25.000 € a favor del Bisbat de 
Mallorca . 
 
5. La cap del Servei Jurídic Administratiu ha informat favorablement sobre els 
aspectes jurídics de la concessió d’una subvenció nominativa de 25.000 € a favor del 
Bisbat de Mallorca. 
 
6. El secretari tècnic d’aquest departament va proposar, la concessió d’una subvenció 
nominativa de 25.000 € a favor de l’entitat esmentada. 
 
7. La Intervenció General va fiscalitzar de conformitat la proposta esmentada. 
 
En virtut de tot el que s'ha exposat, elev al Ple del Consell de Mallorca, desprès del 
dictamen de la Comissió Informativa General i de Comptes la següent proposta d’ 
ACORD 
 
1. Aprovar i iniciar l’expedient 15/2013 relatiu a la concessió d’una subvenció  
nominativa  de 25.000 €, a favor de el Bisbat de Mallorca, titular del  NIF R0700002I, 
per tal per donar suport a la catalogació dels fons de la Biblioteca Diocesana i, 
consegüentment, autoritzar una despesa de 25.000 € a càrrec de la partida 
pressupostària 20. 33490.48903 (núm. de referència 22013004418).  
 
2. Concedir una subvenció nominativa de 25.000 € a  favor del Bisbat de Mallorca, 
titular del NIF R0700002I, per tal de donar suport al projecte cultural ressenyat en 
l’apartat anterior i, consegüentment, disposar una despesa de 25.000 € a favor de 
l’entitat assenyalada, a càrrec de la partida pressupostària 20. 33490.48903 (núm. de 
referència 22013004418).  
 
3. Aprovar el conveni adjunt amb el Bisbat de Mallorca per tal d’establir les bases 
reguladores de la concessió de la subvenció nominativa esmentada. 
 
4. Notificar aquest acord a les persones interessades. 
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CONVENI ENTRE EL CONSELL DE MALLORCA I EL BISBAT DE 
MALLORCA 
 
Palma,...de...de 2013 
 
Reunits d’una part el Sr. Juan Rotger Seguí, vicepresident de Cultura, Patrimoni i 
Esports del Consell de Mallorca ( NIF S0711002F),  i, de l’altra, l’Excm. i Rvdm. Sr. 
Xavier Salinas Viñals, Bisbe de Mallorca. 
Actuen el Sr. Rotger, en nom i representació del Consell de Mallorca i l’Excm. i 
Rvdm. Sr. Xavier Salinas Viñals, en nom i representació del Bisbat de Mallorca (CIF 
R0700002I). 
Es reconeixen mútuament plena capacitat jurídica i d’obrar i 
DIUEN 
Que són objectius comuns del Consell de Mallorca, mitjançant la vicepresidència de 
Cultura, Patrimoni i Esports, i del Bisbat de Mallorca, entre d’altres, el de fomentar i 
estimular la conservació i divulgació dels béns culturals de l’illa de Mallorca, 
mitjançant la Biblioteca Diocesana, depenent de la Diòcesi de Mallorca, integrada per 
un important fons bibliogràfic, del qual més de la meitat està imprès abans del s. XX. 
 
Que en la sessió realitzada el 25 de juliol de 2013, el Ple del Consell de Mallorca va 
prendre, entre d’altres, l’acord d’aprovar un conveni amb el Bisbat de Mallorca per tal 
d’establir les bases reguladores de la concessió d’una subvenció nominativa de 25.000 
€ . 
I, per dur-lo a terme, 
 
CONVENEN 
 
1r. Objecte de la subvenció 
El Ple del Consell de Mallorca atorga una subvenció nominativa de 25.000,00 € a 
favor del Bisbat de Mallorca per tal per donar suport a la catalogació dels fons de la 
Biblioteca Diocesana. Les tasques que es duran a terme són les següents:  
 
Catalogació de 200 llibres antics no notables (segles XVII al XIX) 
Catalogació de 300 llibres de la secció de llibre nou (inclou els llibres adquirits per 
compra, donació i els de l’antiga biblioteca del centre d’Estudis teològics de 
Mallorca) 
Inici de la catalogació del fons de revistes noves 
Inici de la catalogació de la donació del fons del Palau Episcopal 
 
Temporalització del projecte:  des de l’1 de setembre de 2012 fins el 30 de juny de 
2013 (ambdós inclosos) 
El pressupost total  de les esmentades activitats és de 36.852,41€. 
 
2n. Naturalesa de la subvenció  
 
La subvenció que s’atorga mitjançant el present conveni és de caràcter voluntari i 
eventual i es pot anul·lar, revocar i reintegrar en tot moment per les causes previstes 
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en la llei o en aquestes clàusules; no genera cap dret a l'obtenció d'altres subvencions 
en anys posteriors i no es pot al·legar com a precedent.  És compatible amb altres 
ajudes, subvencions o recursos que pugui rebre l’entitat beneficiària per al mateix 
projecte, sempre que el còmput total d’aquells no superi el pressupost d’execució del 
projecte. 
 
La subvenció, objecte d’aquest conveni té la consideració d’import cert, sense fer cap 
referència a un percentatge o fracció del pressupost del projecte cultural subvencionat, 
per la qual cosa, el fet de concedir aquesta subvenció implica l’obligatorietat de fer el 
projecte cultural subvencionat i, consegüentment, l’entitat beneficiària ha de cercar 
altres fonts de finançament o bé aportar-hi fons propis per dur-ne a terme l’execució 
de la totalitat del pressupost.  
 
3r. Dotació pressupostària 
 
L’import de la subvenció esmentada s’imputa a la partida 20 33490 48903 “conveni 
Bisbat de Mallorca” d’acord amb el número de referència 22013/ 4418. 
 
4t. Despesa subvencionable. Pressupost del projecte i pressupost subvencionable 
 
En principi, per definició i d’acord amb el que estableix l’article 31 de la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, és despesa subvencionable i, 
consegüentment, forma part del pressupost inicial del projecte cultural, la que respon 
a la naturalesa d’aquest, és estrictament necessària per planificar, preparar, coordinar, 
executar i difondre el projecte, està legalment justificada amb factures o altres 
documents que l’acreditin, la temporalització dels quals es computa en els dotze 
mesos anteriors a l’execució del projecte i fins a aquesta data com a límit. Es 
considera despesa realitzada la que s’ha abonat abans de l’acabament del termini de 
justificació; la forma d’acreditar-ne el pagament i el termini per dur-lo a terme es 
recull en la clàusula vuitena. 
 
No formen part del pressupost subvencionable, atesa la naturalesa del crèdit 
pressupostari referit en la clàusula tercera, tot i que formin part del pressupost del 
projecte, les inversions i obres, la compra d'equipaments o de qualsevol altre bé 
inventariable de naturalesa similar. 
 
En tot cas, no són despeses subvencionables i, per tant, no formen part ni del 
pressupost subvencionable ni del pressupost del projecte: 

- Aquelles despeses que no compleixin els requisits esmentats a l’apartat 1. 
- Les despeses l’import de les quals s’hagi adquirit a un preu ser superior al 

valor de mercat. 
- Les despeses financeres, les d’assessoria jurídica o financera, les despeses 

notarials i registrals, les despeses pericials per a la realització del projecte 
subvencionat i les d’administració específiques si no hi estan directament 
relacionades i no són indispensables per preparar-lo ni dur-lo a terme. 

- Els interessos deutors dels comptes bancaris, els interessos, els recàrrecs i 
les sancions administratives i penals, i les despeses de procediments 
judicials. 
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- Els imposts indirectes, quan siguin susceptibles de recuperació o 
compensació, ni els imposts personals sobre la renda. 

 
Sobre la despesa subvencionable, s’han de tenir en compte les particularitats 
següents: 

 
- Quan el import de la despesa subvencionable superi les quantitats 

establertes en la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector 
públic per al contracte menor, el beneficiari ha de demanar, com a mínim, 
3 ofertes a diferents proveïdors, abans de contreure el compromís per a 
l’obra per fer l’obra, prestar el servei o lliurar el bé, llevat que per les 
especials característiques no hi hagi en el mercat un número suficient 
d’entitats o empreses que ho puguin efectuar, o llevat que la despesa ja 
s’hagués realitzat amb anterioritat a la sol·licitud de la subvenció. 
L’elecció d’una de les ofertes, que s’han de presentar amb la justificació de 
la subvenció, s’ha de realitzar en virtut de criteris d’eficiència i economia, 
en cas contrari, en cas contrari, quan l’oferta seleccionada no hagi estat la 
més avantatjosa econòmicament (art. 31.3 de la Llei 38/2003) se n’ha de 
presentar una memòria justificativa. 

 
- Quan el document justificatiu de la despesa s’hagi emès a través de mitjans 

electrònics, l’entitat beneficiària hi ha d’adjuntar una declaració 
responsable sobre el fet que l’import total justificat o, si escau, la part 
imputada a la subvenció no s’ha fet servir ni es farà servir per justificar 
altres subvencions. 

 
 
5è. Procediment. Òrgans d’instrucció, de fiscalització, de resolució i 
d’ordenament del pagament 
 
La instrucció correspon a la Secretaria Tècnica de la Vicepresidència de Cultura, 
Patrimoni i Esports, que du a terme tots els actes de tràmit necessaris per vetllar pel 
compliment dels requisits de la subvenció, a més d’exercir les facultats previstes en 
l’article 24 i concordants de la Llei 38/2003, general de subvencions, i les que 
s'esmenten en aquest conveni. L'òrgan instructor, quan ha comprovat, d’una banda, la 
documentació presentada per l’entitat beneficiaria, sia a l’hora de presentar la 
sol·licitud inicial sia a l’hora de justificar la subvenció i, d’altra banda, si està al 
corrent en el compliment de les obligacions tributàries, amb la Seguretat Social i amb 
les obligacions del Consell de Mallorca, ha de dictar la proposta d’acord de concessió 
corresponent.  
 
La Intervenció General del Consell de Mallorca s’encarrega de la fiscalització prèvia 
de prèvia de la documentació presentada pel beneficiari així com de les propostes 
realitzades per  la Secretaria Tècnica.  
 
El Ple del Consell de Mallorca és l’òrgan que acorda la concessió de la subvenció i 
l’aprovació del conveni. El vicepresident de Cultura, Patrimoni i Esports dicta la 
resolució de reconeixement de l’obligació i, finalment, la consellera executiva del 
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Departament d’Hisenda i Funció Pública ordena l’abonament de l’obligació 
reconeguda, és a dir, el pagament de la subvenció. 
 
El termini màxim de resolució d'aquest procediment és de 3 mesos, comptadors a partir 
del dia d’entrada en el registre general de la sol·licitud de subvenció del beneficiari. 
 
6è. Beneficiaris 
 
Els beneficiaris han de complir les obligacions establertes en les disposicions 
normatives que hi són aplicables: les de l’article 14 de la Llei 38/2003, general de 
subvencions; les de l’article 10 del Reglament de subvencions i ajudes econòmiques 
del Consell de Mallorca, aprovat pel Ple del Consell de Mallorca de 26 de juliol de 
2001 (BOIB núm. 132 de 3/11/01); les recollides en aquestes clàusules i, la resta que 
hi siguin aplicables.   
 

� Dur a terme el projecte cultural subvencionat en les mateixes condicions 
i amb les mateixes característiques que es va presentar o, si n’és el cas, 
amb les modificacions prèviament comunicades. 

� Acreditar davant el Consell de Mallorca, tal com estableixen les 
clàusules d’aquest conveni, que s’ha realitzat el projecte cultural 
subvencionat i, si n’és el cas, el compliment dels requisits o de les 
condicions que la concessió de la subvenció determini.  

� Comunicar a l'òrgan que ha concedit la subvenció, en qualsevol moment 
o, en tot cas, en justificar-la, l'obtenció d’altres subvencions, ajudes, 
recursos o ingressos que financin el projecte cultural subvencionat. 

� Sotmetre’s a les actuacions posteriors de comprovació i control financer que 
duguin a terme el Consell de Mallorca i la resta d’òrgans competents, i aportar 
la informació que li sigui requerida en l’exercici d’aquestes actuacions. 

� Deixar constància de la percepció i l’aplicació de la subvenció en la seva 
comptabilitat o en els llibres de registre que hagi de dur l’entitat beneficiària 
d'acord amb la normativa vigent, i, en el cas de no tenir obligació de dur-la, en 
la documentació que la substitueixi. 

 
� Acreditar, com es determina en aquest conveni i abans de redactar la proposta 

de concessió, que està al corrent en el compliment de les obligacions 
tributàries, amb la Seguretat Social i amb les obligacions del Consell de 
Mallorca. 

 
� Conservar els documents justificatius de l'aplicació dels fons percebuts, inclosos 

els documents electrònics, mentre puguin ser objecte d'actuacions de 
comprovació i control. 

 
� Dur a terme les mesures de difusió adients per fer públic el suport econòmic 

del Consell de Mallorca al projecte cultural subvencionat. En aquest sentit, la 
difusió s’ha de fer a través dels mitjans que siguin adequats d’acord amb la 
naturalesa del projecte. Si es fan fulletons, cartells o qualsevol altre material 
imprès, s’hi ha d’incloure la imatge corporativa de la Vicepresidencia de 
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Cultura, Patrimoni i Esports del Consell de Mallorca o del Consell de 
Mallorca.  

 
� Reintegrar els fons percebuts en els supòsits prevists en l’article 37 de la LGS, 

i en el capítol I del Títol III del RLGS. 
 
7è. Subcontractació 
 
L’entitat beneficiària pot subcontractar la totalitat de la realització del projecte 
cultural subvencionat, d'acord amb els requisits establerts en els articles 29 de la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i 68.1 del Reial decret 887/2006, 
de 21 de juliol, pel qual s'aprova el reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
general de subvencions: 

 
a. L’entitat beneficiària pot subcontractar el projecte cultural, objecte de 
la sol·licitud, fins al 100% del seu import. (art. 29.2 de la Llei 38/2003; art. 
68.1 del Reial Decret 887/2006). 
 
b) Quan l’activitat concertada amb terceres persones excedeixi del 20 % 
de l’import de la subvenció i aquest import sigui superior a 60.000,00 €, la 
subcontractació estarà sotmesa al compliment dels requisits següents: 
 
- Que el contracte es faci per escrit. 
- Que l’entitat concedent de la subvenció l’autoritzi prèviament, en la forma 

que    determina aquesta clàusula o (art. 29.3 de la Llei 38/2003). 
 

En aquest sentit, s’autoritza al beneficiari a dur a terme la subcontractació, en 
el cas que s’ultrapassin els límits esmentats, si aporta els documents següents: 

 
- Una memòria justificativa del motiu de la subcontractació.  
- El document en què aquesta s’ha formalitzat. 
- Una declaració responsable conforme l’entitat no està sotmesa a cap dels 

supòsits de vinculació amb la persona o l’entitat subcontractada prevists en 
l'article 68.2 del Reial decret 887/2006. 

 
c) L’entitat beneficiària, d'acord amb l’art. 29.7 de la Llei 38/2003, no pot 
concertar l'execució total o parcial de les activitats subvencionades amb: 

 
1. Persones o entitats sotmeses a alguna de les prohibicions de l'article 13 de 

la llei 38/2003. 
2. Persones o entitats que hagin percebut altres subvencions per a la 

realització de l'activitat objecte de contractació. 
3. Intermediaris o assessors els honoraris dels quals es defineixin com un 

percentatge de cost total de l'operació, llevat que el pagament estigui 
justificat amb referència al valor de mercat del treball efectuat o dels 
serveis prestats. 

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

 
En tot cas, no s’entén compresa dins el terme subcontractació, la contractació 
d’aquelles despeses en les quals hagi d’incórrer el beneficiari per realitzar el 
projecte per si mateix.  

 
S’autoritza el supòsit de subcontractació a favor de persones o entitats vinculades 
a l’entitat beneficiària recollit en l’apartat 4 de la lletra c), sempre que es faci 
d’acord amb aquests termes: 

 
I) Quan l’activitat concertada amb la persona o entitat vinculada excedeix 
el 20% de l’import de la subvenció i aquest és superior a 60.000 €, la 
subcontractació s’ha d’estipular per escrit mitjançant contracte. 
 
II) La subcontractació ha d’obeir a criteris d’eficàcia i eficiència en 
l’execució del projecte cultural. L’entitat beneficiària ha de reflectir 
aquests criteris en la memòria presentada en justificar l’ajut. 
 
III). L’entitat beneficiària ha d’indicar la vinculació amb la persona o 
entitat subcontractada bé en el contracte, bé en la memòria. 
 
IV) La subcontractació s’ha de dur a terme en condicions normals de 
mercat i, en aquest sentit, l’entitat beneficiària ha d’haver demanat 3 
pressuposts sobre l’activitat que vol subcontractar, per la qual cosa ha de 
presentar la factura definitiva de la subcontractació efectuada, a més dels 2 
pressuposts rebutjats. 

 
 
8è. Justificació i pagament de la subvenció 
 
D’acord amb el que recullen els articles 34.3 de la LGS i 88.1 del RLGS, l’abonament 
de la subvenció, que es fa mitjançant transferència bancària, s’ha de dur a terme una 
vegada que l’entitat beneficiària hagi justificat, tal i com s’estableix en aquesta 
clàusula, la realització del projecte cultural subvencionat. 
 
L’entitat beneficiària, abans de rebre el pagament de la subvenció, ha d’acreditar que 
està al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat 
Social davant de l’Administració de l’Estat, i amb les obligacions del Consell de 
Mallorca, així com que no és deutora per una resolució de procedència de 
reintegrament.  
 
Pel que fa a les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, s’ha de presentar la 
certificació administrativa corresponent; no obstant això, l’entitat beneficiària pot 
substituir aquestes certificacions per una declaració responsable en els casos següents:  
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a. Quan l'import de la subvenció concedida no superi els 3.000,00 € (art. 
24.4 del Reial decret 887/2006, pel qual s'aprova el reglament de la 
Llei 38/2003 general de subvencions;  

b. Quan l’entitat beneficiària sigui una Administració Pública, els seus 
organismes, entitats públiques o una fundació del sector públic (art. 
24.6 del Reial decret 887/2006;  

c. Quan l’entitat beneficiària no estigui obligada a presentar les 
declaracions o documents relatius a les obligacions tributàries i de la 
Seguretat Social (art. 22.1 del Reial decret 887/2006. 

 
Pel que fa referència al compliment de les obligacions amb el Consell de Mallorca 
l’acredita, d’ofici, la Tresoreria de la institució i, en relació al fet que el beneficiari no 
és deutor per una resolució de reintegrament ho fa, d’ofici, el centre gestor a través de 
l’òrgan instructor. 
 
Documentació justificativa: La justificació de la realització del projecte cultural 
subvencionat, de la consecució dels objectius de la subvenció, així com, del 
compliment de les condicions que determini, si escau, l’acte de concessió de la 
subvenció,  s'ha de dur a terme d’acord amb els articles 72 i 73 del Reial decret 
887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el reglament de la Llei 38/2003 general de 
subvencions (BOE núm.176, de 25/7/2006), a través d'un compte justificatiu que està 
integrat per la memòria tècnica i econòmica següent:   
 
A) Memòria tècnica 
És la documentació amb la qual el beneficiari demostra que ha fet el projecte cultural 
subvencionat, tal com el va presentar inicialment o amb la introducció dels canvis 
que, prèviament, ha comunicat al departament. 

 
Així, la memòria està integrada per la documentació següent: 

 
�  Memòria explicativa de l'activitat realitzada: comentari i avaluació dels 

resultats obtinguts i de tots aquells aspectes que siguin rellevants.  Si no s’ha 
executat la totalitat del projecte per causes alienes o de força major, la memòria 
n’ha d’exposar les causes i ha d’explicar la resta del projecte realitzat 

� Un exemplar, si escau, de la publicitat escrita i gràfica relativa a 
l’activitat subvencionada, en què hi ha de constar el patrocini de la 
Vicepresidència de Cultura, Patrimoni i Esports del Consell de Mallorca o, 
simplement del Consell de Mallorca, mitjançant el logotip de la institució. 

 
� Qualsevol altra documentació que li sigui requerida als efectes de comprovar la 

realització del projecte cultural. 
 

B) Memòria econòmica:  
És la documentació que dóna compte de les despeses d’execució del projecte realitzat 
i de les distintes fonts per finançar-lo. Aquesta memòria consta dels documents 
següents. 

 
Aquesta memòria està integrada per la documentació següent: 
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� Annex I: Declaració responsable de la realització del projecte cultural 

subvencionat i del seu pressupost d’execució, a la qual s'ha d’adjuntar la relació 
detallada i equilibrada dels ingressos que l’han finançat i de les despeses que 
corresponen sense cap dubte al projecte cultural subvencionat (art. 30.2 de la LGS 
i art. 72.2 del RLGS). 

 
� Relació de les despeses i dels ingressos del projecte cultural subvencionat. La 

relació de despeses s'ha d'estructurar d'acord amb les partides del pressupost 
presentat i ha d'indicar les següents dades de les factures o documents acreditatius: 
la denominació del proveïdor i el seu CIF, el número, l’import, la data d'emissió i 
la de pagament, el concepte de la factura o del document similar. La relació 
d'ingressos ha d'assenyalar les ajudes, les subvencions, els ingressos o els fons 
propis que han finançat el projecte subvencionat, indicant-ne l'import i la 
procedència.  En el cas que no hi hagi altres ingressos que financin el projecte s’ha 
d’adjuntar una declaració responsable sobre aquesta circumstància. 

 
 

� Una declaració responsable de l’entitat beneficiària sobre el fet que la 
despesa justificada no te un valor superior al de mercat (art. 31.1 i 33 de la Llei 
38/2003). (Annex 1). 

 
� Les factures originals o d’altres documents amb valor probatori 

equivalent amb validesa en el tràfic jurídic mercantil o amb eficàcia 
administrativa, del pressupost executat del projecte cultural subvencionat, que han 
d’estar abonades i expedides a nom de l’entitat beneficiària, i han de tenir tots els 
requisits que exigeix la normativa corresponent, entre altres: 

 
• Dades fiscals identificatives de proveïdor i del destinatari 
• Data i número de factura  
• Concepte de la despesa 
• Retenció fiscal i/o IVA (si correspon)  
• El preu unitari sense l’impost de les operacions descrites en el concepte 
de la factura.  

• Quan l’operació documentada en la factura estigui exempta o no 
subjecta a l’impost o quan el subjecte passiu de l’impost sigui el destinatari de 
l’operació facturada, s’hi ha de fer constar.  O s’hi ha d’incloure una referència 
a les disposicions corresponents de la sisena Directiva 77/388/CEE del 
Consell, de 17 de maig de 1977, en matèria d’IVA, modificada, entre d’altres, 
per la Directiva 2001/115/CE del Consell de la UE, o als preceptes 
corresponents de la Llei de l’impost. 

 
Notes: 1. Els justificants de les despeses del projecte s’han de presentar de forma 

ordenada, és a dir, s’han d’agrupar en el mateix ordre establert en la relació 
de despeses que s’adjunta a l’annex 1. 
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2. L’acreditació de l’abonament de la despesa del projecte s’ha de dur a 
terme a través de la documentació que tot seguit s’indica, depenent dels 
mitjans de pagament que s’utilitzin: 

 
- Transferència bancària (S’ha d’adjuntar l’extracte bancari corresponent) 
- Ingrés bancari (còpia del document bancari justificatiu) 
- Xec nominatiu (S’adjunta còpia del xec i de l’extracte bancari pertinent) 
- Certificat bancari  
 
En el cas que en el document acreditatiu del pagament figuri un import que 
no coincideix amb l’import del justificant en qüestió, el beneficiari haurà de 
presentar un certificat o documentació justificativa de l’entitat bancària que 
acrediti que dins aquell pagament es troba inclòs l’abonament del justificant 
en qüestió.  
 
Si el pagament es fa en divises, l’entitat beneficiària ha d’aportar 
l’equivalència del canvi oficial en euros que correspongui a la data del 
pagament del document justificatiu de la despesa. 

 
Limitació:  No s’admeten els pagaments en metàl·lic. No obstant això, 
s’admet el pagament en efectiu de factures o altres documents justificatius 
que no tinguin un import superior a 100 € (IVA exclòs), sempre que el 
pagament s’hagués efectuat abans de la data d’aquest conveni. L’abonament 
en metàl·lic s’ha d’acreditar mitjançant qualsevol mitjà admès en Dret. 
 
3. En el cas de què s'hagin de retornar les factures o els justificants originals, 
a petició de l’entitat beneficiària, s'hi ha de estampillar, la data de concessió 
de la subvenció així com l'import del justificant que s'imputa a la subvenció).  

 
� Una declaració responsable de l’entitat beneficiària sobre el fet de si 

recupera o compensa l’IVA (art. 31.8 de la Llei 38/2003).(Annex 1) 
 
� Les 3 ofertes de diferents proveïdors o, en el seu cas, una memòria 

justificativa sobre l’oferta seleccionada, si es compleixen els requisits de la 
clàusula quarta. 

� La documentació relativa a la subcontractació que s’hagi de presentar 
d’acord amb allò establert a la clàusula sisena del conveni  

 
� Qualsevol altra documentació que li sigui requerida als efectes de 

comprovar la justificació econòmica del projecte cultural. 
Termini de presentació: L’entitat beneficiària ha de presentar la documentació 
justificativa, recollida en aquesta clàusula, al més aviat possible, i, en tot cas, el darrer 
dia per presentar-la documentació justificativa ha de ser el  9 de setembre de 2013 en 
qualsevol terminal del registre general del Consell (Centre Cultural de la 
Misericòrdia: plaça de l’Hospital, 4; seu del Consell: Palau Reial, 1; Llar de la 
Joventut: General Riera, 111 i Llar de la Infància: General Riera, 113 -Palma-), així 
com en els llocs establerts en l'apartat 4 de l'article 38 de la Llei 30/1992 de règim 
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jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, 
modificada per la Llei 4/1999. 
 
Si la sol·licitud s’envia per correu, s’ha de presentar a Correus amb el sobre obert 
perquè la segellin o, en tot cas, perquè segellin el sobre mateix, a fi d’acreditar que 
s’ha enviat dins el termini esmentat en el paràgraf anterior. No obstant això, si aquesta 
documentació no entra en el Registre General dins els 10 dies naturals següents a 
l’acabament del termini de presentació de la documentació justificativa, no s’ha 
d’admetre en cap cas. 
 

 
9è. Pagament fraccionat i bestreta   
 
L’entitat beneficiària, sense perjudici d’allò establert a la clàusula anterior, pot 
sol·licitar una bestreta de  la subvenció així com l’abonament de pagaments 
fraccionats: 

 

a) Pagaments fraccionats: A mesura que es vagi executant el projecte cultural 
subvencionat, si escau, el beneficiari pot demanar l’abonament de pagaments a 
compte de la subvenció que corresponguin al ritme d’execució del projecte i per un 
import corresponent a la part proporcional de la subvenció justificada. (Art. 34.4 de la 
Llei 38/2003 general de subvencions, Art. 88.1 del Reial decret 887/2006, de 21 de 
juliol, pel qual s'aprova el reglament de la Llei 38/2003 general de subvencions). 

 

Límit: L’entitat beneficiària pot sol·licitar l’abonament de pagaments fraccionats fins 
al 90% de l’import de la subvenció. En  el cas d’haver rebut una bestreta de la 
subvenció, aquesta també computa a l’efecte del percentatge anterior.  
Garantia: No s’exigeix  la constitució de cap garantia  per a l’abonament de 
pagaments fraccionats 

 

Documentació a presentar: En aquests casos de pagaments fraccionats s’ha d’adjuntar, 
a més de les factures corresponents: 
 

- L’annex I de declaració responsable sobre l’execució parcial del projecte 
que es justifica. 

- Una memòria tècnica parcial. 
- Material gràfic per difondre les activitats realitzades  
- Una relació de despeses i ingressos degudament signada pel beneficiari 

 

b) Pagaments anticipats (bestretes): L’entitat beneficiària, si no disposa de recursos 
propis suficients per finançar la realització del projecte cultural, pot sol·licitar una 
bestreta de la subvenció amb caràcter previ a la justificació de la subvenció (art.34.4 
de la Llei 38/2003 general de subvencions, art. 88.2 del Reial decret 887/2006, pel 
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qual s'aprova el reglament d’aquesta Llei, i base d’execució 25.2 dels Pressuposts de 
2010 del Consell de Mallorca).   
 
Límit: L’entitat beneficiària pot demanar una bestreta fins al 50% de l’import de la 
subvenció per la qual cosa ha de constituir que s’estableixen en el paràgraf següent. 
 
Garantia: L’entitat beneficiària ha de constituir una garantia mínima del 120% de 
l’import de la bestreta sol·licitada, mitjançant un aval bancari, davant la Tresoreria del 
Consell de Mallorca. 
 
No obstant això, d’acord amb les bases d’execució dels Pressuposts del Consell de 
Mallorca, la consellera executiva d’Hisenda i Funció Pública pot atorgar, 
excepcionalment i sempre que les entitats beneficiàries siguin ajuntaments o entitats 
sense ànim de lucre, una bestreta de fins al 50% de l’import de la subvenció sense 
l’obligació de constituir l’aval bancari, amb l’informe favorable previ del centre 
gestor de la despesa. 

 

10è. Absència o deficiències de la documentació justificativa de la subvenció 
 
Si la persona física o jurídica beneficiària no presenta la documentació establerta a la 
clàusula anterior, se li ha de requerir perquè la presenti en el termini improrrogable de 
15 dies, comptadors des de l’endemà de la recepció de la notificació d’aquest 
requeriment (art. 70.3 de la RLGS). 
 
Si la documentació justificativa té deficiències, l’òrgan instructor requerirà l’entitat 
beneficiària que les esmeni en el termini de 10 dies, comptadors des de l’endemà de la 
recepció de la notificació del requeriment (art. 71.2 de la RLGS). 
 
Per altra part, si la persona física o jurídica beneficiària no adopta les mesures de 
difusió adients per donar publicitat al finançament públic del projecte, d’acord amb 
l’art. 31.3 b) del RLGS, l’òrgan instructor li’n farà requeriment perquè les adopti en 
un termini no superior a 15 dies, amb l’advertiment de les conseqüències que es poden 
derivar de no adoptar-les en aplicació de l’article 37 de la LGS. 

11è. Inspecció i comprovació 

El Consell de Mallorca pot, per una banda, auditar tant econòmicament com 
tècnicament, el programa cultural objecte de la subvenció, i, per altra banda, 
inspeccionar i comprovar les activitats culturals que hagi subvencionat, sense 
perjudici de les competències que puguin correspondre a altres organismes o 
institucions.  

 
12è. Revocació i reintegrament de la subvenció 
 
1.Si l’entitat beneficiària incompleix les obligacions contemplades en les clàsules del 
conveni o en el reglament de subvencions i ajudes econòmiques del Consell de 
Mallorca, o incorre en alguna de les causes de l’article 37 de la Llei 38/2003, o altera 
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les condicions o aspectes i característiques rellevants del projecte, que s’hagin pogut 
tenir en compte per concedir la subvenció, els òrgans competents del Consell han de 
revocar la concessió de la subvenció.  En conseqüència, l’entitat beneficiària perdrà el 
dret a cobrar-la o, si ja l’ha cobrada, l’ha de reintegrar, d’acord amb el que estableixen 
l’article 40.1 de la LGS i l’article 13.2 del RLGS.   
 
2. No obstant això, si l’entitat beneficiària ha complert de forma significativa amb les 
seves obligacions, si de la documentació justificativa presentada es dedueix que ha 
tingut voluntat de compliment  i que s’aproxima de forma significativa a l’assoliment 
de les finalitats de la subvenció, s’ha de dur a terme una revocació parcial de la 
concessió de la subvenció i, consegüentment, la pèrdua del dret a cobrar-la íntegrament, 
d’acord amb l’aplicació dels criteris de gradació següents: 
 
a) En el cas d’execució parcial del projecte, que ha de suposar, com a mínim, l’execució 
del 50 % de les activitats d’aquest o de l’activitat planificada (quan el projecte només 
estigui integrat per una activitat i aquesta sigui susceptible de dividir-se en unitats 
d’execució amb una naturalesa i identitat pròpia), la revocació parcial subvenció inicial 
s’ha de fer en funció de l’import de la subvenció inicial no justificat, sempre que 
l’entitat hagi especificat l’aplicació de la subvenció inicial entre les diferents activitats 
del projecte o unitats d’execució, sia en la documentacio inicial sia abans de la 
justificació de la subvenció o en el moment de presentar-la, com a conseqüència del 
requeriment de l’òrgan instructor. 
 
b) En el cas que s’hagi executat totalment el projecte cultural, la revocació parcial de 
la subvenció inicial s’ha de fer en funció de l’import de la subvenció inicial no 
justificat o justificat incorrectament. 
 
3. En el cas que l’import total de la suma de la subvenció més la resta d’altres ajuts, 
subvencions, ingressos o fons propis, amb què es finança el projecte cultural, superi el 
pressupost d’execució d’aquest, l’import de la revocació parcial de la subvenció ha de 
ser la quantitat que excedeix del pressupost executat. 

 
13è. Sancions 
 
L'incompliment d'aquestes clàusules i de la resta de la normativa vigent en matèria de 
subvencions està sotmès al règim d'infraccions i sancions del títol IV de la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i a la resta de la normativa que 
hi sigui d'aplicació. 
 
 
14è . Control financer 
 
El beneficiari s’ha de sotmetre a les actuacions de comprovació i control financer tant 
del Consell de Mallorca com de la Sindicatura de Comptes o de la resta d’organismes 
que estableixi l’ordenament jurídic. 
 
El Consell de Mallorca podrà, en qualsevol moment, auditar tant econòmicament com 
tècnicament, el programa cultural objecte de la subvenció. 
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En aquest sentit, s’ha d’indicar que la base d’execució 35.3 in fine del 
Pressupost del Consell de Mallorca de 2013 estableix el següent: “La revisió de 
les factures o documents de valor probatori anàleg que, si s’escau, formin part 
del compte justificatiu, seran objecte de comprovació en els quatre anys 
següents sobre la base d’una mostra representativa.”, per la qual cosa, cal tenir 
en compte que l’import definitiu de la subvenció justificada pot experimentar 
canvis, posteriorment, com a conseqüència de l’exercici, en els 4 anys següents, 
del control financer de la Intervenció General sobre la documentació 
justificativa presentada per l’entitat beneficiària i, consegüentment, si aquella ja 
s’ha abonat, pot donar lloc al reintegrament corresponent. 
 

15è. Règim jurídic 

La subvenció nominativa, objecte d’aquest conveni, es regeix per aquest conveni; per 
la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (BOE núm. 276, de 18 de 
novembre de 2003); el Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el 
reglament de la Llei 38/2003 general de subvencions (BOE núm.176, de 25 de juliol 
de 2006); el Reglament de subvencions i ajudes econòmiques del Consell de 
Mallorca, aprovat pel Ple del Consell de Mallorca de 26 de juliol de 2001 (BOIB núm. 
132 de 3 de novembre de 2001); la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic 
de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificada 
per la Llei 4/1999; la Llei 8/2000, de 27 d’octubre, de consells insulars; el Reglament 
orgànic del Consell de Mallorca, aprovat pel Ple del Consell de Mallorca de 8 de març 
de 2004 i modificat el 13 d’octubre de 2011 (BOIB núm. 158, de 20 d’octubre de 
2011); el Decret d’organització del Consell de Mallorca (BOIB núm. 111, de 21 de 
juliol de 2011) modificat posteriorment (BOIB núm. 159, de 22 d’octubre; BOIB 
núm. 48, de 3 d’abril de 2012 i BOIB núm. 59, de 26 d’abril de 2012); l'Ordenança 
vigent de procediment administratiu del Consell de Mallorca, aprovada pel Ple del 
Consell de Mallorca de 2 de maig de 1995 (BOIB de 10 d’agost de 1995) i modificada 
per la Llei 4/1999 i la resta de la normativa que hi sigui d'aplicació. 

 

16è. Vigència 

La vigència d’aquesta resolució finalitza el 9 de setembre de 2013. 

 
El vicepresident de Cultura, Patrimoni             Bisbe de Mallorca 
i Esports del Consell de Mallorca                      
 
 
 
Juan Rotger Seguí          Xavier Salinas Viñals         
 
Nota: D’acord amb el que disposa la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de 
protecció de dades de caràcter personal, us informam que: 
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1. Les dades personal obtingudes en la tramitació d’aquesta subvenció  s'incorporaran 
en els fitxers de dades personals, inscrits en l'Agència Espanyola de Protecció de 
Dades, del qual és responsable el Consell de Mallorca. En aquest sentit, les dades 
obtingudes del beneficiari s’integren per una banda, en el fitxer “Registre General” 
que serveix per registra l’entrada i sortida de documents i, per altra banda, en el fitxer 
“”Acords i Resolucions” que té com a finalitat, entre d’altres, els procediments 
administratius. 
 
2. Cessions previstes de les dades: no se'n preveuen. 
 
3. L'òrgan administratiu davant del qual podeu exercitar, si escau, els drets d'accés, 
rectificació, cancel·lació, oposició i els altres que reconegui la Llei orgànica 15/1999, 
és la Presidència del Consell de Mallorca, carrer Palau Reial núm. 1, 07001 Palma. 
 
 
ANNEX I 
DECLARACIÓ RESPONSABLE SOBRE LA REALITZACIÓ DEL 
PROJECTE CULTURAL  SUBVENCIONAT I DEL SEU PRESSUPOST 
 
___________________________________________, com a representant de l’entitat  
_______________________________________________,amb el NIF ___________ 
_________, en relació a la subvenció concedida pel Departament de Vicepresidència de 
Cultura, Patrimoni i Esports del Consell de Mallorca  per dur a terme el projecte 
_______________________________________________________________________
_______________ . 
 
Declar sota la meva responsabilitat : 
 
1.- Que l'esmentat projecte s’ha realitzat. 
 
2.- Que la relació de despeses i d'ingressos que integren el pressupost executat del 
projecte assenyalat ha estat la que s'hi adjunta. 
 
Nota: 1. La relació de despeses, que s'ha d'estructurar d'acord amb les partides del 
pressupost presentat, ha d'indicar les següents dades de les factures o documents 
acreditatius: la denominació del proveïdor i el seu CIF, el número, l’import, la data 
d'emissió i la de pagament, i el concepte de la factura o del document similar; la  
relació d'ingressos ha d'assenyalar les ajudes, les subvencions, els ingressos o els fons 
propis que han finançat el projecte subvencionat, indicant-ne l'import i la procedència; 
2. Aquesta relació de despeses i ingressos ha d’anar signada pel beneficiari. 
 
3. Que les despeses relacionades, l’import total de les quals és de .....................€,  
corresponen sense cap dubte al projecte cultural subvencionat i no tenen un valor 
superior al de mercat . 
 
4.- Que el beneficiari/entitat beneficiària en relació a l’IVA suportat en la despesa 
subvencionable de l’execució del projecte i, d’acord amb l’article 31.8 de la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions: 
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� No recupera ni compensa l’IVA suportat de la despesa subvencionable 
� Sí recupera o compensa l’IVA suportat de la despesa subvencionable 

 
5. Que la subvenció atorgada pel Consell de Mallorca s’ha aplicat a la finalitat per a la 
qual es va concedir i que no supera -amb les subvencions i altres ingressos concurrents- 
el cost del projecte subvencionat. 
 
6. Que s’adjunten la totalitat dels justificants del pressupost d’execució del projecte 
cultural subvencionat i que, si és el cas, la resta de documentació relativa al projecte 
cultural resten a disposició del Consell de Mallorca i de la Sindicatura de Comptes, a 
la seu d’aquesta entitat, situada en _________________________________________ 
_______________________________________  . 
 
I, perquè consti, sign aquesta declaració  a ____________________________, el 
________, d   ___________________ de 2013” 

 

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

 
PUNT 18. PROPOSTA D’ACORD DE CONCESSIÓ DE SUBVENCIÓ 
NOMINATIVA DE 31.920,08 EUROS A FAVOR DE LA FEDERACIÓ DE 
GIMNÀSTICA DE LES ILLES BALEARS PER AL DESENVOLUPAMENT 
DEL PROGRAMA “L’ESPORT PER A L’EDAT ESCOLAR A MALLORCA” 
(GIMNÀSTICA) PEL PERÍODE COMPRÈS ENTRE EL 31/10/2012 I EL 
30/10/2013 I D’APROVACIÓ DEL TEXT DEL CONVENI REGULADOR. 
 

Es dóna compte de la següent proposta de Vicepresidència de Cultura, Patrimoni i 
Esports: 

“ANTECEDENTS: 

Atesa la sol·licitud de subvenció nominativa formulada per la FEDERACIÓ DE 
GIMNÀSTICA DE LES ILLES BALEARS, davant la Direcció Insular d’Esports.  

Atesos l’informe justificatiu de la conveniència de la concessió de la subvenció, emes 
per la cap de Secció de Foment de l’Esport, amb el vistiplau del secretari tècnic de la 
vicepresidència de Cultura, Patrimoni i Esports. 

Atès l'informe jurídic de data 14 de juny de 2013. 

Atès l’informe de fiscalització prèvia núm. ref. 61/13 de data 11 de juliol de 2013. 

Atès el que disposen l’article 17.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de 
Subvencions, el punt 3 de l’article 65 del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol i 
l’apartat i) de l’article 8 de la Llei 8/2000, de 27 d’octubre, de Consells Insulars, 
correspon al Ple del Consell de Mallorca, la competència per a concedir aquesta 
subvenció i aprovar el seu conveni regulador.  

Per tot això, propòs al Ple que adopti el següent: 
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ACORD 

Primer.- APROVAR la concessió d’una subvenció per un import de 31.920,08 €,  a 
favor de la FEDERACIÓ DE GIMNÀSTICA DE LES ILLES BALEARS amb NIF- 
V07163439,  
Segon.- AUTORITZAR I DISPOSAR una despesa per un import de 31.920,08 €, amb 
càrrec a la partida pressupostària  20 34101 48916 del pressupost de despeses del 
Consell de Mallorca de l’exercici 2013 (RC 220130009317) a favor de la 
FEDERACIÓ DE GIMNÀSTICA DE LES ILLES BALEARS,  amb NIF- 
V07163439. per al desenvolupament del programa l’esport per a l’edat escolar a 
Mallorca (gimnàstica), durant el període comprés entre el 31/10/2012 i el 30/10/2013. 

Tercer.- APROVAR EL TEXT DEL CONVENI mitjançant el qual s’instrumentarà 
l’atorgament de l’esmentada subvenció. 

Quart.- NOTIFICAR aquesta resolució a l’entitat interessada i a la Intervenció 
General. 

 

Conveni entre el Consell de Mallorca i la FEDERACIÓ DE GIMNÀSTICA DE LES 
ILLES BALEARS, als efectes del desenvolupament del programa “l’Esport per a 
l’Edat Escolar a Mallorca” (gimnàstica), pel període comprés entre el 31 d’octubre de 
2012 i el 30 d’octubre de 2013. 

 Palma,  
REUNITS 

D’una part l’Hble. Sr. Joan Rotger Seguí, vicepresident de Cultura, Patrimoni i 
Esports del Consell de Mallorca, amb NIF S0711002F i amb domicili al carrer Palau 
Reial 1, 07001 de Palma. 

I d’altra la Sra. Maria Bibiloni Adrover com a President de la FEDERACIÓ 
DE GIMNÀSTICA DE LES ILLES BALEARS (CIF V07163439) i domicili en 
Carrer Pedro Alcántara Penya 13, 07006 de Palma. 

ACTUEN 

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

La segona, en la condició de President de la FEDERACIÓ DE GIMNÀSTICA 
DE LES ILLES BALEARS en nom i representació d’aquesta Federació. 

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

 

MANIFESTEN 

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



 82

Segon.- Que el Consell de Mallorca dóna suport al desenvolupament del 
programa “L’Esport per a l’Edat Escolar a Mallorca”, nivell bàsic per a la promoció 
de la pràctica de l’exercici físic per part de la població, l’objectiu del qual és 
promoure la pràctica d’activitats físiques i esportives de nivell tècnic mig-alt amb 
caràcter predominantment competitiu, fora de l’horari lectiu, a més d’aconseguir el 
desenvolupament integral del nin/a mitjançant la realització d’aquestes activitats, 
adaptades al seu nivell i edat. 

Tercer.- Que la FEDERACIÓ DE GIMNÀSTICA DE LES ILLES 
BALEARS, en endavant, la Federació, és una entitat privada sense ànim de lucre, 
l’objecte de la qual és, d’acord amb els seus estatuts, el foment i la pràctica física i 
esportiva d’àmbit federatiu. 

Quart.- Que la Federació ha presentat al Consell de Mallorca una sèrie 
d’activitats esportives adreçades a nins i nines en edat escolar de caràcter no 
obligatori, i ha demanat una subvenció al Consell de Mallorca per dur a terme 
aquestes activitats. 

Cinquè.- Que el dia xxxxxx el Ple del Consell de Mallorca va acordar atorgar a 
la Federació una subvenció nominativa de 31.920,08 €, per al desenvolupament del 
programa “l’Esport per a l’Edat Escolar a Mallorca” (gimnàstica), pel període 
comprés entre el 31 d’octubre de 2012 i el 30 d’octubre de 2013. 

Per tal d’instrumentar la subvenció esmentada i d’optimitzar el 
desenvolupament de l’activitat desenvolupada en l’àmbit del programa “l’Esport per a 
l’Edat Escolar a Mallorca” (gimnàstica), pel període comprés entre el 31 d’octubre de 
2012 i el 30 d’octubre de 2013, acorden formalitzar el present CONVENI conforme a 
les següents clàusules: 

 

CLÀUSULES 

1. Objecte 

L’objecte d’aquest conveni és el programa “L’Esport per a l’Edat Escolar a 
Mallorca”, dins l’àmbit territorial de l’illa de Mallorca, d’acord amb el projecte 
d’activitats i el pressupost que ha presentat la Federació i que acompanya a la 
sol·licitud de subvenció.  

La programació d’activitats, pel període  comprès entre el 31/10/2012 i el 30/10/2013 
de la Federaciódel programa “L’Esport per a l’Edat Escolar a Mallorca”, és la 
següent:  
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El Consell de Mallorca aportarà la quantitat de 31.920,08 € amb càrrec a la 
partida pressupostària 20 34101 48916 del vigent pressupost de despeses del Consell 
de Mallorca per a les activitats objecte del present conveni, realitzades per la 
Federació, durant el període comprés entre el 31/10/2012 i el 30/10/2013. 

Esdeveniment Data inici Data final 
Curs actualització jutges Gimnàstica Rítmica 25/01/2013 27/01/2013 
Curs jutge Gimnàstica Rítmica nivell 1 25/01/2013 27/01/2013 
Curs actualització jutges Gimnàstica Artística 08/03/2013 10/03/2013 
Campionat de Mallorca minitramp 09/03/2013 09/03/2013 
Control Escolar Gimnàstica. Artística Femenina (promo 3) 23/02/2013 23/02/2013 
Control Escolar Gimnàstica. Artística Masculina  23/02/2013 23/02/2013 
Control Escolar Gimn.. Artística Femenina (promo 1 i 2) 23/02/2013 23/02/2013 
Campionat de Mallorca Aparells base GAF (nivell 1,2,3 i 4) 16/03/2013 16/03/2013 
Campionat de Mallorca Individual aparells i clubs base 
GAM (nivell 1,2,3 i 5) 

16/03/2013 16/03/2013 

Campionat Escolar Conjunts GAF 17/03/2013 17/03/2013 
Final Insular escolar GAM 23/03/2013 23/03/2013 
Final Insular escolar GAF 23/03/2013 23/03/2013 
Campionat de Mallorca aparells via olímpica GAF nivells 5 
a 10) 

24/03/2013 24/03/2013 

Campionat de Mallorca individual aparells i clubs via 
olímpica GAM (nivells 6,7,8 i 10) 

24/03/2013 24/03/2013 

Campionat de Mallorca individual Base GAF (nivell 1 a 4) 20/04/2013 20/04/2013 
Campionat de Mallorca individual i clubs via olímpica GAF 
(nivells 5 a 10) 

27/04/2013 27/04/2013 

Control anivellament escolar Mallorca Gimnàstica Rítmica 02/02/2013 02/02/2013 
Campionat Mallorca individual base Gimnàstica Rítmica 09/02/2013 09/02/2013 
Control Copa de la Reina GR 09/02/2013 09/02/2013 
Trofeu hivern escolar per comarques GR (Migjorn) 16/02/2013 16/02/2013 
Trofeu hivern escolar per comarques GR (Es Raiguer) 16/02/2013 16/02/2013 
Trofeu hivern escolar per comarques GR (Ponent) 17/02/2013 17/02/2013 
Trofeu hivern escolar per comarques GR (Ponent) 16/03/2013 16/03/2013 
Trofeu hivern escolar per comarques GR (Migjorn) 16/03/2013 16/03/2013 
Trofeu hivern escolar per comarques GR (Es Raiguer) 17/03/2013 17/03/2013 
Campionat de Mallorca per aparells GR 23/03/2013 23/03/2013 
Campionat de Mallorca individual i equips GR 06/04/2013 06/04/2013 
Campionat de Mallorca individual i equips GR 07/04/2013 07/04/2013 
Campionat de Mallorca escolar GR final 11/05/2013 11/05/2013 
Curs formació tècnics GA nivell 1 22/07/2013 30/10/2013 
Curs formació tècnics GA nivell III 27/07/2013 30/10/2013 
Curs formació tècnics GR nivell I 16/08/2013 30/10/2013 
Campionat de Mallorca de conjunts base e individual GR 
masculí 

28/09/2013 28/09/2013 

Campionat de Mallorca de conjunts GR 19/10/2013 19/10/2013 
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2.- Condicions específiques per a l’exercici de l’activitat subvencionada 
2.1- La Federació accepta la unificació entre les activitats federatives i de l'esport 
per a l'edat escolar a Mallorca, en els termes següents: 

a) L'acord afecta les categories de nins i nines en edat escolar. (6 fins 16 
anys) 

b) Les activitats d'aquestes edats tindran, a tots els efectes, la consideració 
d'esport en edat escolar. 

2.2- DRETS D'INSCRIPCIÓ: Els drets d'inscripció es podran aplicar a fons perdut 
fins a un màxim de 15 euros per llicència, o 60 euros per club d’acord amb les 
previsions de la Convocatòria Anual del Programa de l’ Esport per a l’Edat Escolar a 
Mallorca.  

Els drets d'inscripció s'abonaran a la Federació o a la seva delegació insular a 
Mallorca. 

La Federació donarà compte d’aquests drets d’inscripció al Consell de 
Mallorca. 

2.3.- VALIDESA ESPORTIVA DE L'ACTIVITAT: L'activitat, que serà l'única 
convocada per a aquestes categories a l'àmbit de Mallorca, tindrà doble validesa com 
a campionat unificat (federatiu/escolar). Aquesta doble validesa es reflectirà en 
qualsevol informació i convocatòria al respecte, havent de figurar a la documentació 
les inscripcions següents: 

El Consell de Mallorca       La  Federació de Gimnàstica de 
les Illes Balears 

  

Esport Escolar                                            Comitè Tècnic Insular de 
Mallorca 

2.4.- INSCRIPCIÓ AL PROGRAMA DE L’ESPORT PER A L’EDAT ESCOLAR A 
MALLORCA: se seguiran els procediments establerts a l’apartat 14 de l’Acord de 
Funcionament del Programa de l’Esport per a l’Edat Escolar “Documentació, 
comprovació, tramitació i terminis de presentació de la informació necessària per a 

inscriure equips i esportistes a les activitats del Programa”. 

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

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

2.7.-Qualsevol acte públic de presentació, celebració, finals o d'altres estarà 
presidit pels representants del Consell de Mallorca. 
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Qualsevol publicitat, informació i/o nota pública, s'atendrà al que especifica la 
clàusula anterior havent, d'incloure en qualsevol document, roba esportiva, cartell, 
publicació i/o opuscle els anagrames actualitzats del Consell de Mallorca i els 
d'aquelles entitats amb les quals el Consell de Mallorca hagi firmat conveni 
d'esponsorització i col·laboració en el programa de "L'Esport per a l'Edat Escolar a 
Mallorca". 

2.8.- El Consell de Mallorca podrà convocar, amb caràcter de promoció i com 
a jocs esportius les activitats que consideri oportunes i gaudirà de la col·laboració de 
la Federació. 

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

 
3.- Finançament de les activitats 

3.1.- El Consell de Mallorca, dotarà a la Federació, amb la quantitat de 
31.920,08 €, destinats al pagament de les despeses que generi el desenvolupament de 
les activitats, que corresponen als esdeveniments que a continuació es detallen, 
corresponents al període comprès entre el 31/10/2012 i el 30/10/2013: 

Cost total Activitat pel període comprès entre el 31/10/2012 i el 30/10/2013:  
63.238,07 € 

Subvenció Consell de Mallorca:      31.920,08 € 

% subvencionat del projecte:        50,4760503% 
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3.2.- El Consell de Mallorca aportarà la quantitat de 31.920,08 € amb càrrec a 
la partida pressupostària 20 34101 48916 (document RC provisional 920130003128) 
del pressupost de despeses del Consell de Mallorca per a l’any 2013. 

 

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

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

� Transport, despeses de lloguer de camió per transport de 
material, de personal de muntatge i desmuntatge i desplaçament 
professors cursos. 

Esdeveniment Nº esdev. Transport Arbitrat. Gestió Material Cost esdev. Total 

CONTROL GR 2 245,00€ 450,00€ 316,47€ 252,61€ 1.264,08€ 2.528,16€ 

CONTROL GAF 2 245,00€ 340,00€ 438,97€ 252,61€ 1.276,58€ 2.553,16€ 

CONTROL GAM 1 245,00€ 340,00€ 701,47€ 252,61€ 1.539,08€ 1.539,08€ 

CAMPIONAT DE 
MALLORCA GR 

7 245,00€ 660,00€ 316,47€ 252,61€ 1.474,08€ 10.318,56€ 

CNAT. MALLORCA 
MINITRAMP. 

1 90,00€ 180,00€ 176,47€ 252,61€ 699,08€ 699,08€ 

CAMPIONAT DE 
MALLORCA GAF 

4 245,00€ 480,00€ 438,97€ 252,61€ 1.416,58€ 5.666,32€ 

CAMPIONAT DE 
MALLORCA GAM 

2 245,00€ 480,00€ 
701,47€ 252,61€ 1.679,08€ 3.358,16€ 

TROFEUS GR 6 245,00€ 450,00€ 316,47€ 252,61€ 1.264,08€ 7.584,48€ 

FINAL INSULAR 
ESCOLAR GAF 

1 245,00€ 
480,00€ 

438,97€ 252,61€ 1.416,58€ 1.416,58€ 

FINAL INSULAR 
ESCOLAR GAM 

1 245,00€ 
480,00€ 

701,47€ 252,61€ 1.679,08€ 1.679,08€ 

CAMPIONAT 
CONJUNTS GAF 

1 245,00€ 
340,00€ 

438,97€ 252,61€ 1.276,58€ 1.276,58€ 

Esdeveniment  Desplaç. Professor Gestió Material Cost esdev. Total 

CURS FORMACIÓ 
TÈCNICS GA N1 

1 566,67€ 5.075,00€ 
176,47€ - 5.818,14€ 5.818,14€ 

CURS FORMACIÓ 
TÈCNICS GA N3 

1 566,67€ 7.350,00€ 
176,47€ - 8.093,14€ 8.093,14€ 

CURS FORMACIÓ 
TÈCNICS GR N1 

1 566,67€ 5.075,00€ 
176,47€ - 5.818,14€ 5.818,14€ 

CURS ACTUALITZ. 
JUTGES GA 

1 400,00€ 840,00€ 
176,47€ - 1.416,47€ 1.416,47€ 

CURS ACTUALITZ. 
JUTGES GR 

1 400,00€ 840,00€ 
176,47€ - 1.416,47€ 1.416,47€ 

CURS JUTGE 
NIVELL 1 GR 

1 200,00€ 1.680,00€ 
176,47€ - 2.056,47€ 2.056,47€ 

TOTAL 63.238,07 
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� Arbitratge, despeses de personal d’arbitratge de les 
competicions (jutges taula, jutges línia, jutges actes i jutges 
megafonia) 

� Professors encarregats de la impartició dels diferents cursos 
organitzats per la federació. 

� Gestió, despeses de secretaria administrativa encarregada de la 
gestió administrativa de l’esport escolar i despeses del 
directors/coordinadors de les modalitats esportives encarregats 
de la gestió esportiva en edat escolar. 

� Material, despeses de material d’impremta, material esportiu, 
roba esportiva i trofeus i medalles per a tota la temporada. 
Material per donar als participants de les activitats del 
programa l’esport en edat escolar a Mallorca. 

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

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

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

4.- Subcontractació 
4.1. - La federació pot subcontractar la totalitat de la realització del projecte 

esportiu d’acord amb el previst als articles 29 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
General de Subvencions i l’article 68.1 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel 
qual s’aprova el reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre i el previst a aquest 
punt 4: 

4.2.-Quan l’activitat concertada amb terceres persones excedeixi del 20 % de 
l’import de la subvenció i aquest import sigui superior a 60.000,00 €, la 
subcontractació estarà sotmesa al compliment dels requisits següents: 

a) Que el contracte es faci per escrit. 

b) Que l’entitat concedent de la subvenció l’autoritzi prèviament, en la forma 
que determinin les bases reguladores (art. 29.3 de la Llei 38/2003). En 
aquest sentit s’autoritza a la federació beneficiària a dur a terme la 
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subcontractació, en el cas que s’ultrapassin els límits esmentats, si acredita 
el compliment dels requisits següents: 

c) Un informe justificatiu del motiu de la subcontractació. 

d) El document en què s’ha formalitzat el servei subcontractat. 

e) Una declaració responsable conforme l’entitat no està sotmesa a cap dels 
supòsits de vinculació amb la persona o entitat subcontractada prevists a 
l’article 68.2 del Reial decret 887/2006. 

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

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

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

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

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

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

 

4.4.- S’autoritza el supòsit de subcontractació a favor de persones o 
entitats vinculades a l’entitat beneficiària recollit en l’apartat 4.3.d), sempre que 
es faci d’acord amb els termes següents: 

a) Quan l’activitat concertada amb la persona o entitat vinculada excedeix el 
20% de l’import de la subvenció i aquest és superior a 60.000 €, la 
subcontractació s’ha d’estipular per escrit mitjançant contracte. 

b) La subcontractació ha d’obeir a criteris d’eficàcia i eficiència en l’execució 
del projecte subvencionat. La federació ha de reflectir aquest criteris en la 
memòria presentada en justificar l’ajut. 

c) La federació ha d’indicar la vinculació amb la persona o entitat 
subcontractada en el contracte que signi amb aquesta o en la memòria 
justificativa de la subvenció. 

d) La subcontractació s’ha de dur a terme en condicions normals de mercat i, 
en aquest sentit, la federació ha d’haver demanat 3 pressuposts sobre 
l’activitat que vol subcontractar, per la qual cosa ha de presentar la factura 
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definitiva de la subcontractació efectuada, a més dels 2 pressuposts 
rebutjats. 

 

5.- Despeses subvencionables 

5.1.- Es consideren despeses subvencionables, als efectes del present conveni, 
aquelles que de manera indubtable responguin a la naturalesa de l’activitat 
subvencionada, i s’efectuïn durant el període comprés entre el dia 31 d’octubre de 
2012 i el 30 d’octubre de 2013. 

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

5.2.- Es considera despesa subvencionable aquella que respongui a la 
naturalesa del projecte esportiu subvencionat, sense la necessitat que s’hagin abonat o 
no encara les factures o altres documents que les acreditin. 

5.3.- Quan l’import de la despesa subvencionable superi la quantia de 
30.000,00€ en el cas de cost per execució d’obra, o de 12.000,00€ sense IVA, en el 
cas de subministrament de béns d’equip o prestació de serveis per empreses de 
consultoria o assistència tècnica, la Federació ha de sol·licitar com a mínim tres 
ofertes de diferents proveïdors, amb caràcter previ a la contracció del compromís per 
a la prestació del servei o el lliurament del bé, llevat que per les característiques 
especials de les despeses subvencionables no hi hagi en el mercat un nombre suficient 
d’entitats que el subministrin o el prestin, o llevat que la despesa s’hagi efectuat abans 
de la sol·licitud de la subvenció. L’elecció entre les ofertes presentades, que s’han 
d’aportar en la justificació o, si s’escau, en la sol·licitud de la subvenció, s’ha de fer 
d’acord amb criteris d’eficiència i economia, i s’han de justificar expressament en una 
memòria l’elecció quan no recaigui en la proposta econòmica més avantatjosa. 

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

5.5.- En cap cas no són despeses subvencionables: 

a) Els interessos deutors dels comptes bancaris. 

b) Interessos, recàrrecs i sancions administratives i penals. 

c) Les despeses de procediments judicials. 

d) Despeses d’adquisició de béns inventariables. 

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

6.- Justificació de la subvenció 

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

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

- Transports 
- Arbitratge 
- Professors 
- Gestió 
- Material 

 

             6.2 - La realització d’activitats es justificarà mitjançant una certificació 
federativa dels esdeveniments realitzats en la qual es detallaran els esdeveniments, 
data, horari, lloc / instal·lació i nombre de participants. 

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

 

6.4 - L’import esmentat al punt 3.1 d’aquest conveni, s’abonarà a la Federació 
amb la presentació prèvia dels justificants d'haver realitzat l’activitat subvencionada. 

Si la despesa justificada és inferior a l’import del pressupost presentat es reduirà 
proporcionalment la subvenció concedida. 

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

La documentació justificativa de la totalitat del projecte d’actuació que va servir de 
base a la concessió de la subvenció, s’haurà d’aportar com a màxim el dia 31 
d’octubre de 2013 (el mateix dia 31 d’octubre està dins el termini per presentar la 
documentació de justificació).  
6.6.- La Federació, es compromet a realitzar la gestió econòmica i administrativa, 
sent la  dipositaria i responsable de custodia de tots els justificants de pagament i 
altra documentació, degudament tramesa. Segons la legislació vigent, aquesta 
documentació estarà a disposició del requeriment del Consell de Mallorca.  
 

7. Documentació que s’haurà de presentar per la Justificació de la Subvenció 

Al termini de l’activitat, la Federació haurà de presentar davant la Direcció Insular 
d’Esports la següent documentació: 

1. Una MEMÒRIA JUSTIFICATIVA del compliment de les condicions imposades a la 
concessió de la subvenció, amb indicació dels partits realitzats especificant 
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data, hora, equips, categoria, lloc i resultat. Es pot presentar en format pdf, en 
suport digital (CD). La resta de documentació s’haurà de presentar en paper, 
d’acord amb els models facilitats per a la Direcció Insular d’Esports.  

2. El president/a de la Federació aportarà un certificat on s’indiqui que l’activitat 
subvencionada s’ha realitzat i desenvolupat d’acord amb la programació 
establerta, sense que s’hagi produït cap tipus d’incidència. En el mateix 
s’acreditarà que la documentació justificativa compleix tots els requisits prevists a 
la legislació vigent i es troba a disposició del Consell de Mallorca.  

En el supòsit que s’hagi produït algun tipus d’incidència, es farà constar en 
l’esmentat certificat indicant-hi els motius pels quals l’activitat no s’ha pogut 
realitzar i desenvolupar d’acord a l’activitat inicialment prevista.  

3. Una memòria econòmica justificativa que haurà de contenir els punts 
següents:  

a. Declaració de la Federació sobre  els esdeveniments realitzats.  

b. Un detall d’altres ingressos o subvencions que hagin finançat l’activitat 
subvencionada amb indicació de l’import i la seva procedència. 

c. Certificat d’ingressos i despeses per part del president a la justificació 
presentada. 

d. Quantia de la subvenció calculada sobre la base de les activitats 
quantificades a la memòria d’actuació i els mòduls previstos en aquest 
conveni. 

  8. Memòria tècnico-esportiva  

Abans de la data de 30 de novembre de 2013 (inclòs) es presentarà una 
MEMÒRIA TÈCNICO-ESPORTIVA, es pot presentar en format pdf o en suport digital 
(CD), d’acord al guió facilitat per la Direcció Insular d’Esports, on s’explicaran les 
actuacions realitzades així com el nombre de participants. 

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

9.- Pagament de la subvenció 

9.1.- L’import de la subvenció s’abonarà prèvia presentació dels justificants 
corresponents a la despeses generades per l’activitat en el període comprès entre el 
31/10/2012 i el 30/10/2013. 

9.2.- D’acord amb el previst en la base 25.2 de les bases d’execució del 
Pressupost General del Consell de Mallorca per a l’any 2013, amb caràcter 
excepcional, la consellera executiva d’Hisenda i Funció Pública podrà concedir 
bestretes d’un màxim del 50% de l’import de les subvencions concedides, sense 
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l’obligació de concedir aval, previ informe del centre gestor de la despesa acreditatiu 
de les circumstàncies que aconsellin l’adopció d’aquesta mesura, sempre i quan els 
beneficiaris de les subvencions siguin entitats sense ànim de lucre o Ajuntaments. 

9.3.- Es preveu la possibilitat de bestreure part d’aquesta subvenció abans de la 
realització de l’activitat o despesa per a la qual ha estat concedida 

10.- Obligacions de la Federació 

10.1.- La Federació, a més del que s’ha exposat fins ara, queda sotmesa a les 
següents obligacions: 

a) Dur a terme l’activitat objecte de la subvenció d’acord amb les 
condicions establertes. 

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

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

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

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

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

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

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

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

j) Es farà constar el suport del Consell de Mallorca en les 
activitats objecte de la subvenció en els següents termes: 
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1. A qualsevol acte públic de presentació, celebració, finals 
o d’altres es convidarà als representants del Consell de Mallorca. 

2. Qualsevol publicitat, informació i/o nota pública, 
s’atendrà al que especifica l’apartat g), havent, també, d’incloure en 
qualsevol document, roba esportiva, cartell, publicació i/o opuscle els 
anagrames del Consell de Mallorca i els d’aquelles entitats amb les 
quals el Consell de Mallorca hagi firmat conveni d’esponsorització i 
col·laboració en el programa “L’Esport per a l’Edat Escolar". 

El Consell de Mallorca podrà modificar l’acord de concessió de la subvenció 
en cas d’alteració de les condicions o d’obtenció d’altres ajudes concurrents que no 
figurin a la sol·licitud, quan l’activitat u objecte determinat de la subvenció es vegi 
modificat per causes imprevistes o sigui d’impossible compliment, l’òrgan competent 
del Consell de Mallorca podrà resoldre aplicar la quantitat concedida a la nova 
activitat o objecte. 

L’òrgan competent del Consell de Mallorca podrà anular total o parcialment 
aquesta subvenció, en cas d’incompliment per part de la Federació, d’alguna de les 
obligacions previstes en aquest conveni, així com exigir el reintegrament de la 
subvenció en cas d’incompliment. 

La Federació en aquest cas vindrà obligada al reintegrament de les quantitats 
rebudes i dels interessos de demora que corresponguin, tot això prèvia la tramitació 
del corresponent procediment previst a les lleis, que en tot cas serà contradictori i 
garantit sempre el dret de l’interessat a l’audiència. 

Si el procediment de reintegrament s’hagués iniciat com a conseqüència de 
fets que poguessin ser constitutius d’infracció administrativa, aquesta es posarà en 
coneixement de l’òrgan competent per a la iniciació del corresponent procediment 
sancionador. 
 

11.- Durada 

El present conveni, de caràcter administratiu, tindrà vigència des de la data de 
signatura, fins dia 31 d’octubre 2013. 

12.- Resolució 

El present conveni es podrà extingir per expiració del temps convingut, i podrà 
rescindir-se per qualsevol de les parts, mitjançant denúncia d’alguna d’elles, que serà 
comunicada a l’altra amb una antelació mínima de quinze dies, o per alguna de les 
següents causes: 

1. El mutu acord de les parts, que s’haurà de formalitzar per escrit. 

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

3. La impossibilitat sobrevinguda, legal o material, de poder dur a terme l’objecte 
del conveni. 
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13.- Acord de Funcionament del programa l’Esport per a l’Edat Escolar a 
Mallorca.  

La signatura del present conveni compromet a les parts sotasignants a respectar 
l’Acord de Funcionament del programa l’Esport per a l’Edat Escolar a Mallorca 
signat per la presidenta de la Federació de Gimnàstica de les Illes Balears i el 
Director Insular d’Esports.  

14.- Ús d’instal·lacions esportives.  
La Direcció Insular d’Esports es compromet a facilitar a la Federació l’ús de 

les instal·lacions esportives de Sant Ferran previ acord entre ambdues parts. 
 

Les instal·lacions esportives on es duen a terme les activitats del Programa 
l’Esport per a l’Edat Escolar han d’estar homologades, si escau, per la federació, 
igualment han de tenir les autoritzacions que siguin necessàries per dur a terme 
l’activitat per part de l’organisme competent. 

 
L’accés a les instal·lacions esportives on es duen a terme partits, competicions 

o activitats del Programa l’Esport per a l’Edat Escolar a Mallorca és lliure i de 
caràcter gratuït. 

En cas d’incompliment la federació esportiva corresponent haurà d’informar 
per escrit d’ofici o a instància de la Direcció Insular d’Esports del Consell de 
Mallorca, sobre els fets esdevinguts. 

 
L’incompliment d’aquests requisits per parts dels clubs o de les entitats 

esportives pot ésser motiu de denegació de qualsevol de les línies d’ajudes i de 
subvencions d’aquesta institució. 

 
15.- Competència jurisdiccional 

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

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

 

El vicepresident de Cultura, Patrimoni i 
Esports del Consell de Mallorca            

La Presidenta de la Federació  

De Gimnàstica de les Illes Balears 

  

Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per vint-i-sis vots a favor (PP i PSOE), 
cap vot en contra i tres abstencions (MÉS per Mallorca). 
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DEPARTAMENT D’HISENDA I FUNCIÓ PÚBLICA 

PUNT 19. DEROGACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE 
LA TAXA PEL TRACTAMENT DELS RESIDUS URBANS DE L’ILLA DE 
MALLORCA. 

Es dóna compte de la següent proposta de la consellera executiuva d’Hisenda i Funció 
Pública: 

“Atès el Dictamen 65/2013, de 13 de juny de 2013 del Consell Consultiu de les Illes 
Balears. 

Atesa la memòria justificativa del Director Insular de Residus del Departament de 
Medi Ambient de data 2 de juliol de 2013 relativa a la necessitat de derogar 
l’ordenança reguladora de la taxa pel tractament dels residus urbans de l’Illa de 
Mallorca. 

Atès l’informe jurídic del Cap del Servei Jurídic de la DIR de data 4 de juliol de 2013 
pel qual s’informa favorablement la derogació de l’ordenança reguladora de la taxa 
pel tractament dels residus urbans de l’Illa de Mallorca. 

Atès l’informe de la Secretaria General del Consell Insular de Mallorca de data 12 de 
juliol de 2013. 

Atès l’informe de la Intervenció General del Consell Insular de Mallorca de data 12 
de juliol de 2013. 

Per tot el que s'ha exposat i atès l’article 6.d.1 del Decret de dia 15 de juliol pel qual 
es determina l’organització del Consell de Mallorca, modificat pel decret de dia 10 
d’octubre de 2011, la consellera executiva del Departament d’Hisenda i Funció 
Pública eleva al Ple del Consell de Mallorca la següent proposta d' 

 
ACORD 

   
1.- Aprovar inicialment la derogació de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa 
pel tractament dels residus urbans de l’Illa de Mallorca aprovada 
originàriament  pel Ple de la Corporació en sessió de dia 23 de desembre de 
1996 (Bocaib núm. 162 de 31 de desembre de 1996) i de les seves posteriors 
modificacions la darrera de les quals es publicà definitivament al BOIB núm. 
196 de 31 de desembre de 2011.  
 
2.- De conformitat amb allò que disposa l'article 17.1  del RDL 2/2004, de dia 5 de 
març, pel que s'aprova el Text refós de la Llei  reguladora de les hisendes locals, el 
present Acord provisional s'exposarà al públic en el tauler d'anuncis d'aquest Consell 
de Mallorca durant el termini de trenta dies hàbils, amb la finalitat de que els 
interessats puguin examinar l'expedient i presentar les reclamacions que estimin 
oportunes. 
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3.- Aquesta exposició al públic s'anunciarà en el BOIB, i també en un diari dels de 
major difusió de la Comunitat Autònoma i el seu termini serà comptador a partir del 
dia següent de la  publicació en el BOIB o des de la publicació en el diari si aquesta és 
posterior. 
 
4.-. 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'article17.3 del RDL 2/2004, de dia 5 de març, pel que s'aprova el Text refós de la 
Llei  reguladora de les hisendes locals.   
   
5.- Declarar la vigència de la tarifa de tractament dels residus urbans aprovada pel Ple 
de la corporació en data  10 de novembre de 2011 per import de 131,50 €/tona de 
residus, IVA no inclòs, que han d’abonar els usuaris del servei públic insularitzat de 
gestió dels residus urbans de l’Illa de Mallorca a l’empresa concessionària.  Això, de 
conformitat als apartats XII.2 i XV.2 del Reglament d’explotació del servei de gestió 
dels residus sòlids urbans de Mallorca, aprovat pel Ple de 4 d’octubre de 1993 (Bocaib 
núm. 130 de 26 d’octubre de 1993) i modificat per Acord de Ple de 4 de desembre de 
1995 (Bocaib núm. 101, de 28 de desembre de 1995).”    
 
La Sra. ROIG (consellera executiva d’Hisenda i Funció Pública) explica que el 
punt 19 i el punt 20 estan relacionats amb el mateix tema i versen sobre les 
negociacions de les dues ordenances: una que regula la taxa per tractament de 
residus sòlids urbans i l’altra la que regula la taxa de tractament de residus de 
construcció, demolició, voluminosos i pneumàtics fora ús de l’illa de Mallorca. 

El motiu de la derogació d’aquestes ordenances sorgeix arran d’un informe 
jurídic emès pel secretari general de la Corporació allà on diu que aquests 
serveis no s’ha de cobrar via taxes i, per tant, no han d’anar regulats per 
ordenances sinó que són preus privats i, per tant, s’han de fixar damunt tarifa. 

Per acabar afirma que amb aquests dos expedients únicament deroguen les 
ordenances vigents i mantenen les tarifes que hi havia abans previstes en 
aquestes ordenances. 

La Sra. PALOU (MÉS per Mallorca) diu que intervé per reproduir una mica el 
debat que va tenir lloc a la Comissió Informativa. 

Allà varen ser informats que per part de Secretaria General tenen previst que es 
mantengui el període d’exposició pública dels preus, quan pertoqui, i li 
agradaria que la consellera, com a mínim, deixi constància en acta d’aquest fet 
perquè, tot i que efectivament no és objecte de la discussió ni del debat d’avui, 
sí que des de MÉS per Mallorca constaten la necessitat de manifestar per escrit 
aquesta previsió perquè no hi ha cap empara legal al respecte i l’única empara 
que li podrien donar és que avui consti en acta i que, en base a això, es recordi 
a l’hora d’aprovar el preu privat vigent perquè, com a mínim, se sotmeti a 
exposició pública com venia fent-se fins ara. 
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La Sra. GARRIDO (PSOE) anuncia el vot favorable del Grup Socialista tant al 
punt 19 com al punt 20, del qual creu que es pot mantenir el mateix debat en 
aquest punt ja que no hi ha molta més cosa a haver-hi de dir. 

Tot i això i seguint una mica la línia de la Sra. Palou, vol manifestar que la 
diferència entre taxa i tarifa la coneixen i és el límit que li poden posar. Això ja 
ho varen dir a la Comissió Informativa i depèn un poc de l’ànim del govern i de 
la seva intenció. 

Puntualitza que la taxa té el límit en quant a la prestació de servei però la tarifa 
no i, per tant, des del Ple el seu Grup demana que quan arribi el mes de 
setembre o d’octubre, quan sigui l’hora d’aprovar la tarifa –que no taxa–, doncs 
sigui una tarifa aprovada pel Ple, que tengui l’exposició pública que fins ara 
havia tengut la taxa i, per tant, totes les garanties per part de tothom a l’hora de 
poder-hi presentar al·legacions o suggeriments en quant als càlculs i, el que és 
més important, que tengui el límit del servei, un límit que no l’imposa la llei 
però que creu que l’ha d’imposar el Consell de Mallorca perquè sap que forma 
també part de l’ànim del govern. 

Assegura que tot això no és una crítica sinó que vol fer palès, en aquests 
moments, que aquests han de ser els tres objectius a perseguir: aprovació per 
part del Ple, tenir les mateixes garanties que l’aprovació d’una taxa i tenir el 
mateix límit que l’aprovació d’una taxa. 

La Sra. ROIG recorda que ja va manifestar en Comissió Informativa que les 
tramitacions de tarifes evidentment també estarien sotmeses a tots els informes 
jurídics i tècnics que determinin quins han de ser els terminis d’aprovació i 
publicació i, ara per ara, just estan derogant les ordenances. 

Li comenta a la Sra. Palou que ja va dir que el govern s’atendria als informes 
de Secretaria General al respecte, és a dir, que si Secretaria General indica que 
és convenient la publicació, doncs l’equip de govern no tendrà cap 
inconvenient en fer-la. 

Fins i tot, si Secretaria General no ho digués, creu que per un sentit de 
transparència –i més després d’haver aprovat un codi ètic– no seria gens ètic 
dur a aprovació unes tarifes sense que es publicassin perquè tothom pogués 
formular-hi les al·legacions adients dins termini i més tenint en compte que 
afecten tots els ciutadans de l’illa de Mallorca. 

Per tant, insisteix que no hi haurà cap inconvenient al respecte, en aquest sentit, 
per part de l’equip de govern per fer la corresponent publicació a l’hora 
d’aprovar les tarifes sobretot perquè els ciutadans sàpiguen exactament quines 
tarifes s’aplicaran. 

La Sra. PALOU anuncia que el seu Grup s’abstendrà tant al punt 19 com al 
punt 20 i afegeix que quan han anat a fer la consulta de l’expedient han detectat 
que a l’informe de fiscalització prèvia hi ha una observació que diu que s’hi ha 
d’incorporar l’informe de l’Institut Balear de la Dona. 
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Recorda que just fa uns moments acaben de nomenar un representant del 
Consell de Mallorca a l’Institut Balear de la Dona i que es passen “per l’arc del 
triomf” el fet que l’informe no hi sigui ja que, malgrat això, duen l’expedient a 
Ple i, per això, el seu Grup s’abstendrà en aquesta votació. 

Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per vint-i-set vots a favor (PP i PSOE), 
cap vot en contra i tres abstencions (MÉS per Mallorca). 

PUNT 20. DEROGACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE 
LA TAXA PEL TRACTAMENT DELS RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ, 
DEMOLICIÓ, VOLUMINOSOS I PNEUMÀTICS FORA D’ÚS DE L’ILLA DE 
MALLORCA. 

Es dóna compte de la següent proposta de la consellera executiuva d’Hisenda i Funció 
Pública: 

“Atès el Dictamen 65/2013, de 13 de juny de 2013 del Consell Consultiu de les Illes 
Balears. 

Atesa la memòria justificativa del Director Insular de Residus del Departament de 
Medi Ambient de data 2 de juliol de 2013 relativa a la necessitat de derogar 
l’ordenança reguladora de la taxa pel tractament dels residus urbans de l’Illa de 
Mallorca. 

Atès l’informe jurídic del Cap del Servei Jurídic de la DIR de data 4 de juliol de 2013 
pel qual s’informa favorablement la derogació de l’ordenança reguladora de la taxa 
pel tractament dels residus de construcció, demolició, voluminosos i pneumàtics fora 
d’ús de l’Illa de Mallorca.  

Atès l’informe de la Secretaria General del Consell Insular de Mallorca de data 12 de 
juliol de 2013. 

Atès l’informe de la Intervenció General del Consell Insular de Mallorca de data 12 
de juliol de 2013. 

Per tot el que s'ha exposat i atès l’article 6.d.1 del Decret de dia 15 de juliol pel qual 
es determina l’organització del Consell de Mallorca, modificat pel decret de dia 10 
d’octubre de 2011, la consellera executiva del Departament d’Hisenda i Funció 
Pública eleva al Ple del Consell de Mallorca la següent proposta d' 

 
ACORD 

   
1.- Aprovar inicialment la derogació de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa pel 
tractament dels residus de construcció, demolició, voluminosos i pneumàtics fora d’ús 
de l’Illa de Mallorca, originàriament aprovada pel Ple de la Corporació en sessió de 
dia 6 d’octubre de 2003 (BOIB núm. 143, de 16 d’octubre de 2003) i les seves 
posteriors modificacions la darrera de les quals s’aprovà definitivament pel Ple de la 
Corporació de data 4 de juny de 2009 (BOIB núm. 89, de 18 de juny de 2009). 
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2.- De conformitat amb allò que disposa l'article 17.1  del RDL 2/2004, de dia 5 de 
març, pel que s'aprova el Text refós de la Llei  reguladora de les hisendes locals, el 
present Acord provisional s'exposarà al públic en el tauler d'anuncis d'aquest Consell 
de Mallorca durant el termini de trenta dies hàbils, amb la finalitat de que els 
interessats puguin examinar l'expedient i presentar les reclamacions que estimin 
oportunes. 
 
3.- Aquesta exposició al públic s'anunciarà en el BOIB, i també en un diari dels de 
major difusió de la Comunitat Autònoma i el seu termini serà comptador a partir del 
dia següent de la  publicació en el BOIB o des de la publicació en el diari si aquesta és 
posterior. 
 
4.-. 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'article17.3 del RDL 2/2004, de dia 5 de març, pel que s'aprova el Text refós de la 
Llei  reguladora de les hisendes locals.   
   
5.- Declarar la vigència de les tarifes del tractament dels residus de construcció, 
demolició, voluminosos i pneumàtics fora d’ús de l’Illa de Mallorca,  
aprovades pel Ple de la Corporació en data 5 de març de 2009 i que son les 
següents:       
 
 

RESIDU TARIFA 2009 
€/tona  

Residu de construcció i demolició 43,35 (*) 
Pneumàtic fora d’ús 116,04 
Residu voluminós: línia blanca amb CFC 557,78 
Residu voluminós: línia blanca sense CFC 346,61 
Residu voluminós: línia marró 756,71 
Residu voluminós: resta 184,53 
 
(*) Modificant els paràmetres de densitats a da=1 i db=1,2. 
 
La tarifa a aplicar als residus de la construcció i demolició que continguin impropis, 
serà la que resulta d’aplicar la correcció per densitats, segons la fórmula següent:  
 
Tarifa a aplicar = Tarifa RCD x Factor corrector (Fc) 
 
Essent Fc igual a: 
 
 e2(da-do)  Si la densitat és menor que a 
 1  Per a densitats compreses entre a i b 
 e0,5(db-do) Si la densitat és major que b’’ 
 
Inicialment es proposen els següents valors inicials per als paràmetres “a” i “b” que 
s’han d’entendre com a revisables, donada la falta d’experiència. 
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- a=1,00 t/m3. 
- b=1,20 t/M3. 
- do=Densitat del residus amb impropis. 

 
Taula de pesos i densitats per a la correcció de la tarifa en funció dels impropis 
 

Densitat (t/m3) Pes de la cubeta (kg) 
0,35 1.575 
0,40 1.800 
0,45 2.025 
0,50 2.250 
0,55 2.475 
0,60 2.700 
0,65 2.925 
0,70 3.150 
0,75 3.375 
0,80 3.600 
0,85 3.825 
0,90 4.050 
0,95 4.275 
1,00 4.500 
1,05 4.725 
1,10 4.950 
1,15 5.175 
1,20 5.400 
1,25 5.625 
1,30 5.850 
1,35 6.075 
1,40 6.300 

Volum mitjà de la cubeta 4,5 m3.  
 

Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per vint-i-set vots a favor (PP i PSOE), 
cap vot en contra i tres abstencions (MÉS per Mallorca). 

La Sra. PRESIDENTA fa saber que a les 12 h s’ha convocat una concentració 
per guardar un minut de silenci a la plaça de Cort amb motiu de l’accident de 
Santiago de Compostela i anuncia que, si no hi ha inconvenient per part de cap 
grup, doncs arribada l’hora se suspendria momentàniament el Ple durant el 
temps necessari per poder assistir al minut de silenci amb les altres institucions. 

DEPARTAMENT DE BENESTAR SOCIAL 

PUNT 21. PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ DEL RECONEIXEMENT 
EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS DE L’INSTITUT MALLORQUI D’AFERS 
SOCIALS (EXP. REC 03/2013). 
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Es dóna compte de la següent proposta de la consellera executiva de Benestar Social: 

“1. S'han presentat factures corresponents a béns i serveis prestats amb destí a 
l’Institut Mallorquí d’Afers Socials durant els anys 2009, 2011, 2012 i 2013 amb 
entrada l’any 2013 i que no han seguit el procediment legalment establert, no tenen 
crèdit suficient 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 dels crèdits que se detallen a la relació 
adjunta, que fan un total de CENT SETANTA MIL NOU-CENTS TRENTA-
QUATRE EUROS AMB NORANTA SET CÈNTIMS (170.934,97€) 

2n. Autoritzar, disposar i reconèixer les obligacions a favor dels tercers que s’inclouen 
a la relació adjunta,  amb càrrec a les aplicacions de l’exercici 2013 que s’hi indiquen,  
per  import total de CENT SETANTA MIL NOU-CENTS TRENTA-QUATRE 
EUROS AMB NORANTA SET CÈNTIMS (170.934,97€) 

3r. Proposar al director gerent de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials l’ordenament 
dels pagaments.” 

La Sra. CIRER (consellera executiva de Benestar Social) intervé per aclarir, en 
quant a aquest punt, que ja ha manifestat de forma reiterada que el 
reconeixement extraordinari de crèdit no creu que sigui la forma de procedir 
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que pertoqui –i amb això estan d’acord amb l’oposició– a l’hora de tramitar les 
factures i els pagaments pendents de la institució. 

No obstant això i pel que fa a aquest reconeixement extrajudicial de crèdit, 
explica que està conformat per 5 tipus de factures. Dues d’elles fan referència a 
subministraments (un elèctric i un de carburant), una altra correspon a places 
concertades amb dues entitats de l’àrea de Persones amb Discapacitats que 
estaven fora de contracte però que ja s’ha regularitzat el tema de les relacions 
amb les entitats i, finalment, hi ha una sèrie de factures d’anys anteriors. 

Pel que fa als subministraments, comenta que són coneguts perquè també n’hi 
ha d’altres departaments i corresponen a consum elèctric i carburant. 
Concretament el carburant és gasoli de calefacció de les residències que 
subministra Repsol. 

Puntualitza que s’ha fet un concurs per poder tenir una relació contractual entre 
proveïdor i client –IMAS en aquest cas– però el concurs s’ha declarat desert. 
S’han intentat altres vies, sense èxit, perquè la relació contractual sigui 
conforme a dret i ara estan intentant, amb l’ajuda de la consellera d’Hisenda i 
Funció Pública, normalitzar aquestes relacions atès que es tracta de 
subministraments imprescindibles per al bon funcionament de la casa. 

La Sra. PALOU (MÉS per Mallorca) agraeix profusament a la Sra. Cirer la 
seva explicació atès que no va ser possible rebre-la a la Comissió Informativa i 
s’acordà que la rebrien avui.  

Alhora aprofita per encoratjar la Sra. Cirer que fer aquest concurs de 
subministrament, d’una manera que sigui ajustada a llei, que eviti el fet de dur 
a Ple reconeixements extrajudicials de crèdits per aquest tema. 

Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per devuit vots a favor (PP), cap vot en 
contra i dotze abstencions (PSOE i MÉS per Mallorca). 

II) PART DE CONTROL 

PUNT 22. 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) APROVACIÓ EXPEDIENT LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DEL 
CONSELL DE MALLORCA CORRESPONENT A L’EXERCICI DE 2012. 

Aquest Consell, d’acord amb el disposat en l’article 191 del Text refós de  la Llei reguladora 
de les Hisendes Locals, aprovat per Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRLRHL) i 
l’article 89 del RD 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el Capítol Primer del 
Títol VI de l’esmentada llei ha confeccionat la liquidació del Pressupost corresponent a 
l’exercici de 2012, la qual presenta els següents quadres resum: 
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 RESULTAT PRESSUPOSTARI A 31/12/12    

 CONCEPTES DRETS 
RECONEGUTS 

NETS 

OBLIGACIONS 
RECONEGUDES 

NETES 

AJUSTOS RESULTAT 
PRESSUPOSTARI 

a) Operacions corrents 247.390.304,91 202.067.705,31  45.322.599,60 

b) Altres operacions no financeres 30.077.072,23 47.843.871,04  -17.766.798,81 

      

1. 
Total operacions no financeres [a) 
+ b)] 

277.467.377,14 249.911.576,35  27.555.800,79 

2. Actius financers 78.146,82 78.146,82  0,00 

3. Passius financers 44.933.195,87 25.995.267,53  18.937.928,34 

      

 
Resultat pressupostari de 
l'exercici 

322.478.719,83 275.984.990,70   46.493.729,13 

 AJUSTOS     

      

4. Crèdits gastats finançatsamb RTGG  0,00  

5. Desviacions de finançament negatives  
42.068.562,9

9 
 

6. Desviacions de finançament positives  
38.961.588,2

6 
3.106.974,73 

      

 Resultat pressupostari ajustat       49.600.703,86 

 
 
ESTAT DE ROMANENT DE TRESORERIA A 
31/12/12    

    

1.- FONS LÍQUIDS A LA TRESORERIA   54.134.884,99 

    

2.-DEUTORS PENDENTS DE COBRAMENT   318.424.875,82 

        Del Pressupost Corrent  173.670.264,50  

        De Pressuposts Tancats  144.739.558,57  

        D'operacions No Pressupostàries  250.876,78  

Cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva  235.824,03  

    

3.- OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT   106.924.818,77 

        Del  Pressupost Corrent  87.230.424,79  

        De Pressuposts Tancats  8.705.385,82  

        D'operacions No Pressupostàries  11.071.769,86  

Pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva  82.761,70  
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I.- ROMANENT DE TRESORERIA 
TOTAL(1+2-3)   265.634.942,04 

    

II. Saldos de dubtós cobrament   17.801.737,19 

III. Excés de finançament afectat   193.171.286,19 

IV.ROMANENT DE TRESORERIA PER A DG (I-II-III) 54.661.918,66 
 
 
D’acord amb l’article 191.3 del  ja esmentat TRLRHL i l’article 90 del mencionat RD 
500/1990, i havent estat informada aquesta liquidació per la Intervenció general, aquesta 
Presidència emet el següent 
 
 

DECRET: 
 
 
 1.- Aprovar la liquidació del Pressupost del Consell de Mallorca corresponent a 
l’exercici de 2012 amb un romanent de tresoreria total de 265.634.942,04 euros (dos-cents 
seixanta-cinc milions sis-cents trenta-quatre mil nou-cents quaranta-dos euros i quatre 
cèntims), un romanent per a despeses generals de 54.661.918,66 euros (cinquanta-quatre 
milions sis-cents seixanta-un mil nou-cents divuit euros i seixanta-sis cèntims)  i un resultat 
pressupostari ajustat de 49.600.703,86 euros (quaranta-nou milions sis-cents mil set-cents tres 
euros i vuitanta-sis cèntims). 
 
 2.- Donar compte de l’aprovació d’aquesta liquidació al Ple del Consell de Mallorca 
d’acord amb l’establert en l’art. 193.4 del TRLRHL. 

Es donen per assabentats. 

c) APROVACIÓ EXPEDIENT LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE 
L’INSTITUT MALLORQUÍ D’AFERS SOCIALS, CORRESPONENT A 
L’EXERCICI 2012. 

Vista la proposta d’aprovació de la liquidació del Pressupost de l’Institut Mallorquí d’Afers 
Socials formulada pel seu President, d’acord amb el que disposen els Estatuts que regulen el 
seu funcionament, i amb el disposat en l’article 192 del Text refós de  la Llei reguladora de 
les Hisendes Locals, aprovat per Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRLRHL), 
s’ha confeccionat la liquidació del Pressupost de l’esmentat Institut corresponent a l’exercici 
de 2012, presentant els següents quadres resum: 
 
 

RESULTAT PRESSUPOSTARI A 31/12/2012    

CONCEPTES DRETS 
RECONEGUTS 

NETS 

OBLIGACIONS 
RECONEGUDE

S NETES 

AJUSTOS RESULTAT 
PRESSUPOSTARI 

Operacions corrents 126.617.838,55 129.073.277,77  -2.455.439,22 
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Altres operacions no financeres 1.045.612,97 2.156.840,15  -1.111.227,18 

     
Total operacions no financeres [a) 
+ b)] 

127.663.451,52 131.230.117,92  -3.566.666,40 

Actius financers 93.975,54 91.466,78  2.508,76 

Passius financers 0,00 0,00  0,00 

     
Resultat pressupostari de 
l'exercici 

127.757.427,06 131.321.584,70   -3.564.157,64 

     
Crèdits gastats finançats amb 
RTGG 

  2.816.313,88  

Desviacions de finançament 
negatives 

  1.115.418,09  

Desviacions de finançament 
positives 

  4.190,91  

     

Resultat pressupostari ajustat       363.383,42 

 

ESTAT DE ROMANENT DE TRESORERIA A 31/12/2012  

    

1.- FONS LÍQUIDS A LA TRESORERIA   1.441.669,84 

    

2.-DEUTORS PENDENTS DE COBRAMENT   59.201.579,81 

        De Pressupost corrent  55.922.942,58  

        De Pressupost Tancat  3.278.377,93  

        D'operacions No Pressupostàries  259,30  

Cobrament realitzats pendents d'aplicació definitiva  0,00  

    

3.- OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT   54.370.378,66 

        Del  Pressupost Corrent  43.679.476,84  

        De Pressuposts Tancats  10.012.894,49  

        D'operacions No Pressupostàries  678.664,02  

Pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva  656,69  

    

I.- ROMANENT DE TRESORERIA TOTAL(1+2+3) 6.272.870,99 

    

II. Saldos de dubtós cobrament   1.644.801,99 

III. Excés de finançament afectat   2.921.424,84 

IV.ROMANENT DE TRESORERIA PER A DG (I-II-III) 1.706.644,16 
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D’acord amb l’article 191.3 de l’esmentat TRLRHL i l’article 90 del RD 500/1990, i havent 
estat informada aquesta liquidació per la Interventora General, aquesta Presidència emet el 
següent 
 

DECRET: 
 

1.- Aprovar la liquidació del Pressupost de l’Institut de l’IMAS corresponent a 
l’exercici de 2012 amb un Romanent de Tresoreria Total de 6.272.870,99 euros (sis milions 
dos-cents setanta-dos mil vuit-cents setanta euros i noranta-nou cèntims), un Romanent de 
Tresoreria per a Despeses Generals de 1.706.644,16 euros (un milió set-cents sis mil sis-cents 
quaranta-quatre euros i setze cèntims) i un Resultat Pressupostari ajustat de  363.383,42 euros 
(tres-cents seixanta-tres mil tres-cents vuitanta-tres euros i quaranta-dos cèntims). 

 
 2.- Donar compte de l’aprovació d’aquesta liquidació al Ple del Consell de Mallorca 
d’acord amb l’establert en l’art. 193.4 del TRLRHL. 

Es donen per assabentats. 

d) APROVACIÓ EXPEDIENT LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE 
L’AGÈNCIA DE PROTECCIÓ DE LA LEGALITAT URBANÍSTICA I 
TERRITORIAL DE MALLORCA, CORRESPONENT A L’EXERCICI 2012. 

Vist la proposta d’aprovació de la liquidació del Pressupost de l’Agència de protecció de la 
legalitat urbanística i territorial de Mallorca formulada pel Consell de Direcció de l’Agència 
en data 23 de maig de 2012, d’acord amb el que disposen els Estatuts que regulen el seu 
funcionament, i amb el disposat en l’article 192 del Text refós de  la Llei reguladora de les 
Hisendes Locals, aprovat per Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRLRHL), s’ha 
confeccionat la liquidació del Pressupost de l’esmentat Institut corresponent a l’exercici de 
2012, presentant els següents quadres resum: 
 
 

RESULTAT PRESSUPOSTARI A 31/12/12    

CONCEPTES DRETS 
RECONEGUTS 

NETS 

OBLIGACIONS 
RECONEGUDE

S NETES 

AJUSTOS RESULTAT 
PRESSUPOSTARI 

Operacions corrents 4.901.040,78 831.712,48  4.069.328,30 

Altres operacions no financeres 0,00 0,00  0,00 

     
Total operacions no financeres [a) 
+ b)] 

4.901.040,78 831.712,48  4.069.328,30 

Actius financers 0,00 0,00  0,00 

Passius financers 0,00 0,00  0,00 

     
Resultat pressupostari de 
l'exercici 

4.901.040,78 831.712,48   4.069.328,30 
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Crèdits gastats finançats amb 
RTGG 

  0,00  

Desviacions de finançament negatives de l'exercici  0,00  

Desviacions de finançament positives de l'exercici  0,00  

     

Resultat pressupostari ajustat       4.069.328,30 

 
 
 

ESTAT DE ROMANENT DE TRESORERIA A 31/12/12  

    

1.- FONS LÍQUIDS A LA TRESORERIA   928.660,49 

    

2.-DEUTORS PENDENTS DE COBRAMENT   6.875.276,66 

        Del Pressupost Corrent  4.381.524,74  

        De Pressuposts Tancats  2.493.751,92  

        D'operacions No Pressupostàries  0,00  

Cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva  0,00  

    

3.- OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT   250.888,14 

        Del  Pressupost Corrent  71.921,23  

        De Pressuposts Tancats  0,00  

        D'operacions No Pressupostàries  178.966,91  

Pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva  0,00  

    

I.- ROMANENT DE TRESORERIA TOTAL(1+2+3) 7.553.049,01 

    

II. Saldos de dubtós cobrament   1.597.021,10 

III. Excés de finançament afectat   2.789,72 

IV.ROMANENT DE TRESORERIA PER A DG (I-II-III) 5.953.238,19 
 

1.- Aprovar la liquidació del Pressupost de l’Agència de protecció de la 
legalitat urbanística i territorial de Mallorca corresponent a l’exercici de 2012 amb un 
Romanent de Tresoreria Total de 7.553.049,01 euros  (set milions cinc-cents 
cinquanta-tres mil vuit-cents quaranta-nou euros i un cèntim), un Romanent per a 
Despeses Generals de 5.953.238,19 euros (cinc milions nou-cents cinquanta-tres mil 
dos-cents trenta-vuit euros i dinou  cèntims) i un Resultat Pressupostari ajustat de 
4.069.328,30 euros (quatre milions seixanta nou mil tres-cents vint-i-vuit euros i 
trenta  cèntims). 

 
 2.- Donar compte de l’aprovació d’aquesta liquidació al Ple del Consell de Mallorca 
d’acord amb l’establert en l’art. 193.4 del TRLRHL. 
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Es donen per assabentats. 

e) APROVACIÓ EXPEDIENT LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE 
L’INSTITUT DE L’ESPORT HÍPIC DE MALLORCA, CORRESPONENT A 
L’EXERCICI DE 2012. 

Vist la proposta d’aprovació de la liquidació del Pressupost de l’Institut de l’Esport Hípic de 
Mallorca formulada pel President de l’Institut, d’acord amb el que disposen els Estatuts que 
regulen el seu funcionament, i amb el disposat en l’article 192 del Text refós de  la Llei 
reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març 
(TRLRHL), s’ha confeccionat la liquidació del Pressupost de l’esmentat Institut corresponent 
a l’exercici de 2012, presentant els següents quadres resum: 
 

RESULTAT PRESSUPOSTARI A 31/12/12    

CONCEPTES DRETS 
RECONEGUTS 

NETS 

OBLIGACIONS 
RECONEGUDE

S NETES 

AJUSTOS RESULTAT 
PRESSUPOSTA

RI 

Operacions corrents 3.548.399,66 2.884.814,41  663.585,25 

Altres operacions no 
financeres 

0,00 30.698,41  -30.698,41 

     
Total operacions no 
financeres [a) + b)] 

3.548.399,66 2.915.512,82  632.886,84 

Actius financers 0,00 0,00  0,00 

Passius financers 0,00 0,00  0,00 

     
Resultat pressupostari de 
l'exercici 

3.548.399,66 2.915.512,82   632.886,84 

     
Crèdits gastats finançats amb 
RTGG 

  0,00  

Desviacions de finançament negatives de 
l'exercici 

 0,00  

Desviacions de finançament positives de 
l'exercici 

 0,00  

     

Resultat pressupostari ajustat       632.886,84 

 

ESTAT DE ROMANENT DE TRESORERIA A 31/12/12  

    

1.- FONS LÍQUIDS A LA TRESORERIA   202.032,03 

    

2.-DEUTORS PENDENTS DE COBRAMENT   1.112.142,24 

        Del Pressupost Corrent  819.429,73  
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        De Pressuposts Tancats  268.772,11  

        D'operacions No Pressupostàries  24.025,08  

Cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva  84,68  

    

3.- OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT   485.523,48 

        Del  Pressupost Corrent  367.890,42  

        De Pressuposts Tancats  45.406,92  

        D'operacions No Pressupostàries  72.226,14  

Pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva  0,00  

    

I.- ROMANENT DE TRESORERIA TOTAL(1+2+3) 828.650,79 

    

II. Saldos de dubtós cobrament   387.020,31 

III. Excés de finançament afectat   0,00 

IV.ROMANENT DE TRESORERIA PER A DG (I-II-III) 441.630,48 
 
 

D’acord amb l’article 191.3 del  ja esmentat TRLRHL i l’art. 90 del mencionat RD 
500/1990, i havent estat informada aquesta liquidació per la Intervenció General, 
aquesta Presidència emet el següent 

 
DECRET: 

 
 
 1.- Aprovar la liquidació del Pressupost de l’Institut de l’Esport Hípic de Mallorca 
corresponent a l’exercici de 2012 amb un Romanent de Tresoreria Total de 828.650,79 euros  
(vuit-cents vint-i-vuit mil cent sis-cents cinquanta euros i  setanta-nou cèntims), un Romanent 
de Tresoreria per a Despeses Generals de 441.630,48 euros (quatre-cents quaranta-un mil sis-
cents trenta euros i quaranta-vuit  cèntims) i un Resultat Pressupostari de ajustat de 
632.886,84 euros (sis-cents trenta-dos mil vuit-cents vuitanta-sis euros i vuitanta-quatre 
euros). 
 
 2.- Donar compte de l’aprovació d’aquesta liquidació al Ple del Consell de Mallorca 
d’acord amb l’establert en l’art. 193.4 del TRLRHL. 

Es donen per assabentats. 

PUNT 23. DONAR COMPTE DELS MEMBRES DE LA COMISSIÓ INSULAR 
D’ARTESANIA EN REPRESENTACIÓ DELS GRUPS POLÍTICS. 
 
Es dóna compte de la següent proposta de Presidència: 
 

L'article 42 ter.1 b) del Reglament Orgànic estableix que integra la Comissió Insular 
un mínim de 5 consellers electes i un màxim de 15. Tots els grups polítics hi han de 
formar part proporcionalment al número de consellers i conselleres que els 
representen en el Ple. 
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El Ple del Consell Insular de Mallorca, en sessió de dia 11 de juliol de 2013, va 
acordar determinar que el número màxim de membres que integraran la Comissió 
Insular d’Artesania de Mallorca serà de 7 membres i que el número de membres que 
corresponen a cadascun dels grups polítics en proporció a la representació que tenen 
en el Ple: 

- Consellers del Grup Partit Popular: 4 membres 

- Consellers del Grup Socialista: 2 membres 

- Consellers de Més per Mallorca: 1 membre 

El Grup Socialista i el Grup de consellers de Més per Mallorca han presentat les seves 
propostes. 

En conseqüència i de conformitat a l’anterior s’adscriuen els consellers següents 
com a representants titulars i suplents dels grups polítics a la Comissió Insular 
d’Artesania. 

Pel Grup de consellers del Partit Popular 

Titular: Sra. M. Magdalena García Gual 

Suplent: Sr. Antonio Llamas Márquez 

Titular: Sr. Josep Oliver Rebassa 

Suplent: Sra. Antònia Roca Bellinfante 

Titular: Sr. Bernat Roig Cabrer 

Suplent: Sr. Jaume Crespí Deyà 

Titular: Sra. Margalida Ginard Mesquida 

Suplent: Sr. Miquel Vidal Vidal 

Pel Grup Socialista al Consell de Mallorca: 

Titular:  Sra. Melchora Gómez Andrés 

Suplent: Sr. Francesc Dalmau Fortuny 

Titular:  Sr. Miquel Àngel Coll Canyelles 

Suplent: Sra. Mercedes Garrido Rodríguez 

Pel Grup de consellers Més per Mallorca: 

Titular: Sr. Joan Font Massot 
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Suplent: Sra. Maria Magdalena Palou Cànaves 

 

Es donen per assabentats. 

MOCIONS IMPULSORES O DE TRÀMIT  I DE CARÀCTER IDEOLÒGIC  

 
PUNT 24. MOCIÓ DEL GRUP SOCIALISTA SOBRE LES FREQÜÈNCIES 
D’ESTIU DE SERVEIS FERROVIARIS DE MALLORCA. 
 
Es dóna compte de la següent moció: 
 

“EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

L'1 de juliol entraven en vigor els nous horaris d'estiu dels Serveis Ferroviaris de 
Mallorca, que consisteixen en una dràstica reducció de freqüències, especialment en 
hores de matí, coincidint amb els horaris d'inici de la jornada laboral. 

Els primers dies ja s'han fet sentir les protestes dels usuaris perquè s'han generat 
retards, molèsties que s'han de sumar a la manca d'alternatives horàries i al fet que, 
degut a la reducció de revisors, molts dels usuaris han d'abonar el seu bitllet a 
l'arribada a l'estació intermodal, produint-se cues i nous retards causats per la política 
laboral de la SFM. 

SFM ha actuat amb total improvisació, anunciant inicialment uns horaris que va haver 
de retocar el mes de juny, incorporant trens de reforç matinal quan ja s'havien 
anunciat les reduccions de freqüències. En el mateix sentit, la improvisació s'ha fet 
palesa ja que varen anunciar el tancament estiuenc del metro de la UIB, i poques 
setmanes després, per pressions dels empresaris del polígon de Son Castelló, SFM ha 
anunciat que es mantindrà obert, amb un servei cada mitja hora entre les 6:30 i les 15 
hores. 

Aquests despropòsits en la gestió de SFM han estat denunciats per usuaris i 
treballadors, que no veren ateses les seves demandes, denunciant la manca de 
transparència de SFM. 

A aquest desgavell en la gestió s'hi han de sumar les notables pujades de tarifes, 
considerades abusives pels usuaris, donat que perjudiquen especialment a estudiants, 
pensionistes i membres de famílies nombroses, que han vist el bitllet senzill 
augmentat en un 58%. 

El resultat d'aquesta reducció d'horaris ha estat l'eliminació de 3 de cada 4 trens en 
hora punta, perjudicant especialment els usuaris de Marratxí i d'Inca, així com els 
usuaris del metro, tant a la UIB com a M2. Tot plegat una nova demostració de la 
mala gestió de l'actual Govern, que sembla voler desincentivar l'ús del ferrocarril amb 
la seva actuació. 

Per tot l’exposat, el GRUP SOCIALISTA AL CONSELL DE MALLORCA presenta 
pel seu debat i aprovació al proper Ple del Consell de Mallorca la següent MOCIÓ: 
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1. El Consell de Mallorca insta els Serveis Ferroviaris de Mallorca a revisar les 
freqüències de tren i metro aplicades des de l'1 de juliol del 2013, en el sentit 
d'augmentar el nombre de trens, especialment en hores punta i tenint en 
compte els horaris laborals. 

 
2. El Consell de Mallorca insta els Serveis Ferroviaris de Mallorca a reobrir els 

mesos de juliol i agost la línia denominada M2. 
 

3. El Consell de Mallorca insta els Serveis Ferroviaris de Mallorca a rebre als 
representants de les associacions d'usuaris i del comitè d'empresa i a tenir en 
compte les seves reclamacions.” 

La Sra. CANO (PSOE) explica que aquest mes de juliol han entrat en vigor els 
nous horaris d’estiu dels Serveis Ferroviaris de Mallorca que consisteixen en 
una reducció molt dràstica de les freqüències sobretot a les hores del matí quan 
la gent han d’anar a fer feina. 

Els primers dies va ser un caos ja que, a més de la reducció de freqüències, es 
varen llevar els revisors la qual cosa va generar moltes cues a l’Estació 
Intermodal. 

El seu Grup denuncia que s’hi ha actuat amb total improvisació i que, durant 
aquest mes de juliol, s’han hagut de retocar alguns dels horaris després d’haver-
ne parlat amb els empresaris del polígon de Son Castelló i amb la UIB. 

En aquest sentit, el Grup Socialista felicita per aquesta reculada però encara 
queden més serveis com la línia M2 o els del tren a Inca o Marratxí allà on els 
usuaris estan patint totes aquestes retallades. 

Tot això no ha estat denunciat només per l’oposició sinó també per les 
associacions d’usuaris i pels treballadors que no han vist ateses les seves 
demandes com sí que han estat ateses, per exemple, les dels empresaris del 
polígon. 

A tot això se li han de sumar les pujades de tarifes que són abusives ja que 
perjudiquen especialment els estudiants, els pensionistes i els membres de 
famílies nombroses en el pitjor moment de la crisi quan han vist incrementats 
els bitllets en quasi un 58%. 

Tres de cada quatre trens en hora punta s’han reduït i això, en temporada alta –
en l’estiu– quan no tothom té vacances perquè és una illa turística, està 
generant moltes molèsties i dificultats als treballadors i treballadores, sobretot 
als usuaris de Marratxí i d’Inca. 

Tot això és una demostració de la mala gestió i la improvisació contínua que ha 
demostrat el Govern de les Illes Balears. 

Per aquest motiu, perquè el Consell de Mallorca té competències en matèria de 
transports a nivell estatutari i perquè poden pressionar per beneficiar els 
interessos generals dels usuaris del transport públic de Mallorca, proposen 
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instar el Serveis Ferroviaris de Mallorca a revisar les freqüències de tren i 
metro que s’estan aplicant des d’1 de juliol per veure si de cara al mes d’agost 
poden esmenar aquesta qüestió. 

També proposen instar a reobrir, en el mes d’agost, la línia denominada M2 la 
qual es va posar en marxa no fa gaire, va resultar ser tot un encert però ara s’ha 
eliminat i insten també a rebre els representants de les associacions d’usuaris i 
el comitè d’empresa i a tenir en compte les seves reclamacions. 

La Sra. CAMPOMAR (MÉS per Mallorca) anuncia que el seu Grup donarà 
suport a aquesta moció. 

A continuació indica que MÉS per Mallorca opina que el transport públic és un 
servei bàsic i més en aquests moments. 

El Partit Popular es va gastar 345M€ en fer un metro del qual ara redueix, 
gairebé al mínim, les seves freqüències. Aquest metro, a més a més, es va fer 
amb presses i de mala manera –atès que després es va negar i va haver de ser 
arreglat–, sense passar per informació pública, que ni tan sols no arriba fins al 
Parc Bit i que va ser inclòs, en el darrer moment, en el Pla Director Sectorial de 
Transports. 

El metro de Palma, com totes les megainfraestructures fetes pel Partit Popular, 
presenta tota classe d’inconvenients i, a més a més, no pot ni donar el servei 
que toca als ciutadans i s’encareix el seu manteniment. 

El seu Grup està a favor del transport públic, com ja va quedar palès al darrer 
Ple on presentaren una moció a favor del tren de Llevant el qual sí que va ser 
planificat –no com el metro–, és més sostenible i no té soterraments que 
resulten molt costosos de mantenir. 

Reitera que donaran suport a la moció del Grup Socialista perquè creuen en el 
transport públic i perquè consideren que les institucions públiques han de donar 
suport al transport públic ara que la ciutadania passa per dificultats i la 
mobilitat ha esdevengut un element important en la seva vida quotidiana. 

La Sra. GARCIA (PP) anuncia que el seu Grup votarà en contra d’aquesta 
moció per moltes raons que explicarà, breument, a continuació. 

En primer lloc assegura que és totalment fals que s’hagi reduït el nombre de 
revisors sinó que senzillament la tendència és que, a poc a poc, es vagin 
comprant els bitllets a les estacions d’origen on hi hagi màquines expenedores. 

Amb això vol dir que no és cap qüestió relacionada amb una política laboral 
com diu la Sra. Cano ja que no s’ha llevat ni un sol revisor i, per tant, és fals el 
que s’ha comentat al respecte. 

Per altra banda sí que reconeix que els primers dies de vigir la modificació 
d’horaris hi va haver sorpreses per part dels usuaris, com passa sempre que hi 
ha canvis, però això dista molt d’acusar de total improvisació, la qual cosa 
rebutja perquè es va avisar amb dos mesos d’antelació. De fet, l’antelació ha 
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bastat, fins i tot, perquè el Grup Socialista hagi tengut temps de preparar tota 
una campanya en contra amb vídeo inclòs, per la qual cosa refusa l’acusació 
d’improvisació que qualifica d’un poc ridícula. 

Afegeix que l’exposició de motius de la moció diu que s’han fet canvis 
improvisats per pressions dels empresaris, argument que no pot acceptar perquè 
a allò que el Grup Socialista li diu “pressió dels empresaris”, el PP li diu 
“escoltar les peticions” i és escoltar les seves peticions perquè aquests 
empresaris parlen en nom dels treballadors del polígon, de la mateixa manera 
que han escoltat la UIB però no els 14.000 estudiants que hi van i això 
simplement és una qüestió pràctica i que rectificar sempre ha estat una qüestió 
de savis.  

A més a més, vol deixar clar que no s’han eliminat 3 de cada 4 trens d’hora 
punta. Això no és cert. S’ha eliminat 1 tren de cada 4. I recorda que és una 
obligació de tot gestor adaptar l’oferta a la demanda i certament, durant els 
mesos d’estiu, l’ocupació dels trajectes en hora punta davalla moltíssim 
respecte als mesos d’hivern i passejar trens buits costa molts de doblers i seria 
molt irresponsable, per part del Govern de les Illes Balears, mantenir durant 
l’estiu els mateixos trens que circulen durant l’hivern. 

Insisteix que durant l’estiu es produeix una important caiguda del nombre 
d’usuaris, cosa que pot constatar qualsevol persona que sigui usuària habitual 
del tren. Es calcula, fins i tot, que l’ocupació actual del tren, en hores no punta i 
tenint en compte la reducció de freqüències, és del 24% quan durant l’hivern és 
d’un 20% i, per tant, l’optimització dels recursos és totalment prudent. 

En 2 anys de gestió del Partit Popular s’estan transportant més viatgers que no 
durant els 4 anys de la passada legislatura i això amb un estalvi anual per a la 
comunitat autònoma de 8M€. 

Això denota que s’està estalviant moltíssim en costos d’explotació i no creu 
que la gestió sigui tan irresponsable com denuncia la Sra. Cano i, per tant, no 
votaran a favor de cap dels tres punts d’aquesta moció. 

La Sra. CANO agraeix, en primer lloc, el suport de MÉS per Mallorca a la 
moció i, en segon lloc, li observa a la Sra. Garcia que, malgrat que visqui a 
Marratxí, sembla que no fa servir gaire el transport públic. 

Tot seguit comenta que ella cada dematí agafa el metro i està vivint en primera 
persona que, de cada 4 trens que passaven en hora punta, ara només en passa 1. 
A Marratxí, de 72 freqüències diàries s’ha passat a 27 durant l’estiu i això fa 
que els vagons vagin plens de gom a gom i que els revisors no donin l’abast. Si 
la Sra. Garcia diu que no és així, deu ser perquè no fa servir aquest mitjà de 
transport públic i la convida a quedar juntes un dematí per comprovar les 
freqüències del tren. 

Reconeix que certament es varen publicar les freqüències amb una determinada 
antelació però després les varen rectificar. Recalca que varen publicar una cosa 
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i després la varen rectificar una vegada que varen parlar amb la gent, 
associacions, etc., que és el que s’ha de fer, és a dir, mantenir diàleg i, per això, 
el seu Grup celebra que després de parlar amb Asima i amb la UIB es 
modificassin les freqüències del metro els horabaixes ja que el que havien 
deixat eren una brutalitat perquè entre les 15 i les 20 hores no circulava cap tren 
i, després de la rectificació, en circula 1 cada hora i mitja. 

En quant a refusar que sigui una qüestió improvisació, assegura que llavors 
seria pitjor perquè estarien parlant de mala fe i remarca que no poden gestionar 
un servei públic pensant en la llei de l’oferta i la demanda perquè els usuaris el 
necessiten per desplaçar-se i per anar treballar. 

El Partit Popular, com ha fet palès, no creu en el servei públic, no creu en els 
transports públics i, com ja varen comentar en el passat Ple, un projecte tan 
important i tan emblemàtic com era el tren de Llevant l’han deixat morir per 
aquesta manca de vocació. 

El mateix comitè d’empresa de Serveis Ferroviaris de Mallorca ha denunciat 
que, mentre s’estan disminuint freqüències i apujant els preus, alhora s’estan 
augmentant els càrrecs directius i els seus sous i que s’estan pagant sobresous 
als càrrecs directius. 

Si es tracta d’estalviar i d’aplicar una política d’eficiència i de racionalització, 
doncs no estalviaran res perquè la tònica que segueix el Govern de les Illes 
Balears, amb la seva política d’acomiadament de personal, és d’haver 
acomiadat 27 persones i ja veuran com acaba tot això. De moment, el Govern 
de les Illes Balears ja ha hagut de pagar 3.000 euros a la Inspecció de Treball 
per mala política laboral. 

En conclusió diu que estan desmuntant la xarxa pública de transports. Només 
Palma ha perdut en un any 5 milions d’usuaris perquè han augmentat els preus 
públics i han disminuït les freqüències. A Marratxí, malgrat la Sra. Garcia digui 
que no és així, s’ha passat de 72 freqüències diàries a 27. Els ciutadans estan 
pagant més per pitjors serveis públics. 

La Sra. CAMPOMAR manifesta que li vol plantejar una reflexió a la Sra. 
Garcia. Li recorda que ha comentat que s’han transportat més passatgers en 2 
anys de gestió del PP que en els 4 anys de la legislatura anterior. 

En aquest sentit li diu que, per exemple, que si el Pacte de Progrés no hagués 
arreglat el metro de Palma, aquest no duria ni un sol passatger perquè el Partit 
Popular el va deixar mal fet i negat. 

Li demana també que li agradaria saber què varen parlar amb els representats 
d’Asima i aprofita per recordar-li que el polígon de Son Castelló, amb les obres 
del metro, es va negar i va arribar a acumular mig metre d’aigua ja que les 
obres estaven mal fetes, el polígon es negava i totes les indústries estaven 
protestant. 
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En conseqüència, refusa que li parli de la bona gestió d’aquest dos anys i de la 
mala gestió de la legislatura passada i li demana a la Sra. Garcia si no se’n 
recorda de com ho va fer de malament el Partit Popular durant els 4 anys 
anteriors (legislatura 2003-2007) i, per això, creu que haurien de fer un acte 
d’humilitat. 

De totes aquestes actuacions mal fetes el seu Grup sí que se’n recorda i els 
ciutadans també perquè estan pagant 345M€ amb interessos per mor de la mala 
gestió del PP pel que fa al metro i sense tenir en compte altres temes. 

La Sra. GARCIA fa constar que vol que vagi per endavant la seva humilitat 
perquè ningú no dubti que no és humil però no tolera ni una mentida més. 

En primer lloc, assevera que és usuària del tren –com bona marratxinera– però 
mai no ha vist ningú de l’oposició fent-ne ús llevat del dia de la proposta i de 
fer el vídeo. Potser serà perquè no coincideixen en quant a horaris. 

És cert, això sí, que d’ençà que han canviat els horaris dels trens s’ha d’aixecar 
10 minuts abans i també arriba a ca seva, a l’hora de dinar, 10 minuts més tard 
però és un esforç que fa durant els 2 mesos d’estiu i no li passa absolutament 
res. 

El que no tolera és que es posin la bandera de què el transport públic és una 
qüestió i un valor només de la bancada de l’oposició perquè no és així. El 
transport públic no és bandera de cap partit polític sinó quelcom que pot emprar 
tothom i no li admet a la Sra. Cano que li digui que ella no fa servir el transport 
públic... si parlen d’humilitat, també han de parlar de respecte perquè el 
transport públic el pot emprar tothom i ella el fa servir com moltes altres 
persones que no els han votat i que, probablement, si continuen amb aquesta 
dinàmica no els votaran. 

Insisteix que el Grup Socialista diu mentides ja que només s’ha reduït 1 tren de 
cada 4 fins a les 9:30 h del dematí, és a dir, en hores punta ja que la Sra. Cano 
no ha concretat franges horàries. 

Observa, així mateix, que no sap si el dia que varen anar a presentar la 
campanya anteriorment esmentada dugueren una cadira per seure “perquè no 
poden esperar tant...” com diu la seva campanya d’esperar asseguts. En tot cas, 
si dugueren la cadira, segur que no varen haver d’esperar molt perquè l’espera 
màxima és de 5 minuts en hora punta i de 10 minuts fora d’hora punta. 

Fa notar que posa en dubte que considerin aquesta espera tant de sacrifici i 
recalca que en dóna fe perquè és usuària del tren, cosa que és fàcil de 
comprovar però, en canvi, els membres de l’oposició en parlen molt però no els 
hi veu molt sovint. 

Retornant al debat, indica que durant els mesos de juliol i agost s’ha suspès la 
línia M2, la línia de metro que cobreix el trajecte entre Palma i Marratxí i això 
ha motivat que s’hagi reduït el gran nombre de freqüències entre Palma i 
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Marratxí ja que la línia M2 inicia el seu recorregut a Palma i finalitza a 
Marratxí i precisament per això a Marratxí hi ha tantes aturades. 

El proper mes de setembre, una vegada hagin transcorregut els dos mesos 
d’estiu i la demanda torni a créixer (encara que no ho creguin, durant l’estiu la 
demanda davalla), es tornarà a posar el marxa el servei de la línia M2. 

En aquest punt, aprofita per assenyalar que mai no s’hagués pensat que res 
creat per un govern del Partit Popular pogués resultar tan reclamat per 
l’oposició. Insisteix que mai no hagués pensat que els partits d’esquerra 
demanarien i reclamarien un metro creat i posat en marxa per un govern del PP 
però, no obstant això, s’alegra moltíssim que el Grup Socialista faci una 
campanya per reclamar un metro que ha posat en marxa el Partit Popular. 

Per acabar, comenta que és feina de tots els polítics preocupar-se i posar-se al 
costat dels ciutadans (és feina de l’oposició i és feina de l’equip de govern) 
però poden estar tranquils perquè no hi ha ni una persona (ni els matins ni els 
horabaixes) que romangui sense poder pujar al tren. Si l’oposició viatja tant en 
tren, segur que hauran vist que ni una sola persona queda sense pujar al tren. 
Imagina que no veieren ningú que quedàs a l’andana ni el dia que feren la 
campanya ni cada dia quan fan servir el tren perquè ella mateixa, que cada dia 
agafa el tren, ha vist que ni una sola persona queda sense pujar al tren i, per 
això, considera que al PP no són uns irresponsables com l’oposició diu. 

Sotmesa la proposta a votació, es rebutja per tretze vots a favor (PSOE i MÉS 
per Mallorca), cap abstenció i devuit vots en contra (PP). 

Es fa un recés quan són les 11:50 h per assistir a la concentració prevista a la 
plaça de Cort a les 12 h per guardar un minut de silenci en record de les 
víctimes de l’accident ferroviari de Santiago de Compostela. 

Es reprèn la sessió quan són les 12:12 h. 

 
PUNT 25. MOCIÓ DEL GRUP SOCIALISTA RESPECTE DE LA 
LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE 2012. 
 
Es dóna compte de la següent moció: 
 
“El Pressupost del Consell de Mallorca s'ha vist reduït en 2 anys  en més de 100 
milions d'euros. 
 
Vistes les dades de liquidació del pressupost 2012, que mostren un superàvit de més 
del 10% del pressupost liquidat, així com un romanent líquid de tresoreria del 20% del 
pressupost liquidat. 
  
Essent prou coneguda la situació de retalls en despesa en totes les administracions 
públiques davant el creixement continu de la necessitat i la demanda social de 
prestacions i serveis públics. 
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Vist que, tal com està la vigent llei d'estabilitat pressupostària, és possible que el 
superàvit pressupostari s'hagi de destinar a amortitzar deute anticipadament . 
 
Vist també que el Consell de Mallorca té moltes dificultats per pagar la despesa que 
executa a pesar de mantenir un saldo bancari de 54 milions d'euros. 
 
Per tot això, el GRUP SOCIALISTA AL CONSELL DE MALLORCA presenta pel 
seu debat i aprovació al proper Ple del Consell de Mallorca la següent MOCIÓ: 
 
-El Consell de Mallorca revisarà la política pressupostària d'aquests darrers dos anys, 
tant d'aprovació del pressupost com d'execució de la despesa, per tal d'aprofitar els 
recursos disponibles per implementar polítiques necessàries i pròpies d'aquest Consell 
Insular. 
 
-El Consell de Mallorca revisarà la política de tresoreria per tal de donar transparència 
als criteris de pagament de la institució i aprofitar el líquid disponible per donar 
compliment a les obligacions contretes.” 
 

La Sra. SÁNCHEZ (PSOE) inicia la seva intervenció. 

Comenta el decret de liquidació del pressupost de 2012 de la institució, sobretot 
del resultat pressupostari de més de 49M€, del romanent de tresoreria positiu de 
54M€ i una capacitat de finançament de 36M€. Comenta que abans, quan es 
produïen uns resultats tan positius, es podia destinar el romanent de tresoreria a 
finançar despesa pública, però ara ja no serà possible fer-ho. D’altra banda, 
vista la dada d’estalvi negatiu que li ha donat la Sra. Roig, els 36M€ de la 
capacitat de finançament s’hauran de destinar a amortització anticipada de 
deute. 

Diu que s’han fet declaracions en el sentit que la caixa del Consell de Mallorca 
era buida, però observa que no és així, atès que en el banc hi ha 54M€ en 
efectiu. D’entrada, hi ha disponibles 36M€ que es podien gastar i no s’han 
gastat, per la qual cosa es destinaran a amortitzar deute pendent.  

Demana a la Sra. Roig que li expliqui com és possible tenir un superàvit tan 
important i haver acomiadat més de 200 persones, quan s’ha acomiadat tot el 
personal de la RTVM, per causes econòmiques, abonant 20 dies per any 
treballat, sense haver acceptat el pla de viabilitat d’aquests treballadors, i en un 
moment de tanta mancança de serveis públics, i tanta mancança de tot, quan es 
dóna contínuament el missatge de no poder dur endavant polítiques 
determinades perquè no hi ha doblers, etc. Tot plegat, és molt difícil de 
justificar aquest superàvit. 

Retreu les retallades a les entitats culturals, a les entitats socials, les despeses de 
manteniment de les carreteres o el manteniment de les residències. També 
retreu que no s’hagi pagat el Fons Mallorquí de Cooperació. Davant aquestes 
circumstàncies, torna a dir que no sembla lògic tenir aquest superàvit. 
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Durant l’any 2012 la presidenta va declarar que s’havien fet tantes retallades 
que s’havia arribat a l’os i ja no era possible retallar més sense eliminar serveis 
bàsics. Diu que ignora si el que avui es presenta per despatx extraordinari 
(l’adhesió al Consorci Sociosanitari) suposa que el Consell de Mallorca 
renuncia a donar serveis bàsics. Observa que no té sentit no donar-los, no fer 
activitats o no donar ajudes i que el benefici que suposa deixar de fer-ho es 
destini a pagar deute anticipadament.  

Assenyala que, des del punt de vista estratègic, és una decisió pèssima. Amb la 
regla de la despesa, això ens acotarà molt la possibilitat de despesa del proper 
any. En un moment en què s’està negociant una Llei de finançament dels 
consells insulars, s’està donant el missatge que el Consell de Mallorca va 
sobrat, quan és tot el contrari: es troba ofegat.  

Adverteix que si se continua donant aquesta imatge, ningú no voldrà finançar el 
Consell de Mallorca i aleshores sí que aquesta institució es reduirà a la mínima 
expressió. Considera que és necessari fer una aturada, per repensar aquesta 
política pressupostària, atès que són tantes les necessitats reals, que els estalvis 
aconseguits per raó de les activitats que no s’han fet s’haurien de destinar a 
cobrir-ne unes altres, que ben segur que les trobaran.  

Tot seguit esmenta el segon punt de la moció, referit a la Tresoreria del Consell 
de Mallorca, que conté dues parts. 

En primer lloc, retreu que no s’hagi pogut pagar ni el 50% del pressupost que 
s’ha gastat.  

Recorda que el PSOE va presentar una moció, en el Debat de Política General, 
i es va aprovar que es faria un pla de pagaments i un pla de disposició de fons, 
per donar transparència a les quantitats que es paguen i demostrar perquè es 
paguen unes factures i unes altres no.  

És clar que un cop aprovat el codi ètic del Consell de Mallorca s’ha de donar 
aquesta transparència, de forma que els pocs pagaments que fa el Consell de 
Mallorca com a mínim segueixin el criteri de fer-se públics.  

Pel que fa a la segona part, referida als 54M€ que el Consell de Mallorca té al 
banc, diu que ja sap que li diran que pertany al Pla de carreteres i que s’han de 
reservar aquests doblers per quan s’adjudiquin les carreteres, però demana si és 
que volen suposar que la quantitat de més de 320M€ que el Govern balear deu 
al Consell de Mallorca no se cobraran abans d’adjudicar les carreteres, o més 
ben dit, abans d’haver de pagar les obres de carreteres. 

Observa que mentre a l’Ajuntament de Palma, per al Palau de Congressos, que 
suposa un cost de 35M€, a dia d’avui ja li han promès que li pagaran, el 
Consell de Mallorca té 54M€ en un dipòsit a termini, i els proveïdors i les 
entitats socials sense cobrar.  

Per acabar, reitera tots els retrets que ha exposat, agrupats en els diferents blocs 
en què ha estructurat la seva intervenció. 
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La Sra. CAMPOMAR (MÉS per Mallorca) intervé a continuació. 

Anuncia que el seu Grup donarà suport a la moció del PSOE. Considera que 
l’explicació ha estat prou clara, des del punt de vista tècnic. 

Diu que el seu Grup opina que és molt necessari adoptar una estratègia 
pressupostària i d’execució de la despesa. Tot i que els doblers de Tresoreria ja 
estan compromesos, o compromesos a mitges, no és admissible que la 
institució doni la imatge que té un superàvit, quan la realitat és que deixa de fer 
tantes coses que li pertanyen (POS, les inversions estatutàries que li 
corresponen, no dóna subvencions de caire cultural, no reforça les necessitats 
de caire social, etc.). 

Per les raons expressades, reitera el vot favorable a la moció. 

La Sra. ROIG (consellera executiva d’Hisenda i Funció Pública) intervé tot 
seguit. 

Reconeix que és difícil tancar uns resultats d’un exercici amb un resultat d’un 
romanent de tresoreria tan positiu i amb un superàvit d’estabilitat 
pressupostària tan positiu i, alhora, seguir mantenint la mateixa línia que s’ha 
mantingut fins ara.  

Entén que resulti complicat d’entendre per a la ciutadania, però la Sra. Sánchez 
sap prou bé quines xifres reflecteixen només el resultat del mateix exercici i 
que d’altres són el resultat d’exercicis anteriors. 

D’altra banda, també s’inclou un sentit de responsabilitat política, que la Sra. 
Sánchez ha esmentat molt encertadament, i consisteix a no contreure 
determinats tipus d’obligacions si no se té la necessària disponibilitat a la 
Tresoreria.  

És en aquest punt quan intervé la qüestió que ja s’ha debatut tantes vegades en 
el Ple: el deute que té el Govern balear amb el Consell de Mallorca, que paga a 
mesura que pot fer-ho, però el cert és que a data d’avui no té un calendari de 
pagaments d’aquest deute de 300M€.  

Aquests resultats tan positius surten perquè durant l’any passat varen contreure 
un préstec de 28M€ per pagar proveïdors i aquests 28M€ més d’ingrés, que 
s’ha destinat a saldar factures, ha jugat en positiu en el resultat (+28M€) així 
com també ha jugat en positiu en el romanent (+28M€) però, ara bé, si a 
aquests resultats tan positius li restassin els 28M€ de préstec encara seguirien 
essent resultats positius per al Consell de Mallorca amb un resultat 
pressupostari d’uns 20M€ i un romanent al voltant de potser 30M€. 

Remarca que aquests resultats són positius per al Consell de Mallorca sobretot 
tenint en compte que els resultats de l’exercici anterior havien estat molt 
ajustats. Fa notar que a l’hora de valorar uns resultats, no només val centrar-se 
en els de l’exercici corrent sinó que cal mirar un poc quina ha estat la seva 
evolució. 



 121

Aprofita l’avinentesa per agrair la tasca feta per tots els consellers que s’estan 
esforçant molt per executar un pressupost baix tot i que, això sí, mantenint els 
serveis essencials de la casa. 

La Sra. Sánchez sap que una cosa és la liquidació pressupostària i una altra són 
els problemes que hom puguin tenir a l’hora de fer el pressupost, és a dir, que 
al pressupost no es poden consignar les despeses que se vulguin sinó que 
aquestes s’han de basar en funció dels ingressos que saben realment arribaran. 

Així doncs, el pressupost de 2012, a nivell d’ingressos, ha tengut una execució 
més o manco certa (no és que s’hagi ingressat més del que hi havia previst) i 
els resultats són positius perquè, a nivell d’ingressos, l’han executat bé i, a 
nivell de despeses, tots els capítols s’han executat més o manco bé a excepció 
de dos. 

Els dos capítols que han estat mal executats són el capítol 6 d’inversions i el 
capítol 7 perquè hi havia pressupostat inicialment el Pla d’Obres i Serveis i 
després, arran de no poder concertar més operacions d’endeutament, no el 
varen poder executar. 

Aquests són els dos capítols que tenen baixa execució però, per exemple, el 
capítol 4 té una execució al voltant del 98%, o sigui, que el capítol de 
subvencions (que són ajudes) s’ha executat pràcticament en la seva totalitat. 

El capítol 1 també s’ha executat en la seva totalitat. Just observa que aquest 
capítol 1 va tenir una baixa perquè, com saben, el tema de la paga extra de 
Nadal es va declarar com a crèdit no disponible i, per tant, no es podia gastar en 
res més però no computava a nivell d’obligacions i, conseqüentment, d’aquí 
també hi ha un romanent que juga dins el resultat final. 

Afegeix que, en línies generals, l’execució pressupostària a nivell d’ingressos i 
despeses estaria equilibrada si no fos per les inversions i el problema de les 
inversions és un altre punt de debat que sempre han mantengut. 

L’execució ha estat a la baixa en quant a inversions perquè hi ha uns 200M€ 
pendents d’executar dels convenis de carreteres. En aquests moments el 
conseller executiu d’Urbanisme i Territori, Sr. Rovira, està fent molta feina per 
treure obra pública a licitació per poder-ho equilibrar. 

Assegura que si haguessin pogut executar les inversions previstes (que són, 
pràcticament, inversions del conveni de carreteres amb el Ministeri de Foment 
que s’arrosseguen des de l’any 2009) doncs l’execució pressupostària hagués 
estat més o manco equilibrada. 

L’únic problema greu que té aquesta liquidació és que durant l’exercici s’ha 
ingressat a caixa la meitat del que hi havia previst ingressar. Sobre els papers 
queden molt bé els números pressupostats però en la realitat, quan miren la 
caixa, resulta que els doblers no hi són. 
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En quant als doblers en caixa a l’hora del tancament, diu que aquests oscil·len. 
Hi va haver un mes que a caixa hi havia 54M€, un altre mes rondaven els 
38M€, etc. 

Els 36M€ que critiquen que estan en un dipòsit a termini, l’any 2011 eren 
63M€ que s’ingressaren per fer les obres de carreteres, és a dir, que varen 
tancar aquell exercici amb 76M€ a caixa dels quals 63 eren del conveni de 
carreteres amb el Ministeri de Foment i ara van disposant d’aquests doblers de 
carreteres per pagar les certificacions d’obra que vénen de les obres de 
carreteres. 

El Grup Socialista discrepa d’aquest criteri i, tot i que ho entén, avisa que 
continuaran com fins ara i informa que d’aquells 63M€ ja només en queden 36 
amb els quals seguiran pagant les certificacions d’obres de carreteres. 

Així doncs, dels 54M€ que hi havia a caixa, disponibles n’hi havia uns 20 que 
és quantitat amb la que juguen cada mes a mesura que la comunitat autònoma 
va ingressant i així el Consell de Mallorca va fent els seus pagaments. 

Tot seguit anuncia el seu compromís per en el mes de setembre dur al Ple el pla 
de disposició de fons de la casa allà on es detallaran tots els nivells de 
pagaments, és a dir, que podran veure la primera prioritat de pagament seran les 
nòmines, a continuació els imposts, IRPF, seguretat social, etc., i després vénen 
els bancs. 

Li diu que a la Sra. Sánchez que, si vol, li pot lliurar una còpia d’aquest pla 
abans de dur-lo a Ple perquè el puguin discutir i perquè vegi quines són les 
prioritats de pagaments del Consell de Mallorca. 

Assevera, igualment, que tots els proveïdors es paguen en un data establerta, és 
a dir, que si decideixen pagar-los en el mes de maig, doncs paguen a tots i no 
només a uns i altres queden sense cobrar, tot i que reconeix que tenen prioritat 
a l’hora de pagar les factures que corresponen a subministraments. 

Insisteix en deixar clar que el problema del Consell de Mallorca és la liquiditat 
i que dels 54M€ de caixa van pagant les carreteres –i, per tant, van minvant– i 
la resta de disponibilitat es destina a fer pagaments. 

No obstant això, és cert que si no haguessin trobat que la comunitat autònoma 
tenia un deute amb el Consell de Mallorca i si no haguessin trobat que aquest 
deute s’anava incrementant, tal vegada aquests resultats serien encara més 
positius perquè sí que tendrien marge per acudir als bancs perquè el problema 
que tenen avui és que tenen uns resultats molt bons però no hi poden fer res 
perquè les ràtios indiquen que el nivell d’endeutament de la casa és massa 
elevat i, per tant, no poden acudir als bancs a concertar més operacions de 
préstec. 

Aquest és el punt que reconeix públicament que s’hauria d’arreglar perquè 
considera que el Consell de Mallorca ha de tenir capacitat no només de rebre 
els ingressos propis sinó també que, en un moment determinat, si necessita 
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acudir a una entitat financera per concertar una operació de préstec per fer 
qualque tipus d’inversió, doncs hi hauria de poder anar. 

Reitera que el problema que té el Consell de Mallorca, com institució, és que 
no compta amb l’autonomia financera suficient com per assumir certes 
obligacions. 

Per altra banda, li comenta a la Sra. Sánchez que amb aquest pressupost no 
haguessin pogut fer moltes més coses atès que no donava per més i les ràtios 
del pressupost de 2012 no indiquen que a partir d’ara puguin començar a fer 
grans polítiques de despeses. 

Remarca que, en aquest sentit, no està d’acord amb la Sra. Sánchez i fa palès 
que els resultats reflecteixen una situació beneficiada per una operació de 
préstec per pagar proveïdors en un moment determinat però no poden oblidar 
que el Consell de Mallorca té una sèrie d’obligacions que encara no ha 
reconegut, que li començaran a venir a poc a poc i que, conforme vinguin les 
obligacions de pagaments de carreteres, tots aquests resultats s’aniran minorant 
a mesures que les despeses es reconeguin. 

La Sra. SÁNCHEZ indica que, segons la seva opinió, sí que serà possible fer 
moltes més polítiques i millors polítiques si cobren del Govern de les Illes 
Balears però, sense arribar a aquestes “moltes polítiques”, amb el que tenen a 
tresoreria sí que podrien apurar un poc més –o bastant més– l’execució del 
pressupost. 

Sobre el tema de tresoreria, fa constar que té un dubte que li preocupa bastant: 
si d’aquests 54M€ n’han d’ingressar 36 per amortitzar deute pendent i la 
despesa per amortitzar deute és despesa prioritària, s’hauran de destinar aquests 
54M€ que han anat reservant a amortitzar deute pendent? 

Aquesta qüestió li preocupa profundament perquè, si després d’haver fet un 
gran estalvi, resulta que això se’n va a un compte bancari, doncs seria molt 
alarmant. 

Considera que, si l’Ajuntament de Palma ha aconseguit que li paguin els 35M€, 
el Consell de Mallorca ha de poder aconseguir que li paguin, com a mínim, un 
poc del deute pendent per poder fer una execució del pressupost un poc més 
digna. 

Pel que fa al resultat pressupostari, comenta que als 36M€ de capacitat de 
finançament no entren els 28M€ del deute, és a dir, que allò que deia la Sra. 
Roig que el resultat pressupostari queda desvirtuat pels 28M€ de pagament 
extraordinari a proveïdors i que no juguen en els 36M€ de capacitat de 
finançament i això vol dir que disposaven de 36M€ que podien gastar i que no 
han gastat. 

Atès que s’ha parlat de capítols, fa notar que el capítol 6 no entra en el resultat 
pressupostari, és a dir, que es pot incorporar l’any que ve però l’execució de 
2010 dels capítols 6 i 7 (inversions) va ser de 125M€ i enguany ha estat de 
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47M€, o sigui, menys de la meitat en un moment que fan falta inversions de 
manera urgent. 

En els darrers 2 anys, el pressupost del Consell de Mallorca s’ha reduït en més 
de 100M€. No ha estat revisat l’IPC durant tres anys tot incomplint la llei de 
finançament de consells insulars, s’han reduït els convenis de carreteres (tant 
de l’Estat com de la comunitat autònoma) a la meitat, es va eliminar la bestreta 
de 2011 i en 2012 i 2013 l’han reduïda més d’un 30%. 

Tot això fa que comenci a pensar que per les polítiques que tenen projectades 
per al Consell de Mallorca creuen que aquest finançament basta perquè 
enguany ha sobrat pressupost i això li preocupa perquè en fer-se la llei de 
finançament dels consells insulars diran que les necessitats del Consell de 
Mallorca són 200M€ que és la xifra que s’ha executat i amb això romandran. 

Planteja, a continuació, que aquesta manera d’actuar què ha millorat, perquè en 
teoria és per millorar el dèficit i l’endeutament públic. 

En aquest sentit, afegeix que en 2010 (segons les dades del Banc d’Espanya) 
l’endeutament viu del Consell de Mallorca era de 127M€. En canvi, en 2012, 
aquest endeutament viu ascendeix a 202M€ i això no és, ni de bon tros, 
reducció del deute públic. 

Totes les polítiques d’austeritat i de reducció del pressupost en què han millorat 
la situació dels mallorquines i les mallorquines? Quin indicador 
macroeconòmic ha millorat? La xifra d’atur no ha millorat, els índexs de 
pobresa arriben al 20%, o sigui, que han empitjorat. 

La situació es va degradant contínuament i això no és un èxit. L’èxit de la 
política d’austeritat per sobre les persones no és cap èxit sinó més aviat un 
fracàs i tot això just per lliurar el Consell de Mallorca desnonat a la comunitat 
autònoma perquè aquesta lliuri els serveis públics desnonats al capitalisme més 
salvatge per privatitzar els serveis públics. 

Reconeix que gairebé està especulant però observa que l’única realitat és la 
realitat del carrer i, en aquest moment, la gent és més pobra, hi ha manco gent 
amb prestacions, hi ha més gent a l’atur, etc., i tot això per les polítiques 
d’austeritat amb les quals prometien que sortiríem de la crisi però, passats dos 
anys, la situació encara està pitjor. 

El punt de vista del Partit Popular no pot ser tan diferent al seu i no poden ser 
tan insensibles davant el que està passant al carrer. 

Potser avui votaran en contra d’aquesta moció –perquè així toca– però vol 
deixar constància que ho faran amb un 20% de persones en situació de pobresa, 
amb 1.000 persones esperant plaça a una residència, amb 500 persones que han 
perdut les prestacions de dependència... i tot això a Mallorca. 

En aquestes circumstàncies, un resultat pressupostari, un superàvit i una 
capacitat de finançament de 36M€ no tenen sentit. 
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La Sra. ROIG li nega rotundament a la Sra. Sánchez que des del Partit Popular 
siguin insensibles ni que prioritzin les polítiques d’austeritat per sobre les 
persones 

Insisteix que no li pot permetre que ho digui ja que, quan s’elaboren els 
pressuposts d’aquesta casa, precisament la preocupació principal són les 
persones i, sobretot, les més necessitades. 

Ara bé, s’ha de reconèixer que els recursos amb els que ha comptat el Consell 
de Mallorca no han estat els que tenia el PSOE durant la passada legislatura 
quan hi ha havia molts de doblers tot i que no arribaven a caixa. 

L’anterior govern del Consell de Mallorca feia uns grans pressuposts: 
pressupostaven unes bestretes i moltes altres coses però, a data d’avui, aquelles 
bestretes encara no han entrat a la caixa del Consell de Mallorca. Les bestretes 
que ajudaven a fer uns grans pressuposts, avui encara no són a la caixa del 
Consell de Mallorca i no perquè no hi siguin des de 2012 sinó que abans es 
pressuposaven però no s’ingressaven. 

El deute de la comunitat autònoma és molt elevat. A data 30 de juny, el deute 
de la comunitat autònoma era de 160 o 170M€ amb el Consell de Mallorca. Si 
en aquells moments que les coses anaven tant bé i podien fer uns grans 
pressuposts, per què no es pagaven aquests doblers? 

Assegura que actualment ella sí que acudeix a la comunitat autònoma i lluita 
per fer uns pressuposts, que li agradaria que fossin més alts, però que no és 
possible perquè la comunitat autònoma no pot liquidar el deute atès que s’ha 
trobat amb la situació que s’ha trobat. 

Li agradaria que el Grup Socialista li reconegués el motiu pel qual, en aquella 
època de 4 anys en què tot anava bé i feien grans polítiques, no pagaven el 
Consell de Mallorca. Actualment pot dir que no se li paga al Consell de 
Mallorca perquè la comunitat autònoma no té doblers a caixa però per què 
tampoc no ho feia quan les coses anaven tant bé i per què es feien uns 
pressuposts basats en grans polítiques. 

La Sra. Sánchez deia que el seu Grup, durant la passada legislatura, feia grans 
coses però voldria que li digués quines grans coses feien i que li expliqui, en 4 
anys, quina gran inversió important per Mallorca varen fer. Just basta que li 
digui una sola gran inversió que sortís del Consell de Mallorca, durant els 4 
anys de la legislatura anterior, que fos important per als mallorquins. 

A continuació fa notar que no poden comentar cap inversió perquè no en feien 
i, per tant, li diu a la Sra. Sánchez que li podrà admetre les xifres que dóna, que 
li podrà admetre les dificultats de tresoreria però no li pot admetre que, amb els 
problemes que tenen, vingui al Ple i els acusi d’insensibles, de no atendre la 
gent, de no atendre els usuaris de renda mínima i de no atendre els més 
discapacitats. 
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Tot això no li pot admetre perquè l’equip de govern sí que destina tots els seus 
esforços a les àrees prioritàries com, per exemple, la de Benestar Social així 
com també destinen tots els esforços a poder treure projectes d’obres tot i que 
no és gens fàcil fer-ho. 

El conseller executiu d’Urbanisme i Territori, Sr. Rovira, fa més d’un any que 
lluita per treure més de 70 milions d’euros d’obra pública i després ja vendran 
les dificultats per pagar però no perquè a partir d’ara les coses vagin malament 
sinó perquè, quan les coses anaven tant bé (segons la Sra. Sánchez), els doblers 
tampoc no arribaven al Consell de Mallorca. 

Assegura que li preocupen moltes coses com, per exemple, com fer el 
pressupost de 2014. No li preocupa que a nivell de ciutadania no s’entengui 
com un resultat pressupostari no ajudi a fer un gran pressupost per a l’any 
següent ja que el ciutadà del carrer no té per què haver-ho d’entendre però 
aquells que fan feina amb els números i que saben què és un pressupost i què és 
una liquidació, sí que saben que un superàvit pressupostari d’un exercici no vol 
dir que hi hagi un romanent important i que l’any que ve es pugui pressupostar 
el que els vingui de gust. 

Quan va veure els resultats de 36,4M€ de superàvit del pressupost, se’n va anar 
a veure el conseller d’Hisenda del Govern de les Illes Balears per demanar-li el 
pagament de 35M€ per tenir liquiditat atès que sabia que es veuria obligada a 
amortitzar deute per 36M€ quan no són a caixa. 

Per altra banda li garanteix a la Sra. Sánchez que els 54M€ que dia 31.12.2012 
hi havia a la caixa del Consell de Mallorca no es destinaran a amortitzar 
préstecs, evidentment, perquè aquests doblers es necessiten per les pròpies 
disponibilitats de tresoreria que mensualment té el Consell de Mallorca i, per 
tant, aquests doblers no es destinaran a amortitzar préstecs. 

La seva intenció és fer una modificació pressupostària de manera que aquests 
36M€ si que s’hi destinin, és a dir, fer una generació per amortitzar deute però 
no fer-ho pagant amb la liquiditat de caixa. 

Atesa la poca liquiditat que hi ha caixa en aquests moments, si no hi ha un flux 
de liquiditat més important per poder amortitzar aquest deute, doncs és evident 
que no ho farà. 

Reitera que són uns resultats molt bons però que no garanteixen que en 2014 el 
Consell de Mallorca pugui fer el que vulgui i, per tant, tornaran a estar ajustats, 
en 2014, a les previsions d’ingressos que vinguin bàsicament de l’Estat i de la 
comunitat autònoma, com bé sap la Sra. Sánchez. 

Recorda que ha criticat –i ho ha fet en més d’una ocasió– l’article 32 de la Llei 
d’estabilitat pressupostària que diu que s’ha de destinar el superàvit 
pressupostari a amortitzar deute. No troba just (encara que sigui una cosa que 
ha fet el Partit Popular) que una institució que s’esforça i que té un superàvit 
pressupostari, no en pugui destinar una part a fer, per exemple, noves 
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inversions i l’hagi de destinar en la seva totalitat a amortitzar deute, cosa que 
reitera que no la considera justa. 

Sap que hi ha prevista una modificació d’aquest article en aquest sentit perquè 
també va ser el Partit Popular que va presentar unes esmenes al pressupost de 
l’Estat de 2013 per tal modificar la redacció de l’article 32 i, així doncs, arran 
d’aquesta esmena pròximament es modificarà l’article 32. 

El Grup Socialista li pot vendre a la ciutadania que el Consell de Mallorca 
retalla i no tendria per què fer-ho. Això no deixa de ser un discurs molt popular 
que la gent entendrà però, aquelles persones que saben com funciona una 
liquidació pressupostària, saben que aquests resultats hi són però que és més 
important la disponibilitat de caixa. 

El gran problema del Consell de Mallorca és que no cobra allò que li deuen i 
que ja acumula un deute molt important. Aquesta qüestió és prioritària per a 
l’equip de govern. Seguiran fent feina dins la mateixa línia que seguien fins ara 
i, per tant, votaran en contra dels dos punts d’aquesta moció però sí que li dóna 
a la Sra. Sánchez la seva paraula que en el Ple de setembre (si no fos possible, 
seria en el d’octubre) duran a aprovació el pla de disposició de fons. 

Per concloure, li indica a la Sra. Sánchez que qualsevol informació que vulgui 
saber sobre tresoreria i saldos de comptes, doncs basta que s’adreci a ella que la 
informarà puntualment del saldo que disposa el Consell de Mallorca. 

Sotmesa la proposta a votació, es rebutja per tretze vots a favor (PSOE i MÉS 
per Mallorca), cap abstenció i devuit vots en contra (PP). 

 
PUNT 26. MOCIÓ DEL GRUP SOCIALISTA SOBRE EL PAPER DEL 
CONSELL DE MALLORCA EN LA GESTIÓ DELS SERVEIS A PERSONES 
DEPENDENTS. 
 
Es dóna compte de la següent moció: 
 
“Atès que la  creació d’una Conselleria de Família i Serveis Socials  per part del 
Govern Balear i la modificació dels estatuts  del Consorci de Serveis Socials i 
Sociosanitaris de les Illes Balears, ve a afegir duplicitats en els serveis socials de 
Mallorca i romp un consens sobre el model de funcionament de l’atenció a  les 
persones  dependents, sense afegir cap valor per als usuaris del sistema. 
 
Que a la vista de l’esmentada modificació d’estatuts, es dedueix fàcilment que la 
finalitat d’aquesta és l’eliminació de la Fundació d’Atenció i Suport a la Dependència 
i de Promoció de l’Autonomia Personal de les Illes Balears i  l’assumpció per part del 
Consorci de les funcions que, fins ara, ha desenvolupat l’esmentada  Fundació. 
 
Que moltes de les funcions que realitza la Fundació, com les de valoració de les 
persones dependents o les de la elaboració del PIA, han estat concertades amb el 
Consell de Mallorca i els Ajuntaments. 
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Que la incorporació al Consorci de la Fundació suposarà una primera passa per la 
recentralització dels serveis cap al Govern i segurament també una primera passa cap 
a la privatització de molts de serveis i residències publiques. 
 
Que aquesta iniciativa suposa una gran passa enrera pel que fa a les competències del 
Consell i dels ajuntaments, així com un veritable greuge cap als centenars de 
treballadors que veuen perillar els seus llocs de treball. 
 
Que la privatització fa créixer la desigualtat social ja que s’obtén un benefici per part 
de les empreses privades, un benefici que s’extreu dels ciutadans i dels usuaris, a més 
d’empitjorar a la llarga la qualitat dels serveis, com es va demostrar en les primeres 
residències privades que el Govern del PP va posar en marxa a la legislatura 2003-
2007, tant a Eivissa com a Mallorca.  
 
Atès que en el programa del PP al Consell de Mallorca diu  literalment, a la pàgina 
14: Crearem un  òrgan administratiu únic liderat pel Consell de Mallorca que serà 
l’interlocutor per a les entitats.  
 
Atès que en el passat Ple d’aquest mes de juliol es va aprovar per unanimitat  que:  El 
Consell de Mallorca reafirma la seva voluntat de complir amb  l’article 70.4de 

l’EAIB, que li atribueix com a competències pròpies els “Serveis socials i assistència 

social. Desenvolupament comunitari i integració. Política de protecció i atenció a 

persones dependents. 
 
Per tot l’exposat, el GRUP SOCIALISTA AL CONSELL DE MALLORCA proposa 
pel seu debat i aprovació al proper Ple del Consell de Mallorca la següent MOCIÓ:  
 

• El Consell de Mallorca impulsarà i donarà suport als convenis de col·laboració 
del Govern Balear amb els Ajuntaments per tal de mantenir els punts d’atenció  
a les persones dependents als Ajuntaments. 

 
• El Consell de Mallorca s’oposarà a l’acomiadament de les persones que ara 

fan aquesta feina. 
 

• El Consell de Mallorca mantindrà  el conveni de col·laboració del Govern 
Balear amb el Consell de Mallorca pel qual es fa càrrec de les valoracions de 
les persones dependents  de Mallorca. 

 
• El Consell de Mallorca mantindrà el conveni amb el Govern Balear per  a la  

gestió de les residències concertades de Mallorca. 
 

• El Consell de Mallorca es compromet a mantenir l’actual nombre de persones 
que fan feina a  totes les residències i serveis propis del Consell. 

 
• El Consell de Mallorca  no formarà part del Consorci de Serveis Socials i 

Sociosanitaris de les Illes Balears sempre que els seus estatuts contemplin la 
prestació i/o la gestió de serveis d’atenció a persones dependents, o de 
qualsevol altre tipus d’activitat de la qual és competent el Consell de Mallorca.  



 129

El Sr. GARAU (PSOE) inicia la seva intervenció recordant que el Partit 
Popular duu més de 2 anys governant però encara vol fer creure que tota la 
culpa del que passa, fins i tot del superàvit, és del Partit Socialista quan 
justament el que està fent el PP d’ençà que govern és enfonsar el Consell de 
Mallorca. 

Avui duen de pressa i corrents, d’urgència –quan fa molt de temps que tenen 
els informes fets– l’aprovació de l’adhesió del Consell de Mallorca al Consorci 
Sociosanitari la qual cosa significa, una vegada més, una baixada de pantalons 
a favor del Sr. Bauzá. 

El Consell de Mallorca té problemes de liquiditat perquè el Sr. Bauzá no paga i 
no ho fa perquè el Sr. Bauzá tampoc no reclama al Sr. Rajoy el que li deu 
l’Estat a Mallorca i tant el Sr. Bauzá com la Sra. Salom estan alineats amb 
aquesta política de l’austeritat que mata. Recalca que la política d’austeritat 
mata. 

No és que els consellers del Partit Popular siguin insensibles sinó tot el 
contrari. Són molt sensibles però les conseqüències de la seva gestió són 
funestes i avui li agradaria saber, en quant al tema de les persones dependents, 
què fa la Sra. Cirer per atendre les persones dependents de Mallorca i vol saber 
quin és el seu compromís, 

En aquest punt recorda que el Consell de Mallorca té la responsabilitat legal 
estatutària d’atendre les persones dependents i el que no pot fer el Consell de 
Mallorca és delegar a una altra institució, la qual no governarà perquè al 
Consorci els consells són minoria, la gestió de les polítiques i serveis per 
atendre persones dependents. 

Una mostra molt clara és que fa no res (devers unes dues setmanes), quan 
estaven protestant sobre aquest tema del Consorci, la Sra. Sandra Fernández, 
consellera del Govern de les Illes Balears, digué que faria un programa per 
atendre persones dependents a ca seva –d’ajuda a domicili– d’1.770.000 euros. 

Aquests 1.770.000€ no sap d’on els treu la Sra. Fernández per invertir-los als 
municipis, que ni no saben quins són, a través del Consell de Mallorca la qual 
cosa no sap si l’ha pactada amb la Sra. Cirer o no atès que és a ella que li 
correspon fer aquestes polítiques. 

La Sra. Fernández inverteix 1.770.000€ en reduir les llistes d’espera en un 
13%, segons assegura, i en aquest sentit demana qui duu a terme les polítiques 
de persones dependents. 

El Consell de Mallorca diu que les polítiques de promoció turística les ha de fer 
el Govern de les Illes Balears per tal de no duplicar serveis però, en canvi, en 
matèria de serveis socials sí que permeten la duplicitat. 

Les polítiques de serveis socials en quant a l’atenció de persones dependents 
són unes polítiques que li corresponen al consells insulars però l’equip de 
govern del Consell de Mallorca consent que una consellera del Govern de les 
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Illes Balears comenci a fer polítiques dirigides a persones dependents tot creant 
un consorci (o més aviat tornant-lo a crear) per a aquesta finalitat i fent el que li 
dóna la gana com ara és posar en marxa un programa d’1.770.000€, doblers 
amb els quals el Consell de Mallorca podria pagar la rehabilitació complerta de 
l’edifici de la Llar dels Ancians així com pagar unes 30 o 40 places de 
rehabilitació a la residència. 

Un dels problemes principals que té l’illa de Mallorca per atendre les persones 
dependents és que abans s’han de rehabilitar les residències on hi ha llits buits 
que no s’empren. Ningú no pot imaginar-se un hotel de Mallorca que tengués 
llits buits perquè tothom diria que l’amo s’havia tornat boig. De fet, es mostra 
convençut que no només no hi ha cap hotel a Mallorca que tengui cap llit buit 
sinó que més aviat n’hi ha que en tenen més dels que toca. 

Per això, no entén com és possible que 2 o 3 residències del Consell de 
Mallorca tenguin llits buits mentre s’inverteixen doblers a altres llocs o bé que 
hi hagi superàvit però no hi hagi doblers per invertir en aquestes residències. 

Si l’equip de govern considera aquesta situació normal, ell fa un any que els 
està dient que la considera totalment anormal i si, a més a més, la nova 
consellera –que també és regidora i és l’única que consellera que, a més de 
duplicar funcions, duplica càrrecs atès que és regidora de l’Ajuntament de 
Palma i alhora consellera del Govern de les Illes Balears– es treu de la màniga 
un programa d’atenció a persones dependents d’1.770.000€ sense que el 
Consell de Mallorca hagi pogut decidir si això és el que toca o no toca. 

Així doncs, avui amb l’aprovació d’adhesió al Consorci el que s’està fent és 
que el Consell de Mallorca es renta les mans pel que fa als problemes d’atenció 
als dependents i que en tengui cura la superconsellera del Govern de les Illes 
Balears. 

Els estatuts del Consorci, els quals seran objecte de debat quan els sotmetin a 
aprovació, diuen que el Consell de Mallorca serà comparsa d’aquest Consorci. 

Per tant, aquest Consorci i tota la gestió que farà va en contra de l’Estatut 
d’Autonomia, va en contra de la descentralització –que és un principi 
estatutari–, va en contra de les pròpies regles del Partit Popular quan diuen 
“una administració = una funció”. Idò, no. Aquí tenen dues administracions 
amb dues funcions. També aquesta gestió va en contra de la política de 
reducció de càrrecs perquè aquest Consorci no se sap quants de càrrecs crearà. 

L’equip de govern del Consell de Mallorca va dir que volia defensar l’atenció a 
les persones dependents i, per això, ara el Grup Socialista presenta unes 
propostes concretes i li agradaria que l’equip de govern avui es pronunciï sobre 
què farà respecte als punts d’atenció a persones dependents als municipis, què 
farà amb les valoracions; què farà amb la gestió de residències concertades i 
què farà amb totes les seves obligacions actuals ja que, en aquests moments, el 
Grup Socialista hi té dubtes. 
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Per això, proposa que l’equip de govern es reafirmi en allò que ja està fent i 
llavors que, evidentment, el Consell de Mallorca no s’adhereixi al nou 
Consorci. 

La Sra. PALOU (MÉS per Mallorca) intervé per anunciar que el grup MÉS per 
Mallorca votarà a favor d’aquesta moció que presenta el Grup Socialista. 

La Sra. ROCA (PP) comenta que el Grup Socialista avui ha presentat, per dir-
ho de qualque manera, la segona part de la moció que varen dur al ple anterior 
encara que avui més centrada en el tema de la dependència, les relacions amb el 
Govern de les Illes Balears i els ajuntaments i tornen a fer menció al Consorci 
de Serveis Socials i Sociosanitaris de les Illes Balears. 

Avui, igual que en la passada moció, exposen una situació envoltada de 
valoracions totalment subjectives, opinions i judicis de valor que no s’ajusten 
en absolut a la realitat. Exposen un panorama que en cap moment no ha entrat 
en la planificació ni del Govern de les Illes Balears ni del Consell de Mallorca. 

La planificació d’aquesta institució es va demostrar al pressupost on 4 de cada 
10 euros es destinen a serveis socials quan el Grup Socialista, durant la passada 
legislatura, n’hi destinava 2,5. 

Assegura que podria repetir arguments que ja varen ser explicats en el passat 
ple com, per exemple, el naixement del Consorci, de la Fundació i de la seva 
fusió per formar el Consorci de Serveis Socials i Sociosanitaris de les Illes 
Balears. 

Així mateix podria intentar explicar que aquestes actuacions volen comportar, 
únicament, una simplificació del servei públic per disposar d’un element de 
coordinació interadministrativa per tenir una millor eficàcia i que això només 
repercutirà en una millora dels serveis que es donen als usuaris. 

També pot repetir les paraules de la consellera, Sra. Sandra Fernández, la qual 
s’ha cansat de dir que la creació del Consorci no suposarà cap empitjorament 
del servei que se dóna a la ciutadania sinó més aviat al contrari ja que ha de ser 
un marc de relació entre les distintes institucions que es dediquen a serveis 
socials i sense que cap d’elles no renunciï a les seves competències ni a la 
titularitat dels seus recursos materials i humans. 

Respecte als diferents punts que presenten a la moció, anuncia que tot seguit 
aclarirà la postura del Partit Popular. 

En quant al primer i al segon punt, diu que es mantenen els mateixos convenis 
que els anys anteriors i recorda que el primer any que es varen signar –cosa que 
va fer el PSOE– parlaven de transferir valoradors als consells i ajuntaments 
però mai no es va dur a terme aquesta transferència. 

Aquests convenis són molt importants no només per als consells insulars sinó 
també per als ajuntaments que han comptat amb excel·lents professionals per 
atendre els seus ciutadans però són convenis amb el Govern de les Illes Balears 
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i, per tant, és el Govern de les Illes Balears qui determina si modifica o no les 
condicions dels convenis en funció de les necessitats del moment. Per la seva 
part, l’equip de govern del Consell de Mallorca té confiança en el Govern de 
les Illes Balears qui segur que no disminuirà l’atenció que ha prestat fins ara. 

En relació al tercer punt, assenyala que s’està a punt de signar el conveni 
d’enguany, de 2013, amb tota una sèrie de millores tècniques que facilitaran la 
col·laboració interadministrativa i la feina interdisciplinar entre els 
professionals de les diferents administracions. 

Pel que fa al quart punt, reconeix que és cert que el conveni ja s’hauria d’haver 
signat durant el primer trimestre de l’any i aprofita per avançar que demà serà 
aprovat al Consell de Govern i que, en principi, la setmana que ve ja es podrà 
signar. 

Des de l’IMAS, en aquests moments, no hi ha cap previsió de canvis pel que 
respecta al punt cinquè i indica que no creu que sigui necessari afegir cap 
comentari més al darrer punt per dos motius: en primer lloc perquè creu que val 
tot el que va exposar al darrer ple i, en segon lloc, perquè en aquest mateix ple 
es podrà debatre, en el despatx extraordinari, aquest punt. 

Així doncs, sol·licita al Grup Socialista la possibilitat de fer una votació 
separada dels punts ja que al 3r, 4t i 5è votarien a favor. 

Per concloure, reafirma el compromís del Partit Popular amb l’atenció a les 
persones i la confiança que sumant esforços entre tots (el Govern de les Illes 
Balears, el Consell de Mallorca i els ajuntaments) seran capaços de dur a terme 
accions més eficaces a favor dels ciutadans. 

El Sr. GARAU fa notar que no ha entès si el Partit Popular votaria a favor 
d’algun dels punts. 

La Sra. PRESIDENTA li puntualitza que el Grup Popular votaria a favor dels 
punts núm. 3, 4 i 5 d’aquesta moció. 

El Sr. GARAU continua la seva intervenció dient que l’equip de govern està 
dient que el Consell de Mallorca formarà part d’aquest Consorci que ve a 
exercir les competències del Consell en matèria de serveis socials. 

En realitat el que s’està fent és, d’una manera conscient, mostrar l’acord del 
Consell de Mallorca perquè el Govern de les Illes Balears assumeixi el 
lideratge, la direcció, la planificació i l’execució, sempre que calgui, dels 
serveis socials per atendre persones dependents. 

Per tant, ja no únicament no volen les competències de turisme sinó que 
cedeixen les competències de dependència que són el principal bessó dels 
serveis socials perquè el capítol de l’IMAS per atenció a persones dependents 
és el capítol més gran i suposa pràcticament més d’un 50% del seu pressupost. 

Així doncs, tot el que és l’exigència de la responsabilitat de planificar, 
d’executar, de valorar i d’actuar en funció de criteris propis sobre allò que 
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convé a les persones dependents de Mallorca, tot això ho traslladen a un 
organisme extern allà on sí que serà present el Consell de Mallorca però sense 
majoria i seran la presidència del Consorci, el gerent, el delegat insular, etc., els 
que decidiran per aquest Ple, és a dir, que els temes que s’haurien de sotmetre a 
criteri de Ple, doncs es decidiran en aquest Consorci. 

Considera que aquesta és una situació molt greu atès que avui estan davant una 
claudicació absoluta en relació a una de les competències bàsiques que fa més 
de 25 anys que es gestiona des d’aquest Consell de Mallorca. 

A continuació demana què pensarien si ara transferissin La Bonanova. 
Segurament pensarien que era una barbaritat però La Bonanova va ser 
transferida al Consell de Mallorca fa temps i no ha passat res ni hi ha hagut cap 
cataclisme i, a més a més, aquesta transferència es va fer quan governava el 
Partit Popular. 

En canvi, ara estan totalment en contra d’exercir més competències i, com que 
els fa por tot allò relacionat amb les residències i les persones dependents, 
doncs determinen que és millor que hi hagi qualcú que se’n faci càrrec: el 
Govern de les Illes Balears, que és qui té els doblers. 

Opina que aquesta és una molt mala estratègia que redundarà en aquesta 
dinàmica de pèrdua de competències i de pèrdua de valor per part del Consell 
de Mallorca que acabarà essent el que diu el Sr. Bauzá, és a dir, que es reduirà 
a la mínima expressió. 

Tot seguit comenta que ja ha sentit en diverses ocasions dir a la presidenta 
quelcom i vol fer-li notar que s’equivoca perquè és una comparació inexacta: 
està clar que l’anterior govern dedicava menys doblers a serveis socials però 
cal tenir en compte que el pressupost del Consell de Mallorca era de 450M€ i, 
per tant, l’equació no és justa i remarca que el PSOE, en 2011, va dedicar a 
serveis socials 7M€ més dels que el PP hi dedica enguany. 

Per acabar la seva intervenció, recapitula per assenyalar que l’equip de govern 
està d’acord amb transferir la política de persones dependents a aquest 
Consorci i observa que votaran alguna cosa a favor perquè quedi clar que 
alguna coseta els hi deixaran fer. 

La Sra. PALOU intervé per reiterar una observació que li ha fet el Sr. Garau a 
la Sra. Roca perquè és una qüestió que a ella, com a professora de 
matemàtiques, li dol ja que l’equip de govern cau sempre en el mateix error. 

En aquest sentit explica que si mantenen el pressupost de serveis socials i 
baixen el pressupost global del Consell de Mallorca és normal que, sense tocar 
els números, s’hagi augmentat el nombre d’euros que es dediquen als serveis 
socials. 

Remarca que es tracta d’una simple lliçó de matemàtiques de les més bàsiques. 
Si baixen el pressupost un 30% però mantenen el de serveis socials, és normal 
que en comptes genèrics sembli que l’augmenten, però no és així. 
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Pel que fa la confiança total que ha manifestat la Sra. Roca del Consell de 
Mallorca amb el Govern de les Illes Balears, assevera que del que ha pogut 
mirar dels estatuts del Consorci –hauria agraït que en lloc de venir aquest punt 
per despatx extraordinari, hagués passat per Comissió Informativa–, ha pogut 
observar que hi ha 5 membres del Govern de les Illes Balears a la junta rectora 
més 4 membres, un per part de cada consell insular. 

Per tant, efectivament deleguen cegament les competències a les decisions que 
prengui aquest Consorci, la seva junta rectora i, en conseqüència, al Govern de 
les Illes Balears ja que cal recordar que amb la meitat més un dels membres es 
poden prendre moltíssimes decisions. 

Així doncs, ignorant totalment l’autonomia de tots els consells que en formen 
part –tal i com poden veure en l’article dels estatuts que parla de la composició 
de la junta rectora– podran executar totes les decisions que els doni la gana 
perquè els membres del Govern de les Illes Balears són la meitat més un. Per si 
això fos poc, el càrrec de presidència de la junta rectora –com és lògic– pot 
votar doble en cas d’empat. 

Tot això denota una confiança absolutament cega en el Govern de les Illes 
Balears en quant a les polítiques que hauria d’exercir el Consell de Mallorca 
d’acord amb l’Estatut d’Autonomia. 

La Sra. CIRER (consellera executiva de Benestar Social) manifesta que 
centrarà la seva intervenció en la moció presentada pel Grup Socialista donat 
que més tard hi ha un despatx extraordinari allà on podran debatre, amb més 
profunditat, el tema de la ratificació dels estatuts d’un nou consorci encara que 
veu que l’oposició ha centrat molt el debat d’aquesta moció, que versa sobre el 
paper del Consell de Mallorca en gestió de persones dependents, en la figura 
del consorci. 

No obstant això i si volen parlar del Consorci, recorda que en el darrer ple ja 
varen explicar que formar part d’un consorci no implica transferir ni cedir cap 
competència, cosa que el Sr. Garau hauria de saber perquè ha estat president de 
l’IMAS, membre de l’equip de govern del Consell de Mallorca i segurament 
membre de molts de consorcis. 

Un consorci, com ja va dir en el darrer ple, és l’agrupació de vàries entitats amb 
l’objecte de desenvolupar una activitat que suposi beneficis per totes. Aquests 
acords permeten concretar inversions i dur endavant obres que per separat tal 
vegada no es podrien emprendre. 

És important tenir en compte que en un consorci cada entitat manté la seva 
autonomia i independència. El Grup Socialista no ho vol sentir o no li interessa 
entrar en aquesta reflexió o bé no vol assumir que aquesta és la situació. 

Malgrat això assenyala que, sobre el tema del consorci o del que suposarà, en 
podran parlar en debatre el despatx extraordinari i aprofita per, adreçant-se a la 
Sra. Palou, demanar disculpes per dur el punt per despatx extraordinari ja que 
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pensa que es tracta d’una qüestió que és més convenient, més democràtic i més 
acurat que vagi per despatx ordinari i pugui passar per Comissió Informativa. 

Sobre les diferents qüestions que ha plantejat el Sr. Garau, li respon que el 
Consell de Mallorca vol assumir i dur endavant la seva responsabilitat en 
matèria de dependència i la volen dur conjuntament amb les altres institucions 
perquè consideren que sumar esforços reporta una major eficàcia en benefici de 
tots els ciutadans tant pel que fa a les competències que tengui atribuïdes el 
Govern de les Illes Balears com les que tengui atribuïdes el Consell de 
Mallorca i les dels ajuntaments. 

En relació als diferents punts que plantegen a la moció, comenta que no és tan 
fàcil i puntualitza que el procés que la Sra. Roca ha explicat de manera 
simplificada sobre la signatura d’uns convenis, doncs no és un procés tan fàcil 
perquè s’han de fer moltes negociacions per mantenir imposts, quanties, places, 
etc. 

No obstant això i després de mesos de parlar-ne i de negociar, pot avançar que 
ja demà es duran al Consell de Govern possiblement dos convenis de persones 
dependents (el de gent gran i el de persones amb discapacitats) i són convenis 
que ja es podran signar la propera setmana perquè, a més a més, també convé, a 
nivell de gestió econòmica i de pagaments, que els convenis estiguin signats al 
més aviat possible. 

Com ja ha s’ha comentat en altres ocasions, li hagués agradat que aquests 
convenis se signassin a principis d’anys (cosa que tampoc no aconseguia el Sr. 
Garau) perquè són convenis de l’any 2013 encara que no ho han pogut 
aconseguir però, tot i això, reitera que aniran al Consell de Govern de demà. 

El Sr. Garau insisteix molt –i és el seu cavall de batalla– en el tema de la 
rehabilitació de les residències però en aquests dos anys han revisat el que hi 
havia i, malgrat que hi han trobat moltes coses vàlides que poden fer servir, li 
sap greu haver-li de dir que, atesa la situació pressupostària i econòmica, els 
projectes s’han de refer i, a més a més, el Consell de Mallorca no està en 
condicions d’escometre projectes d’1,5M€ o de 2M€ per l’adequació de places 
quan saben que amb els serveis tècnics de la casa poden fer aquesta adequació 
amb un pressupost més assequible. 

Afegeix que, per un altre costat, volen tenir la garantia que, una vegada que 
aquestes places estiguin llestes, puguin posar-se a la xarxa de places de 
dependència i tenguin una cobertura econòmica per part del Govern de les Illes 
Balears. 

En 2013 els convenis es plantegen d’una manera però, per ventura, l’escenari 
de 2014 serà un altre i, de fet, les negociacions van per aquest camí però encara 
no les pot detallar perquè no estan concretades. En tot cas, l’equip de govern 
vol tenir un garantia que, si hi ha un augment del nombre de places de 
dependents a les residències pròpies de l’IMAS, tendran un contrapartida 
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econòmica per part del Govern de les Illes Balears ja que també han de vetllar 
perquè hi hagi aquest equilibri. 

A continuació li recorda al Sr. Garau que quan presidia l’IMAS va signar, l’any 
2010, un acord amb una consellera de Serveis Socials. Aleshores no li suposava 
cap amenaça ni cap pèrdua de competències que el Govern de les Illes Balears 
tengués una consellera específica de Serveis Socials i, en canvi, ara sí que ho és 
per al Partit Popular. 

Concretament l’oposició voldria que els serveis socials fossin només una 
direcció general dins la Conselleria de Salut però, quan se defineix un marc 
d’actuació més concret, més dotat tècnicament i amb més capacitat d’actuació, 
el Sr. Garau també ho critica i la legislatura passada, emperò, no li suposava 
cap amenaça que hi hagués una consellera d’un govern que pogués arribar a 
acords o fer una gestió conjunta i coordinada.  

Ara sí que ho veu així quan es tracta del Partit Popular però li fa notar que ara 
les circumstàncies no són les mateixes atès que ara sí que són de la mateixa 
formació política mentre que la legislatura passada la consellera del Govern de 
les Illes Balears era d’una altra formació política. 

En aquell acord que varen signar l’any 2010 sobre places concertades i que 
donà peu  a aquests convenis que demà aniran a Consell de Govern, també 
hagués estat bo i li hagués agradat que s’haguessin pogut concretar les places 
que l’IMAS –el Consell de Mallorca– posava a la xarxa de dependència 
plasmat en un document però aquest document no hi és. No hi ha un 
compromís escrit sobre aquestes places. 

El Sr. Garau va cedir en aquell moment les places que va creure convenients 
però sense un document que avalàs l’operació. Ara, en canvi, aniran fent feina 
per tal que l’increment d’aquestes places sigui mitjançant un document i amb 
una contrapartida. 

El Consell de Mallorca vol tenir en aquest sentit el paper que li correspongui 
per competències i, si s’escau, modificar els estatuts d’un consorci i d’una 
fundació ja existents (entitats de les quals ja formava part el Sr. Garau quan era 
president de l’IMAS) però deixant ben clar que ho és sense que el Consell de 
Mallorca renunciï a les seves competències i sense renunciar ni als seus 
recursos humans ni materials. 

Sotmesos els punts 3, 4 i 5 de la proposta a votació, s’aproven per unanimitat. 

Sotmesos els punts 1, 2 i 6 de la proposta a votació, es rebutgen per tretze vots 
a favor (PSOE i MÉS per Mallorca), cap abstenció i devuit vots en contra (PP). 

 
PUNT 27. MOCIÓ DEL GRUP SOCIALISTA SOBRE LES CARRETERES 
D’ALGAIDA. 
 
Es dóna compte de la següent moció: 
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“El Pla Director Sectorial de Carreteres de Mallorca vigent en aquest moment, 
estableix dins de la seva planificació i dins també de la fase I de planificació, entre 
d’altres, les següents actuacions: 
  
- Variant d’ Algaida Este  
- Condicionament Ma-3110, Sencelles / Algaida 
- Condicionament Ma-5010 Algaida / Llucmajor 
  
També d’acord amb la planificació de carreteres es preveia que aquestes actuacions 
serien finançades amb el conveni signat entre el Consell de Mallorca i el Govern de 
les Illes Balears que, en un principi, era de 25 milions d’euros anuals i que, per 
enguany, s’ha reduït al 50%, per la qual cosa i, a pesar de que els projectes d’aquestes 
actuacions estan en fase d’elaboració, no tenen finançament per executar-se. 
  
Per tot això, i als efectes de que aquestes actuacions es puguin executar a la major 
brevetat possible, donada la necessitat, el GRUP SOCIALISTA AL CONSELL DE 
MALLORCA proposa pel seu debat i aprovació al proper Ple del Consell de Mallorca 
l’adopció del següent ACORD: 
  
El Consell de Mallorca instarà el Govern de les Illes Balears a que suplementi el 
Conveni entre el Consell de Mallorca i el Govern de les Illes Balears en matèria de 
carreteres en la quantia suficient per cobrir l’execució de les actuacions esmentades.” 
  
La Sra. GARRIDO (PSOE) anuncia que el seu Grup ha arribat a un acord amb 
el conseller executiu d’Urbanisme i Territori, Sr. Rovira, de transacció de la 
moció en el sentit que, en lloc de demanar que se suplementi el conveni, doncs 
que es manteguin les quanties anuals que hi ha fixades perquè, si no es davallen 
les quanties fixades amb el Govern de les Illes Balears, seria possible cobrir els 
projectes d’aquestes carreteres amb les quals tots estan d’acord. 

El Sr. FONT (MÉS per Mallorca) manifesta que el seu Grup hi està 
completament d’acord. 

La Sra. PRESIDENTA li demana al Sr. Rovira que informi de quina és la 
redacció definitiva de l’acord. 

El Sr. ROVIRA (conseller executiu d’Urbanisme i Territori) intervé i llegeix 
literalment l’acord que diu així: 

“El Consell de Mallorca instarà el Govern de les Illes Balears a què mantengui 
el conveni entre el Consell de Mallorca i el Govern de les Illes Balears en 
matèria de carreteres en la quantia acordada, sense reduccions en les partides 
anuals, per cobrir l’execució de totes les actuacions previstes incloses en el seu 
annex.” 

Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat. 
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PUNT 28. MOCIÓ DEL GRUP POLÍTIC MÉS PER MALLORCA SOBRE 
DECLARACIÓ DE RECONEIXEMENT DE LA UNITAT DE LA LLENGUA 
CATALANA. 
 
Es dóna compte de la següent moció: 
 
“El català és una llengua parlada per més de nou milions de persones entre Catalunya, 
el País Valencià (tret d’algunes comarques de l’interior), les Illes Balears, la Franja 
(Aragó), la ciutat de l’Alguer (a l’illa de Sardenya), les comarques històriques del 
Rosselló, el Conflent, el Vallespir, el Capcir i l’Alta Cerdanya, conegudes com a 
Catalunya Nord, el Carxe (Múrcia) i el Principat d’Andorra. 
 
Així doncs, la llengua catalana és parlada en un ampli domini, establert científicament 
i reconegut internacionalment. Històricament ha rebut diverses denominacions, com 
també passa avui, com a expressió de la riquesa de les seves varietats i modalitats, que 
configuren un gran patrimoni expressiu, lèxic i històric, amb el qual s’han fet i s’han 
creat grans obres literàries i culturals que fan part de la cultura europea i universal. 
Així, tant la comunitat acadèmica i científica internacional com la Carta europea de 
les llengües regionals o minoritàries utilitzen la denominació català per a referir-se a 
la llengua que es parla a la Catalunya del Nord, a l’Estat d’Andorra, al Principat de 
Catalunya, a la Franja, al País Valencià, a la comarca del Carxe, a les Illes Balears i a 
l’Alguer. 
 
El fet que la comunitat lingüística catalana s’estengui per quatre estats i, a més, per 
diverses administracions subestatals, comporta que la llengua tingui una gran 
diversitat d’estatus jurídics i que els drets juridicolingüístics de les persones 
catalanoparlants variïn segons l’àmbit territorial. En algunes comunitats autònomes de 
l’Estat espanyol, a més, el català és una llengua minoritària o que pot resultar 
minoritzada per l’acció dels governs autonòmics respectius.  
 
A més, l’aprovació de qualsevol modificació legislativa impulsada per alguna 
comunitat autònoma comporta un detriment de l’estatus legal de la llengua, dels drets 
lingüístics de les persones catalanoparlants i de la normalització de la llengua en 
l’ensenyament, la comunicació i l’ús social tant als territoris respectius com al conjunt 
del domini lingüístic. En aquest sentit, les iniciatives legislatives del Govern de les 
Illes Balears, la Generalitat Valenciana i el Govern d’Aragó no s’ajusten a alguns 
articles de la Declaració universal dels drets lingüístics, que va ésser aprovada al 
Congrés dels Diputats. 
 
Atès el valor de la llengua com a element cultural de primer ordre per a la transmissió 
de la cultura i del saber i, alhora, d’uns valors identificadors d’una comunitat cultural, 
més enllà de les vicissituds històriques i les realitats polítiques en què aquesta 
comunitat i aquesta llengua s’estableixen, es fan necessaris l’impuls de mesures de 
foment de la cultura en la llengua en què s’expressa i el seu reconeixement com a 
patrimoni històric però alhora viu i amb voluntat de continuïtat social i de futur. 
 
Per això, davant la diversitat d’administracions i de marcs normatius en què la llengua 
catalana és una realitat social i cultural, calen instruments de cooperació, sempre 
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prenent com a base el respecte a la seva pluralitat institucional i territorial, però també 
el principi de la realitat de la unitat de la llengua, establerta i reconeguda 
científicament i internacionalment, el grup de consellers de MÉS per Mallorca 
proposa els següents 
 

Acords 
 
1. El Consell de Mallorca es compromet a respectar els criteris que els estaments 
científics, acadèmics i culturals estableixen, el quals palesen la unitat de la llengua 
catalana, i que cal respectar també l’àrea geogràfica de les llengües i les relacions 
entre els territoris en què cadascuna és parlada, d’acord amb la Carta europea de les 
llengües regionals o minoritàries i la Declaració universal dels drets lingüístics. 
 
2. El Consell de Mallorca es compromet a denunciar l’ús de denominacions de la 
llengua catalana impròpies, que contravinguin als principis científics i acadèmics i 
que no reconeguin la realitat cultural de la unitat de la llengua. 
 
3. El Consell de Mallorca es compromet a continuar impulsant acords amb 
institucions, entitats i associacions dels territoris que tenen la llengua catalana com a 
part de llur patrimoni cultural per a col•laborar en el seu estudi, foment i aprenentatge. 
 
4. El Consell de Mallorca es compromet a trametre aquesta declaració al Parlament de 
les Illes Balears i al Govern de l’Estat i demanar-li que actuï pel reconeixement de la 
unitat de la llengua catalana i que adopti les mesures corresponents, d’acord amb el 
que estableix el mandat constitucional d’especial respecte i protecció de les llengües 
de l’Estat que no són el castellà. 
 
5. El Consell de Mallorca es compromet a  emprendre mesures i iniciatives de 
col•laboració, tant polítiques i institucionals com culturals, científiques i acadèmiques, 
que contribueixin a difondre la realitat de la llengua catalana i la seva unitat davant 
organismes oficials i internacionals, entre els quals la UNESCO.” 
 
El Sr. FONT (MÉS per Mallorca) fa notar que considera que tots els que 
comparteixen la representativitat política de les diferents forces polítiques 
d’aquesta terra al Consell de Mallorca alhora comparteixen que hi ha una sèrie 
de llocs on es parla la llengua catalana. 

La llengua catalana es parla a Catalunya, al País Valencià, a les Illes Balears, a 
la Franja d’Aragó, a l’Alguer, a l’anomenada Catalunya Nord i que és el sud de 
França, a Andorra i també la zona d’El Carxe a Múrcia. 

També coincidiran que es tracta d’un domini geogràfic científicament 
reconegut també d’una manera internacional, és a dir, que els especialistes 
internacionals en qüestions lingüístiques reconeixen aquest domini i aquest 
espai territorial que ocupa la llengua catalana. 

Igualment la seva denominació com a “català” és reconeguda per la comunitat 
internacional, per tota la comunitat científica i també per la Carta Europea de 
les Llengües Minoritàries. 
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Imagina que ningú no dubta que grans escriptors han generat grans obres 
literàries escrites en la nostra llengua –escrites en català– i que aquestes formen 
part de la cultura universal. 

El fet que el domini territorial de la llengua catalana estigui repartit entre 
diversos estat i, fins i tot, entre diversos territoris fa que la llengua catalana es 
trobi afectada per normatives diferents de vegades o també perquè l’estatus que 
tenen els usuaris del català sigui diferent en els distints territoris on es parla la 
llengua. 

Tampoc no poden obviar la importància que té la llengua de qualsevol societat 
en la transmissió de la seva cultura i en la transmissió de totes les seves 
tradicions històriques com a societat. 

Per tant, aquesta transmissió cultural i de saviesa d’una societat és el que 
determinarà el seu creixement com a societat mateixa i tot això ha estat sempre 
reconegut per la comunitat científica internacional i aquesta mateixa comunitat 
científica internacional reconeix dins tots aquests territoris la unitat de la 
llengua catalana com a única llengua sense denominacions rares que en un 
moment donat alguns li han volgut donar. 

La realitat política que patim està fent que a alguns llocs (a les Illes Balears, al 
País Valencià i a Aragó, per exemple) es plantegin iniciatives que són, segons 
el seu entendre, contràries a tota aquesta normativa sobre la qual ha estat 
parlant en relació a la unitat de la llengua catalana com també sobre el 
reconeixement de la comunitat científica del territori allà on es parla la llengua 
i també als drets reconeguts per la Carta Europea de les Llengües. 

Per tot això i perquè entenen que a tots els territoris on es parla la llengua 
catalana, les institucions mundials que vetllen per aquests temes i la mateixa 
Carta Europea de les Llengües li reconeixen uns drets i, atès que veuen que 
aquests drets comencen a estar en perill, doncs proposen tota aquesta sèrie 
d’acords en la moció que plantegen avui: 

- El Consell de Mallorca es compromet a respectar els criteris que els 
estaments científics, acadèmics i culturals estableixen els quals palesen la 
unitat de la llengua catalana i que cal respectar també l’àrea geogràfica de 
les llengües i les relacions entre els territoris en què cadascuna és parlada 
d’acord amb la Carta Europea de les Llengües Regionals o Minoritàries i la 
Declaració Universal dels Drets Lingüístics. 

- El Consell de Mallorca es compromet a denunciar l’ús de denominacions de 
la llengua catalana impròpies que contravinguin els principis científics i 
acadèmics i que no reconeguin la realitat cultural de la unitat de la llengua. 

- El Consell de Mallorca es compromet a continuar impulsant acords amb 
institucions, entitats i associacions dels territoris que tenen la llengua 
catalana com a part de llur patrimoni cultural per col·laborar en el seu 
estudi, foment i aprenentatge. 
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- El Consell de Mallorca es compromet a transmetre aquesta declaració al 
Parlament de les Illes Balears i al govern de l’Estat i demanar-li que actuï 
pel reconeixement de la unitat de la llengua catalana i que adopti les 
mesures corresponents d’acord amb el que estableix el mandat 
constitucional d’especial respecte i protecció de les llengües de l’Estat que 
no són el castellà. 

- El Consell de Mallorca es compromet a emprendre mesures i iniciatives de 
col·laboració tant polítiques i institucionals com culturals, científiques i 
acadèmiques que contribueixin a difondre la realitat de la llengua catalana i 
la seva unitat davant organismes oficials internacionals entre els quals hi ha 
la Unesco.” 

El Sr. DALMAU (PSOE) anuncia que el Grup Socialista donarà suport a 
aquesta moció que presenta MÉS per Mallorca tot i que lamenten que hagi estat 
una moció i no hagi pogut ser una declaració institucional del Consell de 
Mallorca envers la llengua catalana. 

Entenen que avui debaten, una vegada més, aquesta qüestió i ho fan perquè 
duen dos anys de govern del Partit Popular a les institucions més importants de 
les Illes Balears i dos anys de voluntat expressa de trencament d’un consens 
lingüístic aconseguit, fa molts d’anys, precisament per les mateixes forces 
polítiques representades avui al Ple i d’altres, consens que de forma unilateral 
el Partit Popular ha trencat. 

Aquest consens lingüístic ha fet que el Partit Socialista hagi presentat un recurs 
davant el Tribunal Constitucional precisament per aquesta qüestió. 

Les afirmacions i les manifestacions que ha fet el Sr. Font són bastant 
clarificadores. Històricament, culturalment i patrimonialment se senten –i 
sempre així ho han defensat– part d’una comunitat que defensa un 
reconeixement lingüístic i, precisament per això, creu que avui cal recordar les 
paraules de Jean Jacques Rousseau tan conegudes i que diuen: “El poble que 
guarda la seva llengua, té la clau de la seva llibertat”. 

El Sr. VIDAL (PP) comenta que la veritat és que cada vegada que un grup 
polític d’aquest Consell de Mallorca presenta una moció, els que l’han de 
defensar es demanen per què presenten la moció, què volen, què esperen i, 
sobretot, on volen arribar. 

Quan pensava on volen arribar, què volen o què esperen pel fet de presentar 
aquesta moció se li han ocorregut moltes coses però cap ni una per defensar la 
llengua, cap ni una per defensar el que està escrit a la moció. 

La primera que li va venir al cap va ser simplement perquè no es canviï el 
Reglament de Funcionament del Consell de Mallorca i així MÉS per Mallorca 
presenti més de 2 mocions (que són les que podia presentar abans) per passar el 
temps o per reivindicar coses absurdes. 
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Matisa que és molt mal d’entendre el motiu pel qual s’ha presentat aquesta 
moció i reconeix que no l’ha entès. 

Tot seguit recorda que el Partit Popular sempre ha dit que era un partit legalista, 
constitucionalista i estatutarista al qual li agrada complir allò que emana de les 
lleis i això ho sap MÉS per Mallorca però el que és més fotut de tot és veure 
que presenten una moció que encapçalen amb el reconeixement de la unitat de 
la llengua catalana emperò el Sr. Font fa una intervenció usant l’article salat 
propi de les Illes Balears i no defensant l’article literari de Catalunya. 

Fa notar que el Sr. Font parla d’una globalització de la llengua i d’estimar una 
cultura però que quan presenta aquesta moció la contradiu perquè precisament 
el Partit Popular defensa la nostra cultura, amb les nostres modalitats i no les 
que ens volen imposar altres regions, vénguin d’allà on vénguin. 

Des del Partit Popular sempre han dit que respecten, així com emanen, les lleis 
pròpies de la Constitució Espanyola i que se senten encantats, evidentment, de 
defensar la nostra llengua, la nostra cultura, els nostres articles i la nostra 
manera de parlar. També són estatutaristes perquè reconeixen que el català és la 
llengua pròpia de les Illes Balears –tal com diu l’Estatut d’Autonomia– amb les 
seves varietats lingüístiques.  

Per concloure, comenta que està segur que aquesta vegada la moció no ve de 
Viquipèdia però sí que ve redactada d’un lloc que no ha estat l’illa de Mallorca. 

El Sr. FONT li diu al Sr. Vidal que, fins ara, no ha dit res que no hagués dit ell 
abans, és a dir, que tot el que ha dit ja ho diu la moció i, per tant, no entén de 
cap manera perquè no l’han volguda fer com una declaració institucional. 

Insisteix que el Sr. Vidal no ha dit res més que allò que dit ell abans perquè tan 
català és “es tractor” que es va comprar com “ses ovelles” que té son pare a la 
finca com el “got” que no és una paraula que se digui aquí però precisament 
una cosa bona que tenen les llengües és la diversitat. 

Insta el Sr. Vidal que li digui quin nom li vol posar a la llengua perquè li és 
igual quin sigui ja que, encara que els científics l’anomenin “català”, si el Sr. 
Vidal es vol inventar un altre nom no li importa mentre reconegui que la 
llengua que parlam aquí i la llengua que parlen als altres llocs que abans ha 
esmentat és la mateixa llengua. 

Fa constar que no podran trobar enlloc que científicament es digui el contrari 
del que ara està dient. 

Això sí, una altra cosa és que els consellers del Partit Popular estiguin dirigits 
per una onada de conservadurisme i d’atac a llengua mallorquina –si li vol dir 
“mallorquí”– per part d’un espanyolisme que ara impera dins la dreta espanyola 
i el Sr. Vidal no sap com ho ha de camuflar i s’inventa una història, però vaja 
quina història perquè l’única cosa que fa és dir el mateix que ja li havia dit ell 
abans i li retreu, per tant, al Sr. Vidal que li véngui amb segons quins coverbos. 
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En aquests moments s’està aprovant per Aragó un “LAPAO” que és el català, 
és el mallorquí, és el valencià. Al País Valencià s’intenta que hi hagi una 
llengua pròpia que no sigui la mateixa i tot això ho fa el Partit Popular. 

També refusa l’argument de fer servir l’article salat o l’article literari que sí fan 
servir a Pollença i demana si és una llengua diferent la que parlen a Pollença de 
la que parla ell ara. Evidentment, no és una llengua diferent i el Sr. Vidal ho 
sap i el convida a no intentar defensar el que es pot defensar.  

Suggereix, a continuació, al Sr. Vidal que rectifiqui la seva postura per tal 
d’aprovar aquesta moció com una declaració institucional i així encara tendrà 
ocasió de reconèixer la realitat i de fer tots els mallorquins i mallorquines cos 
perquè la nostra llengua –que han après de son pare i de sa mare i aquests dels 
seus padrins– tengui el reconeixement que toca. 

El Sr. DALMAU li comenta al Sr. Vidal que no li pot parlar de tractors perquè 
no en té ni tampoc ovelles com el Sr. Font ja que ell és de Palma i no té cap 
finca. 

Tot seguit assenyala no que s’esperava la intervenció del Sr. Vidal –potser 
d’altres companys de partit sí, especialment del Parlament– ja que creia que en 
aquesta qüestió la bancada del PP del Consell de Mallorca encara tenia una 
certa integritat i encara recordava aquell consens lingüístic que els seus 
companys de partit de fa molts d’anys (Sr. Canyelles, Sr. Gilet –pare–) 
defensaren al Parlament de les Illes Balears tot creant la Llei de normalització 
lingüística que ara han romput. 

El Sr. Vidal no pot venir aquí a donar lliçons ni de legalitat ni d’estatutarietat 
perquè és membre d’un Consell de Mallorca que no està acomplint l’Estatut 
d’Autonomia de les Illes Balears i, per tant, no li accepta cap lliçó 
d’estatutarietat. 

També li refusa que siguin legalistes i li demana al Sr. Vidal com pot defensar 
la seva postura com a legalista quan forma part d’un partit que només està 
governant per decret rere decret cada divendres al Consell de Govern. Així ho 
fan el Sr. Bauzá i el Sr. Rajoy i es demana quina legalitat és aquesta.  

Assegura que el Partit Popular quan governa no ofereix cap garantia legal i, per 
tant, li suggereix al Sr. Vidal que presenti els seus arguments amb coherència i, 
sobretot, que ho faci tenint en compte que el que diu és el que realment estan 
fent.  

El Sr. VIDAL li comenta al Sr. Font que ha dit dues coses que li han cridat 
l’atenció: que està d’acord en defensar les nostres modalitats lingüístiques i, per 
tant, entraria en vigor el diccionari de Francesc de Borja Moll qui imagina que 
per al Sr. Font també devia ser un científic de la llengua i així s’entendran tot 
d’una i, per tant, ell no diu el que diu el Sr. Font sinó que el Sr. Font diu el que 
diu ell. 
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Tots dos defensen les modalitats lingüístiques de Mallorca, tots dos estan 
d’acord amb Francesc de Borja Moll i tots dos estan d’acord que presentar 
aquesta moció aquí té les conseqüències que pugui tenir però que són poques 
perquè és un tema del qual s’ha parlat molt. 

El que és més fotut és que li agrada sentir aquestes intervencions perquè quan 
parlen de la llengua –que és nostra– el que fan també és crispar la societat i 
voler trobar ossos al lleu i això, dins el Consell de Mallorca, pot tenir un valor 
de discussió però no li agrada perquè, en el fons, l’únic que fa és separar més 
postures dins un poble en relació a un tema en què tots haurien d’estar units i 
que tots haurien d’estimar. 

A continuació s’adreça al Sr. Dalmau i li comenta que sí, que el PP és un partit 
estatutarista i un partit legalista perquè acompleixen sempre la llei i, en quant a 
la llengua, més que ningú però, sobretot, és un partit de paraula perquè la 
modificació de la Llei de funció pública era quelcom que duien al programa 
electoral, era una cosa que la varen predicar a tots els mítings polítics i és una 
cosa que societat volia perquè més del 50% de la representació del Parlament, 
dels ciutadans de les Illes Balears i també de Mallorca varen dir que hi estaven 
d’acord. 

El Partit Popular ha complert la seva paraula d’acord amb un programa 
electoral perquè hi creien i sempre han complert la legislació i, així i tot, tenen 
el fetge tan gros que sempre escolten qualsevol crítica que vulgui fer la gent 
que no accepta la democràcia, que accepta les minories i no les majories, però 
els escolten i intenten convèncer-los de les seves coses i dels motius pels quals 
les fan però en cap cas no fan res mai a cop de xiulet.  

Remarca que el seu partit fa les coses pensades, programades i sense enganyar 
perquè acompleixen la seva paraula. Dins el conjunt d’un poble, quan hi són 
tots, això és el que val i així es demostra. 

El que li demanaria a l’oposició és que fessin un esforç i reflexionin sobre el 
que els ha dit i, sobretot, que tots actuïn sempre pel bé dels ciutadans de 
Mallorca en aquest cas. 

Sotmesa la proposta a votació, es rebutja per onze vots a favor (PSOE i MÉS 
per Mallorca), cap abstenció i devuit vots en contra (PP). 

 
PUNT 29. MOCIÓ DEL GRUP POLÍTIC MÉS PER MALLORCA SOBRE 
DECLARACIÓ RELATIVA A L’EDIFICI DEL SINDICAT DE FELANITX. 
 
Es dóna compte de la següent moció: 
 

“El passat 3 de juny, l’Ajuntament de Felanitx va aprovar per unanimitat la següent 
moció, per instar al consell de mallorca que faci complir la llei de patrimoni històric a 
l'edifici del sindicat: 
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“S’exposa que l'any 1993, l'empresari Pau Ripoll Pol adquirí, en tercera subhasta, 
l'edifici del Sindicat. 

Dia 17 de maig de 2001, el Consell de Mallorca declarà Bé d'Interès Cultural, amb la 
categoria de Monument, el Celler Bodega Cooperativa “Es Sindicat” segons la Llei 
12/1998, de 21 de desembre, del Patrimoni Històric de les Illes Balears. 

Segons anomena aquesta llei a l'Article 26 “Els propietaris, titulars de drets o simples 
posseïdors de béns d’interès cultural o catalogats tenen el deure de conservar-los, 
mantenir-los i custodiar-los de tal manera que se’n garanteixi la salvaguarda dels 
valors. L’ús a què es destinin aquests béns ha de garantir-ne la conservació”. 

També a l'Article 27 “En cas d’incompliment del deure de conservació de béns 
d’interès cultural o catalogats, les administracions públiques competents podran 
ordenar als propietaris, titulars d’altres drets reals i posseïdors dels dits béns 
l’execució de les obres o la realització de les actuacions que siguin indispensables per 
preservar-los, conservar-los i mantenir-los”. 

Finalment l'Article 33 explica que “Es consideren causes d’interès social a l’efecte de 
l’expropiació pels consells insulars competents dels béns a què es refereix aquest 
capítol: 

a) L’incompliment greu pels propietaris o titulars de drets reals de les obligacions 
establertes en aquesta llei. 

b) El perill de destrucció o deterioració greu del bé o l’ús incompatible amb els seus 
valors. 

Podrà acordar-se també l’expropiació per causa d’interès social dels immobles que 
dificultin la utilització, la contemplació, l’accés o el gaudiment dels béns d’interès 
cultural, que n’atemptin contra l’harmonia ambiental o que en comportin un risc per a 
la conservació”. 

Per tant, ara fa 20 anys, que el propietari adquirí l'immoble i no es té constància que 
hagi realitzat cap actuació per preservar o conservar l'edifici, catalogat com a BIC. 

Vist l'estat que, any rere any, el Sindicat sofreix deteriorament, abandonament, falta 
de seguretat i inclús atacs vandàlics, on perilla seriosament la seva conservació, el 
Bloc per Felanitx, proposa al Ple de l'Ajuntament de Felanitx que s'aprovi el següent 
acord: 

Primer: Instar al Consell de Mallorca a què faci complir la Llei del Patrimoni Històric 
de les Illes Balears i insti al propietari a conservar i mantenir de forma adequada 
l'edifici del Sindicat. 

Segon: Si el propietari incompleix les directrius del Consell de Mallorca, que faci ús 
de l'Article 33 i comenci el procés d'expropiació de l'immoble.” 

 

Per tot allò exposat, el grup de consellers de MÉS per Mallorca insta al plenari de 
Consell Insular de Mallorca a que prengui el següent 

 
Acord 
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1. Donar una resposta positiva a la demanda del consistori de Felanitx, complint la 
Llei de Patrimoni Històric de les Illes Balears, instant al propietari a conservar i 
mantenir de forma adequada l'edifici del Sindicat i, en el cas que aquest propietari 
inicompleixi les directrius del Consell Insular de Mallorca, que aquest faci ús l'Article 
33 i comenci el procés d'expropiació de l'immoble.” 
 

El Sr. FONT (MÉS per Mallorca) relata que el passat 3 de juny a l’Ajuntament 
de Felanitx, a proposta del Bloc per Felanitx, es va aprovar per unanimitat una 
moció que instava el Consell de Mallorca a fer complir la Llei de patrimoni en 
relació a un edifici emblemàtic del poble de Felanitx, un edifici que fou 
declarat BIC en el mes de maig de 2001 i que és l’edifici popularment conegut 
com “Celler Bodega Cooperativa Es Sindicat”. 

Aquest BIC va ser declarat amb categoria de monument i, per tant, la 
importància que té és a nivell d’arquitectura i d’estructura. L’edifici va ser 
adquirit l’any 1993 per l’empresari Pau Ripoll juntament amb els terrenys que 
l’envoltaven i en els quals sí que ha fet qualque cosa el propietari. 

La situació actual d’aquest edifici és molt deplorable ja que presenta un estat de 
conservació pèssim que s’ha consentit i mantengut per la propietat que des de 
l’adquisició pràcticament no hi ha fet cap tasca de conservació ni de 
manteniment. 

Cal tenir en compte que l’article 26 de la Llei de patrimoni històric obliga els 
propietaris o titulars de béns d’interès culturals a mantenir-los, conservar-los i 
també a custodiar-los per tal de garantir la salvaguarda dels valors patrimonials 
o culturals que puguin comportar. 

També l’article 27 de la Llei de patrimoni històric dóna peu que, en cas 
d’incompliment del que determina l’article anterior, és a dir, que el propietari 
no faci el manteniment i la conservació del bé d’interès cultural, les 
administracions públiques competents podran ordenar a la propietat l’execució 
de les obres o les actuacions pertinents per tal de preservar i conservar el bé. 

Finalment l’article 33, com a darrera opció, preveu l’expropiació per part dels 
consells insulars competents davant els incompliments flagrants de l’article 26 
per part de la propietat. 

És per tot això que, vista l’actual situació de l’edifici que és deplorable, 
l’Ajuntament de Felanitx va aprovar aquesta moció demanant al Consell de 
Mallorca que apliqui els articles 26, 27 i 33 de la Llei de patrimoni històric 
d’una manera continuada en el temps, un després d’altre i, evidentment, el 33 
que fa referència a l’expropiació com a darrer recurs en cas que el propietari es 
negui rotundament a restaurar, conservar o fer les obres de manteniment 
pertinents del BIC de l’edifici d’Es Sindicat. 

El suport a l’acord pres per unanimitat a l’Ajuntament de Felanitx és la raó per 
la qual duen aquesta moció al Ple del Consell de Mallorca al qual li demanen 
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que doni una resposta positiva a l’Ajuntament de Felanitx en relació a la moció 
que varen aprovar. 

El Sr. DALMAU (PSOE) anuncia que el seu Grup donarà suport a la moció del 
MÉS per Mallorca referent a l’edifici d’Es Sindicat de Felanitx perquè, entre 
d’altres coses i a diferència d’altres grups polítics presents a la sala, la situació 
de l’estat de l’edifici d’Es Sindicat de Felanitx els ha ocupat i preocupat des de 
fa un parell d’anys. 

Com saben, és dilatada la història de l’edifici i la importància que aquesta 
infraestructura va tenir en una època en què varen existir grans extensions de 
vinya a Mallorca. Aleshores hi havia a Mallorca gairebé un 90% més de vinya 
que en l’actualitat i, evidentment, també hi havia un gran volum d’exportació 
de vi. 

Per tant, aquest edifici representa una important vàlua patrimonial que no 
poden obviar i, molt menys, deixar-lo de mantenir com sospiten que ha succeït 
d’acord amb les funcions que hauria de realitzar el departament de Patrimoni 
del Consell de Mallorca. 

Ja en la darrera Comissió de Patrimoni, el Grup Socialista va demanar 
informació sobre aquestes accions, sobre les que s’havien duit a terme per part 
de l’equip de govern per garantir el manteniment de l’edifici d’Es Sindicat de 
Felanitx que, com bé assenyalava el Sr. Font i també s’indica a la moció, és un 
bé d’interès cultural. 

Considera que s’ha de remarcar que si el Consell de Mallorca tenia sospites 
sobre l’omissió del deure del propietari de l’edifici, doncs havia de fer ús de les 
seves funcions ja que disposa, segons l’Estatut d’Autonomia, de les 
competències en matèria de protecció de patrimoni i a dia d’avui el Grup 
Socialista no coneix cap expedient ni informatiu ni sancionador derivat de 
l’actual estat de no conservació de l’edifici per part del propietari. 

La propietat de l’edifici no tan sols ha fet una deixadesa de les seves 
obligacions sinó que ha utilitzat, fins i tot, l’Ajuntament de Felanitx i la resta 
d’administracions per oferir-los la venda de l’edifici sempre sense renunciar a 
beneficis especulatius de fora mida. 

Per totes aquestes raons i per acabar amb l’afany especulatiu, el Grup Socialista 
a l’Ajuntament de Felanitx va proposar, mitjançant una moció aprovada pel Ple 
en la legislatura 2007-2011, una sol·licitud per a la creació d’una comissió 
interdepartamental on estiguessin representats el Govern de les Illes Balears, el 
Consell de Mallorca i l’Ajuntament de Felanitx per tal de decidir si es 
comprava l’edifici i quin possible ús se’n podria fer. 

Es tractava d’una comissió interdepartamental que no s’ha tornat a reunir des 
de fa 2 anys, coincidint amb el canvi de govern, i que és un argument més que 
s’afegeix a convidar, des del Grup Socialista, a la reflexió l’equip de govern 
insular però també l’equip de govern de l’Ajuntament de Felanitx i també el 
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Partit Popular que enganya els ciutadans votant una cosa a Felanitx i la 
contrària al Consell de Mallorca. 

Puntualitza que clarament s’està referint a l’experiència que han tengut i viscut 
en relació al castell de Santueri allà on la incoherència absoluta del Partit 
Popular feia que a Felanitx defensassin una cosa i la contrària aquí al Consell 
de Mallorca. 

Així doncs, per tal de convidar a fer feina per solucionar aquest problema 
important, a posar en valor un edifici patrimonialment, a conservar-lo i 
garantir-ne la viabilitat, el seu Grup donarà suport a la moció. 

El Sr. ROTGER (vicepresident de Cultura, Patrimoni i Esports) s’adreça al Sr. 
Dalmau per tal d’aclarir un assumpte. Comenta que el Sr. Dalmau ha fet 
referència a una comissió interdepartamental i li demana si pot repetir les dades 
relatives a la seva creació. 

El Sr. DALMAU li explica que la comissió fou aprovada arran d’una moció 
presentada durant la passada legislatura (2007-2011) a l’Ajuntament de 
Felanitx. 

El Sr. ROTGER li demana si era una comissió del Consell de Mallorca. 

El Sr. DALMAU li diu que no i matisa que era una moció que es va presentar a 
l’Ajuntament de Felanitx, que s’aprovà per unanimitat de tots els grups polítics 
presents a l’Ajuntament de Felanitx i mitjançant la qual es demanava la creació 
d’una comissió interdepartamental que aglutinàs Ajuntament de Felanitx, 
Consell de Mallorca i Govern de les Illes Balears. 

El Sr. ROTGER li demana si té constància de si la comissió es va arribar a 
constituir. 

El Sr. DALMAU li respon que entén que sí i, de fet, la Sra. Garrido en va 
formar part. 

La Sra. GARRIDO (PSOE) intervé per explicar que per part del Consell de 
Mallorca la representant en aquesta comissió era ella mateixa i que hi havia, 
per part de l’Ajuntament de Felanitx, el batle més la regidora de Cultura 
d’aquell moment i, per part del Govern de les Illes Balears, la darrera 
representant que hi havia era la Sra. Suasi. 

Creu recordar que la comissió es va constituir quan la Sra. Catalina Soler 
encara era batlessa de Felanitx o, almanco, la moció va ser presentada en aquell 
moment i potser la comissió es va constituir una mica més endavant. 

Així doncs, confirma que la comissió es va arribar a constituir i que es va 
reunir en una sèrie d’ocasions i, fins i tot, es varen arribar a fer visites a 
l’edifici d’Es Sindicat i reunions amb el propietari de l’edifici, és a dir, que s’hi 
va fer molta feina. 

El Sr. OLIVER (PP) fa constar que ha parlat amb el Sr. Font sobre aquesta 
moció i li ha demanat si poden dividir l’acord en dues parts. La primera seria 



 149

que el Consell de Mallorca instaria el propietari a complir la Llei de patrimoni 
històric i, en cas de no fer-ho, llavors sí que s’aprovaria la segona part de 
l’acord. 

Matisa que, a més a més, és una cosa induïda ja que si el propietari no 
compleix les directrius del Consell de Mallorca, aleshores se li ha d’aplicar 
l’article 33. 

Per tant, la seva proposta consisteix en aprovar, com diu la moció de MÉS per 
Mallorca abans de l’acord, el primer punt (“Instar el Consell de Mallorca a què 
faci complir la Llei de patrimoni històric de les Illes Balears”) i, en canvi, 
deixar el segon (“Si el propietari incompleix les directrius del Consell de 
Mallorca, que se faci ús de l’article 33 i comenci l’expropiació de l’immoble”) 
ja que seria una qüestió posterior supeditada a l’incompliment del primer punt. 

El Sr. FONT observa que, segons ha entès, la proposta del Sr. Oliver consisteix 
en xapar el punt resolutiu en dos. El primer seria des del començament del text 
fins allà on diu “...de forma adequada l’edifici del Sindicat”, i a partir d’aquí 
començaria un segon punt que diria: “En el cas que el propietari incompleixi 
les directrius del Consell Insular de Mallorca, que faci ús de l’article 33 i 
comenci el procés d’expropiació de l’immoble.” 

Una vegada aclarit com quedaria la moció, anuncia que el seu Grup no té cap 
inconvenient en acceptar que l’acord se separi en dos punts –si això neteja 
consciències a dins el Partit Popular– com tampoc no hi ha cap problema per 
fer-ne una votació separada. 

El Sr. ROTGER anuncia que intervé per fixar la posició de l’equip de govern, 
explicar-la i alhora per agrair la intervenció i el to del Sr. Font però no agrair ni 
reconèixer el to del Sr. Dalmau perquè en aquest Ple s’ha de dir la veritat. 

L’edifici Es Sindicat, que data de l’any 1919, és un edifici historicoindustrial 
que va merèixer un grau de protecció i que, evidentment, han de fer complir la 
llei perquè l’edifici tengui una protecció adequada. 

Aquí, el Consell de Mallorca ha d’estar amb esperit col·laborador i 
predisposició a col·laborar amb l’Ajuntament de Felanitx però també han de 
defugir de demagògies que no duen enlloc com, per exemple, les que s’han 
referit sobre el castell de Santueri. 

Avui en dia el castell de Santueri està rehabilitat, ha deixat enrere el perill 
d’esbucament d’una torre i pot dur a terme la funció d’un castell que consisteix 
en donar-lo a conèixer als visitants i ciutadans en general perquè serveixi per al 
desenvolupament cultural i econòmic de Felanitx i de Mallorca. 

Pel que fa a la moció, assegura que l’equip de govern està a favor de requerir el 
propietari perquè acompleixi la llei però també les administracions públiques –
sobretot l’Ajuntament de Felanitx– són competents per fer complir la llei per 
protegir el nostre patrimoni cultural. Aquesta és una tasca de tots. 
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Dins l’expedient que han posat a l’abast de l’oposició no ha pogut trobar cap 
escrit ni cap requeriment de l’anterior equip de govern del Consell de Mallorca 
allà on s’instàs el propietari a complir la llei, cosa que sí que farà l’actual equip 
de govern però, per això, li agradaria que el debat se fes dins els termes de 
respecte mutu i de no fer acusacions que no se mereix el grup del Partit 
Popular. 

L’anterior equip de govern del Consell de Mallorca no va fer ni un sol 
requeriment al propietari perquè arreglàs l’edifici d’Es Sindicat i ara ho faran 
amb el consens de tots però deixant clara quina ha estat l’evolució d’aquest 
assumpte. 

Refusa, per altra banda, que vagin dient per Felanitx que el Consell de Mallorca 
i el Grup Popular no volen la protecció i la conservació d’Es Sindicat i emplaça 
l’oposició a no dir-ho més ja que tant el Consell de Mallorca com el Partit 
Popular volen la conservació i la preservació d’Es Sindicat que és una bodega 
que va construir a principis del segle XX i que en aquell moment va complir un 
important paper historicoindustrial. 

Per altra banda, s’ha de manifestar que el sentit de la declaració de bé d’interès 
cultural, en aquells moments i segons s’interpreta de la documentació que hi ha 
a l’expedient, era evitar la demolició de l’edifici i usos indeguts així com que la 
cooperativa pogués tenir ajudes i col·laboracions públiques per procedir a la 
rehabilitació i la conservació del bé patrimonial. 

Aquesta finalitat ha estat aconseguida. Es Sindicat hi és però no s’està 
aconseguint –i, per això, s’han de posar a fer-hi feina– que es preservin i es 
conservin els seus valors patrimonials. 

Creu que no és de rebut ni és un acord seriós iniciar un procés d’expropiació 
sense comptar amb ni un sol informe tècnic, ni un sol document del 
Departament de Cultura ni una valoració i, sobretot, sense uns usos adequats a 
l’edifici. 

Així doncs, considera que en aquests moments toca iniciar un expedient per 
requerir el propietari perquè dugui a terme la seva reparació o la conservació 
del bé. Primerament se n’haurà de redactar un projecte ja que no hi pot haver 
intervenció sense un projecte degudament aprovat per la Comissió de 
Patrimoni. 

Aleshores, el procediment adequat és acordar que es requereixi la propietat a 
intervenir prèvia presentació d’un projecte tècnic ja que aquest acord que es 
pregui no hauria de dur a equívocs que llavors prejudicassin la conservació del 
patrimoni. 

En resum comenta que, tal i com han dit el Sr. Oliver i el Sr. Font, els va bé 
l’acord que el Consell de Mallorca iniciarà l’expedient corresponent, 
prèviament amb els informes tècnics adients, per requerir a la propietat les 
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obligacions que li marca la llei de preservació i conservació dels béns 
patrimonials. 

A hores d’ara, l’equip de govern no pot donar suport una proposta 
d’expropiació –que és una qüestió futura– sense que estigui fonamentada per 
uns informes tècnics i que prèviament sàpiguen si el propietari durà a terme o 
no el compliment d’aquest requeriment que no consta que s’hagi fet en cap 
moment seguint el procediment adequat. 

Sotmès el punt 1 de la proposta a votació, s’aprova per unanimitat. 

Sotmès el punt 2 de la proposta a votació, es rebutja per tretze vots a favor 
(PSOE i MÉS per Mallorca), cap abstenció i devuit vots en contra (PP). 

 
PUNT 30. MOCIÓ DEL GRUP POLÍTIC MÉS PER MALLORCA DE 
SUPORT AL SISTEMA DE DIPÒSIT, DEVOLUCIÓ I RETORN D’ENVASOS 
(SDDR). 
 
La Sra. PALOU (MÉS per Mallorca) intervé per fer constar que, vista l’hora 
que és i que encara resten molt de temes per tractar, proposa retirar aquesta 
moció –que ja la duran al proper ple– i passar directament al debat de la moció 
següent. 

Es retira. 

 
PUNT 31. MOCIÓ DEL GRUP POLÍTIC MÉS PER MALLORCA SOBRE 
RECONEIXEMENT ALS MOVIMENTS SOCIALS QUE DEFENSAREN SA 
DRAGONERA ARA FA 36 ANYS. 
 
Es dóna compte de la següent moció: 
 
“El passat 14 de Juliol de 2013 el Consell de Mallorca va celebrar el 25è aniversari de 
la compra de l’Illa de Dragonera en una modesta però agradable cerimònia. 
 
El fet que Dragonera sigui, actualment, un parc natural es deu a la impagable tasca 
d’una llarga llista de persones i organitzacions que varen dedicar molt temps i esforç a 
aturar un dels majors atemptats ecològics que fins llavors s’havien plantejat arreu del 
territori balear. 

L’any 1974 PAMESA comprà l’illa a l’andritxol Joan Flexas per uns 300 milions de 
pessetes, amb la intenció de fer-hi una urbanització. L’aberració proposada al polígon 
1 d’Andratx consistia en la construcció de cinc nuclis turístics de caràcter residencial 
dispersos per l’illa; dos Ports: un de serveis i un esportiu, i una àrea de serveis a la 
zona del port. La resta de l’illa havia d’anar destinada a ser zona verda pública, zona 
verda privada, aparcaments… i es pretenia crear una extensa xarxa de carreteres per 
enllaçar totes aquelles zones (això sí, amb vehicles elèctrics i amb l’orientació cap als 
vianants). A més a més, el projecte implicava la construcció d’un heliport, dues 
plantes potabilitzadores d’aigua, xarxa de clavegueram, una estació depuradora 
d’aigües residuals, planta de tractament de residus…. 
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Per a la urbanització de sa Dragonera s’havien de seguir una sèrie de tràmits. El 
primer era l’aprovació del Pla General d’Ordenació Urbana d’Andratx. Aquest Pla es 
va tramitar entre 1974 i 1976 envoltat de polèmica, deficiències i fins i tot oblits, ja 
que per exemple a la informació pública del Pla General d’Andratx de juny de 1974 
no hi figurava sa Dragonera. 

Finalment, l’any 1976 s’aprova aquest pla general, en el que també s’aprovà el Pla 
Parcial i Especial de sa Dragonera. Diferents grups varen fer al·legacions en contra del 
projecte, la diputació provincial va demanar la conversió de sa Dragonera en parc 
natural. Però malgrat aquestes actuacions tant l’ajuntament d’Andratx com la 
comissió provincial d’urbanisme van donar el vist i plau als plans i per tant, a la 
urbanització de l’illa. 

 
Davant aquests fets, ja fa 36 anys, el 7 del 7 de 1977, es va mobilitzar un grup de 
persones relacionades amb el moviment llibertari mallorquí Terra i Lliberat. Els joves 
llibertaris de Talaiot Corcat varen ocupar de manera pacífica l'illa de Sa Dragonera 
reivindicant-ne la seva protecció front un terrible i aberrant projecte urbanitzador de 
l'empresa Patrimonial Mediterránea Sociedad Anónima (PAMESA). El crit de guerra 
que s’usava llavors era: PAMESA cabxxxx!, Dragonera pes Dragons! 

D’on sortia la gent que un bon dia decidiren ocupar Sa Dragonera? Terra i Llibertat 
era una organització llibertària que sorgí el 1977 a Ciutat. Col·lectiu que, mitjançant 
l’acció directa noviolenta, mirava de moure la consciència envers temes ecològics i 
socials. Organitzà la primera ocupació de Sa Dragonera i també un segona ocupació 
de finals de 1978 i principis del 1979 (quan no es veia que s’aturès el macro projecte 
urbanitzador).  

També participaren en la defensa d’Es Trenc i organitzaren accions reivindicatives en 
defensa de la natura i antinuclears. Així mateix, foren uns dels impulsors del Grup o 
Plataforma «Denúncia i control contra la destrucció ecològica», la primera plataforma 
unitària ecologista a les Illes, que fou creada el mateix juliol de 1977. El primer acte 
públic va ser una assemblea que arreplegà 200 persones. Agrupava diversos 
col·lectius ecologistes i llibertaris com Terra i Llibertat, grups de Sóller, Alaró-
Lloseta, Santanyí, Manacor, Pla de Sant Jordi, Ca’n Maiol, entre d’altres. Van ser 
actius lluitadors que tractaren molts de problemes ambientals i territorials com els de 
Cala Mondragó, Sóller, Sa Dragonera, Pla de Sant Jordi. Les seves accions més 
destacades foren la campanya contra l’autopista Palma-Inca, iniciada el gener de 
1978. A banda de diverses conferències i taules rodones, també van dur a terme una 
acció directa que aturà les obres de l’autopista mitjançant una acampada el 26 de 
gener de 1978, a més de fer diverses manifestacions. Una altra campanya important 
fou la que es dugué a terme contra les pedreres i la fàbrica de ciment de Lloseta. 

Un altre dels col·lectius llibertaris i ecologistes d’aquells anys era Kroak. Sorgit 
també aquell prolífic estiu del 77, organitzà una «pesca radioactiva» traient diversos 
fems de la mar i també una caminada amb animals des de s’Hort del Rei fins a Cort 
amb la reivindicació de «menys ciment i més verdor». 

L'expedició de juliol de 1977 va tenir un ressò internacional inimaginable per les 
autoritats del moment. La cadena britànica BBC, elaboraren, dies després, un 
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reportatge que donà testimoni d'una de les primeres accions de reivindicació 
ambiental arreu d'Europa donant-li la merescuda transcendència a nivell europeu. 

Es van recollir més de 4.200 firmes en contra del projecte d’urbanització, així com 
nombroses mobilitzacions per preservar sa Dragonera. 
 

El GOB acabava de néixer a finals de 1973, s’afegí a la defensa de Sa Dragonera 
iniciant la via judicial i liderant la mobilització ciutadana. L’any 1979 unes 4000 
persones sortiren als carrers de Palma amb el lema “Salvem Sa Dragonera”, demanant 
la paralització del projecte urbanístic. 

L’ocupació de Sa Dragonera durà 18 dies, i es va acompanyar de manifestacions a 
Ciutat. Mentre tant, al número 1 del carrer Antillón, al local anomenat  Talaiot Corcat, 
s’hi instal·là la part logística. S’hi arreplegaven queviures per enviar a Sa Dragonera i, 
diàriament, al llarg de l’ocupació es convocaren rodes de premsa al local.  

El dia 24 de febrer de 1983 el Consell General Interinsular suspèn la vigència del Pla 
General d’Andratx i tots els plans que afectaven sa Dragonera.  
 
El 21 de gener de 1984 l’Audiència nacional va fallar en favor del GOB, per defecte 
de forma es suspèn la urbanització, i es deixà sense efecte l’ordre Ministerial de 21 de 
novembre de 1980 per la que es permetia que la empresa PAMESA urbanitzés sa 
Dragonera. PAMESA va recórrer al Tribunal Suprem, que també sentencià a favor del 
GOB.  
 
El mes de febrer de 1987 es produeix la sentència definitiva de la Sala Quarta del 
Tribunal Suprem, que dóna la raó al GOB i per tant, la urbanització ja era legalment 
impossible. 
 
La força intensa del moviment ciutadà envers la protecció del territori, trobà el fruit de 
la lluita quan l’any 1987 el Consell de Mallorca decideix comprar Sa Dragonera i els 
illots del costat i en formalitza la compra l’any 1988. 
 
El 26 de gener de 1995 Sa Dragonera, l’illa Mitjana i es Pantaleu foren declarats, Parc 
Natural per part del Govern Balear. 
 
Aquell moviment desinteressat de persones per la defensa del territori podria 
considerar-se l'embrió de la lluita ecologista a les Illes. 
 

En paraules de Pere Josep García Munar , en la presentació del seu llibre: Dragonera 
pes dragons! Història de la lluita ecologista per salvar Sa Dragonera (1974-1995) 

“Sa Dragonera era un somni, una utopia que només podia concebre’s en la ment 
d’uns joves visionaris acabats de desfer-se del jou del franquisme. L’època era 

procliu per a les utopies. El franquisme havia estat una llosa tan pesada que al 

veure’s una mica més lliure, la societat tenia esperances en el canvi i els moviments 

socials esclataren en un allau revolucionari que amb els anys s’aniria desinflant. 

Aquest és el moment adequat perquè uns joves llibertaris és creguessin amb prou 

forces per ocupar sa Dragonera. I tant idoni era el moment que una gran part de la 

societat se’ls va creure i els va seguir. Sa Dragonera era sinònim de lluita contra 
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l’especulació, era el mateix que dir salvem Mallorca o protegim el nostre entorn. 

Aquella petita illa oblidada fins aleshores s’havia convertit en un símbol de lluita i 

rebel·lió…” 
 
Per tot l’exposat fins aquí, el grup de consellers de MES per Mallorca eleva al plenari 
del Consell la següent  

Proposta d’acord 
 
El Ple del Consell de Mallorca, en el 25è aniversari de la compra de Sa Dragonera, i 
els illots Es Calafats i Sa Mitjana, reconeix i agraeix la tasca de reivindicació de la 
societat civil ja fa 36 anys, que permeté que Sa Dragonera acabes sent l’actual Parc 
Natural del que totes les persones residents o visitants podem gaudir en l’actualitat.” 
 
La Sra. PALOU (MÉS per Mallorca) relata que el passat 14 de juliol varen 
poder gaudir tots d’una cerimònia modesta i agradable a l’illa de sa Dragonera 
que permeté que tots fruïssin del parc natural que ara tenim al nostre abast a 
Mallorca. 

El fet que sa Dragonera sigui actualment un parc natural es deu a la impagable 
tasca d’una llista llarga de persones que, amb molt de temps i esforç, varen 
aconseguir aturar un dels majors atemptats ecològics que fins aleshores no 
s’havien presentat arreu del territori balear. 

L’any 1974, PAMESA va comprar l’illa a l’andritxol Joan Flexas per 300 
milions de pessetes. La intenció de PAMESA (Patrimonial Mediterránea, SA) 
era fer-hi una urbanització amb molts de nuclis dispersos, dos ports, un 
heliport, una estació depuradora, xarxa de clavegueram i fems i una xarxa de 
carreteres per comunicar els diferents nuclis. 

La urbanització de sa Dragonera havia de seguir una sèrie de tràmits. El primer 
era que s’havia d’aprovar el Pla General d’Ordenació Urbana d’Andratx. 
Aquest Pla es va tramitar entre 1974 i 1976 acompanyat de molta polèmica, de 
deficiències i, fins i tot, d’oblits perquè en la informació pública del Pla de 
1974 sa Dragonera no hi era. 

Finalment, l’any 1976 aquest Pla General es va aprovar i també es va aprovar el 
Pla Especial i Parcial de sa Dragonera. Hi va haver al·legacions de diversos 
grups de persones contra aquest projecte i la Diputació Provincial va demanar 
que se convertís sa Dragonera en parc natural però, malgrat aquestes 
actuacions, tant l’Ajuntament d’Andratx com la Comissió Provincial 
d’Urbanisme varen donar el vistiplau als plans i, per tant, a la urbanització de 
l’illa. 

Davant aquest fets, ara ja fa 36 anys que el dia 7 del 7 del 77 un grup de 
persones relacionades amb el moviment llibertari mallorquí “Terra i llibertat” 
va ocupar, de manera pacífica, sa Dragonera i varen reivindicar la seva 
protecció davant aquell aberrant projecte d’urbanització de l’entitat Patrimonial 
Mediterránea, SA. 
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Aleshores s’emprava un crit de guerra que no reproduirà a la sala però que està 
recollit en la moció que presenta el seu Grup. 

I d’on sortia aquesta gent que un dia va ocupar sa Dragonera? “Terra i llibertat” 
era una organització que va sorgir l’any 1977 a Ciutat i era un col·lectiu que, 
mitjançant l’acció directa no violenta, mirava de moure la consciència social 
envers els temes ecològics i socials del moment. 

Varen promoure la primera ocupació de sa Dragonera i una segona que es va 
fer en els mesos de desembre de 1978 i gener de 1979. També varen participar 
en la defensa d’es Trenc, varen fer accions reivindicatives en defensa de la 
natura i antinuclears i varen impulsar el grup o plataforma “Denúncia i control 
contra la destrucció ecològica”, la primera plataforma unitària ecologista de les 
Illes Balears. 

En la seva primera assemblea varen replegar 200 persones on hi havia diversos 
ecologistes i llibertaris com “Terra i llibertat”, grups de Sóller, Alaró, Lloseta, 
Santanyí, Manacor, Pla de Sant Jordi i Can Maiol entre d’altres. Varen ser 
lluitadors que tractaren molts problemes ambientals i territorials com el de Cala 
Mondragó, Sóller, sa Dragonera i Sant Jordi. 

Les seves accions més destacades varen ser la campanya contra l’autopista 
Palma–Inca, que se va iniciar l’any 1978, conferències, taules rodones i una 
acció directa que aturà les obres de l’autopista mitjançant una acampada dia 26 
de gener de 1978 així com també diverses manifestacions. 

Un altre dels col·lectius llibertaris i ecologistes d’aquell any era Kroak que 
també formà part d’aquesta ocupació simbòlica de sa Dragonera. 

L’expedició de 1977 va tenir un ressò internacional que ningú no s’havia 
imaginat fins aleshores perquè la cadena britànica BBC en va fer un reportatge 
que va empènyer, arreu d’Europa, la primera reivindicació ambiental que va 
tenir lloc a Mallorca. En aquell moment es varen poder recollir més de 4.200 
signatures contra el projecte d’urbanització. 

El GOB, que acabava de néixer l’any 1973, va iniciar la via judicial i va liderar 
la mobilització ciutadana per la defensa de sa Dragonera i, després de 18 dies 
d’ocupació de sa Dragonera i de manifestacions a Ciutat, es va aconseguir un 
ressò social que permeté la recollida de les signatures que ha esmentat abans. 

El dia 24 de febrer de 1983, el Consell General Interinsular va suspendre la 
vigència del Pla General d’Andratx i dia 21 de gener de 1984 l’Audiència 
Nacional va fallar a favor del GOB que l’havia denunciat per defectes de forma 
i, per tant, es va suspendre la urbanització de sa Dragonera. 

En conseqüència, es va deixar sense efectes l’Ordre Ministerial de 21 de 
novembre de 1980 que permetia que l’empresa PAMESA urbanitzàs sa 
Dragonera i, tot i que PAMESA va recórrer davant el Tribunal Suprem, el 
Tribunal Suprem també va sentenciar a favor del GOB. 
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El mes de febrer de 1987 es va produir la sentència definitiva a la Sala 4a del 
Tribunal Suprem que va donar la raó al GOB i, per tant, ja va fer legalment 
impossible la urbanització de sa Dragonera. 

La força intensa del moviment ciutadà envers la protecció del territori va trobar 
fruit a la lluita quan l’any 1987 el Consell de Mallorca va decidir comprar sa 
Dragonera. 

En aquest moment aprofita per agrair a la Sra. Garcia la seva ajuda i aportació 
en relació a aquest tema perquè mentre estaven treballant aquest assumpte com 
una declaració institucional li va fer notar que els illots adjacents a sa 
Dragonera no varen formar part de la compra i, per tant, agrairia que, si és 
possible, constàs en acta que demana que es retiri el paràgraf de la moció que 
diu: “...i els illots del costat i en formalitza la compra l’any 1988”. 

Cal dir també que gràcies a l’ajuda de la Sra. Garcia ha esbrinat que, en aquells 
moments, la Presidència del Consell de Mallorca l’ostentava el Sr. Joan Verger 
i que es va fer un ple extraordinari dia 14 de juliol de 1988 allà on es va acordar 
formalitzar la compra per unanimitat de tots els grups presents. 

Aquesta moció pretén reconèixer el moviment desinteressat de les persones que 
varen sortir en defensa del territori i dels col·lectius que, en el seu moment, es 
mogueren i que, a dia d’avui, han deixat el fruit de poder gaudir de sa 
Dragonera com a parc natural i, per tant, la seva proposta d’acord diu: 

“El Ple del Consell de Mallorca, en el 25è aniversari de la compra de sa 
Dragonera i els illots es Calafats i sa Mitjana –prega que es retiri la referència 
als illots– reconeix i agraeix la tasca de reivindicació de la societat civil ja fa 36 
anys que permeté que sa Dragonera acabàs essent l’actual parc natural del qual 
totes les persones residents o visitants poden gaudir en l’actualitat.” 

La Sra. GARRIDO (PSOE) adverteix que farà una breu intervenció atès que la 
Sra. Palou ja ha fet una exposició de tota la història que va conduir al fet que sa 
Dragonera ara pugui ser un parc natural del qual tothom pot gaudir. 

En aquest sentit creu que és de justícia reconèixer la tasca de tota la gent que en 
el seu moment es va mobilitzar. Molts dels membres actuals del Ple de Consell 
de Mallorca o no havien nascut o eren pràcticament bebès i, per tant, no hi 
varen poder participar però, no obstant això, tots són hereus d’aquells grans 
moviments que varen intentar protegir el territori de Mallorca i la natura. 

Un altre d’exemple d’aquests moviments va ser el cas de ses Covetes que, al 
final, el resultat l’han tengut aquest mateix any amb la demolició dels 
apartaments i el cas de sa Dragonera també n’és un bon exemple. 

Fa esment sobre el fet que a la sala hi ha una de les persones que varen 
participar en aquell moviment. Es tracta del Sr. Jaume Garau a qui aprofita per 
fer-li un reconeixement explícit així com a tota la gent que hi va participar. 
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Observa que, de totes maneres, no pot deixar d’entrar dins el que entén que per 
molt que es reconegui tota la declaració de sa Dragonera i per molt que es 
reconegui tota la feina que s’hi va fer en el seu moment, actualment es troben 
en un moment de greu atac a tot el que són els sistemes mediambientals, el 
nostre territori, la nostra costa i, al cap i a la fi, el nostre mitjà de vida i 
especifica que concretament s’està referint a la Llei de costes aprovada 
recentment, als retalls brutals que s’han fet a IBANAT, etc. 

Per concloure comenta que, juntament amb aquesta crítica, vol deixar 
constància del seu agraïment a totes les persones que varen participar en aquell 
procés. 

La Sra. SOLER (consellera executiva de Medi Ambient) comença la 
intervenció indicant que no creu que hi pugui haver reconeixement més 
important, a tota la societat civil i també a tots els polítics que varen decidir la 
compra de sa Dragonera, que poder gaudir avui de sa Dragonera com a parc 
natural i aquest és el màxim reconeixement que se li pot fer a tota la gent que 
va hi participar en el seu moment i a totes les institucions que varen saber anar 
de la mà de la reivindicació de la societat civil. 

El Grup Popular està totalment d’acord amb la proposta d’acord de la moció tot 
i que li observa a la Sra. Palou que li sorprèn que a l’hora de confeccionar una 
moció d’aquest tipus no sigui més escrupolosa ja que pensar que es va comprar 
sa Dragonera amb els dos illots adjacents és una aberració i si això ho hagués 
fet el PP els acusarien de desconèixer tota la història. 

Insisteix en dir que és una aberració pensar això i a la vegada ho és lligar la 
compra de sa Dragonera a la seva declaració com a parc natural ja que primer 
es va comprar l’illa i uns quants anys després es declarà parc natural. 

Aquesta moció, a dia d’avui, li sap greu perquè no creu que sigui ni el lloc ni el 
moment per presentar-la donat que el Consell de Mallorca va organitzar un acte 
al qual varen participar totes les forces polítiques i hi va haver un discurs 
totalment institucional allà on la presidenta –cosa que poden comprovar a les 
hemeroteques– deixà constància del gran reconeixement a tota la societat civil. 

Retreu que la moció, que és de reconeixement a la societat civil, redueixi 
aquest reconeixement a dos grups com poden ser el GOB o els altres grups –tot 
i que li sembla bé– ja que també hi podrien incloure milers de noms com, per 
exemple, el Sr. Jaume Garau que ha estat nomenat abans. 

Considera, així doncs, que el major reconeixement fet és tenir sa Dragonera a 
dia d’avui com un parc natural, que és un dels més visitats, allà on any rere any 
vénen científics de tot Europa a estudiar-lo, allà on fan continuadament 
millores del manteniment de sa Dragonera (d’aquí a poc començaran les obres 
de l’escar de Cala Lladó) ja que en fan un manteniment continuat any rere any. 

Per aquests motius, anuncia que el vot del Grup Popular serà desfavorable a la 
moció perquè no consideren que sigui ni el moment ni el lloc per presentar-la ja 
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que el reconeixement, com a tal, el tenen a sa Dragonera i en el discurs 
institucional que va fer la presidenta del Consell de Mallorca. 

En tot cas, aquesta moció s’hagués pogut debatre en el passat Ple però no avui 
per una qüestió totalment política. 

Per acabar, fa notar que entén que el tema de sa Dragonera el varen intentar 
celebrar al marge de partits polítics, cosa que MÉS per Mallorca no fa avui amb 
aquesta moció. 

La Sra. PALOU fa notar que li sorprenen les paraules de la Sra. Soler perquè 
creia que la moció podria comptar amb el vot favorable del Partit Popular 
precisament pels arguments que ha utilitzat la Sra. Soler. 

Recalca que és precisament per tot el que ha fet constar a la sala la Sra. Soler: 
pel discurs de la presidenta a sa Dragonera, per la feina i la implicació 
d’aquesta institució, pels moviments socials i perquè, encara que totes les 
persones no estigui llistades, sí que hi estan nomenades dient que va ser un 
moviment ciutadà molt més ampli que aquells grups encara que sí que són els 
que en feren bandera ja que feren les primeres passes. 

El GOB va fer les primeres passes jurídiques i els altres dos grups esmentats 
varen ser els que varen assaltar l’illa amb llanxes, nedant, amb barquetes o amb 
matalassos inflables.  

Aquests grups són els que varen fer possible que avui dia tots puguem gaudir 
de sa Dragonera i, per tant, sense esmentar individualment les persones –el 
llistat no cabria als fulls– però sí esmentant els col·lectius als quals pertanyien i 
que varen promoure i empènyer les actuacions que aconseguiren aturar, molts 
anys després, la urbanització aberrant de sa Dragonera.  

Aquestes persones es mereixen un reconeixement ja que ara tots gaudeixen de 
la feina que ells feren. Tots poden gaudir de sa Dragonera, tots poden visitar-la 
i les comunitats científiques poden venir a investigar sa Dragonera perquè 
existeix sa Dragonera tal i com és, és a dir, un parc natural. 

Pel que fa a les equivocacions, assenyala que ningú no és perfecte i, encara que 
li sap greu que hagin aparegut, ha rectificat gràcies a les investigacions que la 
Sra. Garcia va compartir amb ella quan preparaven el text com a declaració 
institucional. 

Afegeix que li pareix una llàstima que com a declaració institucional no hagués 
pogut sortir endavant perquè francament el text s’havia millorat molt fent feina 
de forma conjunta amb el Partit Popular a través de la Sra. Garcia a qui li vol 
reconèixer les hores que va dedicar perquè avui haguessin pogut tenir tots un 
text que els hagués pogut omplir de satisfacció i orgull. 

Constata que haguessin pogut tenir una declaració institucional ben maca que 
recordàs la feina de moltes persones anònimes que, sense cap ànim, varen posar 
per davant fins i tot la seva vida pel respecte a la natura i ho feren d’una forma 
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pacífica que aleshores estava de moda perquè es feien els moviments pacífics 
resistius i s’advertia de les barbaritats que a dia d’avui hem de lamentar a molts 
indrets de la nostra illa. 

Reitera que és una llàstima que no facin un reconeixement a aquelles persones 
com també és una llàstima que no tenguessin èxit en moltes més actuacions 
perquè, allà on en tengueren, ara permet que les puguem gaudir tots i ara ens 
n’alegram. 

Per finalitzar la intervenció manifesta, des de MÉS per Mallorca, la seva tristor 
davant la comunicació de la Sra. Soler. 

La Sra. SOLER li diu a la Sra. Palou que es veu que ambdues entenen el 
sentiment institucional de diferent manera. 

Quan ella entén que la presidenta del Consell de Mallorca ha fet un discurs 
institucional amb tots els partits polítics i ha reconegut la tasca de tota la 
societat civil, de tots els partits polítics i també de la persona que aleshores 
presidia el Consell de Mallorca i, a més a més, en aquest acte han participat 
tots, considera que no és necessari que hi hagi més mocions per fer més 
reconeixements ja que el fet en si ja el tenen. 

MÉS per Mallorca, com a partit polític, entén que ha considerat insuficient el 
discurs que va fer la presidenta tot i que no ho havien manifestat així. 

De fet, la mateixa moció diu “El passat 14 de juliol de 2013, el Consell de 
Mallorca va celebrar el 25è aniversari de la compra de l’illa de sa Dragonera 
amb una modesta però agradable cerimònia”. 

Conseqüentment, el vot en contra del Partit Popular és perquè entenen que tot 
el que la Sra. Palou duu avui a Ple és d’un interès totalment partidista i polític 
d’un determinat partit davant uns col·lectius amb els quals els interessa quedar 
bé. 

Per acabar, repeteix que l’acte institucional de reconeixement a la societat civil 
i de reconeixement en si ja se va celebrar el passat dia 14 de juliol de 2013. 

Sotmesa la proposta a votació, es rebutja per tretze vots a favor (PSOE i MÉS 
per Mallorca), cap abstenció i devuit vots en contra (PP). 

 
INTERPEL·LACIONS 
 
PUNT 32. INTERPEL·LACIÓ QUE FORMULA EL SR. JAUME GARAU 
SALAS SOBRE DECLARACIONS ALS MITJANS DE COMUNICACIÓ DE 
LA PRESIDENTA DEL CONSELL DE MALLORCA. 
 
Es dóna compte de la següent interpel·lació: 
 
JAUME GARAU SALAS, com a conseller del GRUP SOCIALISTA AL CONSELL 
DE MALLORCA, d’acord amb el que preveu l’art. 75 del Reglament Orgànic, 
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formula, per al proper Ple ordinari, a la Presidenta del Consell de Mallorca, la Sra. 
Maria Salom Coll, la següent interpel·lació. 
 
TEMA: DECLARACIONS ALS MITJANS DE COMUNICACIÓ DE LA 
PRESIDENTA DEL CONSELL DE MALLORCA 
 
 
El GRUP SOCIALISTA AL CONSELL DE MALLORCA vol interpel·lar a la 
Presidenta del Consell de Mallorca, la Sra. Maria Salom Coll, sobre les 
DECLARACIONS ALS MITJANS DE COMUNICACIÓ DE LA PRESIDENTA 
DEL CONSELL DE MALLORCA 
 
El Sr. GARAU (PSOE) manifesta, per endavant, que aquesta interpel·lació té la 
intenció que sigui constructiva i clarificadora, és a dir, que no farà cap tipus de 
crítica àcida a les declaracions que va fer la presidenta a Canal 4 fa uns dies 
però això no lleva que des del seu Grup estiguin molt preocupats per una 
qüestió que s’hauria d’aclarir. 

Avui mateix s’ha reiterat que aquesta institució ha tengut una sèrie de 
problemes importants d’imatge deguts, sobretot, a la legislatura 2003-2007 on 
segurament es varen traspassar molts límits i moltes fronteres. 

Ara, entre tots, s’ha anat creat un clima d’enteniment per tal de clarificar i 
millorar el comportament d’aquesta institució i ho han fet amb l’elaboració 
d’un codi ètic que ja ha estat aprovat, ha estat presentat públicament i ja ha 
passat pel Ple. 

En aquest sentit opina que hi ha alguns tipus de manifestacions o de 
declaracions públiques que haurien d’estar clarament sancionades per 
l’esmentat codi ètic tot i que, evidentment, el codi no parla d’aquestes 
qüestions però sí diu que els polítics han de ser persones honestes, imparcials i 
han d’intentar gestionar les coses amb objectivitat. 

Fa notar que, vertaderament, quan va veure les declaracions de la presidenta a 
l’entrevista que li feren fa uns dies a Canal 4, li va caure l’ànima als peus 
perquè, malgrat hagin aprovat un codi ètic, resulta que davant la televisió hom 
diu el que li dóna la gana i, a més a més, amb falsedats –que imagina que no de 
manera conscient–, algunes mitges veritats –clarament conscients– i creu que 
això no és admissible des del punt de vista ètic i pensa que n’hauran de parlar. 

Per concretar el tema, anuncia que a continuació li posarà alguns exemples 
perquè vegin que no s’està inventant res. 

En el minut 4 de l’entrevista, la presidenta va dir “hem reduït els polítics un 
55%” i això no és cert ja que els polítics s’han reduït en un 40% però això no és 
més que mitja veritat ja que la veritat sencera és que, en reduir-se el pressupost, 
el percentatge de dedicació del pressupost als polítics és semblant al de la 
legislatura passada. 
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També li demanaren quants de doblers tenia el Consell de Mallorca i la Sra. 
Salom respongué que la caixa estava gairebé buida però hi ha 54M€ als bancs 
més altres quantitats que no recorda amb exactitud i, per això, refusa que la 
presidenta digui que la caixa està buida perquè no és cert. 

Per altra banda, li agradaria que li explicassin d’on s’ha tret la Sra. Salom que 
han acomiadat 520 persones al Consell de Mallorca (un 17% de la plantilla) 
quan la xifra correcta és de 256 persones incloent-hi els contractes de 
programes de medi ambient, la Televisió de Mallorca, etc. 

Una altra cosa que va dir la Sra. Salom –i que avui ha repetit la consellera 
executiva d’Hisenda i Funció Pública– és que el Sr. Antich va deixar un deute 
amb el Consell de Mallorca de 180M€ en un moment que les coses anaven bé. 
Això vol dir que, segons la Sra. Salom, en el mes de maig de 2011 Espanya 
anava bé i la comunitat autònoma de les Illes Balears anava bé però la realitat 
era que hi havia una taxa d’atur alarmant i el PP –aleshores oposició– donava 
una branca contínua a l’equip de govern sobre la pèssima situació en què 
estaven deixant Espanya. 

En canvi, ara diuen tot el contrari, és a dir, que quan hi havia el Sr. Antich les 
coses anaven bé i no entenen perquè se devien doblers al Consell de Mallorca, 
però resulta que això no és cert. 

Una qüestió que el va impressionar molt va ser quan la Sra. Salom digué que la 
Televisió de Mallorca costava 20M€ anuals quan tots els membres del Ple 
saben –i ho han repetit mil vegades– que la Televisió de Mallorca costava 
10M€ cada any i no 20. 

Després va dir en l’entrevista que el tancament de la Televisió de Mallorca el 
duien en el programa electoral i li diu que no és així perquè s’ha revisat el 
programa electoral del Partit Popular i no deien enlloc que tancarien la 
Televisió de Mallorca sinó que deien que replantejarien l’actual sistema i 
estudiarien el sistema més adequat. 

Afegia la Sra. Salom que la Televisió de Mallorca s’havia creat com un 
contrapoder al Govern de les Illes Balears quan resulta que la creà el PP 
juntament amb Unió Mallorquina l’any 2006 durant el període que el Sr. Matas 
presidia el Govern de les Illes Balears. Cert és que el PSOE va donar suport a la 
seva creació però refusa que la creassin per una qüestió de contrapoder entre el 
Consell de Mallorca i el Govern de les Illes Balears. 

Una altra cosa que deia i que avui s’ha tractat al Ple és el tema del Consorci 
Sociosanitari que la presidenta assegura que estava contemplat en el programa 
electoral però no així. De fet, duien més aviat el contrari ja que deien que 
crearien un òrgan administratiu únic, liderat pel Consell de Mallorca, és a dir, 
tot el contrari del que duen a aprovació avui. 

També assegurava en l’entrevista que el pressupost de l’IMAS s’havia reduït 
poquíssim quan la reducció ha estat de 8M€ en dos anys. 
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Un altre tema en què s’equivoca contínuament la Sra. Salom –malgrat que li ha 
fet saber– és que diu que, parlant de residus, cada família paga 132€ per la 
gestió dels residus però no és així. Les famílies no paguen 132€ ja que els que 
paguen 132€ per tona són els ajuntaments. Les famílies de Mallorca paguen 
quantitats molt diverses: hi ha famílies que paguen més de 200€ i famílies que 
en paguen menys de 50 perquè cada ajuntament té les seves ordenances i taxes 
i cada família té les seves circumstàncies. 

Retreu, igualment, que ara resulti que tot el problema de la incineració és 
perquè l’anterior equip de govern va aprovar una segona línia de forns que 
havia estat el PP, un mes abans de les eleccions, que havia aprovat el contracte 
i l’havia allargat fins l’any 2042. 

Adverteix que, si volen que els polítics se guanyin la confiança de la 
ciutadania, han de ser honests amb el que diuen. No poden dir mentides i, si 
s’equivoquen, doncs corregeixen perquè no pot ser que tenguin un codi ètic, 
que és com tenir un carnet que diu que se porten bé, però simultàniament es fan 
declaracions del tipus de les que ha comentat abans que desfiguren totalment la 
realitat i justament van en contra de l’oposició. 

Per concloure, recalca que aquesta manera d’actuar no és admissible i cal fer un 
passa endavant en el sentit d’eliminar aquest tipus de pràctiques i assegura que, 
si les fa el Grup Socialista, ell serà el primer en reconèixer-ho, però si les fa la 
Sra. Salom o el Grup Popular, els demana que per favor corregeixin les coses 
que no són certes. 

El Sr. JUAN (conseller executiu de Presidència) inicia la seva intervenció 
recordant que va telefonar al Sr. Garau per demanar-li una mica de què aniria 
aquesta interpel·lació, de la mateixa manera que va haver de fer en ple anterior 
per saber sobre què aniria la interpel·lació relativa a la reforma 
d’administracions públiques. 

Per això, la primera cosa que vol demanar, en qualitat de conseller executiu de 
Presidència, atès que li resulta difícil ara poder contestar a algunes de les 
afirmacions del Sr. Garau i per tal de poder contestar amb una mica de 
coherències i poder-se preparar un poc les respostes, que la Junta de Portaveus 
concretés un poc més els temes perquè sinó resulta molt complicat contestar 
una interpel·lació de caràcter genèric sobre declaracions fetes. 

Insisteix en la petició de concretar tant el tema com el títol de les 
interpel·lacions perquè sinó esdevé molt complicat haver de contestar sobre “lo 
humano y lo divino” si no sap exactament què li demanaran. 

Tot seguit indica que la primera cosa que faria és una reflexió perquè creu que 
no té massa sentit entrar a debatre, en aquest Ple, declaracions fetes a tertúlies, 
entrevistes, televisions, etc., ni de la presidenta ni d’allò que pugui declarar el 
Sr. Garau un dia en una entrevista que li puguin fer. 
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Puntualitza que ha comentat això perquè, en principi, dóna per fet que són al 
Ple perquè les propostes que es facin des de l’oposició signifiquin una millora i 
un impuls a l’acció de govern dels que estan gestionant les competències del 
Consell de Mallorca.  

Dubta molt que de la intervenció del Sr. Garau se’n pugui derivar algun impuls 
o millora de la tasca dels consellers executius i, en canvi, li sona més a un 
xerrar per xerrar en una tertúlia que no millora l’actuació de govern en lloc un 
control, una fiscalització i un seguiment de l’actuació dels consellers que estan 
dirigint àrees amb les seves competències. 

Assegura que ha repassat les paraules de la presidenta que va dir en relació als 
temes econòmic, de personal i de residus i li sembla que de les paraules, sense 
entrar en el detall, queda clar que manifesten la realitat d’aquest consell insular. 

És cert que en tema d’economia, per exemple, la presidenta digué que hi havia 
el problema que des del Govern de les Illes Balears es deuen uns doblers al 
Consell de Mallorca i que, mentre aquests doblers no arribin, se’n crea un 
problema de liquiditat. 

També és cert que la presidenta va dir que en temes econòmics havia llevat un 
excés de greix que hi havia al Consell de Mallorca de propaganda i autobombo. 
Igualment és veritat que l’esforç relatiu –que no l’absolut– que fa el Consell de 
Mallorca en temes socials és important perquè certament, encara que el 
pressupost s’hagi mantengut, el percentatge de pressupost que es destina a 
temes socials és cada vegada més important ja que s’ha passat d’un 25% a un 
40%. 

Fa notar que no li serveix la declaració del Sr. Garau en el sentit que els polítics 
ocupen un percentatge més important perquè s’ha reduït el pressupost ja que la 
realitat és que s’ha reduït d’una manera molt important el nombre de polítics, 
departaments i directors insulars que hi havia a Consell de Mallorca tot passant 
d’un total de més de 50 a devers 25 o 26. Aclareix que no sap les dades amb 
exactitud atès que la interpel·lació no concretava i no les ha pogut comprovar i 
matisa que tampoc no sap exactament quin percentatge suposa, si és un 50% o 
un 45% perquè no ho calcularà ara. 

Considera que les opinions són lliures i que el codi ètic tenia i té un objectiu 
però que no hi entra el de control de polítiques sancionadores de les opinions 
que, dins el marc d’una entrevista o d’una tertúlia, pugui fer un polític. 

Tots els consellers i, la presidenta la primera, actuen d’acord amb el codi ètic 
amb una honestedat i respecte cap a la institució i les persones i, per tant, no té 
res a dir sobre les paraules que va comentar en aquella entrevista. 

De totes maneres, li observa que ha apuntat dues frases que ha dit el Sr. Garau 
durant el debat d’una moció amb la consellera executiva de Benestar Social i 
que ara li recordarà, a mode d’exemple. Textualment el Sr. Garau ha dit: 
“enfonsar el Consell” i “baixada de pantalonsdavant el Sr. Bauzá”. 
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Potser el Sr. Garau, d’aquí a un temps, comprovarà que s’equivoca perquè 
veurà que no estan enfonsant el Consell de Mallorca i que les polítiques que 
està duent a terme el Partit Popular són les necessàries precisament per 
mantenir aquest consell insular. 

El que és segur, com deia la Sra. Roig, és que pressupostar ingressos que són 
ficticis, que no s’han produït, que són irreals però gastar-los, per ventura sí que 
és un camí segur cap a la desaparició del Consell de Mallorca o, almanco, posar 
en perill les polítiques que duu a terme aquest consell insular. 

Per concloure, observa que és molt normal que dins un debat hi hagi 
declaracions com aquesta i no creu que sigui necessari afegir-hi res més llevat 
de dir que la interpel·lació creu que respon a un motiu polític i, per això, no li 
dóna més importància. 

El Sr. GARAU considera que els membres del Ple no són novells i tots estan 
acostumats que cadascú opini i defensi les seves idees, el seu projecte, els seus 
interessos, el seu grup social, etc., i això és perfectament normal. 

El que vol dir és que els polítics han de millorar si volen connectar més amb la 
gent i si volen que les institucions estiguin prestigiades i a ell no li sembla 
massa positiu que es facin declaracions públiques que no tenen res a veure amb 
la realitat o que la distorsionen molt just per poder mantenir un argument en 
contra de l’oposició. 

A més a més, cal que pensin que l’equip de govern també passa per una 
situació complicada ja que fa més de dos anys que governen i les coses no els 
van bé. Si la situació fos fantàstica i tot funcionàs perfectament, podria 
entendre les declaracions però en una situació en què no van bé les coses no és 
adient carregar les tintes, d’una manera falsa (amb dades falses), a damunt els 
altres. 

Remarca que creu que això no s’ha de permetre en política i afegeix que, 
almanco, el Grup Socialista defensa que això no s’ha de permetre en política. 

Recorda, tot seguit, que varen discutir molt sobre el tancament de Ràdio i 
Televisió de Mallorca amb el qual no estava d’acord el Grup Socialista però 
això no valida que puguin dir que la Televisió de Mallorca valia 20M€. Per 
exemple, ara l’equip de govern està cercant per Itàlia fems per incinerar. El 
PSOE no hi està d’acord però no poden dir que les famílies paguen 132€ 
perquè no és cert. 

No es pot justificar políticament, ni per l’esquerra ni per la dreta ni pel centre, 
el fer servir dades que no són vertaderes i, si les dades no són vertaderes i 
s’empren per equivocació, doncs s’ha de rectificar.  

En canvi, si ho fan per argumentar en contra de l’oposició, és quan no és ètic i, 
per això, creu que el codi ètic del Consell de Mallorca ho haurà de recollir de 
qualque manera i, en cas contrari, anuncia que el Grup Socialista abandonarà el 
concert del codi ètic ja que si està a favor de l’ètica, no ha de ser només a favor 
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de les regles ètiques sinó també en el comportament ètic de tots els 
representants d’aquesta casa. 

Per acabar, li observa al Sr. Juan que li ha tocat un paper estrany en veure’s 
abocat a contestar la interpel·lació ja que qui l’hauria d’haver contestada era la 
presidenta però, ja que li ha tocat fer aquest paper, doncs convé que el faci el 
millor possible i no li negarà que no val tot en política i, atès que tenen un codi 
ètic, doncs l’han de millorar i acomplir i assegura que el PSOE estarà molt 
vigilant amb aquest tema. 

El Sr. JUAN declara en primer lloc que, com a conseller executiu de 
Presidència i com a persona que duu els temes de comunicacions del Consell de 
Mallorca, pot tenir sentit que contesti una interpel·lació relativa a unes 
declaracions en un mitjà de comunicació, que és una àrea del seu Departament 
i, per tant, reitera que li contesta com a conseller de Presidència i com a 
responsable de comunicació del Consell de Mallorca. 

És cert que, pel que fa als fems, unes famílies paguen més i altres menys però 
el que va dir la presidenta va ser que paguen el que paguen i que en entrar a 
governar la institució trobà damunt la taula una proposta d’increment d’un 50% 
i basta que cada família li apliqui al seu rebut un 50% per saber quant haurien 
hagut de pagar. 

La presidenta va dir també que amb la mateixa empresa s’havia parlat sobre la 
possibilitat de no encarir aquest rebut. Una de les possibilitats per no haver-ho 
de fer era la importació de combustible i, si això permet que les famílies no 
paguin més, doncs és una opció molt vàlida i és per la que ha optat l’equip de 
govern. 

Sobre la Ràdio i Televisió de Mallorca, assenyala que ja n’han parlat moltes 
vegades i que no hi entrarà però certament els 20M€ (tot i no gosar dir la xifra 
exacta) es deuen a les entitats financeres ja que si l’ens costava 10M€, 5M€ 
anaven a càrrec del pressupost del Consell de Mallorca i els altres 5M€ per 
préstec i això fa que es deguin 20M€ que impliquen uns pagaments d’uns 
160.000 o 170.000 euros cada mes fins més enllà de l’any 2.020 i són molts de 
doblers a pagar per Ràdio i Televisió de Mallorca. 

A continuació reitera que li agradaria que les propostes que presenti l’oposició 
servissin d’al·licient als consellers que governen per millorar en la seva gestió i 
insisteix que, malgrat no tengui inconvenient en discutir aquest tema, té la 
sensació que és un “pourparler”, és a dir, que és un tema que queda fora de la 
importància d’aquest Ple. 

En tot cas, vol agrair a la presidenta les declaracions que va fer a Canal 4 i la 
valentia de la seva política. Ja va comentar la necessitat d’eliminar greix i fer 
polítiques d’austeritat i aquesta valentia de la presidenta es demostra, 
precisament, pel fet que no és fàcil prendre mesures com les que va prendre. 
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Li assegura igualment a la presidenta que el Consell de Mallorca s’ha posat les 
piles perquè així ha determinat que ho fessin tots els consellers executius i, per 
concloure, li elogia a la presidenta la seva valentia, la seva coherència, la seva 
dedicació i el seu esforç i recalca que tot el que siguin manifestacions a un 
mitjà de comunicació formen part del mateix debat polític. 

 
PUNT 33. INTERPEL·LACIÓ QUE FORMULA EL SR. JOAN FONT 
MASSOT SOBRE EL PLA DIRECTOR SECTORIAL D’EQUIPAMENTS 
COMERCIALS. 
 
Es dóna compte de la següent interpel·lació: 
 
D'acord amb el que preveu l'article 75 del Reglament Orgànic del Consell de 
Mallorca, el conseller sotasignant formula per al proper Ple ordinari la següent 
interpel·lació 
 
TEMA:  Pla Director Sectorial d’Equipaments Comercials 
 
El grup de Consellers MÉS per Mallorca vol interpel·lar a la Presidenta del Consell de 
Mallorca respecte a l’estat d’elaboració del Pla Director Sectorial d’Equipaments 
Comercials.  
La Sra. CAMPOMAR (MÉS per Mallorca) manifesta que repetirà els 
arguments que MÉS per Mallorca, durant el darrer any, ha esgrimit a favor que 
el Consell de Mallorca, d’una vegada per totes, iniciï l’elaboració d’un Pla 
Director Sectorial d’Equipaments Comercials. 

Consideren que, a hores d’ara, la indiferència del Partit Popular envers el petit 
comerç el posa contra l’espasa i la paret. Tant el petit comerç com les petites i 
mitjanes empreses (les pimes) són, des de fa temps, la primera font d’ocupació 
estable i MÉS per Mallorca considera que tant el Govern de les Illes Balears 
com el Consell de Mallorca els posa en perill i caldria que fessin tot el que fos 
possible perquè els grans operadors de les grans superfícies no continuïn 
operant a lloure amb ampliacions de milers i milers de metres tot destrossant 
territori i provocant que una multitud de comerços petits hagin de tancar 
deixant buits barris i carrers de Ciutat. 

El petit comerç, a part de la seva importància per als residents a Mallorca, 
també té una importància cabdal per Mallorca com a zona turística perquè dóna 
vida als carrers i centres històrics dels nostres poble i de la nostra ciutat. 

Durant aquest temps i atès que veuen que les negatives han estat constants per 
part de l’equip de govern, s’ha agreujat la situació ja difícil que tenien aquests 
empresaris i això ha fet que hagi davallat el treball estable, el treball ha 
esdevengut precari, el volum de vendes ha caigut, s’han tancat més locals, etc. 

A més d’això, la manca de regularització en aquests moments és total i basta 
veure la darrera mostra que ha sortit als mitjans de comunicació que és 
l’ampliació del centre comercial del Coll d’en Rebassa, que ha estat molt 
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criticada però ni el Govern de les Illes Balears ni el Consell de Mallorca no han 
fet cap passa per evitar-la. 

A continuació anuncia que farà una breu cronologia de les peticions que 
formulat per tal que aquest Consell de Mallorca fes la seva feina, atès que 
l’Estatut d’Autonomia determina que és aquest consell que l’ha de fer, des del 
mes d’agost de 2012 quan l’associació PIMECO va sol·licitar que el Consell de 
Mallorca elaboràs aquest Pla Director Sectorial d’Equipaments Comercials. 

MÉS per Mallorca presentà després una moció en el mes d’octubre a la qual el 
PP, amb l’excusa de no comptar amb mitjans i no tenir les competències de 
comerç –encara que l’Estatut les hi dóna–, va votar en contra. 

A un altre Ple, el del mes de novembre, dugueren una moció més genèrica de 
suport a petit comerç i aquí sí que el PP votà a favor. 

Més tard, en el mes de gener, varen tornar a dur una altra moció al respecte i la 
resposta de l’equip de govern fou que no tenien doblers i que, per això, no ho 
podien fer ni tenien mitjans econòmics per contractar una consultora i també hi 
varen votar en contra. 

Dia 14 de febrer, varen dur una altra moció –ja havien avisat que insistiren en 
el tema– en aquest sentit i el PP hi votà en contra. Aquell mateix dematí, a la 
Comissió d’Economia del Parlament, el Partit Popular votava a favor d’una 
proposició no de llei molt similar en la qual s’insta el Govern de les Illes 
Balears a instar els consells insulars a treballar conjuntament perquè cada 
consell elabori aquest Pla Director Sectorial d’Equipaments Comercials. 

Per això i vist que l’equip de govern del Consell de Mallorca no havia dit res al 
respecte, el seu Grup tornà a dur en el mes d’abril una moció amb un text calcat 
al de la proposició no de llei que s’havia aprovat al Parlament amb els vots del 
Partit Popular i la varen votar a favor aquí al Consell de Mallorca. Això era dia 
14 d’abril. 

A més a més, també hi ha hagut manifestacions del sector afectat al carrer i 
alhora també s’ha votat a favor al Ple de l’Ajuntament de Palma i, amb tot això, 
han passat tres mesos i no saben quines actuacions s’han duit a terme en aquest 
sentit i si s’ha complert cap dels mandat que el Parlament instà al Govern de les 
Illes Balears i als consells a fer. 

Els atacs i les actuacions que ha fet el PP tant a nivell estatal com des d’aquí 
cap a les pimes i el petit comerç han estat opressives, molt negatives –nefastes 
més aviat– com, per exemple, l’ampliació de les zones d’afluència turística, la 
llibertat d’horaris, carta blanca a les grans superfícies i ara també l’amenaça de 
la llei de mercat únic. 

MÉS per Mallorca el que demana és que deixin de mirar cap a Madrid i mirin 
cap a Mallorca, cap als mallorquins i les mallorquines, que ja és ben hora que 
faci feina per ells. 



 168

Per concloure, indica que li volen demanar al conseller executiu d’Urbanisme i 
Territori quines actuacions s’han fet en aquest sentit. 

El Sr. ROVIRA (conseller executiu d’Urbanisme i Territori) assenyala que la 
seva intervenció semblarà més una contestació a una pregunta que no una 
interpel·lació i tot seguit indica que està prevista i convocada una reunió per al 
dimarts de la setmana vinent a les 12 h amb el Govern de les Illes Balears i amb 
la resta de consells insulars per començar a donar sentit a la proposició que es 
va aprovar al Parlament en la qual, com deia la Sra. Campomar, es parlava de 
treballar conjuntament entre Govern de les Illes Balears i consells insulars en la 
redacció dels plans directors sectorials. 

Fins ara el Consell de Mallorca estava pendent que el Govern de les Illes 
Balears agafàs la direcció del compromís que assumí al Parlament. Ja han estat 
convocats tots els consells insulars a la mateixa reunió i, en funció del que es 
parli en aquesta reunió, ja aniran informant l’oposició a mesura que es 
produeixin els esdeveniments. 

Com ja han dit, per activa i per passiva, tant aquí com als mitjans de 
comunicació i als responsables del Govern de les Illes Balears –els actuals i els 
anteriors–, el Consell de Mallorca no té ni mitjans econòmics i no hi ha cap 
departament del Consell de Mallorca que es dediqui a aquesta competència de 
comerç ja que és una competència Govern de les Illes Balears. 

Si bé el Consell de Mallorca és competent per a la redacció dels plans directors 
sectorials, si no és a través d’una feina conjunta i rebent els mitjans i els suports 
adients del Govern de les Illes Balears i, a més, amb el compromís que el 
Govern de les Illes Balears i les associacions d’empresaris es posin d’acord en 
quant al contingut d’aquest plans, el Consell de Mallorca ja havia anunciat que 
no participaria de forma individualitzada en aquest procés. 

Una vegada que el Govern de les Illes Balears ha decidit convocar els consells 
insulars i ha reprès les negociacions amb les associacions d’empresaris, és la 
raó per la qual el Consell de Mallorca assistirà a aquesta reunió a veure quina 
proposta li fan i, un cop coneguin la proposta feta a tots els consells insulars, 
doncs ja en donaran compte als propers plens. 

La Sra. CAMPOMAR lamenta que el Consell de Mallorca vagi a remolc del 
Govern de les Illes Balears encara que ja sabien que ho farien així perquè 
durant tot l’any els han donat la mateixa contestació. 

De totes maneres, celebren que almanco estigui previst fer-hi qualque cosa ja 
que la proposició no de llei es va aprovar al Parlament en el mes de febrer i 
estem en el mes de juliol, és a dir, que han passat 5 mesos i veuen que no hi ha 
massa avanços en aquest sentit. 

Fa avinent que el seu Grup considera que els comerciants no poden esperar més 
temps perquè el Consell de Mallorca es posi les piles i convendria que l’equip 
de govern se pensàs bé que ha de fer feina per la gent de Mallorca i pel petit 



 169

empresari de Mallorca i també que no els enganyin amb les declaracions fetes a 
nivell de govern en temes de competitivitat. 

Per acabar la intervenció, li indica al Sr. Rovira que, com pot imaginar, el Grup 
MÉS per Mallorca seguirà insistint al Consell de Mallorca sobre aquest tema 
perquè consideren que el suport al petit comerç i les pimes de Mallorca és 
fonamental ja que són un element pilar de la nostra economia, generen feina 
estable, creen poble i creen convivència i, per tant, li reitera a l’equip de govern 
que no mirin tant cap a Madrid i posin els ulls a Mallorca. 

El Sr. ROVIRA li repeteix a la Sra. Campomar que la posició de l’equip de 
govern ha estat la mateixa des del primer dia i ha estat clara i transparent 
perquè l’han comentada al Ple i també li han dit al Govern de les Illes Balears. 

Al Consell de Mallorca no hi ha cap departament que gestioni competències de 
comerç, que són competències pròpies de la comunitat autònoma. Considera 
que tots tenen clar que la redacció del Pla Director Sectorial d’Equipaments 
Comercials es pretenia, en un moment determinat, per fer una moratòria i així 
s’ha dit clarament des de les associacions empresarials. 

L’equip de govern del Consell de Mallorca també ha dit que el que no farà és 
entrar en aquest joc. El que volien era que el Govern de les Illes Balears i les 
associacions empresarial es posassin d’acord sobre el contingut que haurien de 
tenir aquests plans i el Consell de Mallorca ha deixat clar, des del primer 
moment, que li havien de facilitar els mitjans per poder redactar aquest pla 
director sectorial. Això es va dir el primer dia, ho torna a dir ara i ho repetirà el 
proper dimarts a la reunió amb el Govern de les Illes Balears. 

 
PREGUNTES 
 
El Sr. FONT (MÉS per Mallorca) sol·licita la paraula per explicar que, com 
poden comprovar, hi ha 3 preguntes del PSOE i 3 preguntes de MÉS per 
Mallorca. El seu Grup habitualment presenta 3 preguntes però només n’hi 
corresponen 2  ja que varen pactar que el PP no faria preguntes, el PSOE en 
faria 3 i MÉS per Mallorca 2. 

Tot i això, el seu Grup habitualment presenta 3 preguntes i a la Junta de 
Portaveus en descarten una però en aquest cas no hi varen pensar i aprofita ara 
per anunciar la retirada de la pregunta del punt núm. 37 per lleialtat al que 
havien pactat. 

 
PUNT 34. PREGUNTA QUE FORMULA EL SR. JAUME COLOM ADROVER 
AL SR. MAURICIO ROVIRA DE ALÓS (INFORMES TÈCNICS SOBRE 
SUBVENCIONS PEATGE TÚNEL SÓLLER). 
 
Es dóna compte de la següent pregunta: 
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En el passat Ple ordinari del mes de juny es va aprovar parcialment una moció del 
Grup Socialista en la qual s’acordava que el Consell de Mallorca instava el Govern 
Balear a abonar als residents de Sóller, Fornalutx, Escorca i Bunyola, les subvencions 
pendents del peatge del túnel de Sóller. També es va acordar instar el Govern Balear a 
seguir tramitant les noves altes de futurs beneficiaris de la subvenció. 
 
Sobre la taula va quedar sense aprovar, pendents del compromís de l’equip de govern, 
de sol·licitar els corresponents informes -els punts ú i dos de la moció- relatius a la 
modificació del contracte de la concessió del túnel de Sóller en el sentit d’establir la 
gratuïtat de l’anomenada tarifa especial, i el relatiu a sol·licitar al Govern Balear el 
traspàs al Consell de Mallorca de les partides econòmiques que anualment estableix 
en els seus pressuposts propis en concepte de pagament de la subvenció del túnel de 
Sóller als residents. 
 
Ens pot informar el Sr. Conseller en quina data i a quins departaments concrets s’han 
sol·licitat els informes tècnics corresponents a la viabilitat dels dos punts de la moció 
que varen quedar sobre la taula, i en quin període de temps aproximat en podrem tenir 
coneixement dels mateixos? 
 
El Sr. COLOM (PSOE) formula la pregunta en els seus termes. 

El Sr. ROVIRA (conseller executiu d’Urbanisme i Territori) li respon que els 
informes varen ser sol·licitats de forma verbal fa un temps i el passat dilluns, 15 
de juliol, tant el director insular com ell mateix es varen reunir amb els tècnics 
de la Secretaria Tècnica, els de la Unitat de Gestió i els de la Intervenció 
Delegada de Carreteres per tal de coordinar tots els serveis en quant a la 
redacció dels informes. 

Així doncs, des de la data indicada els informes estan oficialment sol·licitats a 
aquests tres serveis del Departament d’Urbanisme i Territori: la Secretaria 
Tècnica de Carreteres, la Unitat de Gestió i la Intervenció Delegada. 

A més d’això, en data 12 de juliol s’ha realitzat una consulta verbal al Sr. Juan 
Salvador Iriarte, director general de Transports, sobre la disponibilitat del 
Govern de les Illes Balears, en cas de ser possible executar les modificacions 
contractuals, per modificar la situació actual i, en lloc de subvencionar 
directament els ciutadans, fer-ho a la concessionària tal i com s’havia plantejat. 

Per tant, ara estan a l’espera de la resposta dels tècnics de la casa per saber com 
poden enfocar jurídicament aquesta qüestió i confia que en el proper Ple ja 
puguin comptar, si no amb un acord, almanco amb informació per oferir a 
l’oposició. 

 
PUNT 35. PREGUNTA QUE FORMULA EL SR. JAUME COLOM ADROVER 
A LA SRA. CATALINA CIRER ADROVER (PROBLEMES IMMIGRANTS 
PER OBTENIR LA RMI). 
 
Es dóna compte de la següent pregunta: 
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Quines accions han fet per solucionar els problemes que tenen alguns immigrants per 
poder obtenir la RMI?  
 
El Sr. GARAU (PSOE) formula la pregunta en els seus termes. 

La Sra. CIRER (consellera executiva de Benestar Social) contesta que, com 
molt bé sap el Sr. Garau, la situació actual és molt distinta d’aquella que varen 
trobar en el mes de juny 2011 allà on se seguia un criteri que es va mantenir 
fins al mes de novembre de 2011. 

Llavors varen tenir la sorpresa que a la relació de pagaments de novembre de 
2011, la interventora va fer un disposició allà on feia una interpretació de la 
normativa en matèria fiscal i posava a l’esmentada relació de pagaments un 
defecte essencial a les bases d’execució del Consell de Mallorca i, per tant, no 
l’autoritzava i retirava de la relació de pagaments una sèrie de persones perquè 
no tenien el número d’identificació que els corresponia. Concretament eren 
persones immigrants sense NIE i en situació d’irregularitat.  

Fins a aquell moment mai no havia passat res i el criteri s’havia mantengut. El 
canvi de criteri d’Intervenció no sap què el va motivar i assegura que han fet tot 
el possible perquè es tornàs al criteri inicial que hi havia quan arribaren al 
Consell de Mallorca però no ha estat possible i, de fet, quan s’intenta incloure 
alguna persona que no compleix els requisits que determina la Intervenció, 
doncs hi posen una objecció essencial i no se n’autoritza el pagament. 

El que sí que pogueren fer va ser mantenir aquelles persones que, tot i estar en 
la mateixa situació, ja tenien una prestació atorgada i varen aconseguir que 
aquesta prestació es mantengués durant tota la durada de la prestació en lloc de 
donar-los de baixa automàticament argumentat que l’autorització s’havia 
atorgat amb anterioritat. 

En aquests moments la solució que plantegen –i d’aquí les converses amb el 
Govern de les Illes Balears– és un canvi del reglament de la renda mínima allà 
on un organisme suprainsular –el Govern– pugui establir d’una forma clara els 
requisits i els documents que fan falta per accedir a la prestació i se’n pugui 
excloure la qüestió de la identificació. 

Fa constar que estan fent feina en aquest sentit per poder aconseguir tornar a la 
situació que varen trobar en arribar a la institució que, per altra banda, és la 
situació que vol l’equip de govern i, per això, consideren que han d’anar per 
aquesta línia. 

 
PUNT 36. PREGUNTA QUE FORMULA LA SRA. SILVIA CANO JUAN A LA 
SRA. CATALINA CIRER ADROVER (TEMPS VALORACIÓ PERSONES 
DEPENDENTS). 
 
Es dóna compte de la següent pregunta: 
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Quan de temps tarda actualment  una persona dependent des de que fa la sol·licitud 
fins que els Serveis de l’IMAS li fan la valoració? 
 
La Sra. CANO (PSOE) comenta que tenen presents les retallades que estan fent 
sistemàticament els diferents governs del Partit Popular en matèria dels drets 
socials de les persones i, especialment, en l’àmbit de la Llei de la dependència 
com la disminució dels doblers per a la prestació en un 15%, l’eliminació de la 
subvenció a les quotes de Seguretat Social de les dones cuidadores, cosa que 
perjudicarà greument les seves jubilacions, les retallades en teleassistència, 
l’aplaçament de les persones moderades i, a continuació, formula la pregunta 
en els seus termes. 

La Sra. CIRER (consellera executiva de Benestar Social) explica que la Llei de 
procediment administratiu estableix, pel que fa al temps de valoració, un 
màxim de 90 dies i en aquests moments s’atenen les persones i en menys d’un 
mes estan en procés de fer-se’n les valoracions. 

Recorda també que les valoracions, segons el conveni de valoradors de 2009 i 
el que se signarà de 2013, les fan tècnics de la Fundació Balear per la 
Dependència. 

En quant al cobrament de les percepcions, informa que hi ha un endarreriment 
de les que corresponen al període de 2011 i creu que també de 2012. Ara 
s’intenta que es vagin pagant les prestacions més actuals dins el termini 
corresponent, és a dir, que les anteriors han quedat aturades i s’està duent a 
terme el pagament de les prestacions més actualitzades. 

Per acabar, fa constar que no pot concretar un termini exacte perquè sol ser 
variable que, de vegades és de 3 mesos, de vegades és de 4 i de vegades de mig 
any però el que està clar és que les valoracions s’atenen en 1 mes. 

 
PUNT 37. PREGUNTA QUE FORMULA EL SR. JOAN FONT MASSOT 
(DATA RECUPERACIÓ CARRETERA VELLA DE LLUC A POLLENÇA). 
 
Es dóna compte de la següent pregunta: 
 
A quina data te previst el Consell de Mallorca haver executat en la seva totalitat els 
acords relatius a la recuperació d'ofici de la carretera vella de Lluc a Pollença? 
 
Es retira. 

 
PUNT 38. PREGUNTA QUE FORMULA EL SR. JOAN FONT MASSOT 
(AVANTPROJECTE NOVA LLEI DEL SÒL). 
 
Es dóna compte de la següent pregunta: 
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El Consell Insular ha presentat al.legacions a l'avant projecte de la nova llei del sòl? 
Algún departament del Consell Insular ha valorat i/o emès informe relatiu a com pot 
afectar aquesta llei les competències del Consell Insular de Mallorca? 
 
La Sra. CAMPOMAR (MÉS per Mallorca) formula la pregunta en els seus 
termes. 

El Sr. ROVIRA (conseller executiu d’Urbanisme i Territori) confirma que, 
efectivament el Govern de les Illes Balears ha sotmès al tràmit d’al·legacions 
aquest projecte i, abans de presentar-lo definitivament al Parlament, se suposa 
que estudiaran les al·legacions que s’hi hagin pogut presentar. 

En el cas del Consell de Mallorca, el Departament d’Urbanisme i Territori ha 
estat el responsable de presentar l’escrit d’al·legacions que consta de 3 parts.  

Una ha estat redactada pels tècnics de l’Agència de Protecció de la Legalitat 
Urbanística i Territorial de Mallorca ja que el projecte de llei del sòl inclourà, 
perquè és reserva de llei, tot allò que faci referència a la disciplina urbanística i, 
per tant, regula diversos aspectes relatius a la disciplina i, així doncs els tècnics 
de l’Agència han redactat una sèrie d’al·legacions al projecte. 

Llavors el Servei d’Ordenació del Territori ha redactat altres al·legacions així 
com també el Servei d’Urbanisme. 

Aquests tres textos s’han presentat de forma conjunta però diferenciada al 
Govern de les Illes Balears com al·legacions tècniques al projecte. 

A més d’això, indica que durant tota la redacció del projecte, el Govern de les 
Illes Balears ha anat sol·licitant al Consell de Mallorca opinions tècniques 
sobre els distints articles, títols i apartats de la llei i, a mesura que s’ha redactat 
el projecte, s’han mantengut múltiples converses entre tècnics d’ambdues 
administracions i, per descomptat, també entre polítics. 

En referència al tema de competències comenta que sí que, evidentment, és un 
tema que afecta en aquest projecte tant als consells insulars com als 
ajuntaments però no s’ha fet cap informe específic sobre competències sinó que 
en el conjunt de l’anàlisi de l’avantprojecte s’han fet referències a com s’han de 
regular les competències de les distintes administracions. 

Fa notar que allà on més se’n podrien veure afectats tant el Consell de Mallorca 
com els ajuntaments és en el tema de les aprovacions i les tramitacions dels 
planejaments. 

Quan el Govern de les Illes Balears aprovi algun projecte per presentar al 
Parlament, ja veuran si hi hauran fet referència o no a aquestes al·legacions i a 
les que hi han presentat distints organismes com els ajuntaments o altres 
consells insulars i llavors sabran com queda el document definitiu. 

La Sra. CAMPOMAR demanar si els poden enviar una còpia de l’informe 
d’al·legacions o si l’han de demanar per escrit. 
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El Sr. ROVIRA li respon que creu que l’han de sol·licitar per escrit i que 
imagina que no hi haurà cap inconvenient per donar-los-en trasllat. 

 
PUNT 39. PREGUNTA QUE FORMULA EL SR. JOAN FONT MASSOT 
(ACTUACIONS PREVISTES PER AGILITAR LA TRAMITACIÓ DE LA 
RMI) 
 
Es dóna compte de la següent pregunta: 
 
Quines actuacions te previstes l'IMAS per tal d'agilitzar la tramitació de la RMI ? 
 
El Sr. ENSENYAT (MÉS per Mallorca) formula la pregunta en els seus 
termes. 

La Sra. CIRER (consellera executiva de Benestar Social) respon que, quan el 
PP arribà al govern de la institució, varen establir un protocol allà on es 
definien perfectament totes les passes i quina era la tramitació que havien de fer 
els tècnics de l’IMAS en relació als distints ajuntaments. 

Aquest protocol està ara en un procés d’actualització –no es tracta de refer-lo– 
perquè hi ha qualque disfunció (com posà de manifest el Sr. Ensenyat al passat 
ple) entre alguns tècnics municipals i, per tant, cal fer-ne una adaptació. El nou 
protocol serà supervisat per la Secretaria Delegada perquè compleixi el 
procediment administratiu i tengui salvaguarda de tot el procediment i suposarà 
incrementar un tècnic jurídic o personal administratiu dins la plantilla i això ho 
podran definir dins aquest estiu mateix. 

Per altra banda informa que es mantenen les reunions comarcals de suport als 
ajuntaments –sobretot als petits– a l’hora de clarificar i demanar via telefònica 
la documentació per fer més via en la resolució d’aquests expedients. 

Mantenen també les reunions periòdiques i ja d’una forma més intensa amb els 
municipis de més de 20.000 habitants perquè es va detectar aquella dificultat de 
la qual ja varen parlar. 

Han tengut també una reunió amb els tècnics dels municipis de Tramuntana per 
fixar una petició que varen fer de suport tècnic per tal que els tècnics de 
l’IMAS es puguin desplaçar als municipis segons quins dies per donar-los un 
suport a l’hora d’agilitar els tràmits. 

Ara, amb les darreres convocatòries fetes d’empreses, també tenen reunions 
amb el sector empresarial per clarificar-los la proposta i que no sigui només 
llegir-la a un butlletí sinó que puguin tenir de forma directa la informació i així 
sigui tot més clarificador i més ràpid. 

 
INFORMACIÓ DELS CONSELLERS EXECUTIUS 
 
No n’hi ha. 
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PRECS 

No n’hi ha. 

III) DESPATX EXTRAORDINARI 

La Sra. PRESIDENTA anuncia que ha estat informada que el Butlletí Oficial 
de l’Estat publicarà avui un decret allà on el govern d’Espanya, a causa de 
l’accident ferroviari de Galícia, declararà dol oficial a tot l’Estat espanyol els 
propers dies 26, 27 i 28, és a dir, divendres, dissabte i diumenge. 

 
PRIMER PUNT DESPATX EXTRAORDINARI. RATIFICACIÓ DE 
L’ACORD D’APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS DEL 
CONSORCI DE RECURSOS SOCIOSANITARIS I ASSISTENCIALS DE LES 
ILLES BALEARS. 
 
Es dóna compte de la següent proposta de la consellera executiva de Benestar Social: 
 
“ANTECEDENTS 
 
1. Mitjançant l’Acord del Consell de Govern del dia 16 de gener de 2004 es va crear 
el Consorci de Recursos Sociosanitaris i Assistencials de Mallorca, per impulsar, 
programar, executar, promoure i finançar la creació d’infraestructures, equipaments, 
instal·lacions i, en general, de tot tipus de recursos sociosanitaris i assistencials a l’illa 
de Mallorca. Els membres promotors del Consorci de Recursos Sociosanitaris i 
Assistencials de Mallorca varen ser l’Administració de la Comunitat Autònoma de les 
Illes Balears i l’Institut de Serveis Socials i Esportius de Mallorca. 
 
2. El Ple del Consell de Mallorca va ratificar aquest acord mitjançant l’aprovació 
definitiva de la constitució del Consorci de Recursos Sociosanitaris i Assistencials de 
Mallorca i dels seus Estatuts, en data 3 de maig de 2004.  
 
3. Dia 4 de març de 2010 la Junta Rectora del Consorci de Recursos Sociosanitaris i 
Assistencials de Mallorca va adoptar, per unanimitat, un acord per tal de transformar-
lo i fusionar-lo amb la resta de consorcis insulars de la mateixa naturalesa, amb la 
finalitat de crear un nou consorci d’àmbit autonòmic. 
 
4. El Ple del Consell de Mallorca, en sessió celebrada dia 29 de juliol de 2010, va 
aprovar inicialment els Estatuts del Consorci de Recursos Sociosanitaris i 
Assistencials de les Illes Balears. Dia 28 de setembre de 2010 es va publicar al BOIB 
l’edicte d’aprovació definitiva.  
 
5. Mitjançant Acord del Consell de Govern de 30 de març de 2012 es va aprovar la 
primera fase del projecte de reestructuració del sector públic instrumental de la 
comunitat autònoma de les Illes Balears. Dins d’aquest Pla es va considerar 
convenient i necessari extingir la Fundació d’Atenció i Suport a la Dependència i de 
Promoció de l’Autonomia Personal i integrar-la en el Consorci de Recursos 
Sociosanitaris de les Illes Balears.  
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6. En sessió de dia 25 de juliol de 2012 el Consell de Govern va aprovar els Estatuts 
del Consorci de Serveis Socials i Sociosanitaris de les Illes Balears, ens resultant de 
fusionar el Consorci de Recursos Sociosanitaris de les Illes Balears i la Fundació 
d’Atenció i Suport a la Dependència i de Promoció de l’Autonomia Personal. 
 
7. Atès el projecte de Reestructuració del Sector Públic instrumental de la Comunitat 
Autònoma de les Illes Balears, la Junta Rectora de Recursos Sociosanitaris i 
Assistencials de les Illes Balears, de la qual el Consell de Mallorca a través de 
l’IMAS, n’és part, va fer la proposta de reestructurar la Fundació Balear d’Atenció a 
la Dependència i de Promoció de l’Autonomia Personal de les Illes Balears i el 
Consorci de Recursos Sociosanitaris i Assistencials de les Illes Balears en un sol 
òrgan per tal de racionalitzar l’estructura del sector públic autonòmic, i denominar-lo 
Consorci de Serveis Socials i Sociosanitaris de les Illes Balears. 
 
8. A la reunió de dia 6 de març de 2013, la Junta Rectora del Consorci de Recursos 
Sociosanitaris i Assistencials de les Illes Balears, es varen prendre per unanimitat, 
entre d’altres, el següent acord: “Aprovar els Estatuts del Consorci de Serveis Socials 
i Sociosanitaris de les Illes Balears supeditat a l’informe favorable dels respectius 
serveis jurídics dels ens consorciats”. “Procedir a la seva publicació al Butlletí Oficial 
de les IIles Balears una vegada estiguin ratificats pels ens consorciats”: 
 
9. En data 12 de març de 2013, amb data d’entrada al Servei Juridicoadministratiu dia 
20 de març, la coordinadora de l’Àrea de Gent Gran de l’Institut Mallorquí d’Afers 
Socials ha presentat un informe proposta favorable a la ratificació de l’acord de la 
Junta Rectora del Consorci de dia 6 de març de 2013, i per tant, d’aprovació dels 
Estatuts del Consorci de Serveis Socials i Sociosanitaris de les Illes Balears.  
 
10. En data 22 de març de 2013 el secretari general va emetre informe favorable de la 
proposta i Intervenció General, mitjançant informe de data 15 de maig de 2013 ha 
justificat que al tractar-se de la fusió de dos ens ja constituïts, no era necessari fer 
informe de fiscalització.  
 
FONAMENTS DE DRET 
 
PRIMER. De conformitat amb el que estableix l’art 47 de la Llei de consells insulars, 
aquests ens poden constituir consorcis amb altres administracions públiques per a fins 
d’interès comú o amb entitats privades sens ànim de lucre que persegueixin finalitats 
d’interès públic, concurrents amb altres administracions públiques. 
 
El consorci és una entitat associativa, de caràcter voluntari, té personalitat jurídica 
pròpia i es regeix per uns estatuts que han de ser aprovats pels òrgans competents de 
totes les entitats consorciades. 
 
Els Estatuts han de determinar els fins del consorci, així com les particularitats del seu 
règim orgànic, funcional i financer. Pel que fa al règim orgànic, l’art 4 LRJPC 
estableix que els òrgans de decisió del consorci estaran integrats per representants de 
totes les entitats consorciades, en la proporció que es fixi en els estatuts. 
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Pel que fa al règim pressupostari i comptable el consorci es troba sotmès al règim de 
comptabilitat pública. 
 
Examinat l’esborrany dels Estatuts s’observa que inclouen les determinacions que 
exigeix la legislació vigent, sense entrar a valorar-ne l’oportunitat. 
 
SEGON. Quan al procediment a seguir per a la tramitació de l’expedient, s’ha 
d’aprovar la ratificació de la modificació dels Estatuts de l’ens per acord motivat 
adoptat per la majoria absoluta dels membres de la corporació, acord en el qual es pot 
incloure l’aprovació inicial dels estatuts. Aquest acord s’ha de sotmetre a exposició 
pública per un període de trenta dies.  
 
Es podrà fer constar expressament que, en el cas que no es presentessin al·legacions, 
l’aprovació provisional s’entendrà elevada a definitiva, i es publicarà, en aquest cas, la 
publicació íntegra dels Estatuts definitius en el BOIB, sense cap altre tràmit.  
 
Per tot això, propòs que s’elevi a Ple la següent  
 
PROPOSTA D’ACORD  
 
Primer. Ratificar l’Acord de la Junta Rectora del Consorci de Recursos Sociosanitaris 
i Assistencials de les Illes Balears celebrada dia 6 de març de 2013 següent:  
 
- Aprovar els Estatuts del Consorci de Serveis Socials i Sociosanitaris de les Illes 
Balears. 
 
Segon. Aprovar-ne els estatuts, el text dels quals s'incorpora com a annex a la present 
proposta, i sometre'ls a informació pública en el Butlletí Oficial de les Illes Balears 
per un termini de trenta dies per tal que totes les persones que hi estiguin interessades 
puguin examinar l'expedient i formular les al·legacions que estimin pertinents. Si no 
se'n presentessin, l’acord s’elevarà a definitiu.” 
 
La Sra. PRESIDENTA explica que la urgència d’aquest punt és per la 
necessitat que els estatuts del Consorci de Recursos Sociosanitaris i 
Assistencials de les Illes Balears entrin en vigor dia 1 de gener de 2014 i, per 
tant, s’han d’aprovar abans de l’estiu ja que, una vegada ratificats els estatuts, 
han d’anar a publicació, s’obrirà un termini per fer-hi al·legacions i llavors una 
posterior publicació i això fa que s’hagin d’aprovar abans de l’estiu perquè 
puguin vigir a partir de dia 1 de gener de 2014.  

Inclusió: 

Sotmesa la urgència a votació, s’aprova per devuit vots a favor (PP), cap 
abstenció i tretze vots en contra (PSOE i MÉS per Mallorca). 

La Sra. CIRER (consellera executiva de Benestar Social) fa notar que aquest 
punt ha causat expectació i, per això, li sap greu decebre les expectatives que hi 
havia ja que semblava que s’anunciava la creació d’un organisme amb no se 
sap quines conseqüències que tothom notarà a partir de l’endemà mateix. 
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Reitera que li sap greu que les expectatives no es vegin satisfetes amb la seva 
intervenció perquè el que duen avui aquí –i serà en la qüestió que se centrarà– 
ha de quedar clar que és, tot seguint el procediment administratiu establert en 
aquests casos, una aprovació inicial (la definitiva vendrà una vegada passat el 
període d’exposició pública) de ratificació de modificació dels estatuts del 
Consorci de Recursos Sociosanitaris i Assistencials de les Illes Balears. 

Insisteix en deixar clar que el duen avui a Ple és l’inici –el punt inicial– de la 
darrera fase d’actuacions necessàries per tal que es puguin aprovar d’aquí a un 
temps –després de l’aprovació inicial i la resolució de les al·legacions– i d’una 
forma definitiva uns nous estatuts. 

Li agradaria fer un poc d’història per esbrinar d’on surten aquests nous estatuts. 
En aquest sentit observa que s’han de remuntar un poc enrere ja que dia 16 de 
gener de 2004 es va crear el Consorci Sociosanitari de Mallorca mitjançant un 
acord que fou ratificat pel Ple del Consell de Mallorca dia 3 de maig de 2004. 

Els consells de Menorca i d’Eivissa i Formentera varen fer també els seus 
respectius consorcis. 

Uns anys després, dia 4 de març de 2010, la Junta Rectora del Consorci 
Sociosanitari de Mallorca va adoptar, per unanimitat, un acord per tal fusionar 
aquest consorci que era només de Mallorca amb la resta de consorcis insulars 
de la mateixa naturalesa amb la finalitat de crear un nou consorci d’àmbit 
autonòmic. 

Aquest acord es va dur al Ple del Consell de Mallorca de dia 29 de juliol de 
2010 i se’n va fer l’aprovació inicial dels estatuts. Llavors, dia 28 de setembre 
de 2010 se’n va publicar en el BOIB l’aprovació definitiva i assenyala que 
segurament el Sr. Garau ho podria explicar millor perquè degué ser ell qui 
dugué a terme tot aquest procés. 

Realment va ser en 2010 quan es va crear un consorci d’àmbit autonòmic 
seguint un procediment d’adaptació d’estatuts tal i com fan ara tot i que ja és 
dins un marc de consorci d’àmbit autonòmic que abans, entre 2004 i 2010, era 
només d’àmbit insular. 

Aleshores, va ser el Grup Socialista el que va crear aquesta feina sense passar 
cap pena ni creure que perdien competències, sense voler privatitzar i sense 
pensar que pogués suposar un perill ni per als treballadors ni per a ningú. 

A tot això s’ha d’afegir que el Consell de Mallorca és membre nat del Patronat 
de la Fundació d’Atenció i Suport a la Dependència, que és una fundació que es 
va crear dia 28 d’abril de 2006 i que també va modificar els seus estatuts dia 20 
de maig de 2011 per adaptar-los a la llei. 

Posteriorment, l’any passat mitjançant l’acord del Consell de Govern de 30 de 
març de 2012 es va aprovar la primera fase del projecte de reestructuració del 
sector públic instrumental de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i, 
dins aquest pla, es va considerar convenient i necessari extingir la Fundació 
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d’Atenció i Suport a la Dependència i de Promoció de l’Autonomia Personal i 
integrar-la en el Consorci de Recursos Sociosanitaris de les Illes Balears. 

En sessió de dia 25 de juliol de 2012, el Consell de Govern va aprovar els 
estatuts del Consorci de Serveis Socials i Sociosanitaris de les Illes Balears 
com a resultat de fusionar el consorci i la fundació. 

Això significa, per tant, que fa molt de temps que s’hi està fent feina a nivell 
tècnic (Serveis Jurídics i Intervenció) per tal d’arribar al dia d’avui. 

En quant a les passes fetes com IMAS i com Consell de Mallorca, diu que els 
primers informes que consten a l’expedient són d’agost de 2012. Concretament 
es tracta d’un informe proposta de l’àrea de Gent Gran i dia 27 d’agost de 2012 
és quan hi ha la primera proposta que s’envia a Secretaria General per tal que 
es pogués dur a Ple aquella ratificació dels estatuts. 

És cert que no hi va haver conformitat a l’hora de revisar aquests estatuts en 
una primera reunió i fou en el mes de setembre de 2012 quan es va celebrar una 
reunió allà on es va avançar la postura contrària a la redacció d’aquests estatuts. 

Després han elaborat diferents informes al respecte entre els quals n’hi ha de 
desfavorables per part de Secretaria General així com també de desfavorables 
per part d’Intervenció General i es comunicà al Consorci que la proposta ha 
estat informada desfavorablement. 

En el mes de novembre de 2012 la comunitat autònoma envià els informes i les 
valoracions pertinents en relació als informes del Consell de Mallorca i ja en 
febrer de 2013 el secretari general rep l’esborrany dels estatuts amb una sèrie 
de modificacions que s’hi havien proposat. 

Dia 26 de febrer de 2013 el secretari general, una vegada que s’hi han acceptat 
una sèrie de modificacions, emet informe favorable llevat d’uns determinats 
articles els quals informa desfavorablement i, per tant, no poden dur els estatuts 
a Ple perquè no acaben d’estar-hi d’acord. 

Ja en el mes de març de 2013, el secretari de la Junta Rectora del Consorci de 
Recursos Sociosanitaris certifica que en la sessió celebrada dia 6 de març de 
2013 es varen aprovar els estatuts del Consorci de Serveis Socials i 
Assistencials els quals varen ser modificats acceptant gairebé totes les 
observacions formulades pel secretari general del Consell de Mallorca. 

Tot i això, encara faltava el vistiplau d’Intervenció General. Dia 20 de març de 
2013 s’envià una nova proposta d’aprovació d’aquests estatuts per incloure-la 
en l’ordre del dia del Ple i s’elabora un tercer informe del secretari general que 
és favorable en tots els aspectes però hi ha un informe desfavorable 
d’Intervenció General. 

No és fins dia 15 de maig de 2013 que s’incorpora un tercer informe 
d’Intervenció General que indica que, atès que no es tracta d’un nou consorci, 
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considera que no s’ha de fiscalitzar l’expedient però, no obstant això, hi fa unes 
petites observacions menors. 

Més tard, dia 23 de juliol de 2013 ella, com a presidenta de l’IMAS, signa la 
proposta per dur-la al Ple d’avui com a ratificació i, per tant, avui el que duen 
és la culminació de tot un procés llarg, que ha passat per diferents òrgans 
d’avaluació i d’emissió d’informes, que ha presentat problemàtiques diverses i 
que no ha estat fàcil però, una vegada superats tots els entrebancs, duen 
l’aprovació inicial de la ratificació d’uns estatuts que són el resultat de la fusió 
de dos organismes dels quals ja formava part el Consell de Mallorca. 

Fa notar que, atès que el Consell de Mallorca ja formava part d’aquests 
organismes, considera que és lògic que hi continuï formant part i aprofita per 
informar que el Consell d’Eivissa i el Consell de Formentera han ratificat 
definitivament aquests estatuts mentre que el Consell de Menorca n’ha ratificat 
l’aprovació inicial i al Ple de setembre durà la ratificació de l’aprovació 
definitiva atès que s’hi havien presentat dues esmenes per part del sindicat 
Comissions Obreres. 

Per concloure assenyala que, atès que ara s’està en una fase molt important del 
procés, està incorporat a l’expedient una recollida, feta pels sindicats, de més 
de 2.000 signatures i creu que durant aquest període d’exposició pública és 
quan realment totes les dificultats, punts de desacords i punts que s’hagin de 
millorar o baratar s’han de fer arribar per escrit perquè, tal i com estableix 
l’Administració a través d’un procediment d’al·legacions, puguin ser 
considerades perquè puguin servir, evidentment, per millorar la redacció dels 
estatuts. 

La Sra. PALOU (MÉS per Mallorca) comença la seva intervenció agraint-li a la 
Sra. Cirer el relat del trànsit que han tengut els estatuts d’aquest consorci 
perquè la seva pregunta bàsica, fonamental i importat era per què ho duu per la 
via d’urgència vist que l’informe de fiscalització positiu és de data 21 de maig.  

Considera que, així doncs, la proposta l’haguessin pogut dur per via ordinària i 
observa que no haver-ho fet és un menyspreu a la seva tasca com a oposició i 
és un menyspreu a les signatures annexes a l’expedient que són de treballadors 
d’aquesta casa. 

Des del seu Grup no entenen com la Sra. Cirer pot fer aquest menyspreu a 
l’oposició i li prega que ho expliqui perquè segur que hi ha d’haver qualque 
explicació ja que l’únic escrit que té data de dia 23 de juliol és la proposta 
d’acord de la consellera executiva de Benestar Social però tota la resta de 
documentació estava llesta per passar per Comissió Informativa. 

A més a més, tot sabent que aquest punt havia d’entrar per la via d’urgència, 
haguessin pogut fer com amb el següent tema de despatx extraordinari, és a dir, 
fer-ne un avanç a la Comissió Informativa. Del punt següent, si bé no varen 
rebre la documentació, sí que en tengueren un avanç en Comissió Informativa. 
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Per això, l’oposició hagués agraït de la Sra. Cirer –o de la persona en qui 
hagués delegat– una explicació perquè tota la documentació estava en regla i, 
per tant, els ha vengut molt de nou que l’expedient arribàs a les 13.40 h d’ahir a 
Secretaria General. 

Normalment la documentació completa de cada expedient es remet a tots els 
consellers per correu electrònic i, en aquest cas, la proposta diu que s’adjunten 
els estatuts del Consorci com a documentació annexa però no els ha arribat i si 
disposa d’aquests estatuts perquè justament era a Secretaria General quan hi 
arribà l’expedient. 

Per tant, deixa clar que, si no hagués estar per aquesta coincidència, ni tan sols 
no tendrien els estatuts dins el termini i en la forma escaient i, de fet, potser que 
no tots els consellers de l’oposició tenguin els estatuts del Consorci. 

No entenen com és possible que, després d’aquest debanar de paperassa, amb 
els papers a punt no se’n fa ni tan sols un avanç dient que hi hauria un despatx 
extraordinari sobre aquest tema i això és inacceptable pel que fa a les formes. 

Atès que la setmana que ve segurament s’hauran de reunir per celebrar un ple 
extraordinari, agrairia que, com a mínim i en deferència a l’oposició, es retiri 
aquest punt de l’ordre del dia d’avui i l’incloguin en el del proper ple perquè 
així tots puguin tenir temps per estudiar allò que els presenten ja que, si no és 
així, les lectures es poden fer molt esbiaixades. 

Per acabar puntualitza que si, malgrat això, no es retira aquest punt, en el 
següent torn d’intervenció entrarà en el contingut dels estatuts. 

El Sr. GARAU (PSOE) observa que està segur que no retiraran el punt i, per 
tant, entrarà ja directament a debatre l’assumpte que presenten d’una manera 
una mica traïdora, esperant l’estiu perquè així ningú no protestarà molt perquè 
tothom se n’anirà de vacances. 

Opina que estan davant d’una operació política de calat, una operació política 
que té a veure amb un ajustament del poder polític del Partit Popular on, de 
qualque manera i per tal d’equilibrar una sèrie de sectors dins el PP, fan que 
amb remodelació del Govern de les Illes Balears, una regidora de l’Ajuntament 
de Palma –que estava molt bé de regidora de Serveis Socials– ara la col·loquin 
de consellera de Serveis Socials quan els serveis socials són una competència 
del Consell de Mallorca. 

Evidentment aquesta consellera entra a dins el Govern de les Illes Balears per 
fer una feina molt clara que consisteix en retallar allà on pugui (com la que s’ha 
fet en Educació i en Serveis Sanitaris) i que és la feina que la Sra. Cirer havia 
desenvolupat al Consell de Mallorca d’una manera prou digna. 

Totes les persones que estan amb programes interins o serveis interins així com 
tot allò que afecta a residències –públiques, sobretot– i a serveis d’atenció a 
persones dependents dels ajuntaments que depenen de la Fundació, doncs totes 
aquestes persones estan avui en dia al paire.  
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Aquestes persones estan a l’aire perquè la Sra. Cirer no vol defensar la seva 
competència i, en aquest sentit, li puntualitza que és competent en l’atenció a 
persones dependents i li planteja com és possible que sigui capaç d’aprovar... 

A continuació fa notar que la Sra. Cirer ha retrotret l’acció a una sèrie d’anys i 
matisa que el Consorci el va crear el PP per fer les residències privades amb les 
empreses privades, és a dir, que el Consorci només feia construcció i no gestió 
de serveis. 

Quan es crea la Llei de dependència l’any 2007, es crea la Fundació Balear per 
la Dependència perquè el PP no volia transferir aquesta competència al Consell 
de Mallorca i la volien dur des del Govern de les Illes Balears. 

Durant els 4 anys de la passada legislatura varen aconseguir, amb moltes 
dificultats, que tota una sèrie de prestacions de serveis de les actuacions que es 
feien als ajuntaments i de les actuacions que es feien al Govern de les Illes 
Balears (les valoracions, la prestació, la gestió de residències concertades) 
passassin, d’acord amb la filosofia estatutària, cap al Consell de Mallorca. 

Evidentment, el que presenten avui és una tornada enrere que, a més a més, va 
en contra dels seus principis ja que el PP està dient que “una funció = una 
administració” i a la funció d’atenció a les persones dependents qui sobra és el 
Govern de les Illes Balears i realment el que hauria de fer el Govern de les Illes 
Balears és transferir els serveis de l’atenció a la dependència als consells 
insulars i alhora hauria d’eliminar el Consorci un cop que es finalitzin les obres 
per a les quals va ser creat. 

Tot això seria coherent alhora amb el programa del Govern de les Illes Balears 
d’eliminació d’organismes autonòmics. Amb l’excusa que “de dos, en fa un” 
mantenen, aglutinen, centralitzen i tornen a protagonitzar els serveis socials 
d’atenció a persones dependents des del Govern de les Illes Balears. 

El que sotmeten avui a aprovació són els estatuts i en l’article núm. 8 relatiu a 
la seva finalitat es diu: “El desenvolupament de les activitats d’organització i 
prestació dels serveis necessaris per la gestió del sistema per l’autonomia i 
atenció a la dependència de les Illes Balears”, competència que és pròpia del 
Consell de Mallorca. 

Per tant, refusa que ho confonguin tot dient que el Consorci és per coordinar i 
millorar ja que es tracta d’una cessió de competències al Govern de les Illes 
Balears o, més ben dit, a un organisme allà on el Govern de les Illes Balears té 
majoria ja que, si miren als estatuts la composició de la Junta Rectora, veuran 
que hi ha 5 membres del Govern de les Illes Balears i 4 membres del consells 
insulars i s’inventen la figura del “delegat insular”. 

En definitiva assegura que avui intenten aprovar uns estatuts allà on hi ha una 
figura que es denomina “delegat insular” d’atenció a la dependència. En aquest 
sentit demana i la “delegada insular” no hauria de ser la Sra. Cirer, en tot cas. 
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Aquesta operació està molt clara i es tracta de concentrar poder al Govern de 
les Illes Balears perquè faci la feina bruta que serà eliminar, al més aviat 
possible, totes les persones que estigui amb un contracte d’interinitat i 
començaran pel col·lectiu més fàcil: els que fan feina per als ajuntaments i així 
encaminaran les seves polítiques cap a la privatització de les residències 
públiques com la d’Inca o la d’Eivissa que no siguin econòmicament rendibles 
per al Govern de les Illes Balears. 

Manifesta que la Sra. Cirer amaga les seves paraules amb un llenguatge 
burocràtic, tècnic i administratiu i, per això, la convida a dir, davant tothom, si 
defensarà aquests serveis i si defensarà el protagonisme polític que li correspon 
per ser una competència legítima del Consell de Mallorca. 

Tot seguit li demana a la Sra. Cirer com es defensarà dins un consorci allà on 
tendrà la mateixa capacitat de vol que Formentera i, com ja li ha dit abans, la 
consellera del Govern de les Illes Balears ja s’ha estrenat amb un programa que 
és competència del Consell de Mallorca i que consisteix en intervenir sobre les 
persones que estan situació de dependència. 

Refusa que el Partit Popular els intenti enganyar i creu que seria més adient que 
diguessin el que pensen, i si considera que li han de donar el poder a la 
consellera de Serveis Socials del Govern de les Illes Balears perquè, com que 
tenen recursos econòmics, doncs que hi facin el que els sembli bé. Insta la Sra. 
Cirer a dir això, la veritat, en lloc de venir amb cançons. 

Per acabar, denota que aquesta és una qüestió fonamental que cal aclarir i que 
al seu Grup li agradaria que la Sra. Cirer els explicàs quina és la seva posició 
política respecte al rerefons d’aquest Consorci. 

La Sra. CIRER fa notar que té la sensació que, digui el que digui, tanmateix 
l’oposició ho interpretarà així com ho vulgui interpretar perquè, digui el que 
digui, ja ha fet les valoracions que hi ha volgut fer fa relativament poc atès que 
s’ha referit a unes actuacions de fa molt de temps, d’informes i de canvis 
d’estatuts. 

En canvi l’oposició, d’una manera sorprenent, es deixa influenciar més per les 
declaracions que dia 2 o 3 de maig va fer el president de la Comunitat 
Autònoma, cosa que té un calat important, més que tots els documents, totes les 
explicacions que pugui donar i més que tots els informes de Secretaria General 
i d’Intervenció General. 

Arran d’aquelles declaracions, l’oposició s’ha començat a interessar per una 
qüestió quan fa més d’un any i mig que hi treballaven. Per això, els demana si 
hi tenen o no interès i si el que volen és fer política o volen realment fer gestió. 

L’interès a les mocions, les declaracions als mitjans, els seus articles, les 
problemàtiques, el posar pegues, el veure que serà un desastre, el pensar en 
privatitzacions, etc., no varen sortir en el mes de març de 2012 quan va 
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començar aquest procés ni tampoc no varen sortir durant tot el 2012 ni tan sols 
a principis de 2013.  

Sorprenentment l’oposició es va despertar en relació a aquest Consorci en el 
mes de maig de 2013 perquè el president Bauzá va dir dues frases que, 
assumint el risc de ser represa, li hagués agradat més que no les hagués dites 
pel trui que han comportat alhora de no permetre fer la feina com pertoca a dins 
els àmbits que pertoca. 

A continuació indica que li vol fer un aclariment a la Sra. Palou. Li diu que és 
veritat que no li agrada dur un tema d’aquestes característiques per despatx 
extraordinari perquè, com ha dit la Sra. Palou, fa molt de temps que hi estan 
fent feina i que tenen aquests informes i afegeix que és un tema del qual 
assumeix tota la responsabilitat al marge de la gent de l’IMAS, al marge de la 
presidenta i al marge dels seus companys. 

En aquest sentit puntualitza que s’havia marcat un full de ruta en quant a la 
consecució d’objectius pel que fa a les relacions amb el Govern de les Illes 
Balears i supeditava una sèrie d’actuacions al fet que el Govern de les Illes 
Balears complís amb unes altres actuacions molt necessàries per a l’IMAS i per 
al Consell de Mallorca. 

Insisteix en deixar clar que està parlant d’un full de ruta seu, personal i que, per 
tant, ella ha d’assumir les conseqüències que això s’hagi resolt en un moment 
determinat. Reconeix que s’hauria pogut dur per despatx ordinari a un altre ple 
però reitera que supeditava la consecució d’una sèrie d’objectius, que 
s’endarrerien i que era important dur-los a terme, a un full ruta amb unes altres 
prioritats de l’IMAS en relació al Govern de les Illes Balears. 

Així doncs, en el moment que s’ha desblocat una altra cosa, ha estat quan han 
vengut a bé a posar aquesta qüestió sobre la taula. 

Assegura que està oferint una explicació sincera i repeteix que és un tema de 
comportament únicament i exclusivament atribuïble a ella mateixa perquè així 
és com considerava que podia ser eficaç la seva feina a l’hora de 
desembarrancar algunes qüestions. 

Pel que fa als temes de contingut, recorda que hi haurà un termini d’exposició 
pública i recalca que per ella el mes d’agost és un mes com un altre perquè no 
pensin que treure aquest tema a punt de començar el mes d’agost pugui ser una 
maniobra ja que, de fet, creu que en el mes d’agost la gent té més disponibilitat 
de temps per asseure’s i llegir, de forma acurada, un document que, potser en 
una altra època de l’any i per l’atabalament del dia a dia, no podrien mirar tan 
prim. 

Per concloure, assenyala que amb aquesta aprovació inicial –que no definitiva– 
s’obre un període d’exposició pública allà on totes les consideracions podran 
arribar per la via adient i no només per declaracions o opinions tot i que també 
està bé que tothom pugui dir allò que trobi oportú al lloc més adient. 
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La Sra. PALOU li fa saber a la Sra. Cirer que, del poc temps que fa que la 
coneix, s’havia jugat unes messions que els fets serien així com acaba de 
reconèixer públicament i, per tant, li agraeix la seva sinceritat. 

En l’anterior intervenció de la Sra. Cirer, quan estaven fent el debat amb el 
PSOE sobre la seva moció, la Sra. Cirer ha dit que no són fàcils les 
negociacions amb el Govern de les Illes Balears i li diu que, de la lectura 
acurada dels estatuts del Consorci, se’n desprèn que ara no hi haurà 
negociacions de cap casta. Ara, el Govern de les Illes Balears imposarà el seu 
corró ja que, tenint una representació de 5 a 4, els planxaran cada vegada que 
hagin de negociar qualque cosa. 

Constata que així el Consell de Mallorca perd autonomia –que l’Estatut 
d’Autonomia li atorga– i es posa “als peus dels cavalls” del Govern de les Illes 
Balears. Això se suposa que ho deuen fer per qualque avantatge que, d’acord 
amb allò que se’n desprèn dels escrits, era per algun estalvi econòmic però, 
com ja ha esmentat el Sr. Garau en la seva intervenció, quin estalvi econòmic 
suposa el fet que hi hagi el gerent del Consorci de les Illes i a més els delegats 
insulars que, d’acord amb el que se desprèn de l’article 25.3 –que parla de la 
retribució bruta anual del delegat insular–, diu que el delegat insular se 
dedicarà, amb dedicació exclusiva, a aquesta tasca i que percebrà una retribució 
bruta anual equiparable a la dels directors generals. 

Insisteix, per tant, en demanar quin estalvi econòmic hi ha i qui estalvi 
procedimental hi ha en el fet de centralitzar les decisions en aquest consorci. 

Aquestes són preguntes que possiblement s’hauria pogut aclarir en una 
Comissió Informativa i seguint les passes adequades però ja ha vist que la Sra. 
presidenta donava directrius que s’havia de mantenir el punt malgrat tot i 
malgrat el menyspreu constant que està patint l’oposició en aquesta santa casa. 

Fa notar que ho lamenta doblement, fa una crida a la reflexió i adverteix que 
l’aportació del capital que se suposa que es podrien estalviar, segon es desprèn 
dels informes de fiscalització, en principis seria el mateix o més perquè, en el 
moment que el Consorci decideixi endeutar-se per a qualsevol tipus d’inversió, 
el Consell de Mallorca haurà d’afrontar la part que li correspon o que es 
dictamini per la Junta en la qual estan en constatable minoria. 

Reitera que estan posant el Consell de Mallorca “als peus dels cavalls” del 
Govern de les Illes Balears i observa que tanta confiança cega en el Govern de 
les Illes Balears suposa que haurà de tenir qualque contraprestació de prou pes. 

Assenyala igualment que ha detectat en els estatuts que, així com ara les 
decisions es prenen de forma col·legiada, es podran constituir comissions 
insulars de seguiment però això serà un fet potestatiu perquè els estatuts diuen 
que “se podran” i no que “s’hauran de constituir” i, per tant, passen a tenir un 
servei centralitzat sota les directrius del Govern de les Illes Balears tot passant 
de l’autonomia dels consells insulars i, a més, sotmès a les decisions 
unipersonals –perquè podria ser així– d’aquells que es denominen “delegats 
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insulars” que podrien o no –depèn de cada administració– prendre les decisions 
de forma col·legiada o no. 

Assegura que així hi perden tots i creu que els haurien d’explicar els avantatges 
d’aquest Consorci que avui tan bonament apareix als seus papers “con 
nocturnidad y alevosía” amb la documentació lliurada gairebé fora de termini 
quasi ahir horabaixa. 

El Sr. GARAU comenta que, breument, vol repetir un parell de coses. 

En aquest sentit, diu que evidentment les declaracions del Sr. Bauzá, quan va 
dir que reduiria al màxim el Consell de Mallorca mentre li donava les 
competències de turisme als altres consells, els va preocupar seriosament. 

El Grup Socialista, d’ençà que començà aquesta legislatura, ve dient –tot i que 
potser sí que d’una manera un poc pessimista– que el Partit Popular ha vengut a 
tancar el Consell de Mallorca. Potser en 4 anys no ho aconseguiran però sí que 
el deixaran bastant ferit. 

Com a exemple basta veure el pressupost i el deute que són qüestions que 
havien de solucionar perquè que el PSOE ho feia molt malament però la realitat 
és que el PP ho ha anat fent cada vegada pitjor. 

El que pensava que no tocarien, perquè així ho deien, són els serveis socials 
però resulta que aquests estatuts s’aproven en el mes de març de 2013 i el 
president Bauzá fa un canvi de govern el mes de maig de 2013.  

En aquest canvi de govern és on es produeix el cop d’estat quan col·loquen una 
nova consellera de Serveis Socials. Evidentment tots diuen “ja està” però el que 
passarà és el que el seu Grup ha anat dient i ha anat contant i ara repetirà: que 
aquesta consellera farà tot el que sigui possible per desmuntar un sistema 
d’atenció a la dependència que s’havia muntat després de 3 o 4 anys. 

La Sra. Cirer, avui dematí, no ha volgut votar a favor dues coses que són 
senzilles: que el Consell de Mallorca s’oposarà a l’acomiadament de les 
persones que ara fan aquesta feina perquè no s’hi pot oposar atès que aquestes i 
moltes altres són persones que estan molt amenaçades per la creació d’aquest 
Consorci. 

Tot seguit planteja per què es crea un Consorci que va en contra de la política 
del Partit Popular de “una funció = una administració” i, en canvi, ara en tenim 
dues. 

El PP criticava el PSOE perquè tenia un conseller de Turisme i ara resulta que 
accepten dos consellers. Així doncs, la Sra. Cirer hauria de desaparèixer com a 
consellera i a la Sra. Sandra Fernández ha de ser la que dugui tot el tema 
important de serveis socials de Mallorca, de Menorca, d’Eivissa i de 
Formentera amb delegats insulars. En aquest cas la veritat és que sobra qualcú. 

Li retreu a la Sra. Cirer que hi vulgui posar “paños calientes” ja que, tot i que 
puguin aportar tot el que vulguin durant aquest període de consulta que 
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s’obrirà, no canviarà cap coma d’aquests estatuts perquè ja els han aprovat a 
Menorca i a Eivissa i ara no els canviaran per Mallorca. 

L’equip de govern del Consell de Mallorca, que tenia el pes fonamental dels 
serveis socials a Mallorca i a totes les illes, pel pes que té Mallorca, s’ha deixat 
dur a escoltar el sermó per una qüestió de disciplina política en contra de 
l’atenció a les persones i en contra dels treballadors de serveis socials de 
Mallorca. 

Per acabar, fa constar que l’equip de govern acabarà cedint a tot allò que digui 
el Consorci. 

La Sra. CIRER observa que el debat es pot eternitzar si quan un diu blanc, 
l’altre diu negre. 

No obstant això, vol recordar que també a l’anterior Ple, quan el lliurament de 
les signatures, hi va haver una petició per part dels sindicats i de grups de 
l’oposició per convocar un consell assessor extraordinari per tal d’analitzar 
aquest tema. 

Doncs bé, la convocatòria s’ha feta i pensa que no és necessari allargar més 
aquest debat perquè el consell assessor també és un bon context per parlar 
d’aquest tema, debatre’l  ja que confirma que, per part de l’equip de govern, no 
hi ha cap problema per fer-ho amb les persones que faci falta. 

La Sra. PRESIDENTA manifesta que comparteix totalment el full de ruta i els 
objectius que han estat marcats per part de la consellera executiva de Benestar 
Social des de l’IMAS. 

Fa constar que avui estan parlant d’una aprovació inicial de la ratificació de la 
modificació d’uns estatuts d’un consorci i no creu adient que l’oposició hagi 
d’avançar esdeveniment sinó que cal esperar a veure quin és el comportament 
que tendrà el Consell de Mallorca en relació al serveis socials que desenvolupa 
la institució a través de l’IMAS. 

Per això, demana tranquil·litat en aquest sentit i constata la seva plena 
confiança en les actuacions, el camí, el full de ruta i els objectius que s’estan 
marcant, dia a dia, a través de l’IMAS. 

Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per devuit vots a favor (PP), cap 
abstenció i tretze vots en contra (PSOE i MÉS per Mallorca). 

 
SEGON PUNT DESPATX EXTRAORDINARI. APROVACIÓ EXPEDIENT 
NÚM. 7 DE MODIFICACIÓ DE CRÈDIT EN EL PRESSUPOST PROPI DE 
2013 PER SUPLEMENT DE CRÈDIT (SUP O1/2013). 
 
Es dóna compte de la següent proposta de la consellera executiva d’Hisenda i Funció 
Pública: 
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“Ateses les sol·licituds presentades per la Vicepresidència de Cultura, Patrimoni i 
Esports i el Departament d’Hisenda i Funció Pública, les quals conformen els 
antecedents d’aquest expedient, relatives a la modificació de crèdits que afecten a 
aplicacions pressupostàries dels departaments respectius. 
 
Atesa la provisió de la consellera executiva d’Hisenda i Funció Pública de 23 de juliol 
de 2013, d’incoació d’un expedient de modificació de crèdit en el Pressupost vigent, a 
l’objecte de poder atendre les necessitats que s’especifiquen a la Memòria 
corresponent i de la qual hi ha constància en els antecedents de l’expedient. 
 
Vist que la Intervenció d’aquest Consell ha emès el dictamen preceptiu, on consten les 
operacions de modificacions de crèdit que es proposen per atendre les despeses 
esmentades, i d’acord amb allò que es preveu en els articles 177, 179 i 180 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, concordants amb els articles 35 a 38 i 40 a 42 del 
Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, i amb la base 10 de les d’execució del 
pressupost per a 2013 
 
En ús de les atribucions que tenc conferides, PROPÒS elevar a la consideració del Ple 
de la Corporació l’adopció del següent: 
 
ACORD 
 
Primer.- Aprovar l’expedient núm. 7 de modificació de crèdits en el pressupost propi 
de 2013, d’acord amb el detall següent: 
 
EXPEDIENT NÚM. 7 MODIFICACIÓ DE CRÈDITS EN EL PRESSUPOST PROPI 
DE 2013 
 
SUPLEMENTS DE CRÈDITS (SUP 01/2013) 
 

APLICACIONS PRESSUPOSTÀRIES 
APLICACIÓ DESCRIPCIÓ IMPORT 

20.33430.48920 APORTACIÓ FUNDACIÓ ILLES BALEARS PER LA MÚSICA 731.269,66 € 

 Total augments per suplement de crèdits 731.269,66 € 

 
 
FONTS DE FINANÇAMENT DEL SUPLEMENT DE CRÈDIT 
 
Baixes per anul·lació 

APLICACIONS PRESSUPOSTÀRIES 
APLICACIÓ DESCRIPCIÓ IMPORT 

20.33490.22001 PREMSA I LLIBRES CULTURA 20.000,00 € 

20.33490.22707 SERVEIS CULTURALS REPRESENTACIONS CULTURA 60.000,00 € 

20.33620.22706 
ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS SERVEI PATRIMONI 
HISTÒRIC 

30.000,00 € 

20.34003.22706 ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS MEDICINA ESPORTIVA 100.000,00 € 

20.34101.22707 SERVEIS ESPORTIUS PROMOCIÓ ESPORTIVA 80.000,00 € 
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20.34200.22707 SERVEIS ESPORTIUS POLIESPORTIU SANT FERRAN 39.371,85 € 

10.01100.31021 INTERESSOS PRÉSTEC 2004 BBVA 7795-05 45.000,00 € 

10.01100.31022 INTERESSOS PRÉSTEC 2005 BBVA 05314259 55.000,00 € 

10.01100.31026 INTERESSOS PRÉSTEC 2007 BCL 1004.8057.95.45482905  55.000,00 € 

10.01100.31029 INTERESSOS PRÉSTEC 2008 DEIXA SABADELL 36154605 65.000,00 € 

10.01100.31036 INTERESSOS PRÉSTEC 2010 BSCH 1030041523 71.897,81 € 

10.01100.31037 INTERESSOS PRÉSTEC 2010 LA CAIXA 311.225160-86 55.000,00 € 

10.01100.31038 INTERESSOS PRÉSTEC 2010 BBVA 5747101056-02 55.000.00 € 

 Total fons finançament suplement 731.269,66 € 

 
Per la qual cosa queda anivellat el Pressupost. 
 
Segon.- De conformitat amb allò que disposa l’article 177, en relació amb el 169 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 l’article 112.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases del Règim Local l’expedient s’exposarà al públic, previ anunci 
al Butlletí Oficial de les Illes Balears, per un termini de quinze dies hàbils, durant els 
quals els interessats podran examinar-lo i presentar reclamacions davant aquest Ple, 
que disposarà del termini d’un mes, comptat des de la finalització del període 
d’exposició pública, per resoldre-les, i es considerarà aprovat definitivament si durant 
el termini esmentat no s’haguessin presentat reclamacions. La modificació de crèdit 
definitivament aprovada haurà de publicar-se al Butlletí Oficial de les Illes Balears.” 
 

La Sra. ROIG (consellera executiva d’Hisenda i Funció Pública) explica que, com 
abans s’ha comentat, ja en la Comissió Informativa va informar que possiblement 
durien aquest despatx extraordinari i reconeix que la seva intenció era que l’haguessin 
pogut dur amb més temps perquè l’haguessin pogut mirar amb més deteniment però, 
tot i això, fins avui de matí no l’han rebut i, per tant, demana disculpes pel fet que 
l’oposició no hagi tengut l’expedient fins a darrera hora. 

Donada la situació delicada per la qual està travessant l’Orquestra Simfònica de les 
Illes Balears, es proposa al Ple una modificació pressupostària tot agafant una sèrie de 
partides pròpies de Vicepresidència de Cultura, Patrimoni i Esports i unes altres 
partides del capítol III d’interessos. 

En total proposen fer una aportació extraordinària a l’Orquestra Simfònica de les Illes 
Balears de 731.269€ que, sumats a 200.000€ que ja hi havia pressupostats, 
significaran una aportació total en 2013 a la Simfònica de 931.269€. 

El Sr. FONT (MÉS per Mallorca) manifesta que ell no va poder assistir a la Junta de 
Portaveus però el fet que la seva companya li comunicàs que s’estava tramitant 
aquesta modificació de crèdit li va causar satisfacció i creu que tots han d’estar 
contents perquè s’hagi tramitat, per urgència, aquesta modificació de crèdit ja que 
contribueix, sense dubtes, a salvar la circumstància delicada de l’Orquestra Simfònica 
Ciutat de Palma. 

Tot i que imagina que s’estan fent les passes pertinents, li agradaria saber quines 
passes estan fent les altres institucions i sobretot el Govern de les Illes Balears que és 
qui econòmicament més aporta al pressupost de la Simfònica. 
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A continuació anuncia que, evidentment, el seu Grup votarà a favor d’aquesta 
modificació de crèdit per dues raons molt senzilles. La primera és perquè és una 
aportació a l’Orquestra Simfònica de les Illes Balears i la segona és perquè realment 
no afecta a partides que des de MÉS per Mallorca considerin importants ni dins 
Cultura ni dins Hisenda. 

En aquest sentit observa que s’han agafat els recursos de partides d’estudis i treballs 
tècnics d’Esports, de Cultura, de Serveis Culturals i alguns de Medicina Esportiva i la 
resta prové de la reducció d’interessos de diferents préstecs que ha de pagar el Consell 
de Mallorca. 

Per concloure, reitera la satisfacció del seu Grup per aquesta modificació de crèdit 
però matisa que els hagués agradat que el tema s’hagués pogut solucionar abans. No 
obstant això, si aquesta modificació contribueix a què l’Orquestra Simfònica pugui 
tirar endavant, doncs ja n’estan satisfets i hi votaran a favor. 

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

El Sr. DALMAU (PSOE) comenta que havia parlat abans amb el secretari general per 
veure si hi havia alguna sol·licitud d’intervenció en aquest Ple i fa constar que, segons 
té entès, efectivament n’hi ha una per part d’una entitat que havia registrat d’una 
petició per poder intervenir. 

Tot seguit afegeix que, en virtut del que s’ha aprovat al codi ètic, demana a la 
presidenta si és possible escoltar la intervenció d’aquesta entitat. 

La Sra. PRESIDENTA li respon que per intervenir al Ple les entitats han d’estar 
inscrites en el Registre d’Entitats de Participació Ciutadana i l’entitat que avui ha 
sol·licitat intervenir encara no hi està inscrita.  

Per altra banda, el codi ètic certament s’ha aprovat però ara cal anar-lo desenvolupant 
durant els propers mesos i un dels temes a tractar és el de les intervencions al Ple 
però, mentre que no es modifiqui la norma vigent, no és possible intervenir ara al Ple 
sense reunir el requisit abans esmentat. 

El Sr. DALMAU fa notar que únicament apel·lava a la bona voluntat de la presidenta 
però, si aquesta voluntat no hi és, sí que li agradaria poder donar des del Grup 
Socialista la benvinguda als membres de la Plataforma en defensa de l’Orquestra 
Simfònica que avui són presents a la sala de plens del Consell de Mallorca. 

Es tracta d’una plataforma ciutadana que s’ha creat per defensar no només l’Orquestra 
com a conjunt musical sinó també per defensar els interessos dels seus treballadors, la 
seva dignitat, l’element cultural de gran rellevància que suposa tenir una orquestra 
simfònica a les nostres illes, la tasca pedagògica que realitzen els músics tot 
participant en l’organització de concerts escolars que permeten als infants adquirir 
coneixements musical i també per defensar la Simfònica com un element d’atracció 
turística per Mallorca. 

Aquesta institució –el Consell de Mallorca i especialment el Departament d’Hisenda i 
Funció Pública i el de Cultura, Patrimoni i Esports– és la primera en reconèixer que hi 
ha un problema amb l’Orquestra Simfònica, un problema que s’ha de resoldre si hom 
creu en l’Orquestra i, per tant, val la pena reconèixer aquest esforç per part de la 
institució que volen entendre com un compromís amb la viabilitat de la Simfònica i, 
per tant, el Grup Socialista donarà suport a la proposta. 
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Ara bé, també consideren que és just i necessari que, com a reconeixement a aquesta 
feina, també es reconegui que hi havia una previsió deficitària al pressupost. El Grup 
Socilista ja va advertir, en debatre el pressupost de 2013 el passat mes de febrer, que 
la dotació prevista de 200.000€ era del tot insuficient per al bon funcionament de la 
Simfònica enguany tot i reduir altres despeses. 

Així doncs, encara que tard, al cap i a la fi s’avenen amb el que deia el Grup 
Socialista que recorda que va presentar esmenes al pressupost d’enguany perquè la 
dotació era insuficient. Concretament presentaren una esmena per tal de destinar 
800.000€ més a l’Orquestra Simfònica i ara fan una modificació de crèdit per aportar-
n’hi més de 900.000. 

Si, des del moment inicial en què el PSOE diu les coses li fessin cas, doncs 
segurament a l’equip de govern li aniria molt millor i segurament també li aniria molt 
millor als ciutadans i treballadors que estan afectats per les decisions que pren aquest 
Consell de Mallorca. 

Detalla que ja varen advertir sobre el tema de l’hotel de sa Ràpita i ara la justícia va 
per aquest camí amb la nul·litat de les actuacions. També varen advertir que calia 
modificar el contracte amb Tirme i al final ho han hagut d’acabar fent i ara els deien 
també que era necessari dotar suficientment i amb garanties l’Orquestra Simfònica i, 
al final, fan aquesta modificació de crèdit perquè s’han adonat que era insuficient el 
que tenien previst. 

Evidentment el seu Grup entén que aquest és un gest per evitar que desaparegui 
l’Orquestra Simfònica però adverteix que cal lluitar per evitar que la viabilitat de la 
Simfònica no sigui només per enguany i que perduri en el temps, amb una proposta de 
futur que eviti allargar el drama de tantes famílies que depenen de cobrar per la feina 
que fan i per la feina que han fet. 

Recalca que s’ha evitar que es perdi l’Orquestra Simfònica, una orquestra que des de 
fa anys toca i que la conjunció i la cohesió musical aconseguida durant tants d’anys no 
es rompi ara.  

La qualitat musical de l’Orquestra Simfònica depèn de tots i, per tant, el seu Grup 
donarà suport a aquesta modificació de crèdit i insisteix que, si l’equip de govern els 
escoltàs, tal  vegada les coses anirien molt millor. 

El Sr. ROTGER (vicepresident de Cultura, Patrimoni i Esports) manifesta que, en 
primer lloc, ha d’agrair al Departament d’Hisenda i Funció Pública –a la seva 
consellera i a tots els seus funcionaris– la dedicació i els esforços traduïts en feina i en 
dedicació constant per poder pressupostar i dotar de pressupost suficient, per aquest 
any 2012 i 2013, amb l’objectiu de poder cobrir les necessitats que té l’Orquestra 
Simfònica i tots els seus membres. 

També vol dirigir unes paraules de respecte i de reconeixement a tots els membres de 
la Simfònica presents a la sala per haver mantengut la prestància que fa que la 
Simfònica sigui reconeguda per tota la societat mallorquina i internacional i per tots 
els amants de la bona música. 

Afegeix també que, tal i com varen manifestar en el seu moment, el Consell de 
Mallorca creu que ha estat a l’altura de les circumstàncies i recorda que la situació no 
és recent atès que aquestes circumstàncies es varen fer paleses al Consorci fa ja temps. 
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L’Orquestra Simfònica es va crear els anys 40 del segle passat i això significa que ja 
ha gaudit d’un desenvolupament vital que avui en dia, sense demagògies ni 
intervencions fàcils, han de tenir en compte tots per tal de garantir la continuïtat i la 
viabilitat d’una orquestra simfònica que és extraordinàriament necessària per a la 
cultura i per a l’economia de Mallorca. 

Un cop dit això, indica que creu que amb l’aportació d’avui (aportació que s’extreu 
d’algunes partides de Cultura i d’interessos) fan efectiva la voluntat manifestada pel 
Consell de Mallorca en el sentit que aportaria les quantitats que li corresponien per tal 
de poder dur endavant l’aportació corresponent. 

També és cert que hi ha un altre debat obert i creu tots en són responsables encara que 
el Sr. Dalmau no ho sigui directament, perquè no hi era, però sí els seus companys. 

La gestió de l’Orquestra Simfònica, durant aquests anys, ha passat per distints 
responsables i, per això, considera que les institucions han de fer un debat seriós al 
respecte i tenir en compte que els recursos són limitats per a qualsevol activitat. 

Tots han d’estar d’acord –i creu que hi estan– que l’Orquestra Simfònica és necessària 
per a la societat mallorquina però això no lleva que s’hagi d’actuar segons els 
principis del codi ètic i precisament no és ètic atribuir la responsabilitat de les 
dificultats de l’Orquestra Simfònica (que no les hauria de patir) a un sol partit o a una 
sola gestió. 

El gran problema que té l’Orquestra Simfònica és el deute acumulat durant anys però, 
amb tranquil·litat i diàleg, els representants de l’Orquestra han d’intentar aconseguir 
que la Simfònica assoleixi una estabilitat laboral, professional i econòmica que són 
necessàries i imprescindibles per garantir-li els èxits artístics i musicals que tothom 
desitja. 

Tot seguit aprofita per anunciar que precisament avui es reuneix la Junta Directiva del 
Consorci i que en l’ordre del dia figura el nomenament del nou director de 
l’Orquestra. Aquestes accions parlen per si mateixes i van més enllà d’unes pures 
declaracions d’intencions ja que realment constaten la voluntat de mantenir 
l’Orquestra Simfònica. 

Per acabar, lamenta les dificultats per les que ha passat la Simfònica durant els darrers 
mesos i recorda que el Consell de Mallorca, a través del Teatre Principal, ha tengut les 
portes obert per acollir-la i contribuir a la seva viabilitat i continuïtat i reconeix que, a 
més a més, els membres de la Simfònica han fet una gran aportació personal i 
professional a la programació del Teatre Principal. 

El Sr. FONT assenyala que el Sr. Rotger no li ha contestat la qüestió que li havia 
plantejat sobre les passes de les altres institucions al respecte i si aportaran el que els 
pertoca per garantir la viabilitat de l’Orquestra Simfònica. 

El Sr. DALMAU puntualitza en la seva intervenció inicial ha valorat els esforços que 
ha fet aquesta institució a diferència de les altres dues institucions que estan 
implicades amb l’Orquestra Simfònica. 

Remarca que fa aquesta puntualització perquè li semblava que de les seves paraules 
s’entenia que el gest del Consell de Mallorca no era d’agrair i sí que ho és i així ho ha 
fet palès però, tot i això, no es pot obviar el paper que hi han jugat les altres 
institucions i el paper que hi ha de jugar aquest Consell de Mallorca per transmetre a 
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l’Ajuntament de Palma i al Govern de les Illes Balears la urgent necessitat que hi ha 
de fer el mateix que ha fet el Consell de Mallorca. 

Li comenta al Sr. Rotger que lamenta i li sap greu que hagi emprat l’argument de la 
història perquè la situació actual tots la comprenen però són les famílies les que la 
pateixen de primera mà i, per tant, són les primeres afectades quan no hi ha una 
garantia i una viabilitat de cara al futur.  

Així doncs, considera que és justificable, al 100%, que en el dia d’avui tant els 
membres de la plataforma com els treballadors de l’Orquestra Simfònica siguin 
presents per tal de defensar no només el futur de la Simfònica sinó també el seu pa de 
demà i la seva nòmina de cada mes. 

El Sr. ROTGER li agraeix al Sr. Dalmau el reconeixement que ha fet de l’esforç que 
fa el Consell de Mallorca en relació a l’Orquestra Simfònica. 

A continuació assenyala que respondrà la pregunta plantejada pel Sr. Font i diu que li 
consta que tant el Govern de les Illes Balears com l’Ajuntament de Palma han posat 
els recursos econòmics suficients per contribuir a la viabilitat de l’Orquestra 
Simfònica en 2013 i que alhora s’inicia un procés de negociació col·lectiva d’un pla 
de viabilitat amb l’objectiu i la finalitat que ha indicat en l’anterior intervenció. 

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

La presidenta aixeca la sessió, de la qual, com a secretari general, estenc aquesta acta  
amb plecs de paper números de A-006162  a  A-006409. 

El secretari general     La presidenta  
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DECRETS DE 
PRESIDÈNCIA 

     

DEPARTAMENT DATA 
DECRET 

TEMA COMENTARI DESTINATARI IMPORT 

ASSESSORIA 
JURÍDICA 

12-6-13 COMPAREIXENÇA DAVANT EL JUTJAT INSTRUCCIÓ NÚM.3 
DE MANACOR, DILIGÈNCIES PRÈVIES 
148/2013-E 

NÚM.D.86/13  

ASSESSORIA 
JURÍDICA 

13-6-13 COMPAREIXENÇA DAVANT EL JUTJAT SOCIAL NÚM.1 DE 
PALMA, ACTUACIONS 737/12 

NÚM.D.87/13  

ASSESSORIA 
JURÍDICA 

14-6-13 COMPAREIXENÇA DAVANT EL JUTJAT DE LO SOCIAL 
NÚM.4 DE BADAJOZ, EXP.372/2013 

NÚM.D.88/13  

ASSESSORIA 
JURÍDICA 

17-6-13 INTERPOSICIÓ RECURS APLICACIÓ CONTRA 
SENTÈNCIA 212/2013 DE 31 DE MAIG, 
ACTUACIONS 957/2012 

NÚM.D.91/13  

ASSESSORIA 
JURÍDICA 

17-6-13 INTERPOSICIÓ RECURS APLICACIÓ CONTRA 
SENTÈNCIA 213/2013 DE 31 DE MAIG, 
ACTUACIONS 959/2012 

NÚM.D.90/13  

ASSESSORIA 
JURÍDICA 

17-6-13 INTERPOSICIÓ RECURS APLICACIÓ CONTRA 
SENTÈNCIA 214/2013 DE 31 DE MAIG, 
ACTUACIONS 958/2012 

NÚM.D.89/13  

ASSESSORIA 
JURÍDICA 

19-6-13 COMPAREIXENÇA  DAVANT EL JUTJAT INSTRUCCIÓ NÚM.3 
INCA, DILIGÈNCIES PRÈVIES 459/2013 

NÚM.D.92/13  

ASSESSORIA 
JURÍDICA 

21-6-13 COMPAREIXENÇA  DAVANT EL JUTJAT 
CONT.ADMINISTRATIU NÚM.1 DE 
PALMA, ACTUACIONS PO 47/2013 

NÚM.D.93/13  

ASSESSORIA 
JURÍDICA 

21-6-13 COMPAREIXENÇA  DAVANT EL JUTJAT INSTRUCCIÓ NÚM.2 
DE MANACOR, DILIGÈNCIES PRÈVIES 
1106/2013 

NÚM.D.95/13  

ASSESSORIA 
JURÍDICA 

21-6-13 COMPAREIXENÇA  DAVANT EL JUTJAT INSTRUCCIÓ NÚM.2 
DE MANACOR, DILIGÈNCIES PRÈVIES 
831/2013 

NÚM.D.96/13  

ASSESSORIA 
JURÍDICA 

21-6-13 COMPAREIXENÇA  DAVANT EL JUTJAT INSTRUCCIÓ NÚM.3 
DE PALMA, DILIGÈNCIES PRÈVIES 
1623/2013 

NÚM.D.94/13  

ASSESSORIA 
JURÍDICA 

24-6-13 COMPAREIXENÇA  DAVANT EL JUTJAT 
CONT.ADMINISTRATIU NÚM.1 DE 
PALMA, ACTUACIONS PO 83/2013 

NÚM.D.97/13  

ASSESSORIA 
JURÍDICA 

25-6-13 COMPAREIXENÇA  DAVANT EL JUTJAT INSTRUCCIÓ NÚM.1 
DE MANACOR, DILIGÈNCIES PRÈVIES 
847/2013 

NÚM.D.98/13  

ASSESSORIA 
JURÍDICA 

27-6-13 COMPAREIXENÇA  DAVANT EL JUTJAT 
CONT.ADMINISTRATIU NÚM.2 DE 
PALMA, PO 92/2013 

NÚM.D.100/13  

ASSESSORIA 
JURÍDICA 

27-6-13 COMPAREIXENÇA  DAVANT EL JUTJAT 
CONT.ADMINISTRATIU NÚM.3 DE 
PALMA, ACTUACIONS 90/2013 

NÚM.D.99/13  

ASSESSORIA 
JURÍDICA 

1-7-13 COMPAREIXENÇA  DAVANT EL JUTJAT INSTRUCCIÓ 
NÚM.10 DE PALMA, DILIGÈNCIES 
PRÈVIES 1371/2013 

NÚM.D.103/13  
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ASSESSORIA 
JURÍDICA 

1-7-13 COMPAREIXENÇA  DAVANT EL JUTJAT INSTRUCCIÓ 
NÚM.11 DE PALMA, DILIGÈNCIES 
PRÈVIES 325/2013 

NÚM.D.104/13  

ASSESSORIA 
JURÍDICA 

1-7-13 COMPAREIXENÇA  DAVANT EL JUTJAT INSTRUCCIÓ 
NÚM.12 DE PALMA, DILIGÈNCIES 
PRÈVIES 941/2013 

NÚM.D.941/13  

ASSESSORIA 
JURÍDICA 

1-7-13 COMPAREIXENÇA  DAVANT LA SALA 
CONT.ADMINISTRATIVA DEL TSJ ILLES 
BALEARS, PO 300/2012 

NÚM.D.101/13  

HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

7-6-13 NOMENAMENT I/O 
PRESA DE 
POSSESSIÓ LLOC 
TREBALL 

SECRETARI 2N. PARTITS POLÍTICS LLUÍS ENRIC APESTEGUIA 
RIPOLL 

 

HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

17-6-13 ESTIMAR RECURS ALÇADA CONTRA DUES 
BORSES DE BOMBERS 

M.R.J  

HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

20-6-13 INCLOURE NÓMINA MES DE JULIOL DE 2013 PER 
DIETES PER ASSISTÈNCIA AL PLE 

VEURE RELACIÓ 17035,46 

PRESIDÈNCIA 11-6-13 SOL.LICITA INFORMIN AL.LEGACIONS 
PRESENTADES PER MAC INSULAR 
CONTRACTE GESTIÓ DELS RESIDUS 

  

URBANISME I 
TERRITORI 

6-6-13 APROVAR REVISIÓ PREUS PER A LA QUARTA 
ANUALITAT DEL CONTRACTE SERVEIS 
CONSERVACIÓ XARXA CARRETERES 
DEL CIM ZONA 1( EXP. 13/2009) 

  

URBANISME I 
TERRITORI 

6-6-13 APROVAR REVISIÓ PREUS PER A LA QUARTA 
ANUALITAT DEL CONTRACTE SERVEIS 
CONSERVACIÓ XARXA CARRETERES 
DEL CIM ZONA 2( EXP. 14/2009) 

  

URBANISME I 
TERRITORI 

6-6-13 APROVAR REVISIÓ PREUS PER A LA QUARTA 
ANUALITAT DEL CONTRACTE SERVEIS 
CONSERVACIÓ XARXA CARRETERES 
DEL CIM ZONA 3( EXP. 15/2009) 

  

URBANISME I 
TERRITORI 

6-6-13 APROVAR REVISIÓ PREUS PER A LA QUARTA 
ANUALITAT DEL CONTRACTE SERVEIS 
CONSERVACIÓ XARXA CARRETERES 
DEL CIM ZONA 4( EXP. 16/2009) 

  

URBANISME I 
TERRITORI 

6-6-13 APROVAR REVISIÓ PREUS PER A LA QUARTA 
ANUALITAT DEL CONTRACTE SERVEIS 
CONSERVACIÓ XARXA CARRETERES 
DEL CIM ZONA 5( EXP. 17/2009) 

  

URBANISME I 
TERRITORI 

6-6-13 APROVAR REVISIÓ PREUS PER A LA QUARTA 
ANUALITAT DEL CONTRACTE SERVEIS 
CONSERVACIÓ XARXA CARRETERES 
DEL CIM ZONA 6( EXP. 18/2009) 

  

URBANISME I 
TERRITORI 

6-6-13 APROVAR REVISIÓ PREUS PER A LA QUARTA 
ANUALITAT DEL CONTRACTE SERVEIS 
CONSERVACIÓ XARXA CARRETERES 
DEL CIM ZONA 7( EXP. 19/2009) 
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URBANISME I 
TERRITORI 

6-6-13 APROVAR REVISIÓ PREUS PER A LA QUARTA 
ANUALITAT DEL CONTRACTE SERVEIS 
CONSERVACIÓ XARXA CARRETERES 
DEL CIM ZONA 8 ( EXP. 20/2009) 

  

URBANISME I 
TERRITORI 

6-6-13 CAMVIAR LA 
NÚMERACIÓ 
EXPEDIENT 

DECRET ADJUDICACIÓ CONTRACTACIÓ 
OBRES PROJECTE CONSTRUCCIÓ 
DESDOBLAMENT CARRETERA MA-30 I 
NOUS ACCESSOS CENTRE COMERCIAL 
MARRATXÍ 

  

URBANISME I 
TERRITORI 

6-6-13 CAMVIAR LA 
NÚMERACIÓ 
EXPEDIENT 

PROJECTE DESDOBLAMENT DE LA MA-
30 ENTRE SON FERRIOL I CARRETERA 
INCA 

  

 

 
 
RESOLUCIONS 
CONSELLERS 

     

DEPARTAMENT DATA 
DECRET 

TEMA COMENTARI DESTINATARI IMPORT 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL  

11-6-13 APROVAR 
FACTURES ADO 

RELACIÓ FRES. 45/13000/20130607 
UNITAT D'EMERGÈNCIES Q/2013/788 

TERCERS VARIS 1.122,48 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL  

12-6-13 APROVAR 
FACTURES ADO 

RELACIÓ FRES 45/13000/20130615 
UNITAT D'EMERGÈNCIES Q/2013/796 

SOLRED S.A. 1.883,14 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL  

12-6-13 APROVAR 
FACTURES ADO 

RELACIÓ FRES. 45/13000/20130311 
UNITAT D'EMERGÈNCIES Q/2013/792 

SOLRED S.A. 1.869,26 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL  

12-6-13 APROVAR 
FACTURES ADO 

RELACIÓ FRES. 45/13000/20130610 
UNITAT D'EMERGÈNCIES Q/2013/798 

TERCERS VARIS 986,80 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL  

12-6-13 APROVAR 
FACTURES ADO 

RELACIÓ FRES. 45/13000/20130612 
UNITAT D'EMERGÈNCIES Q/2013/793 

SOLRED S.A. 1.900,35 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL  

12-6-13 APROVAR 
FACTURES ADO 

RELACIÓ FRES. 45/13000/20130613 
UNITAT D'EMERGÈNCIES Q/2013/794 

SOLRED S.A. 1.347,41 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL  

12-6-13 APROVAR 
FACTURES ADO 

RELACIÓ FRES. 45/13000/20130614 
UNITAT D'EMERGÈNCIES Q/2013/795 

SOLRED S.A. 1.145,67 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL  

12-6-13 APROVAR 
FACTURES ADO 

RELACIÓ FRES. 45/13000/20130616 
UNITAT D'EMERGÈNCIES Q/2013/797 

CEPSA CARD SA. 892,62 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL  

12-6-13 APROVAR 
FACTURES ADO 

RELACIÓ FRES. 45/13000/20130617 
UNITAT D'EMERGÈNCIES Q/2013/806 

GENERAL DE SERVICIOS 
ITV S.A. 

1.183,30 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL  

13-6-13 APROVAR 
FACTURES ADO 

RELACIÓ FRES. 45/13000/20130618 
UNITAT D'EMERGÈNCIES Q/2013/809 

TERCERS VARIS 1.974,01 
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DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL  

13-6-13 APROVAR 
FACTURES ADO 

RELACIÓ FRES. 45/13000/20130619 
UNITAT D'EMERGÈNCIES Q/2013/813 

CA'N  BIEL NAVARRO S.A. 1.923,98 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL  

13-6-13 APROVAR 
FACTURES ADO 

RELACIÓ FRES. 45/13000/20130620 
UNITAT D'EMERGÈNCIES Q/2013/815 

TERCERS VARIS 1.787,66 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL  

20-6-13 APROVAR 
FACTURES ADO 

RELACIÓ FRES. 45/13000/20130621 
UNITAT D'EMERGÈNCIES Q/2013/855 

TERCERS VARIS 1.843,73 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL  

20-6-13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

APROVACIÓ EXPEDIENT 
D'AUTORITZACIÓ,DISPOSICIÓ , 
RECONÈIXER I LIQUIDAR L'OBLIGACIÓ 
DESPESA RELATIVA QUOTA EXERCICI 
2013  

ASSOCIACIÓ ARC LLATÍ 5.500,00 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL  

25-6-13 APROVAR 
FACTURES ADO 

RELACIÓ FRES. Q/2013/889  TERCERS VARIS 2.005,94 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL  

25-6-13 APROVAR 
FACTURES ADO 

RELACIÓ FRES. Q/2013/891 TERCERS VARIS 1.521,00 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL  

27-6-13 APROVAR 
FACTURES ADO 

RELACIÓ FRES. 45/13000/20130622 
UNITAT D'EMERGÈNCIES Q/2013/901 

TERCERS VARIS 2.807,23 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL  

27-6-13 APROVAR 
FACTURES ADO 

RELACIÓ FRES. 45/13000/20130623 
UNITAT D'EMERGÈNCIES Q/2013/902 

CALZADOS BESTARD SA 2.646,27 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL  

28-6-13 APROVAR 
FACTURES ADO 

RELACIÓ FRES. 45/13000/20130630 
UNITAT D'EMERGÈNCIES Q/2013/907 

TERCERS VARIS 18.728,99 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL  

1-7-13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONÈIXER OBLIGACIÓ DESPESA PER 
CONTRACTAR SERVEI REPARACIÓ 
URGENT VEHICLE BOMBERS DE 
MALLORCA, MITJANÇANT CONTRACTE 
MENOR 

AUTO VIDAL, S.A. 9.898,72 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL  

2-7-13 APROVAR 
FACTURES ADO 

RELACIÓ FRES 45/13000/2013/0625 
UNITAT D'EMERGÈNCIES  Q/2013/920 

TERCERS VARIS 1.889,54 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL  

4-7-13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

AUTORITZACIÓ, DISPOSICIÓ I 
RECONEIXEMENT DE L'OBLIGACIÓ 
SUBVENCIÓ OBRA POS 2003 "XARXA 
EVACUACIÓ RESIDUALS ZONA PÒRTOL" 

AJUNTAMENT MARRATXÍ 63.190,88 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL  

4-7-13 APROVAR 
FACTURES ADO 

RELACIÓ FRES. 45/13000/20130705 
UNITAT D'EMERGÈNCIES Q/2013/933 

TERCERS VARIS 2.111,10 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL  

4-7-13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP. 41/08 RECONEIXEMENT 
OBLIGACIÓ CORREPONENT AL 
LLOGUER I MANTENIMENT DE DOS 
CAMIONS I UN VEHICLE UTIL DE 
BOMBERS 

SA NOSTRA RENTING 
SOCIEDAD  
UNIPERSONAL SA 

8.681,58 
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DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL  

4-7-13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP. 60/02 RECONEIXEMENT 
OBLIGACIÓ CORRESPONENT AL 
LLOGUER I MANTENIMENT DE QUATRE 
VEHICLES AUTOBOMBA DE BOMBERS 

SA NOSTRA DE RENTING 
S.A. 

13.507,66 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL  

12-6-13 APROVAR 
FACTURES ADO 

RELAACIÓ FRES. 45/13000/20130609 
UNITAT D'EMERGÈNCIES Q/2013/802 

TERCERS VARIS 998,69 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL  

8-7-13 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA DEFINITIVA 
GARANTIA PER SUBMINISTRAMENT 
VEHICLE TML GRUP RESCAT 
MUNTANYA SERVEI BOMBERS DE MCA. 

QUALITY CENTER, S.L. 
AMB CIF B07889777 

1.160,00 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL  

9-7-13 PROVEÏMENT DE 
PLACES 

CONVOCATÒRIA PROCÉS SELECTIU 
PER A L'HABILITACIÓ  BORSA GRUP 
RESCATS MUNTANYA SERVEI 
BOMBERS MCA. 

PERSONAL SERVEI DE 
BOMBERS DEL CONSELL 
MCA.  

 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

10-6-13 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIÓ COMPTES DESPESES COMPAÑIA 
CONCESIONARIA DEL 
TUNEL DE SOLLER, S.A. 

1.065,30 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

12-6-13 ALTRES AMPLIACIÓ VEDAT PM-11.117 M.T.G.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

12-6-13 ALTRES EXPEDIENT SANCIONADOR CZ0071/12 I.R.C.B. 101,00 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

12-6-13 ALTRES EXPEDIENT SANCIONADOR CZ0093/12 C.G. 101,00 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

12-6-13 ALTRES EXPEDIENT SANCIONADOR CZ0098/12 L.F.C.P. 101,00 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

12-6-13 ALTRES INICI EXPEDIENT CADUCITAT REFUGI 
DE FAUNA MOSSET 

A.C.C.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

13-6-13 ALTRES AMPLIACIÓ VEDAT PM-10.315 C.V.B.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

13-6-13 ALTRES AUTORITZACIÓ CONTROL COLOMS J.R.M.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

13-6-13 ALTRES AUTORITZACIÓ REALITZACIÓ PROVA 
CAÇA PRACTICA SENSE ABATIMENT 
AMB PERDIU DE GRANJA 

S.C. ATOTXA D'ARIANY  

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

13-6-13 ALTRES AUTORITZACIÓ REALITZACIÓ PROVA 
COMPACK SPORTING LOCAL OBERTA 

S.C. ALGAIDA  

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

13-6-13 ALTRES AUTORITZACIÓ REALITZACIÓ PROVA 
COMPACK SPORTING LOCAL OBERTA 

S.C. ALGAIDA  

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

13-6-13 ALTRES CANVI TITULAR VEDAT PM-10565 D.V.M.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

13-6-13 APROVAR 
FACTURES ADO 

APROVACIÓ FACTURES 
CORRESPONENTS A LA RELACIÓ 
Q/2013/831 RELATIVES AL 
SUBMINISTRAMENT DE BÉNS O 
SERVEIS TALLER OCUPACIÓ 

RELACIÓ Q/2013/831 2.645,73 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

14-6-13 APROVAR 
FACTURES ADO 

APROVACIÓ FACTURES 
CORRESPONENTS A LA RELACIÓ 
Q/2013/837 RELATIVES AL 
SUBMINISTRAMENT DE BÉNS O 
SERVEIS TALLER OCUPACIÓ 

RELACIÓ Q/2013/837 2.525,74 
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DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

17-6-13 ALTRES AMPLIACIÓ VEDAT PM-11.342 S.C. LLUCMAJOR  

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

17-6-13 ALTRES AMPLIACIÓ VEDAT PM-12.112 J.Mª.T.R.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

17-6-13 ALTRES INICI EXPEDIENT CADUCITAT REFUGI 
DE FAUNA AUBARCA-ES VERGER 

CAIB  

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

17-6-13 ALTRES INICI EXPEDIENT CADUCITAT REFUGI 
DE FAUNA CAN CP DE BOU 

M.V.J.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

17-6-13 ALTRES INICI EXPEDIENT CADUCITAT REFUGI 
DE FAUNA CAN SUCRER 

F.S.E.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

17-6-13 ALTRES INICI EXPEDIENT CADUCITAT REFUGI 
DE FAUNA EL RATXO 

RATXOROS, S.A.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

17-6-13 ALTRES INICI EXPEDIENT CADUCITAT REFUGI 
DE FAUNA LA PLANA D'EN RULL 

Mª.V.G.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

17-6-13 ALTRES INICI EXPEDIENT CADUCITAT REFUGI 
DE FAUNA RAFALET DES FORAT 

A.Mª.S.R.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

17-6-13 ALTRES INICI EXPEDIENT CADUCITAT REFUGI 
DE FAUNA SA CLOVA 

M.M.T.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

17-6-13 ALTRES INICI EXPEDIENT CADUCITAT REFUGI 
DE FAUNA SON RAMIS 

J.G.G.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

17-6-13 INCLUSIÓ NÒMINA 
PER DIETES 

INCLUSIÓ EN NÒMINA 
INDEMNITZACIONS PER RAÓ DEL 
SERVEI 

F.R.R.M. 357,01 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

17-6-13 INCLUSIÓ NÒMINA 
PER DIETES 

INCLUSIÓ EN NÒMINA 
INDEMNITZACIONS PER RAÓ DEL 
SERVEI 

M.A.S.C. 397,01 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

18-6-13 ALTRES EXPEDIENT SANCIONADOR CZ0104/12 A.M.M.A 161,00 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

18-6-13 ALTRES EXPEDIENT SANCIONADOR CZ0224/12 D.F. 101,00 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

28-5-13 ALTRES INICI EXPEDIENT CADUCITAT REFUGI 
FAUNA 

A.G.S.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

17-6-13 ALTRES INICI EXPEDIENT CADUCITAT REFUGI 
FAUNA 

A.R.C.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

17-6-13 ALTRES INICI EXPEDIENT CADUCITAT REFUGI 
FAUNA 

F.M.S.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

17-6-13 ALTRES INICI EXPEDIENT CADUCITAT REFUGI 
FAUNA 

F.M.S.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

17-6-13 ALTRES INICI EXPEDIENT CADUCITAT REFUGI 
FAUNA 

F.S.V.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

17-6-13 ALTRES INICI EXPEDIENT CADUCITAT REFUGI 
FAUNA 

I.R.C.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

17-6-13 ALTRES INICI EXPEDIENT CADUCITAT REFUGI 
FAUNA 

J.B.Z.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

17-6-13 ALTRES INICI EXPEDIENT CADUCITAT REFUGI 
FAUNA 

J.C.T.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

17-6-13 ALTRES INICI EXPEDIENT CADUCITAT REFUGI 
FAUNA 

J.Mª.G.C.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

17-6-13 ALTRES INICI EXPEDIENT CADUCITAT REFUGI 
FAUNA 

M.P.S.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

17-6-13 ALTRES INICI EXPEDIENT CADUCITAT REFUGI 
FAUNA 

MOVIMENT EIG DE 
MALLORCA 
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DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

17-6-13 ALTRES INICI EXPEDIENT CADUCITAT REFUGI 
FAUNA 

P.C.T.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

17-6-13 ALTRES INICI EXPEDIENT CADUCITAT REFUGI 
FAUNA 

PROSINCO, S.A.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

18-6-13 ALTRES INICI EXPEDIENT CADUCITAT REFUGI 
FAUNA 

A.G.S.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

18-6-13 ALTRES INICI EXPEDIENT CADUCITAT REFUGI 
FAUNA 

C.N.M.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

18-6-13 ALTRES INICI EXPEDIENT CADUCITAT REFUGI 
FAUNA 

F.M.S.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

18-6-13 ALTRES INICI EXPEDIENT CADUCITAT REFUGI 
FAUNA 

L.S.C.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

18-6-13 ALTRES INICI EXPEDIENT CADUCITAT REFUGI 
FAUNA 

M.P.R.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

19-6-13 ALTRES SEGREGACIÓ VEDAT PM-11.120 P.J.M.F.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

19-6-13 ALTRES SEGREGACIÓ VEDAT PM-11.362 F.J.P.V.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

14-6-13 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIÓ COMPTES DESPESES RELACIÓ Q/2013/832 308,72 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

14-6-13 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIÓ COMPTES DESPESES RELACIÓ Q/2013/833 1.472,00 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

14-6-13 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIÓ COMPTES DESPESES RELAICÓ Q/2013/834 188,50 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

17-6-13 APROVAR 
FACTURES ADO 

APROVACIÓ RELACIÓ FACTURES 
RELACIÓ Q/2013/840 ORGANS DE 
GOVERN 

VIATGES PORTO CARI 
FELANITX, S.L. 

175,00 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

18-6-13 ALTRES   EXPEDIENT  SANCIONADOR CZ0204/12 G.P.F. 69,01 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

18-6-13 ALTRES EXPEDIENT  SANCIONADOR CZ0021/13 J.C.P. 120,00 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

18-6-13 ALTRES EXPEDIENT  SANCIONADOR CZ0038/13 J.M.J. 60,00 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

18-6-13 ALTRES EXPEDIENT  SANCIONADOR CZ0042/13 J.S.F. 60,00 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

18-6-13 ALTRES EXPEDIENT  SANCIONADOR CZ0205/12 V.J.R.F. 583,08 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

18-6-13 ALTRES EXPEDIENT  SANCIONADOR CZ0206/12 J.P.G. 114,06 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

18-6-13 ALTRES EXPEDIENT  SANCIONADOR CZ0228/12 M.G.M. 60,00 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

18-6-13 ALTRES INICI EXPEDIENT SANCIONADOR 
CZ0054/13 

D.J.A.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

19-6-13 ALTRES AUTORITZACIÓ PROVA TIR A GUATLERA 
A TUB 

CLUB TIR BONANY  

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

19-6-13 ALTRES AUTORITZACIÓ PROVA TIR AL COLOMI S.C TIR COLOMI  

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

19-6-13 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIÓ COMPTES DESPESES RELACIÓ Q/2013/865 3.241,41 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

20-6-13 ALTRES AUTORITZACIÓ PROVA TIR AL COLOMI S.C. VILAFRANCA  
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DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

21-6-13 ALTRES APORTACIÓ ECONOMICA A FAVOR 
FUNDACIÓ CASTELL D'ALARO COM A 
PATRO D ELA FUNDACIO PEL SEU 
MANTENIMENT I FUNCIONAMENT 
GENERAL ANY 2013 

FUNDACIO CASTELL 
D'ALARO 

3.005,00 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

21-6-13 ALTRES RENOVACIÓ PTC RÈGIM GENERAL 
VEDAT PM-10289 i PMM-11845 

A.M.R.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

21-6-13 ALTRES RENOVACIÓ PTC RÈGIM GENERAL 
VEDAT PM-10819 

Mª.M.O.A.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

21-6-13 ALTRES RENOVACIÓ PTC RÈGIM GENERAL 
VEDAT PM-11131 

F.B.B.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

21-6-13 ALTRES RENOVACIÓ PTC RÈGIM GENERAL 
VEDAT PM-11827 

HEREUS G.R.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

21-6-13 ALTRES RENOVACIÓ PTC RÈGIM GENERAL 
VEDAT PM-11929 

HEREUS G.R.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

21-6-13 COMISSIÓ DE 
SERVEIS 

AUTORITZACIÓ DESPLAÇAMENT 
COMISSIÓ SERVEIS 

A.R.T.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

21-6-13 COMISSIÓ DE 
SERVEIS 

AUTORITZACIÓ DESPLAÇAMENT 
COMISSIÓ SERVEIS 

I.F.G.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

21-6-13 COMISSIÓ DE 
SERVEIS 

AUTORITZACIÓ DESPLAÇAMENT 
COMISSIÓ SERVEIS 

P.A.F.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

27-12-12 INCLUSIÓ NÒMINA 
PER DIETES 

INCLUSIO DINS NOMINA 
INDEMNITZACIONS PER RAO DEL 
SERVEI 

A.R.T. 29,96 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

18-6-13 ALTRES BAIXA REFUGI FAUNA ANOMENAT SON 
MULET 

J.T.C.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

24-6-13 ALTRES AMPLIACIÓ VEDAT PM-11329 P.E.T.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

24-6-13 ALTRES SEGREGACIÓ VEDAT PM-10379 M.P.B.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

26-6-13 ALTRES AMPLIACIÓ VEDAT PM-12157 MARXANT BALEAR, S.L.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

26-6-13 ALTRES AUTORITZACIÓ PER ACTIVITAT 
PROMOCIO REFUGI CAN BOI 

M.D.S.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

26-6-13 ALTRES AUTORITZACIÓ REALITZACIÓ PROVA 
COMPACK SPORTING CARACTER 
LOCAL OBERTA 

S.C. ALGAIDA  

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

26-6-13 ALTRES AUTORITZACIÓ REALITZACIÓ PROVA 
ENTRENAMENT COMPACK SPORTING  

S.C. ALGAIDA  

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

26-6-13 ALTRES AUTORITZACIÓ REALITZACIÓ PROVA 
PUNTUABLE CAMPIONAT BALEARS TRI 
AL COLOMI 

S.C. CASTRO LUPINO  

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

26-6-13 ALTRES AUTORITZACIÓ REALITZACIÓ PROVA 
TIR A GUATLERA PUNTUABLE 
CAMPIONAT BALEARS 

S.C. CAMPOS  

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

26-6-13 ALTRES CANVI DRETS CINEGETICS VEDAT PM-
10466 

J.A.G.F.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

26-6-13 ALTRES CANVI TITULAR VEDAT PM-10435 J.C.P.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

26-6-13 ALTRES CANVI TITULAR VEDAT PM-10436 J.C.P.  
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DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

26-6-13 ALTRES CREACIÓ VEDAT C'AN GUIEM BET F.J.P.V.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

26-6-13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT OBLIGACIO MELCHOR MASCARO, S.A 
NET I FRESC S.L., 
HERMANOS PALLICER 
PONS, S.A. U.T.E. 

42.303,33 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

26-6-13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT OBLIGACIÓ MELCHOR MASCARO, S.A 
NET I FRESC S.L., 
HERMANOS PALLICER 
PONS, S.A. U.T.E. 

23.352,34 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

26-6-13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXER OBLIGACIÓ MELCHOR MASCARO, S.A 
NET I FRESC S.L., 
HERMANOS PALLICER 
PONS, S.A. U.T.E. 

745.541,62 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

27-6-13 INCLUSIÓ NÒMINA 
PER DIETES 

INCLUSIO DINS NOMINA 
INDEMNITZACIONS PER RAO DEL 
SERVEI 

I.F.G 29,96 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

27-6-13 INCLUSIÓ NÒMINA 
PER DIETES 

INCLUSIO DINS NOMINA 
INDEMNITZACIONS PER RAO DEL 
SERVEI 

P.A.F. 29,96 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

11-6-13 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA 
FIXA 

JUSTIFICACIÓ BESTRETA CAIXA FIXA RELACIÓ COMPTABLE 
J/2013/116 

80,79 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

13-6-13 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA 
FIXA 

JUSTIFICACIÓ BESTRETA CAIXA FIXA RELACIÓ COMPTABLE 
J/2013/121 

3.000,00 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

18-6-13 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIÓ COMPTES DESPESES RELACIÓ Q/2013/841 222,37 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

19-6-13 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIÓ COMPTES DESPESES RELACIÓ Q/2013/863 58,61 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

19-6-13 APROVAR 
FACTURES ADO 

APROVACIÓ RELACIÓ FACTURES 
CORRESPONENTS A LA RELACIÓ 
Q/2013/851 RELATIVES AL 
SUBMINISTRAMENT DE BÉNS O 
SERVEIS AL REFUGI TOSSALS VERDS 

RELACIÓ Q/2013/851 11.045,09 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

19-6-13 APROVAR 
FACTURES ADO 

APROVACIÓ RELACIÓ FACTURES 
CORRESPONENTS A LA RELACIÓ 
Q/2013/853 RELATIVES AL 
SUBMINISTRAMENT DE BÉNS O 
SERVEIS AL REFUGI PONT ROMÀ 

RELACIÓ Q/2013/853 491,92 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

19-6-13 APROVAR 
FACTURES ADO 

APROVACIÓ RELACIÓ FACTURES 
CORRESPONENTS A LA RELACIÓ 
Q/2013/854 RELATIVES AL 
SUBMINISTRAMENT DE BÉNS O 
SERVEIS AL REFUGI SON AMER 

RELACIÓ Q/2013/854 13.982,20 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

19-6-13 DEIXAR SENSE 
EFECTE 

DEIXAR SENSE EFECTES RESOLUCIÓ RELACIÓ Q/2013/514  

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

20-6-13 APROVAR 
FACTURES ADO 

APROVACIÓ RELACIÓ FACTURES 
CORRESPONENTS A LA RELACIÓ 
Q/2013/850 RELATIVES AL 
SUBMINISTRAMENT DE BÉNS O 
SERVEIS AL REFUGI MULETA 

RELACIÓ Q/2013/850 11.732,11 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

20-6-13 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA 
FIXA 

JUSTIFICACIÓ BESTRETA CAIXA FIXA RELAICÓ COMPTABLE 
J/2013/128 

1.759,56 
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DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

21-6-13 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIÓ COMPTES DESPESES RELACIÓ Q/2013/878 4.975,41 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

25-6-13 INCLUSIÓ NÒMINA 
DESPESES 
QUILOMETRATGE 

INCLUSIÓ NÒMINA DESPESES 
QUILOMETRATGE 

PERSONAL DEP. MEDI 
AMBIENT 

 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

2-7-13 ALTRES AUTOTITZACIÓ CAPTURA CONILLS I 
GAVINES 

AUCANADA GOLF, S.A.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

17-4-13 COMISSIÓ DE 
SERVEIS 

AUTORITZACIO DESPLAÇAMENT 
COMISSIO SERVEIS 

A.G-D-A.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

17-4-13 COMISSIÓ DE 
SERVEIS 

AUTORITZACIO DESPLAÇAMENT 
COMISSIO SERVEIS 

J.B.G.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

17-4-13 COMISSIÓ DE 
SERVEIS 

AUTORITZACIO DESPLAÇAMENT 
COMISSIO SERVEIS 

J.M.S.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

17-4-13 COMISSIÓ DE 
SERVEIS 

AUTORITZACIO DESPLAÇAMENT 
COMISSIO SERVEIS 

J.N.C.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

17-4-13 COMISSIÓ DE 
SERVEIS 

AUTORITZACIO DESPLAÇAMENT 
COMISSIO SERVEIS 

LL.A.G.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

11-6-13 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA 
FIXA 

JUSTIFICACIÓ BESTRETA CAIXA FIXA RELACIÓ COMPTABLE 
J/2013/118 

563,24 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

17-6-13 INCLUSIÓ NÒMINA 
PER DIETES 

INCLUSIO EN NÒMINA 
INDEMNITZACIONS PER RAO DEL 
SERVEI 

J.B.G. 14,98 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

17-6-13 INCLUSIÓ NÒMINA 
PER DIETES 

INCLUSIO EN NÒMINA 
INDEMNITZACIONS PER RAO DEL 
SERVEI 

J.M.S. 44,94 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

17-6-13 INCLUSIÓ NÒMINA 
PER DIETES 

INCLUSIO EN NÒMINA 
INDEMNITZACIONS PER RAO DEL 
SERVEI 

J.N.C. 44,94 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

17-6-13 INCLUSIÓ NÒMINA 
PER DIETES 

INCLUSIO EN NÒMINA 
INDEMNITZACIONS PER RAO DEL 
SERVEI 

LL.A.G. 44,94 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

25-6-13 ALTRES INICI EXPEDIENT CADUCITAT REFUGI 
FAUNA 

CAIB  

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

25-6-13 ALTRES INICI EXPEDIENT CADUCITAT REFUGI 
FAUNA ALQUERIA VELLA 

CAIB  

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

25-6-13 ALTRES INICI EXPEDIENT CADUCITAT REFUGI 
FAUNA COMA DES PRAT 

CAIB  

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

25-6-13 ALTRES INICI EXPEDIENT CADUCITAT REFUGI 
FAUNA CUBER 

CAIB  

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

25-6-13 ALTRES INICI EXPEDIENT CADUCITAT REFUGI 
FAUNA MINA GRAN 

CAIB  

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

25-6-13 ALTRES INICI EXPEDIENT CADUCITAT REFUGI 
FAUNA MORTITX 

CAIB  

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

25-6-13 ALTRES INICI EXPEDIENT CADUCITAT REFUGI 
FAUNA SES FIGUEROLES 

CAIB  

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

25-6-13 ALTRES INICI EXPEDIENT CADUCITAT REFUGI 
FAUNA SON MORAGUES 

CAIB  

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

25-6-13 APROVAR 
FACTURES ADO 

APROVACIO FACTURES 
CORRESPONENTS  RELACIÓ Q/2013/514 
RELATIVES AL SUBMINISTRAMENT 
BENS O SERVEIS REFUGI SON AMER 

RELACIÓ Q/2013/514 16.190,34 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

25-6-13 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA 
FIXA 

JUSTIFICACIÓ BESTRETA CAIXA FIXA RELACIO COMPTABLE 
J/2013/135 

110,23 
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DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

26-6-13 ALTRES INICI EXPEDIENT CADUCITAT REFUGI 
FAUNA ES RAFAL 

PARTERO, S.L.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

26-6-13 ALTRES INICI EXPEDIENT CADUCITAT REFUGI 
FAUNA SANTIANI VELL 

B.M.R.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

27-6-13 ALTRES INICI EXPEDIENT CADUCITAT REFUGI 
FAUNA BOSCH VELL 

C.L.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

27-6-13 ALTRES INICI EXPEDIENT CADUCITAT REFUGI 
FAUNA CAN LLOMPART 

C.C.B.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

27-6-13 ALTRES INICI EXPEDIENT CADUCITAT REFUGI 
FAUNA PLANICIA 

CAIB  

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

27-6-13 ALTRES INICI EXPEDIENT CADUCITAT REFUGI 
FAUNA SA FORT FORANA 

S.M.R.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

27-6-13 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA 
FIXA 

JUSTIFICACIÓ BESTRETA CAIXA FIXA RELACIÓ COMPTABLE 
J/2013/132 

186,70 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

28-6-13 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA 
FIXA 

JUSTIFICACIÓ BESTRETA CAIXA FIXA RELACIÓ COMPTABLE 
J/2013/133 

415,52 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

28-6-13 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA 
FIXA 

JUSTIFICACIÓ BESTRETA CAIXA FIXA RELACIÓ COMPTABLE 
J/2013/136 

91,84 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

28-6-13 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA 
FIXA 

JUSTIFICACIÓ BESTRETA CAIXA FIXA RELACIÓ COMPTABLE 
J/2013/137 

2.500,00 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

1-7-13 ALTRES CANVI TITULAR VEDAT PM-10366 Mª.M.R.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

1-7-13 ALTRES INICI EXPEDIENT CADUCITAT REFUGI 
FAUNA CAN LLOMPART 

C.C.B.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

1-7-13 ALTRES INICI EXPEDIENT CADUCITAT REFUGI 
FAUNA CAN PONTICO 

C.C.B.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

1-7-13 ALTRES INICI EXPEDIENT CADUCITAT REFUGI 
FAUNA SA TORRENTERA 

MOVIMENT EIG 
MALLORCA 

 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

1-7-13 ALTRES INICI EXPEDIENT CADUCITAT REFUGI 
FAUNA SON ARTIGUES 

X.LL.M.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

1-7-13 ALTRES INICI EXPEDIENT CADUCITAT REFUGI 
FAUNA SON MULET 

A.G.S.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

1-7-13 ALTRES INICI EXPEDIENT CADUCITAT REFUGI 
FAUNA SON PARERA 

M.A.S.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

3-7-13 ALTRES AUTORITZACIÓ INSTAL·LACIÓ 
ESCULTURA I TRES SOFAS REFUGI 
PONT ROMÀ 

Y.H.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

3-7-13 ALTRES SEGREGACIÓ VEDAT PM-11230 F.B.B.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

3-7-13 APROVAR 
FACTURES ADO 

APROVACIÓ, AUTORITZACIÓ I 
DISPOSICIÓ  

ALAMACENES RULLAN, 
S.A. 

3.589,43 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

4-7-13 ALTRES AMPLIACIÓ VEDAT PM-10410 N.A.S.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

4-7-13 ALTRES AMPLIACIÓ VEDAT PM-11554 M.P.B.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

4-7-13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT OBLIGACIÓ FOMENTO 
CONSTRUCCIONES Y 
CONTRATAS Y LIMPIEZAS 
URBANAS DE MALLORCA, 
S.A. UTE 

42.505,99 
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DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

5-7-13 ALTRES AUTORITZACIÓ CANVI DIES HÀBILS DE 
CAÇA 

AUBARCA D'AMUNT, S.A.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

5-7-13 ALTRES AUTORITZACIÓ CANVI DIES HÀBILS DE 
CAÇA 

CAN PONTICO, S.L.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

5-7-13 ALTRES AUTORITZACIÓ REALITZACIÓ PROVA 
TIR AL COLOMÍ 

S.C. ALCÚDIA  

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

5-7-13 ALTRES AUTORITZACIÓ UTILITZACIÓ 
EDIFICACIONS I INSTAL·LACIONS FINCA 
CAPOCORB PER REALITZACIÓ RRCC 

AMIGOS CAZADORES 
TAXISTAS 

 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

5-7-13 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

APROVACIÓ, AUTORITZACIÓ I 
DISPOSICIÓ DESPESA 

VARIES  

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

8-7-13 ALTRES AUTORITZACIÓ DESCASTAMENT 
CABRES BORDES PER INCIDÈNCIA 
SOBRE LA CAÇA I ELS RECURSOS 
SINEGÈTICS 

P.F.Q.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

8-7-13 ALTRES AUTORITZACIÓ REALITZACIÓ PROVA 
TIR AL COLOMÍ 

S.C. PUIG DEN MARRON  

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

8-7-13 ALTRES AUTORITZACIÓ REALITZACIÓ PROVA 
TIR RRCC 

S.C. SES SALINES  

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

26-7-13 ALTRES INICI EXPEDIENT CADUCITAT REFUGI 
FAUNA 

SA FONT NOVA  

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

8-7-13 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIÓ COMPTES DESPESES COMPAÑIA 
CONCESIONARIA DEL 
TUNEL DE SOLLER 

708,20 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

9-7-13 APROVAR 
FACTURES ADO 

APROVACIÓ FACTURES 
CORRESPONENTS A LA RELACIÓ 
Q/2013/952 RELATIVES AL 
SUBMINISTRAMENT DE BÉNS O 
SERVEIS REFUGI CAN BOI 

RELACIÓ Q/2013/952 1.257,15 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

11-7-13 ALTRES AUTORITZACIÓ CANVI DIES DE CAÇA SURISLA, S.A.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

11-7-13 ALTRES AUTORITZACIÓ CAPTURA I CONTROL 
DE LLEBRES 

SURISLA, S.A.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

11-7-13 ALTRES AUTORITZACIÓ CAPTUTRA I CONTROL 
TUDONS 

SURISLA, S.A.  

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

7-6-13 INICIAR EXPEDIENT Servei de manteniment i suport del sistema 
gestor de base de dades  

ORACLE IBERICA SRL 70.800,00 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

10-6-13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Q/2013/773 Taxa lloguer impresores CANON ESPAÑA, SA 229,98 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

10-6-13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Q/2013/774 Suministrament toners reciclats DISTRIBUIDORAS 
UNIVERSAL MALLORCA 

271,90 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

10-6-13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Q/2013/776 Renov. domini y hosting anual 
pag.web 

GRUP FUN 4 WORK 2006 
SL 

278,30 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

11-6-13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Q/2013/790 Servei d'enviament 
corresponencia abril/Taxa residus sòlids  

Diversos segons relació 
adjunta 

493,83 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

13-6-13 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

Q/2013/807 Comanda paper A4 (central 
compres) 

CANON ESPAÑA SA 500,94 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

17-6-13 APROVACIÓ INICI 
EXP. 
CONTRACTACIÓ 

R.per contractació del servei de fotografia 
d'actes protocol·laris del CIM. 

Dept.Presidència 0,00 
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DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

31-5-13 PAGAMENTS A 
JUSTIFICAR 

R.O. a favor de Ràdio i Televisió de 
Mallorca 

SR. Antoni Salom Martorell 370,48 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

12-6-13 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA 
FIXA 

J/2013/117  Diversos segons relació 
adjunta 

276,93 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

14-6-13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Q/2013/827  AENA Aeropuertos, SA/SE 
CORREOS Y 
TELEGRAFOS 

114,99 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

19-6-13 REDUCCIÓ 
JORNADA LABORAL 

R. de reducció de jornada lab. per tenir cura 
de fill. 

Sra. Paula Cerdá Oller 0,00 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

20-6-13 INICIAR EXPEDIENT R. per dur a terme l'aprov. del conveni de 
col.laboració de l'agència de Turisme Balear 
i el CIM (per assitencia a fires...) 

Agència de Turisme Balear  0,00 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

26-6-13 PAGAMENTS A 
JUSTIFICAR 

Aprov. compte justificatiu... Ràdio Televisió de Mallorca, 
SAU per 2013 

370,48 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

20-6-13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Q/2013/869 mat.oficina d juny per D I 
Projectes 

DISTRIBUIDORA 
UNIVERSAL MALLORCA, 
SL 

67,83 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

21-6-13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Q/2013/880 Suministrament d'aigua FONT OASIS SL 85,46 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

13-6-13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Q/2013/826 Taxa ocupació de la OOIT del 
Port (març-abril) 

AUTORITAT PORTUARIA 
DE BALEARES 

236,00 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

25-6-13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

reconèixer i autoritzar compensació de 
deute del projecte " "M@llorca, L'Illa digital-
Fase II" 

CAIB 293.938,69 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

27-6-13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Q/2013/896  Diversos segons relació 
adjunta 

3.247,43 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

27-6-13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Q/2013/897 Adquisició llibre reft. 
corporacións locals/ adquisició paper de 
consevació per impressio actes del Ple. 

WOLTERS KLUWER 
ESPAÑA SA/ ARTE Y 
MEMORIA, SL 

408,65 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

27-6-13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Q/2013/898 Substitució quadre electric a 
l'aparcament RAIXA 

COFELY, SAU 2.999,00 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

27-6-13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Q/2013/899 Mat.oficina i despeses 
missatgeria 

DISTRIBUIDORA 
UNIVERSAL MALLORCA 
SL//RETTO EXPRES SL 

36,31 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

27-6-13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Q/2013/900 Despeses per transport 
devolució toner 

DISTRIBUICIONES 
UNIVERSAL MALLORCA 
SL 

10,89 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

1-7-13 DEVOLUCIÓ FIANÇA Retornar fiança definitiva en aval relatiu al 
servei d cursos d'educacio digital a les 
biblioteques 

Estudi 6, Gestió 
Socioeducativa, S.L. 

2.826,23 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

1-7-13 RECTIFICAR 
RESOLUCIÓ 

De justificació de la bestreta de caixa fixa 
J/2013/111 canvia per J/2013/139 

Diversos segons relació 
adjunta 

62,95 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

1-7-13 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA 
FIXA 

Trasllat de justificació J/2013/143 Diversos segons relació 
adjunta 

1.066,23 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

2-7-13 DEVOLUCIÓ FIANÇA R.de devolc.fiança definitiva relatiu al servei 
de fotografia d'actes protocol·laris del CIM 

Sra. Mercedes Rodriguez 
Salido 

2.155,03 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

8-7-13 INICIAR EXPEDIENT R. aprovar l'expt. reft. al manteniment tècnic 
del sistema d'emmaatzematge corporatiu, 
backup i servidors 

Hewlett Packard Española, 
SL 

37.606,80 
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DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

2-4-13 DEIXAR SENSE 
EFECTE 

DEIXAR SENSE EFECTE ABONAMENT AMICS DEL CAMÍ SERVEIS 
DE PARTICIPACIÓ I 
SOSTENIBILITAT 

9.960,00 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

2-4-13 ENDOSSAMENT 
FACTURES 
ENTITATS 
BANCÀRIES 

ENDÓS CERTIFICACIÓ 38 OBRA 
"PROJECTE DE CONSERVACIÓ DE LA 
XARXA DE CARRETERES DEL CONSELL 
DE MALLORCA ZONA 8" EXP. 20/09 

MELCHOR MASCARÓ SAU 
/ BANCO SANTANDER 

57.112,38 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

2-4-13 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA 
FIXA 

JUSTIFICACIÓ DE BESTRETA DE CAIXA 
FIXA 

SERVEIS GENERALS 832,23 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

2-4-13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT DESPESES 
FUNCIONAMENT ORDINARI SERVEIS 
GENERALS 

? 157,89 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

3-4-13 ALTRES REVOCACIÓ RESOLUCIÓ DE 29/11/2013 
RELATIVA LA RECONEIXEMENT 
D'OBLIGACIONS EN CONCEPTE DE 
BESTRETA DE SUBVENCIONS GENT 
GRAN  

ASSOCIACIÓ CENTRO DE 
PASIVOS DE BALEARES 

1.250,00 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

3-4-13 ALTRES REVOCACIÓ RESOLUCIÓ DE 29/11/2013 
RELATIVA LA RECONEIXEMENT 
D'OBLIGACIONS EN CONCEPTE DE 
BESTRETA DE SUBVENCIONS GENT 
GRAN  

ASSOCIACIÓ PERSONES 
MAJORS VERGE DE 
BONANY 

660,00 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

3-4-13 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA 
FIXA 

JUSTIFICACIÓ DE BESTRETA DE CAIXA 
FIXA 

RECAPTACIÓ 76,29 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

3-4-13 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA 
FIXA 

JUSTIFICACIÓ DE BESTRETA DE CAIXA 
FIXA 

UGE CARRETERES 1.075,83 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

3-4-13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT DESPESES 
FUNCIONAMENT ORDINARI ITV 

? 511,75 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

4-4-13 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA 
FIXA 

JUSTIFICACIO DE BESTRETA DE CAIXA 
FIXA 

RECAPTACIÓ 575,07 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

4-4-13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT DESPESES 
FUNCIONAMENT ORDINARI SERVEIS 
GENERALS 

? 5.189,32 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

4-4-13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

LIQUIDACIÓ PROVISIONAL CANONS 
CONTRACTE CONCESSIÓ TRACTAMENT 
DE RESIDUS  

MAC INSULAR SL 275.739,16 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

4-4-13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

LIQUIDACIÓ PROVISIONAL CANONS 
CONTRACTE GESTIÓ DE RESIDUS 
URBANS DE MALLORCA 

TIRME S.A. 295.048,18 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

4-4-13 ALTRES CANCEL·LACIÓ DIPÒSIT FINCA 64 OBRA 
MILLORA CARRETERA MA-5020 
LLUCMAJOR-PORRERES 

? 680,46 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

4-4-13 ALTRES CANCEL·LACIÓ DIPÒSIT OCUPACIÓ 
FINCA 114 OBRA MILLORA CARRETERA 
MA-5020 LLUCMAJOR PORRERES 

CUGULTX S.L. 4.497,15 
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DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

4-4-13 ALTRES CANCEL·LACIÓ DIPÒSIT OCUPACIÓ 
FINCA 45, 46, 56 OBRA MILLORA 
CARRETERA MA-5020 LLUCMAJOR-
PORRERES 

? 1.953,42 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

4-4-13 ALTRES REVOCACIÓ RESOLUCIÓ DE 29/11/2013 
RELATIVA LA RECONEIXEMENT 
D'OBLIGACIONS EN CONCEPTE DE 
BESTRETA DE SUBVENCIONS GENT 
GRAN 

ASSOCIACIÓ GENT GRAN 
DEL PORT DE SÓLLER 

360,02 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

5-4-13 INICIAR EXPEDIENT INICI EXPEDIENT APROVACIÓ PLA DE 
DISPOSICIÓ DE FONS 

CONSELL DE MALLORCA  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

5-4-13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT DESPESES 
FUNCIONAMENT ORDINARI SERVEIS 
GENERALS 

? 10.438,07 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

8-4-13 DEVOLUCIÓ 
INGRESSOS 

DEVOLUCIÓ IMPORT SOBRANT SANCIÓ 
ADU 

P.F.M. 24.048,75 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

8-4-13 FRACCIONAMENT 
PAGAMENT 
SANCIONADOR 

RESOUCIÓ DE FRACCIONAMENT DE 
PAGAMENT DE DEUTE 

A.C.C. 1.594,37 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

8-4-13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT DESPESES CONSUM 
ENERGIA ELÈCTRICA  

ENDESA ENERGIA SAU 4.603,47 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

9-4-13 ALTRES APROVACIÓ DEL PROGRAMA DE 
CONTROL FINANCER EXERCICI 
ECONÒMIC 2013 

?  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

9-4-13 ALTRES CANCEL·LACIÓ DIPÒSIT OCUPACIÓ 
FINCA 58 OBRA VARIANT DE LLUBÍ 
CARRETERA MA-3440 

CLEAN MARKET S.L. 2.610,88 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

9-4-13 ALTRES CANCEL·LACIÓ DIPÒSIT OCUPACIÓ 
FINCA 67 I 68 OBRA VARIANT DE SON 
SERVERA EST 

R.M.S. 6.384,44 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

9-4-13 ENDOSSAMENT 
FACTURES 
ENTITATS 
BANCÀRIES 

ENDÓS CERTIFICACIÓ 35 DE L'OBRA 
PROJECTE DE CONSERVACIÓ DE LA 
XARXA DE CARRETERES DEL CONSELL 
DE MALLORCA ZONA 6 

AGLOMERADOS 
MALLORCA S.A. / BANCO 
DE VALENCIA 

308.053,76 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

9-4-13 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA 
FIXA 

JUSTIFICACIÓ DE BESTRETA DE CAIXA 
FIXA 

RECAPTACIÓ 205,16 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

9-4-13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT COMISSIÓ PER 
PERCENTATGE DE DESCOMPTE DE TPV 

CAIXABANK  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

9-4-13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT DE COMISSIÓ PER 
PERCENTATGE DE DESCOMPTE DE TPV 

MARE NOSTRUM S.A. 42,50 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

9-4-13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT DESPESES 
FUNCIONAMENT ORDINARI 
DEPARTAMENT D'URBANISME 

? 222,97 
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DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

9-4-13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT DESPESES 
FUNCIONAMENT ORDINARI 
DEPARTAMENT D'URBANISME 

? 362,66 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

10-4-13 ALTRES ACUMULACIÓ DE RECLAMACIONS PER 
RESPONSABILITAT PATRIMONIAL DE 
LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES  

SOCIETAT MERCANTIL 
REY SOL S.A. 

 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

10-4-13 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA 
FIXA 

JUSTIFICACIÓ DE BESTRETA DE CAIXA 
FIXA 

SERVEIS GENERALS 3.213,00 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

10-4-13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT DESPESES 
FUNCIONAMENT ORDINARI SERVEIS 
GENERALS 

? 4.780,58 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

10-4-13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT DESPESES 
FUNCIONAMENT ORDINARI SERVEIS 
GENERALS LA MISERICÒRDIA 

? 2.205,52 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

11-4-13 AUTORITZACIÓ 
DESPLAÇAMENT 

AUTORITZACIÓ DESPLAÇAMENT PER 
ASSISTIR A "JORNADAS 
RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y 
GERENCIA DE RIESGOS EN LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA" 

J.A.B.  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

11-4-13 ENDOSSAMENT 
FACTURES 
ENTITATS 
BANCÀRIES 

ENDÓS FACTURES OBRA PROJECTE DE 
CONSERVACIÓ INTGRAL MA-13 EIX 
CENTRAL 

UTE CONSERVACIÓ EIX 
CENTRAL/ELECTROHIDRÁ
ULICA MANACOR S.A. 

195.286,81 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

11-4-13 EXPROPIACIÓ ABONAMENT EXPROPIACIONS OBRA 
MILLORA EIX CENTRAL MA-13 I MA-13A 

? 601.288,15 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

11-4-13 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA 
FIXA 

JUSTIFICACIÓ DE BESTRETA DE CAIXA 
FIXA 

RECAPTACIÓ 692,84 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

11-4-13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT DESPESES CONSUM 
ENERGIA ELÈCTRICA 

ENDESA ENERGIA SAU 22.139,87 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

15-4-13 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA 
FIXA 

JUSTIFICACIÓ DE BESTRETA DE CAIXA 
FIXA 

SERVEIS GENERALS 1.004,34 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

10-6-13 ALTRES RECONEIXEMENT DRET 100% 
RETRIBUCIONS SITUACIO IT 

MFR  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

10-6-13 ALTRES RECONEIXMENT DRET 100% 
RETRIBUCIONS SITUACIO IT 

BDR  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

10-6-13 ALTRES RECONEIXMENT DRET 100% 
RETRIBUCIONS SITUACIO IT 

EML  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

11-6-13 ALTRES SOL·LICITUD  FLEXIBILITAT HORARIA  AGC  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

12-6-13 ALTRES RECONEIXEMENT DRET 100% 
RETRIBUCIONS SITUACIO IT 

CMJ  



 210

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

12-6-13 ALTRES RECONEIXEMENT DRET 100% 
RETRIBUCIONS SITUACIO IT 

LQJ  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

12-6-13 ALTRES RECONEIXEMENT DRET 100% 
RETRIBUCIONS SITUACIO IT 

LQL  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

12-6-13 ALTRES RECONEIXMENT DRET 100% 
RETRIBUCIONS SITUACIO IT 

ASB  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

12-6-13 CONCESSIÓ 
LLICÈNCIA 

LLICENCIA O PERMIS  - LACTANCIA LFC  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

12-6-13 PERMIS 
MATERNITAT/PATER
NITAT 

LLICENCIA O PERMIS LFC  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

12-6-13 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT TRIENNI NMS  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

12-6-13 REDUCCIÓ 
JORNADA LABORAL 

REDUCCION JORNADA  CML  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

13-6-13 CONCESSIÓ 
LLICÈNCIA 

LLICENCIA O PERMIS - LLICENCIA NO 
RETRIBUIDA 

MPR  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

13-6-13 REDUCCIÓ 
JORNADA LABORAL 

REDUCCIO JORNADA DAR  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

14-6-13 ALTRES RECONEIXEMENT  DRET 100% 
RETRIBUCIONS SITUACIO IT 

IGL  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

14-6-13 ALTRES RECONEIXEMENT DRET 100% 
RETRIBUCIONS SITUACIO IT 

JML  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

14-6-13 ALTRES RECONEIXEMNT DRET 100% 
RETRIBUCIONS SITUACIO IT 

JOM  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

14-6-13 COMISSIÓ DE 
SERVEIS 

NOMENAMENT I/O  PRESA POSSESSIO 
LLOC TREBALL 
ART 82 LLEI 3/2007 DE 27 MARÇ 

MIAB  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

14-6-13 CONCESSIÓ 
LLICÈNCIA 

LLICENCIA O PERMIS - LLICENCIA NO 
RETRIBUIDA 

ASC  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

14-6-13 CONCESSIÓ 
LLICÈNCIA 

LLICENCIA O PERMIS - LLICENCIA NO 
RETRIBUIDA 

ELR  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

14-6-13 PERMIS 
MATERNITAT/PATER
NITAT 

LLICENCIA O PERMIS PSA  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

14-6-13 PERMIS 
MATERNITAT/PATER
NITAT 

LLICENCIA O PERMIS  AST  
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DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

14-6-13 RECTIFICAR 
RESOLUCIÓ 

RECTIFICACIO EN PART RESOLUCIO 
AMPLIACIO JORANDA LLCL TREBALL 
CAP SERVE ITV DPT URBANISME I 
TERRITORI 

PERSONAL ADSCRIT 
SERVEI ITV 

 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

14-6-13 REDUCCIÓ 
JORNADA LABORAL 

MODIFICACIO  REDUCCIO JORNADA MSFR  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

18-6-13 ALTRES RECONEIXEMENT DRET 100% 
RETRIBUCIONS EN SITUACIO IT 

MAG  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

18-6-13 ALTRES RECONEIXEMENT DRET 100% 
RETRIBUCIONS SITUACIO IT 

CVL  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

18-6-13 ALTRES RECONEIXMENT DRET 100% 
RETRIBUCIONS SITUACIO IT 

PMCA  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

18-6-13 ALTRES RECONEIXMENT DRET 100% 
RETRIIBUCIONS SITUACIO IT 

MSFR  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

18-6-13 CONCESSIÓ 
LLICÈNCIA 

LLICENCIA O PERMIS - LLICENCIA NO 
RETRIBUIDA 

GSC  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

19-6-13 ALTRES BAIXA - FI PERIODE PRESTACIO 
SERVEIS  

JFCL  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

19-6-13 ALTRES MODIFICACIO JORNADA LABORAL FHV  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

19-6-13 REDUCCIÓ 
JORNADA LABORAL 

REDUCCIO JORNADA  PCO  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

15-3-13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT PROJECTE EQUIPAMENTS 
PER A LA FIRA DE MAIG 2007 

AJUNTAMENT DE 
CAMPANET 

3.072,72 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

15-4-13 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 446/2012 GUELNOR S.L. 2.572,02 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

15-4-13 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 470/2012 PROMOCIONES GARMAQ 
2007 S.L. 

1.868,15 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

15-4-13 ENDOSSAMENT 
FACTURES 
ENTITATS 
BANCÀRIES 

ENDÓS FACTURES CERTIFICACIÓ 18 
PROJECTE DE CONSERVACIÓ XARXA 
DE CARRETERES DEL CONSELL DE 
MALLORCA EIX PONENT-LLEVANT 

UTE CONSERVACIÓ 
PONENT-LLEVANT / BBVA 

494.255,44 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

15-4-13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABOANAMENT DESPESES 
FUNCIONAMENT ORDINARI SERVEIS 
GENERALS 

? 229,72 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

15-4-13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT DESPESES 
FUNCIONAMENT ORDINARI SERVEIS 
GENERALS 

? 894,04 
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DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

15-4-13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT DESPESES 
FUNCIONAMENT ORDINARI SERVEIS 
GENERALS 

? 4.126,44 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

16-4-13 ALTRES CANCEL·LACIÓ DIPÒSIT OCUPACIÓ 
FINCA 155 CARRETERA MA-5020 TRAM 
LLUCMAJOR-PORRERES 

A.B.M. 604,59 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

16-4-13 ALTRES CANCEL·LACIÓ DIPÒSIT PREVI 
CORRESPONENT OCUPACIÓ FINCA 15 
OBRA MILLORA I CONDICIONAMENT DE 
LA MA-4032 AL PROT VELL TERME 
MUNICIPAL DE SON SERVERA 

M.L.S. 2.228,24 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

16-4-13 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 013/2013 FONT MAJOR S.L. 6.017,10 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

16-4-13 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 035/2012 MERCADONA S.A. 376,00 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

16-4-13 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 140/2012 SEGUROS GROUPAMA 
SEGUROS Y 
REASEGUROS S.A. 

255,00 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

16-4-13 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 365/2012 F.C.P. 1.349,27 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

16-4-13 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 452/2012 A.G.O. 198,88 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

16-4-13 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 453/2012 A.G.O. 37,39 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

16-4-13 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 454/2012 ATALAYA DE 
CANYAMEL.S.A. 

5.740,62 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

16-4-13 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 455/2012 NIU INICIATIVES S.L. 2.162,62 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

16-4-13 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 
455A/2012 

CALA MANDIA S.A. 7.341,32 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

16-4-13 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 458/2012 M.S.B. 17.711,36 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

16-4-13 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 460/2012 OBRAS Y PROYECTOS 
TOQUE PROMO S.L. 

1.228,97 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

16-4-13 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 461/2012 CATALINA MARIA ANNE 
C.B. 

4.792,76 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

16-4-13 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 463/2012 A.A.B. 356,45 
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DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

16-4-13 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 468/2012 J.M.G.A. 1.421,00 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

16-4-13 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 473/2012 MC-JA S.L. 854,97 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

16-4-13 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 474/2012 MC-JA S.L. 788,46 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

16-4-13 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 477/2012 C.C.A. 768,44 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

16-4-13 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 478/2012 F.L.V. 189,65 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

16-4-13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT DEL REC DEL 
DEPARTAMENT DE PRESIDÈNCIA 
EXERCICI 2013 

? 12.069,93 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

17-4-13 ANUL·LACIÓ 
RESOLUCIÓ 

ANUL·LACIÓ RESOLUCIÓ CERTIFICACIÓ 
NUM. 35 OBRA PROJECTE DE 
CONSERVACIÓ DE LA XARXA DE 
CARRETERES DEL CONSELL DE 
MALLORCA ZONA 5 

CONSTRUCCIONES Y 
PAVIMENTACIONES 
SIQUIER S.A. / BANCA 
MARCH  

336.609,46 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

17-4-13 ENDOSSAMENT 
FACTURES 
ENTITATS 
BANCÀRIES 

ENDÓS CERTIFICACIÓ 35 OBRA 
PROJECTE DE CONSERVACIÓ DE LA 
XARXA DE CARRETERES DEL CONSELL 
DE MALLORCA ZONA 5 

CONSTRUCCIONES Y 
PAVIMENTACIONES 
SIQUIER /BMN SA 
NOSTRA 

336.609,46 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

17-4-13 ENDOSSAMENT 
FACTURES 
ENTITATS 
BANCÀRIES 

ENDÓS CERTIFICACIÓ 37 OBRA 
CONSERVACIÓ XARXA DE 
CARRETERES DEL CONSELL DE 
MALLORCA ZONA 1 

CONTRATISTAS 
MALLORQUINES 
ASOCIADOS S.A. / 
AGLOMERADOS 
MALLORCA S.A. 

93.538,88 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

17-4-13 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA 
FIXA 

JUSTIFICACIÓ DE BESTRETA DE CAIXA 
FIXA 

SERVEIS GENERALS 391,08 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

17-4-13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT DESPESES 
FUNCIONAMENT ORDINARI LLAR DE LA 
JOVENTUT 

? 1.074,90 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

17-4-13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT DESPESES 
FUNCIONAMENT ORDINARI SERVEIS 
GENERALS 

? 1.354,22 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

17-4-13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT REC DEL DEPARTAMENT 
D'URBANISME I TERRITORI FACTURES 
ANY 2012 

? 30.646,67 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

18-4-13 ALTRES INFORME DE TRESORERIA RELATIU AL 
RECURS DE REPOSICIÓ PRESENTAT 
PER MAC INSULAR RELATIU A LA 
LIQUIDACIÓ DEL CANON DE 
CONCESSIÓ DEL TERCER I QUART 
TRIMESTRE DE 2012 

? 406.737,50 
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DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

18-4-13 ALTRES REVOCACIÓ RESOLUCIÓ DE 29/11/2013 
RELATIVA LA RECONEIXEMENT 
D'OBLIGACIONS EN CONCEPTE DE 
BESTRETA DE SUBVENCIONS GENT 
GRAN 

ASSOCIACIÓ AMICS 
TERCERA EDTA BONA 
GENT 

1.000,00 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

18-4-13 DEIXAR SENSE 
EFECTE 

DEIXAR SENSE EFECTES RESOLUCIÓ 
DE DATA 11/04/2013 D'AUTORITAZACIÓ 
DE DESPLAÇAMENT DE J.A.B. 

?  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

18-4-13 INICIAR EXPEDIENT INICI EXPEDIENT CONTRACTACIÓ 
SERVEI DE SERVEIS AUXILIARS 
EDIFICIS DEL CONSELL DE MALLORCA 

?  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

18-4-13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT DESPESES 
FUNCIONAMENT ORDINARI SERVEIS 
GENERALS 

? 72.225,00 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

18-4-13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT DESPESES 
FUNCIONAMENT ORDINARI SERVEIS 
GENERALS LLAR DE LA JOVENTUT 

? 970,42 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

19-4-13 ALTRES AMPLIACIÓ DE LA DESPESA RELATIVA A 
L'ANUALITAT 2016 DEL CONTRACTE 
RELATIU A L'ASSEGURANÇA DE 
RESPONSABILITAT PATRIMONIAL I CIVIL 
DEL CONSELL DE MALLORCA I DEL SEU 
PERSONAL 

ZURICH INSURANCE 
PUBLIC LIMITED 
COMPANY 

187.200,00 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

19-4-13 ALTRES AUTORITZACIÓ REALITZACIÓ 
FOTOGRAFIES DELS VESTITS I LES 
FIGURES DE MACERS QUE ES TROBEN 
LA PALAU DEL CONSELL 

J.S.C.  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

19-4-13 ALTRES CONSIGNACIÓ D'IMPORT A LA CAIXA 
GENERAL DE DIPÒSITS 

M.N.O. 10.867,27 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

22-4-13 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA 
FIXA 

JUSTIFICACIÓ DE BESTRETA DE CAIXA 
FIXA 

SERVEIS GENERALS 1.525,23 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

22-4-13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT DESPESES 
FUNCIONAMENT ORDINARI SERVEIS 
GENERALS 

? 60,79 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

22-4-13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT DESPESES 
FUNCIONAMENT ORDINARI SERVEIS 
GENERALS LLAR DE LA JOVENTUT 

? 2.826,60 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

23-4-13 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 393/2012 TESTA INMUEBLES EN 
RENTA S.A. 

7.200,44 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

23-4-13 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 476/2012 C.A.O. 523,06 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

23-4-13 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 483/2012 J.J.C.A. 538,40 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

23-4-13 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 485/2012 JAMIEN S.L. 824,19 
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DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

24-4-13 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 
010C/2011 

AMER BELLVISTA S.L. 3.667,86 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

24-4-13 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 484/2012 R.M.G. 1.870,55 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

23-4-13 ALTRES CANCEL·LACIÓ DIPÒSIT PREVI 
OCUPACIÓ FINCA 125 OBRA VARIANT 
DE SON SERVERA EST TERME 
MUNICIPAL DE PORRERES 

S.E. 180,27 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

23-4-13 ANUL·LACIÓ 
RESOLUCIÓ 

ANUL·LACIÓ DESPLAÇAMENT EN 
COMISSIÓ DE SERVEIS 

J.A.B.  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

23-4-13 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 408/2012 C.S.T. 823,33 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

23-4-13 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 486/2012 DESTACAMENTO NAVAL 
DE SÓLLER 

4.584,82 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

23-4-13 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 487/2012 DESTACAMENTO NAVAL 
DE SÓLLER 

2.292,41 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

23-4-13 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 491/2012 JUNTA DE COMPENSACIÓ 
DE CAS PASTORS 

1.233,38 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

23-4-13 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 596/2011 ANGEPI GESTIÓN S.L. 1.872,08 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

23-4-13 ENDOSSAMENT 
FACTURES 
ENTITATS 
BANCÀRIES 

ENDÓS FACTURES CERTIFICACIÓ 38 
OBRA CONSERVACIÓ DE LA XARXA DE 
CARRETERES DEL CONSELL DE 
MALLORCA ZONA 1 

CONTRATISTAS 
MALLORQUINES 
ASOCIADOS / HIERROS Y 
ACEROS DE MALLORCA 

148.636,97 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

23-4-13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT DESPESES FINANCERES CAIXA BANK S.A. 571,62 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

23-4-13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT DESPESES FINANCERES CAIXA BANK S.A. 1.212,74 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

23-4-13 REQUERIMENT 
ABONAMENT 
INDEGUT 

REQUERIMENT ABONAMENT INDEGUT J.C.P. 1.498,12 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

23-4-13 REQUERIMENT 
ABONAMENT 
INDEGUT 

REQUERIMENT ABONAMENT INDEGUT K.P.P. 1.528,29 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

23-4-13 REQUERIMENT 
ABONAMENT 
INDEGUT 

REQUERIMENT ABONAMENT INDEGUT N.D.A. 1.506,63 



 216

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

24-4-13 ADJUDICACIÓ 
EXPEDIENT DE 
CONTRACTACIÓ 

ADJUDICACIÓ CONTRACTE MENOR 
SERVEI AUDITORIES FINANCERES 
REFERITS ALS COMPTES ANUALS DE 
L'EXERCICI 2012 

RSM GASSO AUDITORES 
S.L.P. 

15.730,61 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

24-4-13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT DESPESES 
FUNCIONAMENT ORDINARI SERVEIS 
GENERALS LLAR DE LA JOVENTUT 

? 652,76 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

24-4-13 RECTIFICAR 
RESOLUCIÓ 

RECTIFICAR RESOLUCIÓ PER ERRADA 
MATERIAL EN OPERACIÓ COMPTABLE 

MELCHOR MASCARÓ, 
S.A./NET I FRESC 
S.L./HERMANOS 
PALLICER PONS S.A. UTE 

 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

25-4-13 ALTRES EMBARGAMENT DE CRÈDITS GREMI D'EDITORS DE 
BALEARS 

58.476,93 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

25-4-13 COMPENSACIÓ 
DEUTE 

COMPENSACIÓ DEUTES AJUNTAMENT DE 
POLLENÇA 

33.826,91 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

25-4-13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT DESPESES CONSUM 
ENERGIA ELÈCTRICA CONSELL DE 
MALLORCA 

ENDESA ENERGIA SAU 10.399,57 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

25-4-13 REQUERIMENT 
ABONAMENT 
INDEGUT 

REQUERIMENT ABONAMENT INDEGUT M.J.R.R. 157,85 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

26-4-13 ALTRES DECLARACIÓ EFECTE NO UTILITZABLE 
2 CAMIONS DEL CONSELL DE 
MALLROCA 

?  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

26-4-13 APROVAR 
EXPEDIENT 
CONTRACTACIÓ 

APROVACIÓ CONTRACTACIÓ 
CENTRALITZADA DE FOTOCOPIADORA 
PER AL SERVEI D'INTERVENCIÓ 

CANON ESPAÑA S.A. 9.345,75 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

26-4-13 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA 
FIXA 

JUSTIFICACIÓ DE BESTRETA DE CAIXA 
FIXA 

SERVEIS GENERALS 2.273,46 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

26-4-13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT EMISSIÓ CERTIFICAT BANKINTER 9,00 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

26-4-13 REQUERIMENT 
ABONAMENT 
INDEGUT 

REQUERIMENT ABONAMENT INDEGT J.A.C.C. 197,93 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

29-4-13 ALTRES DECLARACIÓ DE DESISTIMENT EN LA 
RECLAMACIÓ PATRIMONIAL INICIADA 
PEL SR. J.C.M. 

J.C.M.  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

29-4-13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT FACTURES 
FUNCIONAMENT ORDINARI SERVEIS 
GENERALS 

? 3.379,88 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

30-4-13 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 001/2013 M.L.G. 349,51 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

30-4-13 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 002/2013 MESA PAREJA 
CONSTRUCCIONES S.L. 

439,74 
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DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

30-4-13 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 003/2013 B.A.G. 1.047,99 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

30-4-13 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 007/2013 S.G.C. 1.126,19 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

30-4-13 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 010/2013 M.I.S.V. 1.013,85 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

30-4-13 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 024/2013 J.F.N.C. 591,00 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

30-4-13 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 026/2013 CAESAR S.L. 254,14 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

30-4-13 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 027/2013 J.N.A. 367,39 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

30-4-13 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 232/2012 ARABELA MARINA S.L. 300,20 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

30-4-13 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 244/2012 PROMOCIO CAMI DE 
S'ESTANYOL 

2.859,38 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

30-4-13 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 366/2012 PARROQUIA DE SAN 
PEDRO (ESPORLES) 

22,60 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

30-4-13 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 417/2012 COMUN. PROPIET. TOMAS 
BLANES DE TOLOSA 69-71 

690,89 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

30-4-13 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 439/2012 A.M.T. 504,00 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

30-4-13 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 492/2012 J.G.I.S. 86,70 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

11-5-13 ABONAR 
COMPLEMENT DE 
PRODUCTIVITAT O 
GRATIFICACIÓ 

ATORGAMENT COMPLEMENT 
PODUCTIVITAT 

EVQ 34,33 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

4-6-13 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

AUTORITZACIO, DISPOSICIAL I 
RECONEIXEMENT DESPESA RELATIVA 
INGRES QUOTES SEGURETAT SOCIAL  
MAIG 2013 

TRESORERIA GNERAL 
SERGURETA SOCIAL 

1.076.634,00 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

4-6-13 RETENCIONS DE 
NÒMINES 

RETENCIONS JUDICIALS I 
ADMINISTRATEIVES APLICADES 
PERSONAL CIM DINS NOMINA MAIG 
2013 

PERSONAL ADSCRIT AL 
CIM 

 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

5-6-13 RECTIFICAR 
RESOLUCIÓ 

RECTIFICACIO RESOLUCIO 
AUTORITZACIO CURS CONDUCCIO 
EFICAZ I SEGURA VEHICLES 4X4 

ALTRES  
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DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

10-6-13 ALTRES SOL·LICITUD INFORMACIO (RLT 
NOMINADA) QUE HA FET csi-csif  DEL 
DIM A DI HISENDA I FUNCIO PUBLICA 

SECCIO SINCICAL CSI-
CSIF 

 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

11-6-13 BORSA INTERINS LLISTA DEDINITIVA PER BORSA DE 
METGE-ESSA 

ALTRES  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

12-6-13 ABONAR 
COMPLEMENT DE 
PRODUCTIVITAT O 
GRATIFICACIÓ 

GRATIFICACIO PER REALITZACIO CURS  JGR 1.440,00 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

12-6-13 ABONAR 
COMPLEMENT DE 
PRODUCTIVITAT O 
GRATIFICACIÓ 

GRATIFICACIO REALITZACIO CURS RLB 288,00 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

13-6-13 ALTRES ACTUACIONS 957/2012 JUTJAT DE LO 
SOCIAL Nº 3 PALMA 

JCA  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

13-6-13 ALTRES ACTUACIONS 958/2012 JUTJAT DE LO 
SOCIAL Nº 3  DE PALMA 

JRM  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

13-6-13 ALTRES ACTUACIONS 959/2012 JUTJAT DE LO 
SOCIAL Nº 3 DE PALMA 

MPT  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

13-6-13 EFECTES PER 
JUBILACIÓ 

AJUDA ECONOMICA PER JUBILACIO 
ESPECIAL  

SOA 4.114,30 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

14-6-13 ABONAR HORES 
EXTRAORDINÀRIES 

HORES EXTRAORDINARIES  JSG  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

14-6-13 BORSA INTERINS LLISTA DEFINITIVA ADMESOS ECLOSOS  
CUINER/A  

ALTRES  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

17-6-13 MODIFICACIÓ DE LA 
RESOLUCIÓ 

MODIFICACIO EN PART RESOLUCIO 
FIXACIO AMPLIACIO JORANDA 
BOMBER/A I DE CAPORAL 

PERSONAL ADSCRIT 
SERVEI BOMBERS 

 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

18-6-13 ABONAR 
COMPLEMENT DE 
PRODUCTIVITAT O 
GRATIFICACIÓ 

GRATIFICACIO PER REALITZACIO CURS GPM 2.215,00 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

18-6-13 ALTRES DEDUCCIO PROPORCIONAL HAVERS A 
APLICAR A NOMINA 

CPI  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

18-6-13 ALTRES DEDUCCIO PROPORCIONAL HAVERS A 
APLICAR A NOMINA 

MMGS  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

18-6-13 BORSA INTERINS LLISTA DEFINITIVA ADMESOS EXCOLOS 
GUARDA REFUGI 

ALTRES  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

18-6-13 BORSA INTERINS LLISTAT DEFINITIU ADMESOS 
EXCLOSOS PERSONAL NETETJA 

ALTRES  
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DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

18-6-13 DESESTIMAR 
SOL·LICITUD 

DENEGACIO EXCEDENCIA PER CURA 
FILL 

MALV  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

18-6-13 DESESTIMAR 
SOL·LICITUD 

DESESTIMAR SOL·LICITUD 
ABOMANEMNT DESPESES ASSISTENCIA 
SANITARIA 

PMCA  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

19-6-13 ABONAR HORES 
EXTRAORDINÀRIES 

HORES EXTRAORDINARIES PERSONAL  ADSCRIT TEATRE 
PRINCIPAL 

 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

19-6-13 ALTRES FIXACIO AMPLIACION JORNADA LLOCS 
TREBALL BOMBER CONDUCTOR I 
CAPORAL EN MARC MODIFICACIO 
GENERAL RLT 

PERSONAL ADSCRIT 
SERVEI BOMBERS 

 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

19-6-13 ALTRES INCLUSIO NOMINA AJUDES PER 
PROTESIS 

MRM  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

19-6-13 ALTRES INCLUSIO NOMINA AJUDES PER 
PROTESIS 

PERSONAL ADSCRIT A LA 
CORPORACIO 

1.536,00 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

19-6-13 CONCESSIÓ 
LLICÈNCIA 

LLICENCIA O PERMIS - LLICENCIA NO 
RETRIBUIDA 

BMA  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

19-6-13 CONCESSIÓ 
LLICÈNCIA 

LLICENCIA O PERMIS - PATERNITAT CFT  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

20-6-13 ALTRES RECONEIXEMENT DRET 100% 
RETRIBUCIONS SITUACIO IT 

ACR  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

20-6-13 ALTRES RECONEIXEMENT DRET 100% 
RETRIBUCIONS SITUACIO IT 

JCP  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

20-6-13 ALTRES SOL·LICITUD ACTUALITZACIO 
REGISTRE INTEGAT HABILITAT 
CARACTER ESTATAL EN RELACIO 
CERTIFICAT EMES 21 MAIG 2013 

ALTRES  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

20-6-13 CONCESSIÓ 
LLICÈNCIA 

LLICENCIA O PERMIS - LLICENCIA NO 
RETRIBUIDA 

MSFR  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

20-6-13 INICIAR EXPEDIENT EXPEDIENT AJUDA PER ESCOLARITAT CFT  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

20-6-13 REDUCCIÓ 
JORNADA LABORAL 

REDUCCIO JORNADA CFT  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

21-6-13 ALTRES RECONEIXEMENT DRET 100% 
RETRIBUCIONS EN SITUACIO IT 

CAMJ  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

21-6-13 ALTRES RECONEIXMENT DRET 100% 
RETIBUCIONS SITUACIO IT  

JLFR  
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DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

24-6-13 ALTRES DEDUCCIO PROPORCIONAR HAVERS A 
APLICAR A NOMINA 

RHL  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

24-6-13 INICIAR EXPEDIENT EXPEDIENT AJUDA ESCOLARITAT JN  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

7-7-13 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

RELACIO FACTURES 54/22110/20130606 
RECEPTES DISPENSADES  

COL·LEGI OFICIAL 
FARMACEUTICS ILLES 
BALEARS 

2.948,37 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

7-7-13 RETENCIONS DE 
NÒMINES 

AUTORITZACIO RETENCIONS 
SINDICALS NOMINES MAIG 13 
 

PERSONAL ADSCRIT AL 
CIM 

 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

21-6-13 ALTRES INCLUISIO NOMINA DESPESES 
DERIVADES TRAMITACIO PRORROGA 
CONDUIR VEHICLES  

WMG 81,90 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

21-6-13 ALTRES INCLUISO NOMINA DESPESES 
DERIVADES TRAMITACIO PROROGA 
CONUIR VEHICLES 

FJRL 82,00 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

21-6-13 ALTRES INCLUISO NOMINA DESPESES 
DERIVADES TRAMITACIO PRORROGA 
CONDUIR VEHICLES 

JLMV 81,90 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

21-6-13 ALTRES INCLUSIO NOMINA DESESES 
DERIVADES TRAMITACIO PROROGA 
CONDIR VEHICLES 

LOB 81,90 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

21-6-13 ALTRES INCLUSIO NOMINA DESPESES  
DERIVADES TRAMITACIO PRORROGA 
CONDUIR VEHICLES  

PRM 77,90 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

21-6-13 ALTRES INCLUSIO NOMINA DESPESES 
DERIVADES TRAMIACIO PRORROGA 
CONDUIR VEHICLES 

RRB 81,90 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

21-6-13 ALTRES INCLUSIO NOMINA DESPESES 
DERIVADES TRAMITACIO PROROGA 
CONDUIR VEHICLES 

AGG 81,90 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

21-6-13 ALTRES INCLUSIO NOMINA DESPESES 
DERIVADES TRAMITACIO PROROGA 
CONDUIR VEHICLES  

RFT 81,90 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

21-6-13 ALTRES INCLUSIO NOMINA DESPESES 
DERIVADES TRAMITACIO PRORROGA 
CONCUIR VEHICLES  

MAMB 82,00 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

21-6-13 ALTRES INCLUSIO NOMINA DESPESES 
DERIVADES TRAMITACIO PRORROGA 
CONDUIR VEHICLES 

APC 81,90 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

21-6-13 ALTRES INCLUSIO NOMINA DESPESES 
DERIVADES TRAMITACIO PRORROGA 
CONDUIR VEHICLES  

JLMM 72,60 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

21-6-13 ALTRES INCLUSIO NOMINA DESPESES 
DERIVADES TRAMITACIO PRORROGA 
CONDUIR VEHICLES  

JOM 81,90 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

21-6-13 ALTRES INCLUSIO NOMINA DESPESES 
DERIVADESTRAMITACIO PRORROGA 
CONCUIR VEHICLES  

AJSR 81,90 
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DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

21-6-13 ALTRES SOL·LICITUD INFORMACIO (RLT 
NOMINADA) FETA A DI HISENDA I 
FUNCIO PUBLICA 

SECCIO SINDICAL UGT 
CIM 

 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

20-6-13 NOMENAMENT 
FUNCIONARI INTERÍ 

NOMENAMENT I/O PRESA POSSESSIO 
LLOC TREBALL ( ART 10.1.c  LLEI 7/2007 I 
ART  15.2.d LLEI 3/2007) 

JN  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

21-6-13 ALTRES RECONEIXEMENT DRET 100% 
RETRIBUCIONS SITUACIO IT 

MPM  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

24-6-13 ALTRES RECONEIXEMENT DRET 100% 
RETRIBUCIONS SITUACIO IT 

MJGB  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

25-6-13 ALTRES FIXACIO AMPLIANCIONS JORNADA 
LLOCS TREBALL BOMBER/A  I 
CAPORAL/A MARC MODIFICACIO 
GENERAL RLT 

FMP  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

25-6-13 CESSAMENT EN 
LLOC DE TREBALL 

CESSAMENT EN LLOC TREBALL (FI 
NOMENAMENT) 

 MPB  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

25-6-13 NOMENAMENT 
FUNCIONARI INTERÍ 

NOMINMANENT I/O PRESA POSSESSIO 
AL LLOC TREBALL (ART.1.d LLEI 7/2007 I 
ART 15.2.d LLEI 3/2007) 

MLFP  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

24-6-13 ALTRES RECONEIXEMENT DRET 100% 
RETRIBUIONS SITUACIO IT 

CVL  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

25-6-13 ALTRES SOL·LICITUD INFORMACIO (RLT 
NOMINADA) QUE HA DIRECCIO INSULAR 
HISENDA I FUNCIO PUBLICA 

SECCIO SINDICAL CCOO 
CONSELL DE MALLORCA 

 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

25-6-13 APROVACIÓ 
NÒMINA 

APROVACIO  NOMINA JUNY 2013 PERSONAL ADSCRIT A LA 
CORPORACIO  

5.052.367,66 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

25-6-13 PERMIS 
MATERNITAT/PATER
NITAT 

LLICENCIA O PERMIS  LSL  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

25-6-13 RETENCIONS DE 
NÒMINES 

RETENCIONS JUDICIALS I 
ADMINISTRATIVES APLICADES 
PERSONAL CIM DINS NOMINA JUNY 
2013 

PERSONAL ADSCRIT AL 
CIM 

 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

26-6-13 CESSAMENT EN 
LLOC DE TREBALL 

CESSAMENT EN LLOC TREBALL  - 
COMISSIO DE SERVEIS 

MCT  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

26-6-13 CESSAMENT EN 
LLOC DE TREBALL 

CESSAMENT EN LLOC TREBALL - 
JUBLICACIO FORÇOSA 

MVJ  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

28-6-13 CONCESSIÓ 
LLICÈNCIA 

LLICENCIA O PERMIS - LLECENCIA NO 
RETRIBUIDA 

APS  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

28-6-13 CONCESSIÓ 
LLICÈNCIA 

LLICENCIA O PERMIS - LLICENCIA NO 
RETRIBUIDA 

MALV  
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DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

24-6-13 REDUCCIÓ 
JORNADA LABORAL 

REUCCIO JORNADA CEF  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

27-6-13 ALTRES RECONEIXENMENT  DRET 100% 
RETRIBUCIONS SITUACIO IT 

JFD  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

27-6-13 REDUCCIÓ 
JORNADA LABORAL 

REDUCCIO JORNADA  JFZ  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

28-6-13 ALTRES ABONAMENT DIES FESTIUS PERSONAL ADCRIT AL 
SERVEI D'EMERGENCIES 

 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

1-7-13 DESESTIMAR 
SOL·LICITUD 

DENEGACIO SERVEIS PRESTATS 
MINISTERI DEFENSA 

VTM  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

1-7-13 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT TRIENNI  MEM  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

1-7-13 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT TRIENNI FPE  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

1-7-13 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT TRIENNI GOSG  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

1-7-13 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT TRIENNI JLQ  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

1-7-13 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT TRIENNI JRC  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

1-7-13 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT TRIENNI MANM  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

1-7-13 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXMENT TRIENNI ARO  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

1-7-13 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXMENT TRIENNI SVC  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

10-6-13 ABONAR 
COMPLEMENT DE 
PRODUCTIVITAT O 
GRATIFICACIÓ 

GUARDIES REFORÇ PARC BOMBERS 
GENER 2013 

PERSONAL ADSCRIT ALS 
PARCS BOMBERS 

 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

10-6-13 ABONAR 
COMPLEMENT DE 
PRODUCTIVITAT O 
GRATIFICACIÓ 

GUARDIES REFORÇ PARCS BOMBERS - 
FEBRER 2013 

PERSONAL ADSCRIT ALS 
PARCS BOMBERS 

 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

10-6-13 ABONAR 
COMPLEMENT DE 
PRODUCTIVITAT O 
GRATIFICACIÓ 

GUARDIES REFORÇ PARCS BOMBERS 
MARÇ 2013 

PERSONAL ADSCRIT ALS 
PARCS BOMBERS 
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DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

10-6-13 ABONAR 
COMPLEMENT DE 
PRODUCTIVITAT O 
GRATIFICACIÓ 

GUARDIES REFORÇ PARCS BOMBERS 
OCT 2012 

PERSONAL ADSCRIT AL 
COS BOBMBERS 

 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

28-6-13 ALTRES SOL·LICITUD DESCOMPTE EN NOMINA  YAN  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

28-6-13 ALTRES SOL·LICITUD DESCOMPTE NOMINA  PAC  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

28-6-13 RECTIFICAR 
RESOLUCIÓ 

RECTIFICACIO ERROR MATERIAL 
RESOLUCIO DEDUCCIO 
PROPORCIONAL HAERS A APLICAR EN 
NOMINA 

AECR  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

1-7-13 ABONAR HORES 
EXTRAORDINÀRIES 

HORES EXTRAORDINARIES PERSONAL ADSCRIT AL 
DPT PRESIDENCIA 
(OFICINES INFORMACIO 
TURISTICA) 

 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

1-7-13 CONCESSIÓ 
BESTRETA 

CONCESSIO BESTRETA CCT 3.229,00 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

1-7-13 CONCESSIÓ 
BESTRETA 

CONCESSIO BESTRETA JMM 1.773,82 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

1-7-13 CONCESSIÓ 
BESTRETA 

LLICENCIA O PERMIS - LLICENCIA NO 
RETRIBUIDA 

BRF  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

1-7-13 CONCESSIÓ 
LLICÈNCIA 

 LLICENCIA O PERMIS - LLICENCIA NO 
RETRIBUIDA 

BRF  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

1-7-13 CONCESSIÓ 
LLICÈNCIA 

LLICENCIA O PERMIS - LLICENCIA NO 
RETRIBUIDA 

BRF  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

1-7-13 CONCESSIÓ 
LLICÈNCIA 

LLICENCIA O PERMIS - LLICENCIA NO 
RETRIBUIDA 
 

MIMT  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

1-7-13 INICIAR EXPEDIENT EXPEDIENT AJUDA ESCOLARITAT MLFP  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

1-7-13 NOMENAMENT 
FUNCIONARI INTERÍ 

NOMENAMENT I/O PRESA POOSSESSIO 
LLOC TREBALL  (ART 10.1.b LLEI 7/2007 I 
ART 15.2.b LLEI 3/2007) 

JMP  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

1-7-13 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT TRIENNI AHC  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

1-7-13 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT TRIENNI BSM  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

1-7-13 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT TRIENNI GBP  
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DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

1-7-13 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT TRIENNI GMF  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

1-7-13 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT TRIENNI GSN  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

1-7-13 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT TRIENNI GVA  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

1-7-13 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT TRIENNI JMPB  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

1-7-13 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT TRIENNI JMT  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

1-7-13 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT TRIENNI LPSJ  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

1-7-13 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT TRIENNI MACA  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

1-7-13 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT TRIENNI MAEM  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

1-7-13 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT TRIENNI MJRM  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

1-7-13 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT TRIENNI MMTM  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

1-7-13 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT TRIENNI MRC  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

1-7-13 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT TRIENNI PJBC  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

1-7-13 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT TRIENNI RLM  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

1-7-13 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT TRIENNI VSL  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

1-7-13 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMNT  TRIENNI VJSL  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

1-7-13 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXMENT TREINNI GVF  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

1-7-13 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXMENT TRIENNI CMG  
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DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

1-7-13 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXMENT TRIENNI FJCO  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

1-7-13 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXMENT TRIENNI GLPM  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

1-7-13 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXMENT TRIENNI LRE  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

1-7-13 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXMENT TRIENNI MAG  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

1-7-13 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXMENT TRIENNI SGR  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

1-7-13 RETENCIONS DE 
NÒMINES 

AUTORITZACIO RETENCIONS 
SINDICALS PRACTIADES JUNY 2013 

PERSONAL ADSCRIT AL 
CIM 

 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

2-7-13 ABONAR 
COMPLEMENT DE 
PRODUCTIVITAT O 
GRATIFICACIÓ 

CONCESSIO COMPLEMENT 
PRODUCTIVITAT SERGENTS/CAPS 
ZONA PER GUARDIES LOCALITZACIO 

PERSONAL ADSCRIT 
SERVEI BOMBERS 

 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

2-7-13 ABONAR 
COMPLEMENT DE 
PRODUCTIVITAT O 
GRATIFICACIÓ 

CONCESSIO COMPLEMENT 
PRODUCTIVITAT SOTSOFICIALS SERVEI 
BOMBERS PER GUARDEIES 
LOCALIZACIO 

PERSONA ADSCRIT 
SERVEI BOMBERS 

 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

2-7-13 ABONAR 
COMPLEMENT DE 
PRODUCTIVITAT O 
GRATIFICACIÓ 

CONCESSIO COMPLEMENTS 
PRODUCTIVITAT 

PERSONAL ADSCRIT AL 
SERVEI DE BOMBERS 

 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

2-7-13 FINALITZACIÓ 
CONTRACTE 
LABORAL 

BAIXA MMA  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

2-7-13 FINALITZACIÓ 
CONTRACTE 
LABORAL 

BAIXA  MABV  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

4-7-13 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT TRIENNI JPRB  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

12-6-13 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

RELACIO FACTURES 54/92060/20130612 
DPT HISENDA I FUNCIO PUBLICA 

PERSONES FISIQUES I 
JURIDIQUES 

2.823,40 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

2-7-13 ALTRES COMUNICACIO DOMICILIACIO 
BANCARIA PER RETROCESSIO 
NOMINES 

GBF 5.033,62 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

2-7-13 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

AUTORITZACIO, DISPOSICIO I 
RECONEIXEMENT DESPESA INGRES 
QUOTES SEGURETAT SOCIAL 
COTIZACIO JUN 2013 

TRESORERIA GENERAL 
SEGURETAT SOCIAL  

1.076.634,00 



 226

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

3-7-13 ALTRES COMPAREXEINÇA DAVANT INSPECCIO 
PROVINCIAL TREBALL I SEGURETAT 
SOCIAL ILLES BALEARSALTRES 

MGF/RPV  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

3-7-13 ALTRES RECONEIXEMENT DRET 100% 
RETRIBUCIONS SITUACIO IT 

DRL  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

3-7-13 ALTRES RECONEIXEMENT DRET 100% 
RETRIBUCIONS SITUACIO IT 

JLFR  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

3-7-13 INICIAR EXPEDIENT EXPEDIENT AJUDA ECOLARITAT LRC  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

3-7-13 PERMIS 
MATERNITAT/PATER
NITAT 

CONCESSIO LLICENCIA O PERMIS  JMCP  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

4-7-13 ABONAR 
COMPLEMENT DE 
PRODUCTIVITAT O 
GRATIFICACIÓ 

ATORGAMENT COMPLEMENT 
PRODUCTIVITAT  

JMP 34,33 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

4-7-13 ABONAR 
COMPLEMENT DE 
PRODUCTIVITAT O 
GRATIFICACIÓ 

CONCESSIO COMPLEMENT 
PRODUCTIVITAT 

NCF 5.595,00 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

4-7-13 ABONAR 
COMPLEMENT DE 
PRODUCTIVITAT O 
GRATIFICACIÓ 

CONCESSIO COMPLEMENTS 
PRODUCTIVITAT ABRIL 2013 

PERSONAL ADSCRIT 
SERVEI BOMBERS 

 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

4-7-13 ALTRES RECONEIXEMENT DRET 100% 
RETRIBUCIONS SITUACIO IT 

CVL  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

4-7-13 INICIAR EXPEDIENT EXPEDIENT AJUDA PER ESCOLARITAT CNF  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

4-7-13 PERMIS 
MATERNITAT/PATER
NITAT 

LLICENCIA PERMIS CNF  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

4-7-13 REDUCCIÓ 
JORNADA LABORAL 

REDUCCIO JORNADA CNF  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

12-6-13 AUTORITZACIÓ 
OBRES LITORAL 

NÚM. EXPT. AL-2013/088 J.B.A.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

13-6-13 AUTORITZACIÓ 
OBRES LITORAL 

NÚM. EXPT. AL-2013/049 A.P.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

14-6-13 ALTRES DICTAMEN INTEGAT DE L'ACTIVITAT 
EXPT. 07/13 

S'ENTRADOR, SL  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

14-6-13 ALTRES DICTAMEN INTEGRAT DE L'ACTIVITAT 
EXPT. 09/13 

NITS DEL MIGJORN, SL  
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DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

17-6-13 ALTRES PERMÍS PER DUR A TERME ACTIVITAT 
NO PERMANENT 

AJUNTAMENT DE CALVIÀ  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

5-6-13 CATALOGACIÓ 
VEHICLE HISTÒRIC 

NÚM. EXPT. 2013003988 JF.M.F.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

5-6-13 CATALOGACIÓ 
VEHICLE HISTÒRIC 

NÚM. EXPT. 2013004397 CA'N AXARTELL, SL  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

14-6-13 CONCESSIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM. EXPT. 002034/2013 A 002037/2013 VARIS  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

14-6-13 DENEGACIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM. EXPT. 001651/2013 LL.U.G.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

17-6-13 CONCESSIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM. EXPT. 002038/2013 A 002074/2013 VARIS  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

18-6-13 ALTRES PERMÍS PER DUR A TERME ACTIVITAT 
NO PERMANENT 

EVENTAURO, SL  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

18-6-13 ALTRES PERMÍS PER DUR A TERME ACTIVITAT 
NO PERMANENT 

PENYA CICLISTA ANTONI 
GELABERT 

 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

18-6-13 AUTORITZACIÓ 
OBRES LITORAL 

NÚM. EXPT. AL-2013/036 M.LL.N.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

18-6-13 DILIGÈNCIA CANVI DE PRESIDENT JC SUP 51-02 "LA 
FEMU" DE PALMA 

VARIS  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

10-6-13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP 17/12PRIMERA I DARRERA 
CERTIFICACIÓ  

TREBALLS DEL BOSC, S.L. 57.637,66 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

12-6-13 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

EXP 415/2013, MA-6040 TM CAMPOS SANT JOAN DE LA FONT 
SANTA 

 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

12-6-13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP CM-57 ADD 9 TM MANACOR SR J F LL I ALTRE 102,72 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

12-6-13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP CM-57 ADD. 6LIQUIDACIÓ 
INTERESSOS 

SR M M B I UN ALTRE 662,38 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

12-6-13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP CM-57 ADD. 8 LIQUIDACIÓ 
INTERESSOS 

SR M M R I ALTRES 2.251,89 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

12-6-13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP CM-57 ADD.3 LIQUIDACIÓ 
INTERESSOS 

SR M M P 70,07 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

13-6-13 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

EXP 461/2013 PERMÍS D'OBRA A LA 
ACRTA MA-14 TM FELANITX 

AGROSOL MALLORCA, 
S.L. 
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DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

13-6-13 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

EXP 467/2013 PERMÍS D'OBRA A LA 
CRTA MA-3020 TM SANTA MARIA DEL 
CAMÍ 

SR S P C  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

13-6-13 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

EXP 481/2013 PERMÍS D'OBRA A LA 
ACRTA MA-5110 TM MANACOR 

SR A R S  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

13-6-13 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

EXP 491/2013 PERMÍS D'OBRA A LA 
ACRTA MA-3321 TM MANACOR 

SRA M P T T  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

13-6-13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP 001/004 INTERESSOS DE DEMORA 
PAGAMENT 1R I 2N SEMESTRE 2010 I 1R 
SEMESTRE 2011 

PAMASA  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

13-6-13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP 38/2004 PAGAMENT ANUALITAT 
SEGONS CONVENI DE COL·LABORACIÓ 
DE 28/09/2004 

COMPAÑIA 
CONCESSIONARIA DEL 
TÚNEL DE SÓLLER 

296.234,40 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

13-6-13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RELACIÓ DE FACTURES REF NÚM 
79/45300/2013050200 

RELACIÓ ADJUNTA 1.220,75 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

13-6-13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RELACIÓ DE FACTURES REF NÚM 
79/45300/20130519 

DYRECO, S.L. 529,74 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

13-6-13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RELACIÓ DE FACTURES REF NÚM 
79/45300/20130531 

SR B F O  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

13-6-13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RELACIÓ DE FACTURES REF NÚM 
79/45300/20130601 

PALMA PROCURA CB 614,72 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

14-6-13 APROVAR 
PROJECTE 

CLAU 13-06.0-RF REFORÇ FERM I 
SISTEMA CONTENCIÓ MA-2200 PK 
42,100 A 51,000 

SENSE ESPECIFICAR 2.191.054,07 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

14-6-13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RELACIÓ DE FACTURES REF NÚM 
79/45300/2013051600 

TEMEL, S.L. 145,20 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

14-6-13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RELACIÓ DE FACTURES REF NÚM 
79/45300/2013052500 

J M M 56,95 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

17-6-13 ALTRES EXP 1/2013 DECLARAR DESERT 
EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ 14 
TURISMES  I ALTRES 

SA NOSTRA DE RENTING, 
S.A. 

 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

17-6-13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP CM-60 ADD 40 APROVACIÓ PREU 
JUST 

M LL M G 23.834,00 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

18-6-13 ALTRES EXP 10/2012  CLAU 09-10.0-ML APROVAR 
PLA SEGURETAT I SALUT 

UTE (FCC 
CONSTRUCCIÓN SA I 
AMER E HIJOS SA) 

 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

18-6-13 INICIAR EXPEDIENT EXP 8/13 CONTRACTACIÓ 
SUBMINISTRAMENT 14 TURISMES I 
ALTRES 

SENSE ESPECIFICAR  
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DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

18-6-13 REGISTRE 
ENTITATS 

PRACTICAR L'ASSENTAMENT 
D'INSCRIPCIÓ EN EL REGISTRE DE 
L'ENTITAT URBANÍSTICA DE 
CONSERVACIÓ UG II DEL PP SON QUINT 
DE PALMA. 

VARIS  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

20-6-13 ALTRES PERMÍS PER DUR A TERME ACTIVITAT 
NO PERMANENT 

AJUNTAMENT D'ANDRATX  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

20-6-13 APROVAR 
FACTURES ADO 

RELACIÓ DE FACTURES NÚM. Q/ 
2013/864 DEL SERVEI D'URBANISME 
(15110) 

VARIS/INTERVENCIÓ 
GENERAL 

4.087,29 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

20-6-13 INFORME SÒL 
RUSTIC 

000145/2012-HLSR A.T.C.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

20-6-13 INFORME SÒL 
RUSTIC 

NÚM. EXPT. 000007/2013-HLSR T.L.I.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

20-6-13 INFORME SÒL 
RUSTIC 

NÚM. EXPT. 000014/2013-HLSR SON SILBER SL  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

20-6-13 INFORME SÒL 
RUSTIC 

NÚM. EXPT. 000017/2010-HLSR P.H.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

20-6-13 INFORME SÒL 
RUSTIC 

NÚM. EXPT. 000020/2013-HLSR MM.C.B.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

20-6-13 INFORME SÒL 
RUSTIC 

NÚM. EXPT. 000031/203-HLSR S.R.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

20-6-13 INFORME SÒL 
RUSTIC 

NÚM. EXPT. 000032/2013-HLSR P.P.A.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

20-6-13 INFORME SÒL 
RUSTIC 

NÚM. EXPT. 000033/2013-HLSR M.C.S.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

20-6-13 INFORME SÒL 
RUSTIC 

NÚM. EXPT. 000034/2013-HLSR S.C.L.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

20-6-13 INFORME SÒL 
RUSTIC 

NÚM. EXPT. 000106/2012-HLSR J.R.A.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

20-6-13 INFORME SÒL 
RUSTIC 

NÚM. EXPT. 000117/2012-HLSR BEACH&COUNTRY BAU SL  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

20-6-13 INFORME SÒL 
RUSTIC 

NÚM. EXPT. 000120/2012-HLSR BATINVEST SA  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

20-6-13 INFORME SÒL 
RUSTIC 

NÚM. EXPT. 000132/2012-HLSR R.F.J.K.T.  



 230

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

20-6-13 INFORME SÒL 
RUSTIC 

NÚM. EXPT. 000149/2012-HLSR B.V.B.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

20-6-13 INFORME SÒL 
RUSTIC 

NÚM. EXPT. 000164/2008-HLSR M.R.P.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

18-6-13 CONCESSIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM. EXPT. 002075/2013 A 002088/2013 VARIS  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

19-6-13 AUTORITZACIÓ 
OBRES LITORAL 

NÚM. EXPT. AL-2013/084 C.G.S.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

19-6-13 CONCESSIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM. EXPT. 002089/2013 A 002164/2013 VARIS  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

20-6-13 AUTORITZACIÓ 
OBRES LITORAL 

NÚM. EXPT. AL-2013/075 PIEDRA DE SANTANYÍ SL  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

20-6-13 CONCESSIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM. EXPT. 002165/2013 A 002183/2013 VARIS  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

20-6-13 INFORME SÒL 
RUSTIC 

NÚM. EXPT. 000158/2012-HLSR MF.E.F.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

20-6-13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT L'OBLIGACIÓ PER A 
L'ADAPTACIÓ DEL PLANEJAMENT 
URBANÍSTIC AL PTM 

AJUNTAMENT DE 
PUIGPUNYENT 

20.000,00 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

20-6-13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXMENT OBLIGACIÓ PER A 
L'ADAPTACIÓ DEL PLANEJAMENT 
URBANÍSTIC MUNICIPAL AL PTM 

AJUNTAMENT DE LLORET 
DE VISTALEGRE 

19.998,88 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

5-6-13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP 13/09 ABONAMENT QUARANTA-
UNENA CERTIFICACIÓ 

COMASA, S.A. 232.136,02 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

11-6-13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP 19/09 ABONAMENT DE LA TRENTA-
NOVENA CERTIFICACIÓ 

ELSAMEX, S.A. 244.148,98 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

14-6-13 AUTORITZACIÓ 
OBRES LITORAL 

NÚM. EXPT. AL-2013/055 LINDIR XII, SLU  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

14-6-13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

FRA A 739054 RELACIÓ DE FACTURES 
REF NÚM 79/45300/2013052600 

INTERNACIONAL BALEAR 
COURIER, S.L. 

14,30 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

17-6-13 ADJUDICACIÓ 
EXPEDIENT DE 
CONTRACTACIÓ 

EXP 13M00155  CONTRACTE MENOR 
PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ 

PAVIMENTS LLOSETA, S.L. 17.968,50 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

18-6-13 ADJUDICACIÓ 
EXPEDIENT DE 
CONTRACTACIÓ 

EXP 4/2013 CLAU 12-07.0-ML PROJECTE 
RECONSTRUCCIÓ MURS A LA MA-2100 
BUNYOLA-ORIENT I LA MA-11A COLL DE 
SÓLLER 

REFOART,S.L. 108.961,93 
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DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

18-6-13 ARXIU EXPEDIENT RP 9/2012 SRA R B E  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

18-6-13 DENEGACIÓ 
AUTORITZACIÓ 
OBRES 

I AUTORITZACIÓ DEMOLICIÓ EXPT. AL-
2013/011 

J.W.B.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

18-6-13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP CM-58 ADD 55 TM SON SERVERA SRA M M LL PL 276,09 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

18-6-13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP. CM-57 ADD 11 TM MANACOR SRA C M LL I ALTRES 4.621,34 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

18-6-13 REQUERIMENT 
SUBSANACIÓ 
ERRADES 

RP 5/2013 RECURS POTESTATIU DE 
REPOSICIÓ 

sr m c v  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

12-6-13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP 53/10 ABONAMENT QUINZENA 
CERTIFICACIÓ  

MELCHOR MASCARÓ, S.A.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

17-6-13 INICIAR EXPEDIENT DA-17/2013 RECLAMACIÓ D'ANYS SR A C H 221,48 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

18-6-13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP 20/09 ABONAMENT DE LA 
QUARANTA-UNENA CERTIFICACIÓ 

MELCHOR MASCARÓ, S.A.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

19-6-13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP. CM-31 ADD 26 FINCA 8.2 
LIQUIDACIÓ D'INTERESSOS 

SRA M T G 156,80 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

20-6-13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RELACIÓ DE FACTURES REF NÚM 
79/45300/2013052300 

RELACIÓ ADJUNTA 13.413,95 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

20-6-13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RELACIÓ DE FACTURES REF NÚM 
79/45300/20130527 

GENERAL DE SERVICIOS 
ITV, S.A. 

381,92 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

20-6-13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RELACIÓ DE FACTURES REF NÚM 
79/45300/2013052800 

MAC INSULAR, S.L. 162,64 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

20-6-13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RELACIÓ DE FACTURES REF NÚM 
79/45300/20130602 

ESCOLA D'HOTELERIA DE 
LES ILLES BALEARS 

435,12 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

20-6-13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RELACIÓ DE FACTURES REF NÚM 
79/45300/2013060300 FRA A13/6700 

DISTRIBUCIONES 
UNIVERSAL MALLORCA, 
S.L. 

198,97 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

20-6-13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RELACIÓ DE FACTURES REF NÚM 
79/45300/2013060400 

DISTRIBUCIONES 
UNIVERSAL MALLORCA, 
S.L. 

964,94 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

21-6-13 CONCESSIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM. EXPT. 002184/2013 A 002196/2013 VARIS  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

24-6-13 ALTRES EXP 1/2009 PRORROGA CONTRACTACIÓ 
ARRENDAMENT VEHICLES 

SA NOSTRA RENTING, 
S.A. 
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DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

24-6-13 CONCESSIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM. EXPT. 002197/2013 A 002213/2013 VARIS  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

24-6-13 DENEGACIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM. EXPT. 001687/2013 F.D.F.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

25-6-13 APROVAR 
FACTURES ADO 

RELACIÓ DE FACTURES NÚM. 
Q/2013/884 DEL SERVEI D'ITV (42200) 

VARIS/INTERVENCIÓ 
GENERAL 

822,18 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

25-6-13 AUTORITZACIÓ 
DESPLAÇAMENT 

AUTORITZACIÓ DESPLAÇAMENT EN 
COMISSIÓ DE SERVEIS PER TAL 
D'ASSISTIR A LA 72ª REUNIÓ DE 
COORDINACIÓ DE ITV A LES 
COMUNITATS AUTÒNOMES. 

FRDO  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

25-6-13 AUTORITZACIÓ 
OBRES LITORAL 

NÚM. EXPT. AL-2013/105 CARSOMAT, S.A.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

26-6-13 ALTRES PERMÍS PER DUR A TERME ACTIVITAT 
NO PERMANENT 

ESCUDERIA TR BALEAR  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

20-6-13 CATALOGACIÓ 
VEHICLE HISTÒRIC 

NÚM. EXPT. 2012016906 G.P.H.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

20-6-13 CATALOGACIÓ 
VEHICLE HISTÒRIC 

NÚM. EXPT. 2013004441 F.D.T.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

20-6-13 CATALOGACIÓ 
VEHICLE HISTÒRIC 

NÚM. EXPT. 2013004701 A.M.A.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

20-6-13 CATALOGACIÓ 
VEHICLE HISTÒRIC 

NÚM. EXPT. 2013005587 PJ.V.R.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

25-6-13 CONCESSIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM. EXPT. 002214/2013 A 002220/2013 VARIS  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

26-6-13 CONCESSIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM. EXPT. 002221/2013 A 002233/2013 VARIS  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

27-6-13 CONCESSIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM. EXPT. 002234/2013 A 002246/2013 VARIS  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

28-6-13 CONCESSIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM. EXPT. 002247/2013 A 002280/2013 VARIS  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

1-7-13 ALTRES PERMÍS PER DUR A TERME ACTIVITAT 
NO PERMANENT 

MOTOR MALLORCA S.A.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

1-7-13 DENEGACIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM. EXPT. 001472/2013 O.M.M.  
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DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

1-7-13 DENEGACIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM. EXPT. 001749/2013 J.L.S.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

1-7-13 DENEGACIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM. EXPT. 001774/2013 A.T.R.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

2-7-13 DENEGACIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM. EXPT. 001546/2013 LAYETENA GENERAL 
RIERA SL 

 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

1-7-13 AUTORITZACIÓ 
OBRES LITORAL 

NÚM. EXPT. AL-2013/109 PROYECTOS 
NOVOFORMA SL 

 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

2-7-13 DENEGACIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM. EXPT. 001760/2013 T.L.C.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

3-7-13 ALTRES PERMÍS PER DUR A TERME ACTIVITAT 
NO PERMANENT 

PENYA CICLISTA 
ESTABLIMENTS 

 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

3-7-13 APROVAR 
FACTURES ADO 

RELACIÓ DE FACTURES NÚM. 
Q/2013/923 DEL SERVEI D'ORDENACIÓ 
DEL TERRITORI (15140) 

VARIS/INTERVENCIÓ 
GENERAL 

217,80 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

3-7-13 DENEGACIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM. EXPT. 001184/2013-EXPCED A.S.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

4-7-13 ALTRES PERMÍS PER DUR A TERME ACTIVITAT 
NO PERMANENT 

EVERTMEL SL  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

1-7-13 AUTORITZACIÓ 
OBRES LITORAL 

NÚM. EXPT. AL-2013/066 B.R.F.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

1-7-13 CONCESSIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM. EXPT. 002281/2013 A 002286/2013 VARIS  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

1-7-13 INFORME SÒL 
RUSTIC 

NÚM. EXPT. 000040/2013-HLSR BREGALL INVERSIONES 
SL 

 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

2-7-13 ALTRES RECURS ALÇADA RESOLT 15/07/2009 
ACTUACIONS PO 236/2009 JCA NÚM. 3 

PEP RIUTORT 
ASOCIADOS, SL 

 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

2-7-13 AUTORITZACIÓ 
OBRES LITORAL 

NÚM. EXPT. AL-2012/117 R.V.S.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

2-7-13 AUTORITZACIÓ 
OBRES LITORAL 

NÚM. EXPT. AL-2013/023 S.G.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

2-7-13 AUTORITZACIÓ 
OBRES LITORAL 

NÚM. EXPT. AL-2013/085 E.F.B.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

2-7-13 CONCESSIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM. EXPT. 002287/2013 A 002297/2013 VARIS  
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DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

3-7-13 AUTORITZACIÓ 
OBRES LITORAL 

NÚM. EXPT. AL-2013/081 G.C.W.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

3-7-13 CONCESSIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM. EXPT. 002298/2013 A 002314/2013 VARIS  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

3-7-13 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA 
FIXA 

DEL DEPARTAMENT D'URBANISME I 
TERRITORI J/2013/145 - (5/2013) 

INTERVENCIÓ GENERAL 2.169,52 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

5-7-13 DENEGACIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM. EXPT. 001659/2013-EXPCED M.A.N.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

5-7-13 DENEGACIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM. EXPT. 001662/2013-EXPCED K.P.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

5-7-13 EXPEDICIÓ 
DOCUMENT 
EQUIVALENT 

NÚM. EXPT. 001627/2013 J.H.P.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

5-7-13 EXPEDICIÓ 
DOCUMENT 
EQUIVALENT 

NÚM. EXPT. 001846/2013 A.R.V.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

4-7-13 CONCESSIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM. EXPT. 002315/2013 A 002338/2013 VARIS  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

5-7-13 CONCESSIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM. EXPT. 002339/2013 A 002375/2013 VARIS  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

8-7-13 CONCESSIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM. EXPT. 002376/2013 A 002402/2013 VARIS  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

9-7-13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT L'OBLIGACIÓ PER A 
L'ADAPTACIÓ DEL PLANEJAMENT 
URBANÍSITIC MUNICIPAL AL PTM 

AJUNTAMENT MANCOR 
DE LA VALL 

20.000,00 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

9-7-13 AUTORITZACIÓ 
OBRES LITORAL 

NÚM. EXPT. AL-2012/185 L.F.R.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

10-7-13 ALTRES PERMÍS PER DUR A TERME ACTIVITAT 
NO PERMANENT 

AJUNTAMENT DE 
MONTUÏRI 

 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

11-7-13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT L'OBLIGACIÓ PER A 
L'ADAPTACIÓ DEL PLANEJAMENT 
URBANÍSTIC MUNICIPAL AL PTM 

AJUNTAMENT SAN 
JOAN/INTERVENCIÓ 
GENERAL 

20.000,00 

ÒRGANS DE 
GOVERN DE 
VICEPRESIDÈNCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

9-5-13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONÈIXER LES OBLIGACIONS 
DERIVADES DE LES FACTURES 
RELATIVES A DESPESES DEL LLOGUER 
DEL LOCAL DEL CARRER PIUS XII, 5 
BAIXOS DE MANACOR, MESOS GENER, 
FEBRER I MARÇ 

CNS 6.383,73 



 235

ÒRGANS DE 
GOVERN DE 
VICEPRESIDÈNCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

10-5-13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ADO I RO DERIVADES DE LA RELACIÓ 
DE FACTURES DE DESPESES DE 
BIBLIOTEQUES, ARXIUS I MUSEUS, 
Q/2013/584 

LLIBRES COLOM, SL 255,58 

ÒRGANS DE 
GOVERN DE 
VICEPRESIDÈNCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

13-5-13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ADO I RO DE LA RELACIÓ DE FACTURES 
DE DESPESES DE PROMOCIÓ 
ESPORTIVA, Q/2013/602, PROGRAMA 
34101/20130513 

VARIS 6.591,06 

ÒRGANS DE 
GOVERN DE 
VICEPRESIDÈNCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

14-5-13 ALTRES RESOLUCIÓ D'INICI DEL PROCEDIMENT 
DE CESSIO ALS AJUNTAMENTS DE 
MALLORCA DELS CASTELLS IMFLABLES 
DE LA DIRECCIO INSULAR D'ESPORTS 

VARIS  

ÒRGANS DE 
GOVERN DE 
VICEPRESIDÈNCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

14-5-13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

AD DEL CONTRACTE MENOR PER DUR 
A TERME EL RETRAT D'ANTONI MARIA 
ALCOVER 

JBF I JMBM 5.666,43 

ÒRGANS DE 
GOVERN DE 
VICEPRESIDÈNCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

15-5-13 ALTRES DELEGACIÓ D'ORDENACIÓ DE LA 
PUBLICACIÓ D'EDICTES I RESOLUCIONS 

SECRETARI TÈCNIC DE LA 
VICEPRESIDÈNCIA 

 

ÒRGANS DE 
GOVERN DE 
VICEPRESIDÈNCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

15-5-13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

MODIFICACIÓ DE LA RESOLUCIÓ ADO I 
RO DE LA RELACIÓ DE FACTURES DE 
DESPESES DEL SERVEI DE CULTURA, 
Q/2012/1939 

JUTJAT DE 1ª INSTÀNCIA 
NÚM. 14 DE PALMA 

169,40 

ÒRGANS DE 
GOVERN DE 
VICEPRESIDÈNCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

15-5-13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

MODIFICACIÓ DE LA RESOLUCIÓ ADO I 
RO DERIVADES DE LA RELACIÓ DE 
FACTURES DE DESPESES DEL SERVEI 
DE CULTURA, Q/2012/1919 

JUTJAT DE 1ª INSTÀNCIA 
NÚM. 11 DE PALMA 

1.633,50 

ÒRGANS DE 
GOVERN DE 
VICEPRESIDÈNCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

17-5-13 INICIAR EXPEDIENT RESOLUCIÓ D'INICI EXPEDIENT 
RELATIU A LA IMPOSICIÓ I APROVACIÓ 
DE LA MODIFICACIÓ DE L'ORDENANÇA 
FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER 
EXPEDICIÓ DE DOCUMENTS 
ADMISNITRATIUS APROVADA PEL PLE 
DEL CIM DE 5-11-2001 (BOIB NÚM. 156 
DE 29-12-2001) 

VARIS  
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ÒRGANS DE 
GOVERN DE 
VICEPRESIDÈNCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

9-5-13 INICI PROCEDIMENT 
ADMINISTRATIU 

INICI TRÀMIT AUDIÈNCIA DEL 
PROCEDIMENT DE LA PÈRDUA DEL 
DRET A COBRAR PARCIALMENT 
L'APORTACIÓ DE CAPÍTOL 7 DE LA 
FUNDACIÓ CASA MUSEU LLORENÇ 
VILLALONGA DE L'ANY 2008 

FUNDACIO CASA MUSEU 
LLORENÇ VILLALONGA 

28.171,23 

ÒRGANS DE 
GOVERN DE 
VICEPRESIDÈNCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

9-5-13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RO DERIVADES DE LA FACTURA DE 
DESPESES DEL MES DE MARÇ DE 2013 
DEL CONTRACTE DEL SERVEI 
D'ORGANITZACIÓ I DESENVOLUPAMENT 
DEL PROGRAMA "JOCS ESPORTIUS 
ESCOLARS 2012-2013" 

ESPORTS 85, SL 17.769,17 

ÒRGANS DE 
GOVERN DE 
VICEPRESIDÈNCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

15-5-13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ADO I RO DERIVADES DE FACTURES DE 
DESPESES DEL CENTRE 
SOCIOCULTURAL DE MANACOR, 
Q/2013/628 

HIPER MANACOR, SA 13,78 

ÒRGANS DE 
GOVERN DE 
VICEPRESIDÈNCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

15-5-13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ADO I RO DERIVADES DE LES 
FACTURES DE DESPESES DE 
PROMOCIÓ SOCIAL I 
ASSOCIACIONISME, Q/2013/629 

DISTRIBUCIONES 
UNIVERSAL MALLORCA 
SL 

40,96 

ÒRGANS DE 
GOVERN DE 
VICEPRESIDÈNCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

17-5-13 CONTRACTE 
MENOR 

AD DEL CONTRACTE MENOR PER DUR 
A TERME L'EXPOSICIÓ I CATÀLEG "IN 
MEMORIAM" EN HOMENANTGE A 
L'ESCRIPTOR BLAI BONET EN EL DESE 
ANIVERSARI DE LA SEVA MORT 

VARIS 11.328,41 

ÒRGANS DE 
GOVERN DE 
VICEPRESIDÈNCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

17-5-13 INICIAR EXPEDIENT RESOLUCIÓ D'INICI EXPEDIENT 
RELATIU A LA IMPOSICIÓ I APROVACIÓ 
DE LA MODIFICACIÓ DE L'ORDENANÇA 
FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER 
EXPEDICIÓ DE DOCUMENTS 
ADMINISTRATIUS APROVADA PEL PLE 
DEL CIM DE 5-11-2001 

VARIS  

ÒRGANS DE 
GOVERN DE 
VICEPRESIDÈNCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

20-5-13 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA 
FIXA 

J/2013/95, APLICACIONS:20.33128.22000, 
20.33128.22201, 20.33620.21200, 
20.33620.21300, 20.33620.21400, 
20.33620.22201, 20.91203.22601 

VARIS 1.436,05 

ÒRGANS DE 
GOVERN DE 
VICEPRESIDÈNCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

20-5-13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ADO I RO DEREIVADES DE LES 
FACTURES DE DESPESES DEL SERVEIS 
ADMINISTRATIUS DE CULTURA I 
PATRIMONI, Q/2013/666 

VIAJES MARTEL, SA 376,74 
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ÒRGANS DE 
GOVERN DE 
VICEPRESIDÈNCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

21-5-13 ALTRES RESOLUCIÓ D'APROVACIÓ DE ELS 
NORMES DE SELECCIÓ DELS ARTISTES 
O GRUPS PROFESSIONALS D'ARTS 
ESCÈNIQUES PER PARTICIPAR EN EL 
CIRCUIT D'ARTS ESCÈNIQUES DE 
MALLORCA (CAEM) 2013-2014 

VARIS  

ÒRGANS DE 
GOVERN DE 
VICEPRESIDÈNCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

22-5-13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ADO I RO DERIVADES DE LA RELACIÓ 
DE FACTURES DE DESPESES DE LA 
COMISSIÓ D'ESPORTS, Q/2013/677 

VARIS 341,81 

ÒRGANS DE 
GOVERN DE 
VICEPRESIDÈNCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

22-5-13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ADO I RO DERIVADES DE LA RELACIÓ 
DE FACTURES DE DESPESES DE 
MEDICINA ESPORTIVA, Q/2013/676 

VARIS 1.625,83 

ÒRGANS DE 
GOVERN DE 
VICEPRESIDÈNCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

22-5-13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ADO I RO DERIVADES DE LA RELACIÓ 
DE FACTURES DE DESPESES DE 
PROMOCIÓ ESPORTIVA, Q/2013/678 

VARIS 5.080,35 

ÒRGANS DE 
GOVERN DE 
VICEPRESIDÈNCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

22-5-13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ADO I RO DERIVADES DE LA RELACIÓ 
DE FACTURES RELATIVES A DESPESES 
DE LA COMISSIÓ D'ESPORTS, 
Q/2013/682, PROGRAMA 34002/20130522 

LOGINTEGRAL 2000, SAU 116,01 

ÒRGANS DE 
GOVERN DE 
VICEPRESIDÈNCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

22-5-13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ADO I RO DERIVADES DE LES 
FACTURES DE DESPESES DEL 
POLIESPORTIU DE SANT FERRAN, 
Q/2013/679, PROGRAMA 34200/20130521 

VARIS 950,86 

ÒRGANS DE 
GOVERN DE 
VICEPRESIDÈNCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

22-5-13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RO DERIVADES DE LA FACTURA 
RELATIVA A DESPESES DEL 
CONTRACTE MENOR PELS SERVEIS 
PREVENTIUS SANITARIS PELS 
ESDEVENIMENTS ESPORTIUS DE LA 
DIRECCIÓ INSULAR D'ESPORTS 

SERVICIOS 
SOCIOSANITARIOS 
GENERALES, SL 

3.284,05 

ÒRGANS DE 
GOVERN DE 
VICEPRESIDÈNCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

22-5-13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RO DERIVADES DE LA FACTURA 
RELATIVA A DESPESES DEL 
CONTRACTE MENOR PER A 
L'ORGANITZACIÓ DE LA "II SUPERCOPA 
CONSELL DE MALLORCA"  

BIG AL'S MALLORCA 
SPORT 

13.090,00 
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ÒRGANS DE 
GOVERN DE 
VICEPRESIDÈNCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

23-5-13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ADO I RO DERIVADES DE LA RELACIÓ 
DE FACTURES DE DESPESES DEL 
SERVEI DE CULTURA Q/2013/673 

FOTOCOPISTERIA 
IMPRESRAPIT, SL 

2.696,12 

ÒRGANS DE 
GOVERN DE 
VICEPRESIDÈNCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

23-5-13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ADO I RO DERIVADES DE LA RELACIÓ 
DE FACTURES DE DESPESES DELS 
SERVEIS ADMINISTRATIUS DE 
CULTURA, Q/2013/680 

VARIS 3.071,28 

ÒRGANS DE 
GOVERN DE 
VICEPRESIDÈNCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

28-5-13 CONTRACTE 
MENOR 

RESOLUCIÓ D'ADJUDUCACIÓ DEL 
COTRACTE MENOR PEL SERVEI DE 
MANTENIMENT, FUNCIONAMENT I 
DESENVOLUPAMENT DE LES 
APLICACIONS DEL WEB 
"ESPORTBASEMALLORCA.NET" DE DIA 1 
DE JUNY A 31 DE DESEMBRE DE 2013 

ETP 11.603,90 

ÒRGANS DE 
GOVERN DE 
VICEPRESIDÈNCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

29-5-13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RO DERIVADES DE FACTURES DE 
DESPESES DEL MES DE MARÇ DE 2013 
DEL CONTRACTE DE SERVEIS MÈDICS 
PER A LA COBERTURA DELS CENTRES 
PERIFÈRICS I ESPECIALITATS DEL 
SERVEI DE MEDICINA ESPORTIVA 

ABEME 5.003,46 

ÒRGANS DE 
GOVERN DE 
VICEPRESIDÈNCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

30-5-13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ADO I RO DERIVADES DE FACTURES DE 
DESPESES DE LA COMISSIÓ 
D'ESPORTS, Q/2013/742 

CANON ESPAÑA, SA 1.329,29 

ÒRGANS DE 
GOVERN DE 
VICEPRESIDÈNCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

30-5-13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ADO I RO DERIVADES DE LES 
FACTURES DE DESPESES DEL 
POLIESPORTIU DE SANT FERRAN, 
Q/2013/743 

VARIS 1.512,59 

ÒRGANS DE 
GOVERN DE 
VICEPRESIDÈNCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

31-5-13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ADO I RO DE DERIVADES DE LES 
FACTURES DE DESPESES 
POLIESPORTIU SANT FERRAN, 
Q/2013/744 

BENDIX, SA 388,09 

ÒRGANS DE 
GOVERN DE 
VICEPRESIDÈNCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

5-6-13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RO DERIVADES DE LAS FACTURES DE 
DESPESES DEL SERVEI DE CULTURA 

JBF 4.840,00 
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ÒRGANS DE 
GOVERN DE 
VICEPRESIDÈNCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

3-4-13 ALTRES CONCESSIÓ APORTACIÓ ANUAL 
ECONÒMICA I ORDINÀRIA DE 2013 

FUNDACIÓ TEATRE DEL 
MAR 

20.000,00 

ÒRGANS DE 
GOVERN DE 
VICEPRESIDÈNCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

23-5-13 INCLUSIÓ NÒMINA 
PER DIETES 

DESPESES DE DIETES A OVIEDO 
"JORNADAS SOBRE CONSERVACIÓN DE 
PATRIMONIO" ELS DIES 16 I 17  DE MAIG 
DE 2013 

IAB 216,43 

ÒRGANS DE 
GOVERN DE 
VICEPRESIDÈNCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

23-5-13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

D I RO DERIVADES DE FACTURES DE 
DESPESES DE LES XXV JORNADES DE 
L'ESPORT DE MEDICINA "OS I ESPORT" 

MSG 2.071,52 

ÒRGANS DE 
GOVERN DE 
VICEPRESIDÈNCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

24-5-13 AUTORITZACIÓ 
DESPLAÇAMENT 

AUTORITZACIÓ DE DESPLAÇAMENT EN 
COMISSIÓ DE SERVEIS AL "PRIMER 
ENCUENTRO NACIONAL DE GESTORES 
DE ELEMENTOS INSCRITOS EN LAS 
LISTAS DE PATRIMONIO CULTURAL 
INMATERIAL RECONOCIDAS POR LA 
UNESCO" ELS DIES 6 I 7 DE JUNY 

FTT  

ÒRGANS DE 
GOVERN DE 
VICEPRESIDÈNCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

24-5-13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ADO I RO DERIVADES DE DESPESES DE 
BIBLIOTEQUES, ARXIUS I MUSEUS, 
Q/2013/691 

VARIS 1.554,20 

ÒRGANS DE 
GOVERN DE 
VICEPRESIDÈNCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

24-5-13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ADO I RO DERIVADES DE DESPESES 
DEL CENTRE SOCIOCULTURAL DE 
MANACOR, Q/2013/688 

COMERCIAL BORDOY, SL 42,19 

ÒRGANS DE 
GOVERN DE 
VICEPRESIDÈNCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

24-5-13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ADO I RO DERIVADES DE DESPESES 
DEL SERVEI DE PATRIMONI HISTÒRIC, 
Q/2013/692 

VARIS 2.965,65 

ÒRGANS DE 
GOVERN DE 
VICEPRESIDÈNCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

24-5-13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ADO I RO DERIVADES DE LA RELACIÓ 
DE FACTURES DE DESPESES DEL 
CENTRE SOCIOCULTURAL D'INCA, 
Q/2013/690 

CONMERCIAL BORDOY, 
SL 

25,31 
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ÒRGANS DE 
GOVERN DE 
VICEPRESIDÈNCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

24-5-13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ADO I RO DERIVADES DE DESPESES 
DEL SERVEI DEL CULTURA, Q/2013/681 

VARIS 2.152,59 

ÒRGANS DE 
GOVERN DE 
VICEPRESIDÈNCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

27-5-13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ADO I RO DE DESPESES DEL SERVEI DE 
CULTURA, Q/2013/687 

GRAFICAS PLANISI, SA 156,48 

ÒRGANS DE 
GOVERN DE 
VICEPRESIDÈNCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

27-5-13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ADO I RO DERIVADES DE DESPESES DE 
BIBLIOTEQUES, ARXIUS I MUSEUS, 
Q/2013/689 

DIGEC, SA 179,55 

ÒRGANS DE 
GOVERN DE 
VICEPRESIDÈNCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

27-5-13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ADO I RO DERIVADES DE DESPESES DE 
PROMOCIÓ SOCIAL I 
ASSOCIACIONISME, Q/2013/710 

RES DE RES I EN BLANC, 
SL 

1.113,20 

ÒRGANS DE 
GOVERN DE 
VICEPRESIDÈNCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

27-5-13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RO DERIVADES DE DESPESES DE 
BIBLIOTEQUES, ARXIUS I MUSEUS, 
APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA 
20.33200.22609, AD 220130001648 

JSGG 130,00 

ÒRGANS DE 
GOVERN DE 
VICEPRESIDÈNCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

27-5-13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RO DERIVADES DE DESPESES DEL 
SERVEI DE CULTURA, APLICACIÓ 
PRESSUPOSTÀRIA 20.33490.22609, AD 
220130002494 

GRUP TRUI MALLORCA, 
SL 

6.766,32 

ÒRGANS DE 
GOVERN DE 
VICEPRESIDÈNCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

28-5-13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ADO I RO DERIVADES DE DESPESES DE 
PROMOCIÓ SOCIAL I 
ASSOCIACIONISME, Q/2013/713 

DISTRIBUCIONES 
UNIVERSAL MALLORCA, 
SL 

36,77 

ÒRGANS DE 
GOVERN DE 
VICEPRESIDÈNCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

28-5-13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RO I OP DE LA SUBVENCIÓ APROVADA 
PEL CONSELL EXECUTIU EN DATA 11 
DE SETEMBRE DE 2012 

ASOCIACION DE LA 
TERCERA EDAD 
PARROQUIA DE LA 
ENCARNACIÓN 

600,00 
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ÒRGANS DE 
GOVERN DE 
VICEPRESIDÈNCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

28-5-13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RO I OP DE LA SUBVENCIÓ APROVADA 
PEL CONSELL EXECUTIU EN DATA 11 
DE SETEMBRE DE 2012 

ASOCIACION TERCERA 
EDAD DEL RAFAL VERGE 
DE MONSERRAT 

3.572,75 

ÒRGANS DE 
GOVERN DE 
VICEPRESIDÈNCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

28-5-13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RO I OP DE LA SUBVENCIÓ APROVADA 
PEL CONSELL EXECUTIU EN DATA 11 
DE SETEMBRE DE 2012 

ASOCIACIÓN PERSONAS 
MAYORES ES LLEDONER 

334,70 

ÒRGANS DE 
GOVERN DE 
VICEPRESIDÈNCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

28-5-13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RO I OP DE LA SUBVENCIÓ APROVADA 
PEL CONSELL EXECUTIU EN DATA 11 
DE SETEMBRE DE 2012 

ASOCIACIÓN TERCERA 
EDAD DE INCA Y SU 
COMARCA 

4.646,02 

ÒRGANS DE 
GOVERN DE 
VICEPRESIDÈNCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

28-5-13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RO I OP DE LA SUBVENCIÓ APROVADA 
PEL CONSELL EXECUTIU EN DATA 11 
DE SETEMBRE DE 2012 

ASOCIACIÓN TERCERA 
EDAD DEL POLÍGONO DE 
LEVANTE 

600,00 

ÒRGANS DE 
GOVERN DE 
VICEPRESIDÈNCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

28-5-13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RO I OP DE LA SUBVENCIÓ APROVADA 
PEL CONSELL EXECUTIU EN DATA 11 
DE SETEMBRE DE 2012 

ASSOCIACIÓ AMICS 
TERCERA EDAT BONA 
GENT 

600,00 

ÒRGANS DE 
GOVERN DE 
VICEPRESIDÈNCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

28-5-13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RO I OP DE LA SUBVENCIÓ APROVADA 
PEL CONSELL EXECUTIU EN DATA 11 
DE SETEMBRE DE 2012 

ASSOCIACIÓ DE GENT 
GRAN TENIENTE OYAGA 

328,18 

ÒRGANS DE 
GOVERN DE 
VICEPRESIDÈNCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

28-5-13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RO I OP DE LA SUBVENCIÓ APROVADA 
PEL CONSELL EXECUTIU EN DATA 11 
DE SETEMBRE DE 2012 

ASSOCIACIÓ DE 
PENSIONISTES I JUBILATS 
DE SANTA MARIA DEL 
CAMÍ 

600,00 

ÒRGANS DE 
GOVERN DE 
VICEPRESIDÈNCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

28-5-13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RO I OP DE LA SUBVENCIÓ APROVADA 
PEL CONSELL EXECUTIU EN DATA 11 
DE SETEMBRE DE 2012 

ASSOCIACIÓ GENT GRAN 
DEL CAMP RODÓ 

600,00 
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ÒRGANS DE 
GOVERN DE 
VICEPRESIDÈNCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

28-5-13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RO I OP DE LA SUBVENCIÓ APROVADA 
PEL CONSELL EXECUTIU EN DATA 11 
DE SETEMBRE DE 2012 

ASSOCIACIÓ GRUP 
D'ESPLAI DE PERSONES 
MAJORS 
D'ESTABLIMENTS 

600,00 

ÒRGANS DE 
GOVERN DE 
VICEPRESIDÈNCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

28-5-13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RO I OP DE LA SUBVENCIÓ APROVADA 
PEL CONSELL EXECUTIU EN DATA 11 
DE SETEMBRE DE 2012 

ASSOCIACIÓ VEÏNS I 
GENT GRAN SANT JOSEP 
OBRER-SON COC 

1.985,63 

ÒRGANS DE 
GOVERN DE 
VICEPRESIDÈNCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

28-5-13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RO I OP DE LA SUBVENCIÓ APROVADA 
PEL CONSELL EXECUTIU EN DATA 11 
DE SETEMBRE DE 2012 

CLUB DEL PENSIONISTA 
D'INCA 

4.556,29 

ÒRGANS DE 
GOVERN DE 
VICEPRESIDÈNCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

30-5-13 ALTRES CONCESSIÓ DE L'APORTACIÓ ANUAL,E 
CONÒMICA I ORDINÀRIA DE 2013 

LA FUNDACIÓ ÀREA DE 
CREACIÓ ACÚSTICA (ACA) 

65.000,00 

ÒRGANS DE 
GOVERN DE 
VICEPRESIDÈNCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

30-5-13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ADO I RO DERIVADES DE DESPESES DE 
SERVEIS ADMINISTRATIUS DE CULTURA 
I PATRIMONI, Q/2013/740 

VARIS 1.632,16 

ÒRGANS DE 
GOVERN DE 
VICEPRESIDÈNCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

30-5-13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RO I OP DE LA SUBVENCIÓ APROVADA 
PEL CONSELL EXECUTIU EN DATA 11 
DE SETEMBRE DE 2012 

ASOCIACIÓN DE 
PERSONAS MAYORES 
GALÓN DE ORO 

516,38 

ÒRGANS DE 
GOVERN DE 
VICEPRESIDÈNCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

30-5-13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RO I OP DE LA SUBVENCIÓ APROVADA 
PEL CONSELL EXECUTIU EN DATA 11 
DE SETEMBRE DE 2012 

ASSOCIACIÓ CLUB 
TERCERA EDAT SON 
OLIVA 

388,94 

ÒRGANS DE 
GOVERN DE 
VICEPRESIDÈNCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

3-6-13 ALTRES CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS EN 
ESPÈCIE ANY 2013 PER A 
EQUIPAMENTS DE LES BIBLIOTEQUES 
DE LES ENTITATS D'ADMINISTRACIÓ 
LOCAL O DELS ORGANISMES PÚBLICS 
QUE EN DEPENEN 

VARIS 30.000,00 
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ÒRGANS DE 
GOVERN DE 
VICEPRESIDÈNCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

3-6-13 CONTRACTE 
MENOR 

AD DEL CONTRACTE MENOR PER DUR 
A TERME L'ADQUISICIÓ DE 500 
EXEMPLARS DEL CD VOX INSULARUM III 

TUMBET MUSIC SCP 3.932,50 

ÒRGANS DE 
GOVERN DE 
VICEPRESIDÈNCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

3-6-13 CONTRACTE 
MENOR 

AD DEL CONTRACTE MENOR PER DUR 
A TERME L'ORGANITZACIÓ DEL XV 
FESTIVAL DE POESIA DE LA 
MEDITERRANIA 2013 

VARIS 11.790,20 

ÒRGANS DE 
GOVERN DE 
VICEPRESIDÈNCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

4-6-13 NOMENAMENT 
REPRESENTANTS 

NOMENAMENT DEL VICEDIRECTOR DE 
LA PONÈNCIA TÈCNICA DE PATRIMONI 
HISTÒRIC 

JMCM  

ÒRGANS DE 
GOVERN DE 
VICEPRESIDÈNCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

4-6-13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RO I OP DE LA SUBVENCIÓ APROVADA 
PEL CONSELL EXECUTIU EN DATA 11 
DE SETEMBRE DE 2012 

ASOCIACIÓN DE 
JUBILADOS Y 
PENSIONISTAS DE CALA 
MILLOR 

4.624,12 

ÒRGANS DE 
GOVERN DE 
VICEPRESIDÈNCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

4-6-13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RO I OP DE LA SUBVENCIÓ APROVADA 
PEL CONSELL EXECUTIU EN DATA 11 
DE SETEMBRE DE 2012 

ASOCIACIÓN DE 
MAYORES ELS PADRINS 

600,00 

ÒRGANS DE 
GOVERN DE 
VICEPRESIDÈNCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

4-6-13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RO I OP DE LA SUBVENCIÓ APROVADA 
PEL CONSELL EXECUTIU EN DATA 11 
DE SETEMBRE DE 2012 

ASOCIACIÓN DE 
PERSONAS MAYORES DE 
SAN ANTONIO DE LA 
PLAYA 

505,12 

ÒRGANS DE 
GOVERN DE 
VICEPRESIDÈNCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

4-6-13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RO I OP DE LA SUBVENCIÓ APROVADA 
PEL CONSELL EXECUTIU EN DATA 11 
DE SETEMBRE DE 2012 

ASOCIACIÓN DE 
PERSONAS MAYORES DE 
SON FORTEZA 

357,24 

ÒRGANS DE 
GOVERN DE 
VICEPRESIDÈNCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

4-6-13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RO I OP DE LA SUBVENCIÓ APROVADA 
PEL CONSELL EXECUTIU EN DATA 11 
DE SETEMBRE DE 2012 

ASOCIACIÓN INVÁLIDOS 
CÍVICO/MILITARES Y 
PERSONAS MAYORES DE 
MALLORCA 

10,19 



 244

ÒRGANS DE 
GOVERN DE 
VICEPRESIDÈNCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

4-6-13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RO I OP DE LA SUBVENCIÓ APROVADA 
PEL CONSELL EXECUTIU EN DATA 11 
DE SETEMBRE DE 2012 

ASOCIACIÓN PERSONAS 
MAYORES DE CAS 
CAPISCOL Y SON 
BUSQUETS 

4.180,47 

ÒRGANS DE 
GOVERN DE 
VICEPRESIDÈNCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

4-6-13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RO I OP DE LA SUBVENCIÓ APROVADA 
PEL CONSELL EXECUTIU EN DATA 11 
DE SETEMBRE DE 2012 

ASSOCIACIÓ GENT GRAN 
DEL COLL D'EN RABASSA 

600,00 

ÒRGANS DE 
GOVERN DE 
VICEPRESIDÈNCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

4-6-13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RO I OP DE LA SUBVENCIÓ APROVADA 
PEL CONSELL EXECUTIU EN DATA 11 
DE SETEMBRE DE 2012 

ASSOCIACIÓ 
HERMANDAD DE 
ANTIGUOS CABALLEROS 
LEGIONARIOS DE 
MALLORCA 

1.332,31 

ÒRGANS DE 
GOVERN DE 
VICEPRESIDÈNCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

4-6-13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RO I OP DE LA SUBVENCIÓ APROVADA 
PEL CONSELL EXECUTIU EN DATA 11 
DE SETEMBRE DE 2012 

ASSOCIACIÓ TEMPS 
D'OCI 

600,00 

ÒRGANS DE 
GOVERN DE 
VICEPRESIDÈNCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

4-6-13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RO I OP DE LA SUBVENCIÓ APROVADA 
PEL CONSELL EXECUTIU EN DATA 11 
DE SETEMBRE DE 2012 

ASSOCIACIÓ TERCERA 
EDAT ES TRENCADORS 
DE SES CADENES 

600,00 

ÒRGANS DE 
GOVERN DE 
VICEPRESIDÈNCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

4-6-13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RO I OP DE LA SUBVENCIÓ APROVADA 
PEL CONSELL EXECUTIU EN DATA 11 
DE SETEMBRE DE 2012 

ASSOCIACIÓ TERCERA 
EDAT SON ARMADAMS 

541,15 

ÒRGANS DE 
GOVERN DE 
VICEPRESIDÈNCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

4-6-13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RO I OP DE LA SUBVENCIÓ APROVADA 
PEL CONSELL EXECUTIU EN DATA 11 
DE SETEMBRE DE 2012 

FEDERACIÓ 
D'ASSOCIACIONS DE 
PERSONES MAJORS DEL 
PALMA 

595,22 

ÒRGANS DE 
GOVERN DE 
VICEPRESIDÈNCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

5-6-13 ALTRES AUTORITZACIÇO D'URGÈNCIA PER A 
REALITZAR UNA OBRA MENOR PER 
REPARAR PECES D'APLACAT A FÁÇANA 
I ENGRAMPONAR LA RESTA PER 
EVITAR DESPRENDIMENTS 

PLAÇA DE LA 
CONSTITUCIÓ, 12 DE 
MANACOR 
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ÒRGANS DE 
GOVERN DE 
VICEPRESIDÈNCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

3-6-13 INCLUSIÓ NÒMINA 
DESPESES 
QUILOMETRATGE 

DESPESES DE QUILOMETRATGE DEL 
MES D'ABRIL DE 2013 

AMM 86,45 

ÒRGANS DE 
GOVERN DE 
VICEPRESIDÈNCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

3-6-13 INCLUSIÓ NÒMINA 
DESPESES 
QUILOMETRATGE 

DESPESES DE QUILOMETRATGE DEL 
MES DE MAIG DE 2013 

AMM 83,56 

ÒRGANS DE 
GOVERN DE 
VICEPRESIDÈNCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

3-6-13 INCLUSIÓ NÒMINA 
DESPESES 
QUILOMETRATGE 

DESPESES DE QUILOMETRATGE DEL 
MES DE MAIG DE 2013 

JTRM 314,10 

ÒRGANS DE 
GOVERN DE 
VICEPRESIDÈNCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

4-6-13 INCLUSIÓ NÒMINA 
DESPESES 
QUILOMETRATGE 

DESPESES DE QUILOMETRATGE DEL 
MES DE MAIG DE 2013 

MRJ 182,51 

ÒRGANS DE 
GOVERN DE 
VICEPRESIDÈNCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

5-6-13 INCLUSIÓ NÒMINA 
DESPESES 
QUILOMETRATGE 

DEPESES DE QUILOMETRATGE DEL 
MES DE MAIG DE 2013 

NVM 55,23 

ÒRGANS DE 
GOVERN DE 
VICEPRESIDÈNCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

5-6-13 INCLUSIÓ NÒMINA 
DESPESES 
QUILOMETRATGE 

DESPESES DE QUILOMETRATGE DEL 
MES DE MAIG DE 2013 

MANG 98,46 

ÒRGANS DE 
GOVERN DE 
VICEPRESIDÈNCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

5-6-13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ADO I RO DE DESPESES DE 
BIBLIOTEQUES, ARXIUS I MUSEUS, 
Q/2013/750 

JHP 1.197,90 

ÒRGANS DE 
GOVERN DE 
VICEPRESIDÈNCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

5-6-13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ADO I RO DE DESPESES DE 
BIBLIOTEQUES, ARXIUS I MUSEUS, 
Q/2013/752 

VARIS 720,24 
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ÒRGANS DE 
GOVERN DE 
VICEPRESIDÈNCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

5-6-13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ADO I RO DE DESPESES DE 
BIBLIOTEQUES, ARXIUS I MUSEUS, 
Q/2013/756 

DCP3 COMUNICACIÓN 
CREATIVA, SL 

1.407,23 

ÒRGANS DE 
GOVERN DE 
VICEPRESIDÈNCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

5-6-13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RO DE DESPESES DE BIBLIOTEQUES, 
ARXIUS I MUSEUS PER A REALITZAR 
L'EXPOSICIÓ I CATÀLEG "IN MEMORIAM" 
EN HOMENATGE A L'ESCRIPTOR BLAI 
BONET 

AISHA PRIGANN 596,03 

ÒRGANS DE 
GOVERN DE 
VICEPRESIDÈNCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

6-6-13 INCLUSIÓ NÒMINA 
DESPESES 
QUILOMETRATGE 

DESPESES DE QUILOMETRATGE DEL 
MES DE MAIG DE 2013 

NBA 49,58 

ÒRGANS DE 
GOVERN DE 
VICEPRESIDÈNCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

6-6-13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ADO I RO DE DESPESES DE PROMOCIÓ 
SOCIAL I ASSOCIACIONISME, Q/2013/768 

DISTRIBUCIONES 
UNIVERSAL AMLLORCA, 
SL 

27,43 

ÒRGANS DE 
GOVERN DE 
VICEPRESIDÈNCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

6-6-13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ADO I RO DE DESPESES DE PROMOCIÓ 
SOCIAL I ASSOCIACIONISME, Q/2013/768 

DISTRIBUCIONES 
UNIVERSAL MALLORCA, 
SL 

27,43 

ÒRGANS DE 
GOVERN DE 
VICEPRESIDÈNCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

6-6-13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ADO I RO DE DESPESES DEL SERVEIS 
ADMINISTRATIUS DE CULTURA I  
PATRIMONI, Q/2013/771 

VARIS 923,04 

ÒRGANS DE 
GOVERN DE 
VICEPRESIDÈNCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

7-6-13 INICIAR EXPEDIENT INICI EXPEDIENT DE PRÒRROGA 
CONTRACTE DE LLOGUER DEL LOCAL 
DEL CARRER PIUS XII DE MANACOR 

CNS  

ÒRGANS DE 
GOVERN DE 
VICEPRESIDÈNCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

7-6-13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

MODIFICACIO DE LA RESOLUCIO ADO I 
RO DE DESPESES DEL POLIESPORTIU 
SANT FERRAN, Q/2013/1701 

PLANISI SA 22,74 
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ÒRGANS DE 
GOVERN DE 
VICEPRESIDÈNCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

7-6-13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

MODIFICACIÓ RESOLUCIÓ ADO I RO DE 
DESPESES DEL POLIESPORTIU SANT 
FERRAN, Q2013/1587 

PLANISI SA 109,71 

ÒRGANS DE 
GOVERN DE 
VICEPRESIDÈNCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

10-6-13 INICIAR EXPEDIENT INICI EXPEDIENT FIXACIÓ DE LES 
INDEMNITZACIONS A COBRAR PER 
PART DELS VOCALS I ASSESSORS DE 
LA PONÈNCIA TÈCNICA D'ARTESANIA 

VARIS  

ÒRGANS DE 
GOVERN DE 
VICEPRESIDÈNCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

10-6-13 INICIAR EXPEDIENT INICI EXPEDIENT PER A LA 
CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS EN 
ESPÈCIE DEL CIRCUIT DE MÚSICA 2013 

VARIS  

ÒRGANS DE 
GOVERN DE 
VICEPRESIDÈNCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

10-6-13 INICIAR EXPEDIENT INICI EXPEDIENT PER A LA FIXACIÓ DE 
LES INDEMNITZACIÓNS A COBRAR PER 
PART DELS VOCALS I ASSESSORS DE 
LA PONÈNCIA TÈCNICA D'ARTESANIA 

VARIS  

ÒRGANS DE 
GOVERN DE 
VICEPRESIDÈNCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

10-6-13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ADO I RO DE DESPESES DE MEDICINA 
ESPORTIVA, Q/2013/782 

DE SALABERT E HIJOS SA 135,09 

ÒRGANS DE 
GOVERN DE 
VICEPRESIDÈNCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

10-6-13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

D I RO DE DESPESES DEL SERVEI PER 
DUR A TERME LES XXV JORNADES DE 
L'ESPORT "OS I ESPORT" 

SON FUSTER CAFE SL 891,00 

ÒRGANS DE 
GOVERN DE 
VICEPRESIDÈNCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

10-6-13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RO DE DESPESES DEL CONTRACTE 
MENOR PELS SERVEIS PREVENTIUS 
SANITARIS PER ALS ESDEVENIMENTS 
ESPORTIUS DE LA DIRECCIÓ INSULAR 
D'ESPORTS 

SERVICIOS 
SOCIOSANITARIOS 
GENERALES, SL 

966,00 

ÒRGANS DE 
GOVERN DE 
VICEPRESIDÈNCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

10-6-13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RO DE DESPESES DEL CONTRACTE 
MENOR PER A L'ELABORACIÓ D'UN 
ESTUDI DE VIABILITAT(REFORMA 
POLIESPORTIU SANT FERRAN) 

SEPROSPORT 6.050,00 



 248

ÒRGANS DE 
GOVERN DE 
VICEPRESIDÈNCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

11-6-13 INICIAR EXPEDIENT INICI D'EXPEDIENT RELATIU A LA 
CONTRACTACIÓ DEL SREVEI PER 
DONAR SUPORT A L'ORGANITZACIÓ 
DEL PROGRAMA JOCS ESPORTIUS 
ESCOLARS, TEMPORADES 2014-2015 I 
2015-2016, PROCEDIMENT OBERT 

VARIS 70.800,00 

ÒRGANS DE 
GOVERN DE 
VICEPRESIDÈNCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

11-6-13 NOMENAMENT 
REPRESENTANTS 

NOMENAMENT EQUIP TÈCNIC  I 
OPERARIS DEL CONSELL INSULAR DE 
MALLORCA EN RELACIÓ A L'OBRA DE 
CONSOLIDACIÓ DEL CASAL DE CAN 
WEYLER 

PBN I MJTP  

ÒRGANS DE 
GOVERN DE 
VICEPRESIDÈNCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

11-6-13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ADO I RO DE DESPESES DE 
BIBLIOTEQUES, ARXIUS I MUSEUS, 
Q/2013/791 

VARIS 2.156,97 

ÒRGANS DE 
GOVERN DE 
VICEPRESIDÈNCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

12-6-13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ADO I RO DE DESPESES DE L'EDIFICI 
KREKOVIC, Q/2013/789 

VARIS 940,78 

ÒRGANS DE 
GOVERN DE 
VICEPRESIDÈNCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

12-6-13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RO DE DESPESES DE 1 A 19 D'ABRIL 
DEL CONTRACTE DE SERVEI 
D'ORGANITZACIÓ I DESENVOLUPAMENT 
DEL PROGRAMA JOCS ESPORTIUS 
ESCOLARS 

ESPORTS 85, SL 5.961,74 

ÒRGANS DE 
GOVERN DE 
VICEPRESIDÈNCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

12-6-13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RO DE DESPESES DE BIBLIOTEQUES, 
ARXIUS I MUSEUS, APLICACIÓ 
PRESSUPOSTÈRIA 20.33200.22609 

ASSOCIACIÓ XARXA 
CINEMA 

798,60 

ÒRGANS DE 
GOVERN DE 
VICEPRESIDÈNCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

12-6-13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RO DE DESPESES DEL SERVEI DE 
CULTURA, APLICACIÓ 
PRESSUPOSTÀRIA 20.33490.68900, AD 
220130005623 

JMBM 826,43 

ÒRGANS DE 
GOVERN DE 
VICEPRESIDÈNCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

13-6-13 ALTRES AUTORITZACIÓ D'URGÈNCIA EN 
RELACIÓ AL PERMÍS ANUAL 
D'EXCAVACIÓ EN LA CIUTAT ROMANA 
DE POL·LENTIA, TERCERA ANUALITAT 
(2013), MUNICIPI D'ALCÚDIA 

BVM  

 

 


