ESBORRANY ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DEL CONSELL
DE MALLORCA
Identificació de la sessió
Núm.: 1/2016
Caràcter: ordinària
Data: 14 de gener de 2016
Hora: de 9.09 h a 13.30 h
Lloc: sala de plens
HI ASSISTEIXEN:
Assistents:
Hble. Sr. President: Miquel Ensenyat Riutort.
Hbles. Srs. consellers: Antoni Amengual Perelló, Lluís Enric Apesteguia Ripoll, Cosme
Bonet Bonet, Mercè Bujosa Estarellas, Esperança Català Ribó, Catalina Cirer Adrover,
Miquel Àngel Coll Canyelles, Onofre Ferrer Riera, Joan Font Massot, Lucas Gálvez
Garrido, Maria Roser Garcia Borràs, Javier de Juan Martín, Jesús Juan Jurado Seguí,
Francesc Miralles Mascaró, Apol·lònia Miralles Xamena, Francesca Mora Veny,
Lorena Oliver Far, María del Carmen Palomino Sánchez, Antoni Pastor Cabrer,
Estanislao Pons Cuart, Margalida Puigserver Servera, Aurora Ribot Lacosta, Margalida
Isabel Roig Catany, Joan Rotger Seguí, Mauricio Rovira de Alós, Maria Salom Coll,
Jeroni Salom Munar, Antoni Serra Comas, Catalina Serra Garcias, Maria Francesca
Servera Pascual, Iván Sevillano Miguel i Catalina Soler Torres.
També hi assisteixen les Hbles. Sres. conselleres executives Sandra Espeja Almajano i
Mercedes Garrido Rodríguez.
Secretari general: Sr. Jeroni M. Mas Rigo.
Interventora general: Sra. Elena Montejo Fuentes.
ORDRE DEL DIA
I) PART RESOLUTIVA
PRESIDÈNCIA
1. Lectura i aprovació de l’acta anterior (26-11-2015 i 10-12-2015)
2. Declaracions institucionals.
3. Decrets a ratificar
a) Decret del president del Consell de Mallorca pel qual es nomena el representant del
Consell Insular de Mallorca en el Consell Assessor de Ports de les Illes Balears.
4. Presa de coneixement de les mesures organitzatives adoptades per la Presidència:
a) Decret de la Presidència del Consell de Mallorca pel qual es nominen alts càrrecs.
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b) Decret del president del Consell pel qual es determina el regime de dedicación de
la consellera Apol·lònia Miralles Xamena.
c) Decret del president del Consell Insular de Mallorca pel qual es desposa la
suplència de la Presidència del dia 28 de desembre de 2015 al dia 4 de gener de 2016.
5. Proposta de designación del represenant del Consell Insular de Mallorca en el Consell
de Salut de les Illes Balears.
6. Proposta per establir la composició de la Comissió Insular d’Ordenació del Territori i
Urbanisme.
DEPARTAMENT DE CULTURA, PATRIMONI I ESPORT
7. Proposta d’acord d’aprovació de no exercitar els drets de tempteig i retracte sobre la
transmissió onerosa de l’antiga Olleria de Can Palou, c/ de Sa Bassa, 21 i 23 de Pòrtol,
terme municipal de Marratxí.
8. Nomenament del representant del Consell Insular de Mallorca en la Comissió
Tècnica de Biblioteques de les Illes Balears.
DEPARTAMENT DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA I PRESIDÈNCIA
9. Proposta per modificar el fitxer de dades personals “Associacions persones majors en
l’àmbit de la Promoció Sociocultural”
DEPARTAMENT DE TERRITORI I INFRAESTRUCTURES
10. Proposta per a la revocació de l’acord d’aprovació inicial del Pla Director Sectorial
per a la gestió dels residus urbans de Mallorca adoptat en sessió de 8 de gener de 2015 i
inici del procediment de dos nous PDS de residus (PDSGRUM I PDSGRCDVPM).
11. Proposta d’acord de ple relatiu al recurs potestatiu de reposició interposat pel sr.
Raúl Hernández Alonso contra l’acord del ple del Consell de Mallorca de data 9
d’octubre de 2014 (ES 16/2013).
12. Proposta d’acord de ple relatiu a la l’expedient sancionador en matèria de carreteres
(ES núm. 3/2014), incoat a l’entitat “Malla, S.A.”
13. Proposta d’acord de ple relatiu a la l’expedient sancionador en matèria de carreteres
(ES núm. 5/2014), incoat a l’entitat “Grepsa, S.A.”
DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT
14. Proposta d’aprovació inicial de les tarifes de tractament de gestió de residus urbans
de Mallorca per a l'any 2016
DEPARTAMENT DE MODERNITZACIÓ I FUNCIÓ PÚBLICA
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15. Recuperació de la paga extraordinària addicional dels membres i alts càrrecs de la
Corporació.
II) PART DE CONTROL
16. Decrets i resolucions per donar-ne compte
a) Relació de decrets i resolucions adoptats des de la darrera sessió plenària.
b) Relació de les resolucions de les modificacions de crèdits
MOCIONS IMPULSORES O DE TRÀMIT I DE CARÀCTER IDEOLÒGIC
17. Moció que presenta el Grupo Ciudadanos (Partido por la Ciudadania) del Consell de
Mallorca solicitando la creación de una Comisión Permanente de Bienestar Animal.
18. Moció que presenta El Pi – Proposta per les Illes Balears del Consell de Mallorca
sobre la necessitat de coneccionar un Pla d’ajuts als edificis municipals singulars de
Mallorca.
19. Moció que presenta El Pi – Proposta per les Illes Balears del Consell de Mallorca
per a la redacción d’un Pla d’ajudes per l’estalvi energètic en els enllumenats públics
municipals.
20. Moció que presenta El Pi – Proposta per les Illes Balears del Consell de Mallorca
per a la redacción d’un Pla Director Sectorial de camps de golf.
21. Moció que presenta el Grup Popular del Consell de Mallorca envers nous contractes
d’entitats de menors.
22. Moció que presenta el Grup Popular del Consell de Mallorca envers millota de les
bases per a la selección del Director/a Gerent de la Fundació Teatre Principal de Palma.
23. Moció que presenta el Grup Popular del Consell de Mallorca envers convocatòria
Mesa Residus.
INTERPEL·LACIONS
24. Interpel·lació que presenta el Sr. Antoni Pastor Cabrer sobre “Valoració del
Vicepresident de Mallorca sobre Transparència del Consell de Mallorca”.
25. Interpel·lació que presenta el Sr. Jeroni Salom Munar sobre “Política en relació al
servei de Bombers”.
PRECS I PREGUNTES
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26. Pregunta que formula la Sra. Catalina Serra Garcias a la Sra. Margalida Puigserver
(Consell de Majors).
27. Pregunta que formula el Sr. Antoni Pastor Cabrer al Sr. Jesús Jurado (construcción
nou edificio Hipòdrom Son Pardo).
28. Pregunta que formula el Sr. Antoni Amengual Perelló a la Sra. Mercedes Garrido
(sentència indemnització “Proyectos Bekor, S.L.”).
29. Pregunta que formula la Sra. Catalina Cirer Adrover a la Sra. Margalida Puigserver
(programa visites a menors).
30. Pregunta que formula la Sra. Catalina Cirer Adrover a la Sra. Margalida Puigserver
(projecte reforma del Pavelló C de la Llar d’Ancians).
31. Pregunta que formula la Sra. Margalida Roig Catany al Sr. Cosme Bonet Bonet
(deute de la CAIB amb el Consell de Mallorca).
32. Pregunta que formula el Sr. Mauricio Rovia de Alós a la Sr. Mercedes Garrido
Rodríguez (tramitación Pla Director Sectorial d’equipaments comercials).
33. Pregunta que formula el Sr. Antoni Serra Comas a la Sra. Sandra Espeja Almajano
(denúncia de l’ex Director Insular de Medi Ambinet).
III)DESPATX EXTRAORDINARI
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
I) PART RESOLUTIVA
PRESIDÈNCIA
PUNT 1. LECTURA I APROVACIÓ DE L’ACTA ANTERIOR (26-11-2015 I
10-12-2015)
Sotmeses les actes a votació, s’aproven per unanimitat.
PUNT 2. DECLARACIONS INSTITUCIONALS.
No n’hi ha.
PUNT 3. DECRETS A RATIFICAR
a)
DECRET DEL PRESIDENT DEL CONSELL DE MALLORCA PEL QUAL
ES NOMENA EL REPRESENTANT DEL CONSELL INSULAR DE MALLORCA
EN EL CONSELL ASSESSOR DE PORTS DE LES ILLES BALEARS.
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Fets
1. El dia 26 de novembre de 2015 el secretari del Consell d’Administració de Ports de
les Illes Balears ha comunicat que el dilluns 14 de desembre ha de tenir lloc la sessió
ordinària del Consell Assessor de Ports.
Fonaments
1. L’article 17 del Decret 134/2005, de 28 de desembre, d’aprovació dels estatuts de
Ports de les Illes Balears (BOIB núm. 197 ext., de 31/12/2005) disposa que en el
Consell Assessor de Ports hi haurà un representant del Consell Insular de Mallorca.
2. L’article 48 del Reglament orgànic del Consell Insular de Mallorca estableix que, en
casos d’urgència, la Presidència podrà efectuar els nomenaments que siguin
competència del Ple, els quals hauran de ser ratificats per aquest en la primera sessió
que farà.
Per això, propòs que el Ple adopti l’acord següent:
1. Disposar el cessament del Sr. Segismundo Morey Ramon com a representant del
Consell Insular de Mallorca en el Consell Assessor de Ports de les Illes Balears i
agrair-li els serveis prestats.
2. Nomenar el Sr. Jaume Colom Adrover, secretari tècnica de Territori i
Infraestructures, representant del Consell Insular de Mallorca en el Consell Assessor
de Ports de les Illes Balears.
3. Comunicar-ho a les persones interessades, a la Secretaria Tècnica de Territori i
Infraestructures i a Ports del Govern de les Illes Balears.
4. Donar-ne compte al Ple en la primera sessió que tengui lloc per a la seva
ratificació.
Sotmesa el decret a votació, es ratifica per setze vots a favor (PSOE, MÉS per Mallorca
i Podem Mallorca), cap vot en contra i tretze abstencions (PP, El Pi-Proposta per les
Illes i Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía).
PUNT 4. PRESA DE CONEIXEMENT DE LES MESURES ORGANITZATIVES
ADOPTADES PER LA PRESIDÈNCIA:
a) DECRET DE LA PRESIDÈNCIA DEL CONSELL DE MALLORCA PEL QUAL
ES NOMINEN ALTS CÀRRECS.
Fets
1. Aquesta Presidència, mitjançant decret dictat dia 6 de juliol de 2015, va resoldre crear
els departaments en què ha quedat estructurat el Consell de Mallorca i n’ha determinat
les atribucions bàsiques.
2. Així mateix, mitjançant decret dictat dia 6 de juliol de 2015, va resoldre crear
l’estructura interna dels departaments que integren el Govern del Consell de Mallorca.
3. La consellera executiva de Medi Ambient ha fet la proposta corresponent.
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Fonaments
1. En l’art 13. 2 de la Llei 8/2000, de 27 d’octubre, de consells insulars, s’estableix que
els departaments poden estructurar-se internament en direccions insulars i tenir una
secretaria tècnica, si així s’estableix en els reglaments d’organització del Consell
Insular. D’aquests òrgans depèn la resta d’òrgans i unitats del departament. La
Presidència del Consell pot designar lliurement els directors insulars i els secretaris
tècnics d’acord amb criteris de competència i experiència professionals.
2. En l’article 30.2.3 del Reglament orgànic del Consell de Mallorca (ROCM), aprovat
pel Ple dia 2 de juliol de 2002 (BOIB núm. 102, de 25 d’agost) i modificat per diversos
acords posteriors, les persones titulars dels òrgans directius són nomenades lliurement per
la Presidència, a proposta de la persona titular del departament, d’acord amb criteris de
competència professional i experiència, sense que, ateses les funcions d’aquests òrgans,
hagin de reunir la condició de personal funcionari.
Per tant, resolc:
1. Nomenar la persona següent per al càrrec que s’especifica.
DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT
-

Josep Manchado Rojas, director insular de Medi Ambient.

2. Notificar aquesta resolució a les persones interessades i publicar-ne el contingut en el
Butlletí Oficial de les Illes Balears.
3. Publicar aquesta resolució en la Seu electrònica del Consell de Mallorca.
4. Donar-ne compte al Ple en la primera sessió que tengui lloc.
Es donen per assabentats.
b) DECRET DEL PRESIDENT DEL CONSELL PEL QUAL ES DETERMINA EL
REGIME DE DEDICACIÓN DE LA CONSELLERA APOL·LÒNIA MIRALLES
XAMENA.
Fets
1. El Ple de la corporació en sessió de dia 17 de juliol de 2015 va establir el règim de
dedicació, les retribucions i les indemnitzacions dels membres de la corporació.
2. De conformitat amb l’anterior, es va delegar en la Presidència del Consell Insular
l’execució d’aquest acord per determinar els membres de la corporació que fan funcions
en règim de dedicació exclusiva o parcial, amb la finalitat de complir el que es disposa
en els apartats 3 i 5 de l’article 75 de la Llei reguladora de les bases de règim local.
3. En el mateix acord es varen aprovar 2 dedicacions exclusives per al Grup Més per
Mallorca.
4. En el decret de dia 20 de juliol de 2015 es va determinar que la consellera Apol·lònia
Miralles Xamena, del Grup Més per Mallorca, havia d’exercir les seves funcions en
règim de dedicació exclusiva.
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5. El dia 10 de desembre de 2015 la portaveu del Grup Més per Mallorca ha comunicat
que la Sra. Miralles ha estat nomenada vicepresidenta segona de l’IMAS per decret del
president de dia 19 de novembre de 2015, publicat en el BOIB núm. 174, de 26 de
novembre de 2015 i, per tant, ha de deixar de percebre les retribucions que es van
determinar en el decret de dia 20 de juliol de 2015.
Per tant, resolc:
1. Determinar que la Sra. Apol·lònia Miralles Xamena, consellera electa del Grup Més
per Mallorca deixa d’exercir les seves funcions en règim de dedicació exclusiva amb
efectes de dia 27 de novembre de 2015.
2. Comunicar-ho a les persones interessades i publicar el contingut d’aquesta resolució
en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i en la Seu electrònica del Consell de Mallorca.
3. Donar-ne compte al Ple en la primera sessió que tengui lloc.
Es donen per assabentats.
c)
DECRET DEL PRESIDENT DEL CONSELL INSULAR DE MALLORCA
PEL QUAL ES DISPOSA LA SUPLÈNCIA DE LA PRESIDÈNCIA DEL DIA 28 DE
DESEMBRE DE 2015 AL DIA 4 DE GENER DE 2016.
Fets
Està previst que del dia 28 de desembre de 2015 al dia 4 de gener de 2016 el president
sigui absent de l’illa de Mallorca.
El vicepresident primer i conseller executiu de Cultura, Patrimoni i Esports ha
comunicat l’absència de dia 27 de desembre de 2015 a dia 4 de gener de 2016.
Fonaments
L’article 11 de la Llei de consells insulars disposa que els vicepresidents substitueixen
el president, seguint l’ordre que els atribueixi el nomenament, en els casos d’absència.
L'art. 22 del Reglament orgànic del Consell de Mallorca estableix que la substitució
comprèn la totalitat de les atribucions de la Presidència, tret de la revocació de les
delegacions que aquesta ha atorgat.
Per tant,
Resolc:
1. Disposar que del dia 28 de desembre de 2015 al dia 4 de gener de 2016, ambdós
inclosos, el vicepresident segon senyor Jesús Juan Jurado Seguí assumirà la Presidència
del Consell de Mallorca, en la totalitat de les atribucions, si bé no pot revocar les
delegacions que ha atorgat aquesta Presidència.
2. Notificar aquesta resolució al senyor Jesús Juan Jurado Seguí i publicar-la en el
Butlletí Oficial de les Illes Balears i en el tauler d’anuncis del Consell de Mallorca.
Es donen per assabentats.
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PUNT 5. PROPOSTA DE DESIGNACIÓN DEL REPRESENANT DEL
CONSELL INSULAR DE MALLORCA EN EL CONSELL DE SALUT DE LES
ILLES BALEARS.
Es dóna compte de la següent proposta del president:
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.
El Ple del Consell Insular de Mallorca, en la sessió de dia 10 de setembre de 2015, va
proposar el nomenament de la representant titular. La Conselleria de Salut ha demanat
que també es nomeni un suplent.
Per això, propòs que el Ple adopti l’acord següent:
1. Proposar que es nomeni la senyora Margalida Fullana Arrom, directora insular
d’Atenció a la Dependència, representant suplent del Consell Insular de
Mallorca en el Consell de Salut de les Illes Balears.
2. Notificar-ho a la persona interessada, a l’Institut Mallorquí d’Afers Socials i a la
Conselleria de Salut del Govern de les Illes Balears.
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per setze vots a favor (PSOE, MÉS per
Mallorca i Podem Mallorca), cap vot en contra i tretze abstencions (PP, El Pi-Proposta
per les Illes i Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía).
PUNT 6. PROPOSTA PER ESTABLIR LA COMPOSICIÓ DE LA COMISSIÓ
INSULAR D’ORDENACIÓ DEL TERRITORI I URBANISME.
Es dóna compte de la següent proposta del president per substitució que diu:
L’article 36.1.b) del Reglament Orgànic del Consell Insular de Mallorca, modificat per
acord del Ple de dia 8 d’octubre de 2015, elevat a definitiu (BOIB núm. 186, de 24 de
desembre de 2015), estableix entre d’altres i com a membres de la Comissió Insular
d’Ordenació del Territori i Urbanisme, un mínim de 5 i un màxim de 15 consellers o
conselleres electes. Tots els grups polítics n’han de formar part en proporció al nombre
de consellers i conselleres que tenen en el Ple. La determinació del nombre de vocals
membres d’aquest apartat b) del punt 1 de l’article 36 de l’esmentat Reglament Orgànic
i la seva assignació per grups s’ha de fer per acord del Ple del Consell Insular.
Per tot això, propòs que el Ple adopti l’acord següent:
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Determinar que la Comissió Insular d’Ordenació del Territori i Urbanisme està
integrada, pel que fa al nombre de les persones vocals a què es refereix l’article 36.1.b)
del Reglament Orgànic, per 11 consellers o conselleres electes, distribuïdes de la
manera següent:
3 consellers del grup de consellers del Partit Popular
2 consellers del grup de consellers del Grup Socialista al Consell de Mallorca
2 consellers del grup de consellers Més per Mallorca
2 consellers del grup de consellers de Podem Mallorca
1 conseller del grup de consellers d’El Pi-Proposta per les Illes
1 conseller del grup de consellers de Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat.

DEPARTAMENT DE CULTURA, PATRIMONI I ESPORT
PUNT 7. PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ DE NO EXERCITAR ELS
DRETS DE TEMPTEIG I RETRACTE SOBRE LA TRANSMISSIÓ ONEROSA
DE L’ANTIGA OLLERIA DE CAN PALOU, C/ DE SA BASSA, 21 I 23 DE
PÒRTOL, TERME MUNICIPAL DE MARRATXÍ.
Es dóna compte de la següent proposta del vicepresident primer i conseller executiu de
Cultura, Patrimoni i Esports que diu:
ANTECEDENTS
Vist que el 25 de novembre de 2015, amb núm. 32298 d’entrada en el Registre General
del Consell Insular de Mallorca, es va presentar un ofici de comunicació de
l’Ajuntament de Marratxí d’acord del Ple de 24/11/2015 d’adquisició de l’olleria de
Can Palou de Pòrtol, condicionada a la prèvia segregació de la finca registral 1.601 i de
la cessió gratuïta dels terrenys destinats a vial, tot lliure de càrregues.
Vist que l’antiga olleria de Can Palou de Pòrtol (Marratxí) fou declarada com a bé
catalogat mitjançant acord del Ple del Consell Insular de Mallorca a la sessió celebrada
el 8 de gener de 2001 (BOIB núm. 21, de 17 de febrer de 2001).
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Vist que l’article 32.2 LPHIB estableix l’obligació de notificar al consell insular la
intenció de transmetre els béns o els drets, tot indicant-ne el preu, les condicions de la
transmissió i la identitat de l’adquirent.
Vist que, el 25 de novembre de 2015, amb núm. 32298 d’entrada en el Registre General
del Consell Insular de Mallorca, l’Ajuntament de Marratxí presentà un ofici de
comunicació de l’acord del Ple de 24 de novembre de 2015 d’adquisició de l’olleria de
Can Palou de Pòrtol, condicionada a la prèvia segregació de la finca registral 1.601 i de
la cessió gratuïta dels terrenys destinats a vial, tot lliure de càrregues i per un preu de
compravenda de dos cents seixanta-set mil dos cents seixanta-dos euros (267.262,00 €)
Vist que l’article 32 als punts 1, 3 i 4 de la Llei 12/1998, de 21 de desembre, del
patrimoni històric de les Illes Balears regula el dret del Consell Insular de Mallorca a
exercir el tempteig i retracte sobre les transmissions oneroses de la propietat o de
qualsevol dret real sobre els béns d’interès cultural i dels béns catalogats i
subsidiàriament el Govern de les Illes Balears podrà exercir els mateixos drets respecte
dels béns d’interès cultural i catalogat.
Atès l’informe jurídic emès el 10 de desembre de 2015 des del Servei de Patrimoni
Històric.
D’acord amb l’article 31.2 e) del Reglament Orgànic del Consell Insular de Mallorca,
aprovat per acord del Ple de dia 2 de juliol de 2001 (BOIB núm. 102, de 15 d’agost de
2001), modificat pels acords de Ple de 8 de març de 2004, per acord de 28 de juliol de
2008, 13 d’octubre de 2011, 14 de febrer de 2013 i 9 d’octubre de 2014, que atribueix
als consellers la preparació i proposta al Ple dels acords escaients respecte de les
matèries atribuïdes al seu departament.
D’acord amb el que estableix l’article 3 e) 10 del Decret de Presidència del Consell
Insular de Mallorca, de data 10 de juliol de 2015, d’organització del Consell Insular de
Mallorca (BOIB núm. 109 de 18/07/2015), que atribueix a la Vicepresidència de
Cultura, Patrimoni i Esports la competència per informar sobre els expedients relatius a
l’exercici dels drets de tempteig i retracte.
D’acord amb la disposició addicional segona del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de
novembre pel qual s’aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic que
atorga al Ple la competència per adquirir béns declarats de valor històric o artístic amb
independència del seu valor econòmic.
Per tot l’exposat, i en ús de les atribucions conferides, el vicepresident de Cultura,
Patrimoni i Esports proposa que el Ple del Consell de Mallorca adopti el següent
ACORD
Primer.- No exercitar els drets de tempteig i retracte sobre la transmissió onerosa
mitjançant compravenda de l’immoble de l’antiga olleria de Can Palou, declarada bé
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catalogat i sita al carrer de sa Bassa, 21 i 23 de Pòrtol, terme municipal de Marratxí,
entre la Sra. MFP com a propietària i l’Ajuntament de Marratxí com a comprador, per
import de dos cents seixanta-set mil dos cents seixanta-dos euros (267.262,00 €).
Segon.- Notificar aquest acord als interessats.
Tercer.- Notificar-ho al Govern de les Illes Balears als efectes prevists a l’article 32.1 de
la Llei 12/1998, de 21 de desembre, del patrimoni històric de les Illes Balears.
Contra aquesta resolució que posa fi a la via administrativa es poden interposar,
alternativament, els recursos següents:
a)Directament el recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós
Administratiu de Palma que correspongui, en el termini de dos mesos, comptadors a
partir de l’endemà d’haver rebut d’aquesta notificació.
b) El recurs de reposició potestatiu davant el Ple, en el termini d’un mes, comptador a
partir de l’endemà de la notificació d’aquesta resolució. Contra la desestimació expressa
del recurs de reposició, es pot interposar recurs contenciós administratiu en el termini de
dos mesos comptadors des de l’endemà d’haver rebut la notificació de la desestimació
del recurs esmentat.
Contra la desestimació per silenci del recurs de reposició, es pot interposar el recurs
contenciós administratiu en el termini de sis mesos, comptadors a partir de l’endemà de
la desestimació presumpta (un mes des de la interposició del recurs sense que s'hagi
notificat la resolució).
Un cop transcorregut un mes des de la interposició del recurs sense que s’hagi notificat
la resolució, es pot interposar el recurs contenciós administratiu, contra la desestimació
presumpta del recurs de reposició, sense limitació temporal, mentre no hi hagi resolució
expressa.
No obstant l'anterior, es pot exercitar, si n'és el cas, qualsevol altre recurs que es
consideri pertinent. Tot això de conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, que
regula la jurisdicció contenciosa administrativa i de la Llei 4/1999, de 13 de gener, de
modificació de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú.
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per vint-i-set vots a favor (PP, PSOE, MÉS per
Mallorca, Podem Mallorca i El Pi-Proposta per les Illes), cap vot en contra i dues
abstencions (Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía).
PUNT 8. NOMENAMENT DEL REPRESENTANT DEL CONSELL INSULAR
DE MALLORCA EN LA COMISSIÓ TÈCNICA DE BIBLIOTEQUES DE LES
ILLES BALEARS.
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Es dóna compte de la següent proposta del vicepresident primer i conseller executiu de
Cultura, Patrimoni i Esports que diu:
Antecedents
El director general de Cultura del Govern de les Illes Balears, mitjançant ofici de dia 11 de
novembre de 2015 (amb entrada al Registre General d’aquest Consell de dia 20 de
novembre de 2015) ha sol·licitat que s’informi del representant, titular i suplent, nomenat
com a membre de la Comissió Tècnica de Biblioteques de les Illes Balears en representació
del Consell Insular de Mallorca.
D’acord amb l’article 38, apartat 1 de la Llei 19/2016, de 23 de novembre, del sistema
bibliotecari de les Illes Balears, es crea la Comissió Tècnica de Biblioteques de les Illes
Balears com un òrgan de caràcter tècnic, adscrit a la conselleria competent en matèria de
cultura del Govern de les Illes Balears.
Alhora, l’apartat 2 del mateix precepte regula la composició d’aquesta comissió, què ha de
ser integrada, entre d’altres membres, per un o una vocal en representació de cadascun dels
consells insulars, nomenat o nomenada pel respectiu conseller o per la respectiva consellera
competent en matèria de Cultura.
Fonaments
Correspon als consellers executius, segons l’article 31.e) del Reglament Orgànic del
Consell de Mallorca, entre d’altres, preparar i proposar al Ple, a la Comissió de Govern,
al Consell Executiu i a la Presidència del Consell l’adopció dels acords escaients
respecte de les matèries atribuïdes al seu departament, i d’acord amb la competència de
cada òrgan esmentat.
En virtut de tot el que s’ha exposat, elevo al Ple del Consell Insular de Mallorca,
desprès del dictamen de la Comissió Informativa General i de Comptes el següent
ACORD
1. Designar com a representants del Consell Insular de Mallorca en la Comissió Tècnica de
Bliblioteques de les Illes Balears, les següents persones:
. Titular: Juan José Riera Ferrer, cap de secció de Bibliotques
. Suplent: Catalina Maria Quetglas Vicens, tècnica supeior de Bibliotecaria
2. Notificar aquest acord a les persones interessades, a la Direcció General de Cultura de la
Conselleria de Participació, Transparència i Cultura del Govern de les Illes Balears i a la
Secretaria General.
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per setze vots a favor (PSOE, MÉS per
Mallorca i Podem Mallorca), cap vot en contra i tretze abstencions (PP, El Pi-Proposta
per les Illes i Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía).
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DEPARTAMENT DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA I PRESIDÈNCIA
PUNT 9. PROPOSTA PER MODIFICAR EL FITXER DE DADES PERSONALS
“ASSOCIACIONS PERSONES MAJORS EN L’ÀMBIT DE LA PROMOCIÓ
SOCIOCULTURAL”
Es dóna compte de la següent proposta de vicepresident segon i conseller executiu del
Departament de Participació Ciutadana i Presidència que diu:
Antecedents
1.- El Ple del Consell de Mallorca, a la reunió ordinària de dia 8 de maig de 2014, va
acordar la creació del fitxer de dades personals “Associacions persones majors en
l’àmbit de la Promoció Sociocultural”.
L’òrgan responsable del fitxer és la secretaria tècnica de la Vicepresidència de Cultura,
Patrimoni i Esports ja que d’acord amb el Decret de 15 de juliol de 2011, corregit per
decret de dia 19 de juliol de 2011, d’organització del Consell de Mallorca (BOIB núm.
111 de 21/07/2011), i modificat per decret de dia 10 d’octubre de 2011 (BOIB núm. 159
de 22/10/2011), de dia 15 de març de 2012 (BOIB núm. 48, de 3 d'abril) i dia 11 d'abril
de 2012 (BOIB núm. 59, de 26 d'abril), estableix que “les atribucions de la
Vicepresidència de Cultura, Patrimoni i Esports, són les relatives al sector de l’activitat
administrativa pròpia del departament, que en la legislació vigent s’assignen al Consell
de Mallorca, i particularment: n) fer promoció sociocultural de la gent gran.
2.- El Decret de 10 de juliol de 2015, d’organització del Consell de Mallorca (BOIB
núm. 109 de 18/07/2015), estableix que “les atribucions del Departament de
Participació Ciutadana i Presidència, són les relatives al sector de l’activitat
administrativa pròpia del departament, que en la legislació vigent s’assignen al Consell
de Mallorca, i particularment: m) fomentar l’associacionisme, la implicació social i la
participació ciutadana, en l’àmbit sociocultural, n) promoció, organització i foment
d’activitats socioculturals relatives al sector de les persones majors.
Fonaments jurídics
1. L’article 20 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de
caràcter personal (LOPD), disposa el procediment per crear, modificar o suprimir els
fitxers i estableix les dades que les disposicions de creació o modificació han de recollir.
2. Aquest article ha estat objecte de desplegament en els articles 52, 55 i 58 del Reial
decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desplegament
de la LOPD.
3. Dia 23 de novembre de 2015, la tag de Promoció Sociocultural en va emetre
l’informe jurídic.
4. D’acord amb l’article 31.2, apartat e) del Reglament orgànic del Consell de Mallorca,
aprovat per acord del Ple de dia 2 de juliol de 2001 (BOIB núm. 102, de 15 d’agost) i
modificat per acord del Ple de dia 8 de març de 2004 (BOIB núm. 38, de 16 de març), i
dia 28 de juliol de 2008 (BOIB núm. 113, de 14 d'agost), correspon als consellers
executius i a les conselleres executives preparar i presentar, perquè l’aprovi l’òrgan
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competent, a través del procediment establert, l’adopció dels acords escaients respecte
de les matèries atribuïdes al seu departament, i d’acord amb la competència de cada
òrgan esmentat.
Per això, propòs que el Ple adopti l’acord següent:
1. Aprovar la modificació del fitxer de dades personals anomenat “Associacions
persones majors en l’àmbit de la Promoció Sociocultural” pel que fa a les dades
relatives a l’apartat següent:
a) Òrgan responsable: Secretaria Tècnica del Departament de Participació Ciutadana i
Presidència
De tal manera que el fitxer de dades personals “Associacions persones majors en
l’àmbit de la Promoció Sociocultural” tindrà el contingut següent:
NOM DEL FITXER:

Associacions persones majors en l’àmbit de la Promoció
Sociocultural

Òrgan responsable

Secretaria Tècnica del Departament de Participació Ciutadana i
Presidència.

Finalitat i usos

Dades de les associacions, dels representants legals i d’altres
membres: difusió de les activitats, programes i subvencions en
matèria de Promoció Socioculatural, assessorament, control
d’ajuts, gestió administrativa d’activitats i programes, i altres
qüestions relacionades amb la Promoció Sociocultural.

Col·lectius de persones

Representants legals de les entitats i/o associacions i altres
membres.

Procediment
dades

de

recollida Documentació presentada pel representant legal i altres membres
de l’entitat i/o associació.

Estructura bàsica del fitxer

Dades de caràcter identificatiu i personals: nom i cognoms,
NIF/DNI/NIE, adreça electrònica, telèfon i signatura.
Dades de caràcter
associacions.

Cessions
Nivell de
seguretat
Suport

social:

representació

d’entitats

i/o

No se’n preveuen.
mesures

de Baix
Paper, informàtic

2. Publicar aquest acord en el BOIB.
3.Comunicar aquest acord al Registre General de l’Agència de Protecció de Dades, una
vegada publicat en el BOIB i en el termini de 30 dies.
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Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per vint-i-sis vots a favor (PP, PSOE, MÉS per
Mallorca, Podem Mallorca i Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía), cap vot en contra i
tres abstencions (El Pi-Proposta per les Illes).
DEPARTAMENT DE TERRITORI I INFRAESTRUCTURES
PUN 10. PROPOSTA PER A LA REVOCACIÓ DE L’ACORD D’APROVACIÓ
INICIAL DEL PLA DIRECTOR SECTORIAL PER A LA GESTIÓ DELS
RESIDUS URBANS DE MALLORCA ADOPTAT EN SESSIÓ DE 8 DE GENER
DE 2015 I INICI DEL PROCEDIMENT DE DOS NOUS PDS DE RESIDUS.
Es dóna compte de la següent proposta de la consellera executiva del Departament de
Territori i Infraestructures que diu:
El dia 8 de gener de 2015, el Ple del Consell de Mallorca va adoptar l’acord d’aprovació
inicial del Pla director sectorial dels residus no perillosos de Mallorca. L’acord va ser
publicat al Butlletí Oficial de les Illes Balears el dia 29 de gener de 2015. Completat els
tràmits d’exposició pública i d’informe de les administracions afectades, el document va
romandre a l’espera que s’emetés els corresponent informe de resposta i presa en
consideració del resultat del tràmit.
El dia 15 de desembre (Registre d’entrada núm. 8243) s’ha tramès al Departament de
Territori i Infraestructures un escrit del Departament de Medi Ambient del Consell en
què es sol·licita que s’elevi al Ple del Consell de Mallorca l’acord de deixar sense
efectes l’aprovació inicial del Pla director sectorial dels residus no perillosos de
Mallorca que es va acordar en sessió de 8 de gener de2015; i que s’ordeni l’inici del
procediment de revisió-modificació del Pla director sectorial per a la gestió de residus
urbans de Mallorca i del Pla director sectorial per a la gestió de residus de construcció,
demolició, voluminosos i pneumàtics fora d’ús de l’illa de Mallorca.
La concreció de l’òrgan competent per l’aprovació de plans directors sectorials al qual
al·ludeix la Llei 30/1992, amb relació a l’article 13 de la Llei 14/2000, de 21 de
desembre, l’efectua el Decret d’organització del Consell Insular de Mallorca, de data 10
de juliol de 2015 (BOIB número 109, de 18-07-2015); així, de conformitat amb els
preceptes assenyalats, correspon al Ple del Consell l’adopció d’aquest acord.
Pel que fa a l’elaboració de la proposta a elevar al Ple, d’acord amb el que preveu el
Decret de la presidenta del Consell de Mallorca de data 6 de juliol de 2015 (BOIB
número 100, de 7-07-2015), per la qual s’estableix l’estructura del govern de la
institució insular i es crea el Departament de Territori i Infraestructures amb les
atribucions que atorga l’article 5 del Decret d’organització del Consell, correspon
elevar-la a la consellera executiva.
Així doncs, vist l’informe del Servei d’Ordenació del Territori de dia 16 de desembre de
2015 i en atenció a les atribucions conferides a la consellera executiva del Departament
de Territori i Infraestructures, d’acord amb l’article 5 apartat a) de l’assenyalat Decret
d’organització de 10 de juliol de 2015, entre les quals hi figuren expressament les
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d’elaboració, tramitació i impuls de la formació, la revisió o la modificació dels plans
directors sectorials, i de normes territorials cautelars, s’eleva al Ple del Consell Insular
de Mallorca la següent proposta d’

ACORD
1. Deixar sense efectes, a l’empara del que preveuen els articles 105 i 106 de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú, l’acord d’aprovació inicial del Pla director sectorial
dels residus no perillosos de Mallorca que es va adoptar en sessió de 8 de gener de
2015.
2. Ordenar al Departament de Territori i Infraestructures la iniciació del procediment de
revisió-modificació del Pla director sectorial per a la gestió de residus urbans de
Mallorca i del Pla director sectorial per a la gestió de residus de construcció, demolició,
voluminosos i pneumàtics fora d’ús de l’illa de Mallorca.
3. Publicar aquest acord al Butlletí Oficial de les Illes Balears i notificar-lo a les
persones que apareixen com a interessades en el procediment.
La Sra. ESPEJA (consellera executiva de Medi Ambient) inicia la seva intervenció.
Fa avinent que, tan sols un any després que el Ple del Consell de Mallorca aprovàs inicialment el Pla
director sectorial per a la gestió de residus no perillosos (PDSR), amb els únics vots a favor del Grup
Popular, en el Ple d’avui es torna enrere per fer un nou camí.
Observa que l’esmentat pla aprovat inicialment durant la legislatura anterior tenia un plantejament molt
allunyat de la política de residus inclosa en els programes electorals dels partits que actualment formen
part del Pacte de Govern acordat en el Consell de Mallorca.
A més a més, incloïa la importació de residus de fora de les Illes Balears, per tal d’incinerar-los com si els
residus que ja s’estan incinerant no fossin suficients. Indica que aquest punt, que va ocasionar un ampli
rebuig social ja s’ha pogut redreçar amb l’esforç realitzat i les mesures preses per l’actual equip de govern
del Consell de Mallorca.
Comenta que la ciutadania demana un PDSR coherent que serveixi per assolir els objectius que ja estan
inclosos en la Directiva 2008/98 marc de Residus, i en la Llei 22/2011 de residus i sòls contaminats de
l’Estat espanyol.
Diu que no és possible continuar en la creença que a Mallorca el problema està resolt perquè no
s’aboquen fems. Fa notar que això no és suficient i que cal treballar perquè se compleixi la jerarquia de
gestió de residus de manera clara, amb una normativa pròpia. Assenyala que en primer lloc s’ha de reduir,
quan no es pugui reutilitzar, i si això no és possible, reciclar i només quan el reciclatge és impossible,
recuperar. Afirma que a dia d’avui aquest criteri no se compleix i que s’ha de treballar perquè en quedi
constància en un pla director sectorial.
Reitera els retrets referits al PDR de l’anterior legislatura i afirma que calen mesures coherents,
imaginació i sobretot convenciment, perquè a Mallorca sigui real aquesta jerarquia de residus. Per tal
d’aconseguir-ho, avui se revoca el PDSR aprovat inicialment i s’inicia el nou pla.
El Sr. PASTOR (El Pi-Proposta per les Illes) intervé tot seguit.
Diu que no farà cap comentari sobre l’anterior PDSR perquè considera que avui no és el moment adequat,
sinó que farà una sèrie de retrets sobre l’estil de gestió de l’equip actual del Consell de Mallorca. Tot
seguit ho explica.
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Mostra el cansament del seu Grup pel fet que només se demostri consideració cap a l’oposició quan
aquesta presenta mocions, propostes o quan se necessita el vot de l’oposició.
Recorda que l’actual equip de govern parlava d’un model de gestió basat en el diàleg i en el consens i
assegura que aquesta actitud no s’ha vist en cap moment, d’ençà que va començar a governar, fa uns
mesos. Afirma que els tics dictatorials que es varen poder veure ahir en el Parlament de les Illes Balears
també es veuen avui en el Consell de Mallorca.
Diu que els representants del seu Grup ja comencen a estar decebuts. Comenta que, tot i que les trobades
amb la ciutadania estan bé, no sobraria fer també trobades amb l’oposició.
Demana que se produeixi un canvi, i fa notar que encara hi són a temps. Es mostra convençut que la
sensació de decepció no la tenen només els representants del seu Grup, sinó tota la ciutadania.
La Sra. SOLER (PP) intervé a continuació.
Mostra ja des de l’inici la gran decepció que sent el Grup Popular. Retreu la gran quantitat de publicitat
que fa l’equip de govern de la institució, com ara la referida a l’audiència pública de dimarts passat.
Assegura que allò que fan, en realitat, és substituir per grans titulars i anuncis de transparència i de
col·laboració l’obligació de tenir l’oposició informada.
Recorda que s’han fet reiterades peticions de convocatòria de la Mesa de Residus, des del Grup Popular
però també des de l’oposició, per tal de donar compte de totes les qüestions referides a residus, però no
s’ha fet res. En conseqüència, retreu que vuit mesos després d’haver-se constituït l’equip de govern de la
institució vulguin derogar l’anterior PDSR.
Puntualitza que, evidentment, la llei empara el nou equip de govern per canviar tot allò que no accepta de
la gestió anterior del Partit Popular, però considera que no és correcte que ho facin passant el corró per
damunt tothom.
Diu a la Sra. Espeja que allò que calia fer era convocar la Mesa de Residus, dues setmanes enrere, i haver
explicat el motiu pel qual desitgen tornar enrere totes les gestions del PDSR que s’han fet fins ara.
Recorda que l’actual PDSR s’ha sotmès convenientment a l’exposició pública, i que s’hi han fet
al·legacions, per la qual cosa s’ha complert el tràmit de la participació ciutadana. Aquestes al·legacions
estan a punt per donar-ne la resposta adient, per la qual cosa aquest procediment pendent no significa que
el PDSR estigui mal fet.
Recorda que el Pla director d’enderrocs i voluminosos acumula 6 anys de retard. Fa notar que si tota la
gent de les Illes Balears incomplís la llei durant sis anys no hi cabria, dins la presó, però la Corporació del
Ple de Mallorca fa sis anys que incompleix la llei, sobre aquesta qüestió.
Fa avinent que l’anterior Pacte de Govern no va ser capaç de fer la renovació del Pla director sectorial
d’enderrocs i voluminosos, mentre que el Govern del Partit Popular en va fer una aprovació inicial i una
exposició pública, i varen quedar a punt de resoldre les al·legacions. Adverteix que ara, amb l’aprovació
d’aquesta proposta d’avui al Ple, allò que se fa és tornar-ho tot enrere.
Diu que no es creu –i pensa que se demostrarà– que els dos plans directors sectorials siguin tan dolents.
Comenta a la Sra. Espeja que la major part d’ambdós plans està consensuada i li reconeix que allò que no
tenia consens era la importació de combustible i el sistema de retorn d’envasos. Diu que tampoc no està
consensuada una part de l’acord amb l’empresa concessionària Tirme, atès que l’empresa no accepta que
el Consell de Mallorca pensi com s’ha de fer el tractament dels llots, o el tancament de dues línies
d’incineració previst per a l’any 2017.
Assegura que la Sra. Espeja no tancarà aquestes línies d’incineració l’any 2017, i no tendrà tampoc cap
pla director aprovat; mentrestant, se seguirà incomplint la llei que regula el Pla d’enderrocs i
voluminosos.
Reconeix que tot és millorable, i també que s’havien d’haver resolt les al·legacions, però pensa que allò
que ha de prevaldre en tot moment és no ignorar l’oposició quan es tracta de qüestions sobre les quals hi
ha fet molta feina.
Afirma que quan va governar el Partit Popular aquest no va ignorar mai l’oposició, i ho demostra el fet
que sempre se va convocar els Grups de l’oposició a les reunions de la Mesa de Residus. En canvi, durant
aquesta legislatura el Grup Popular no n’ha tret res clar, de les reunions amb la Sra. Espeja a les que ha
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estat convocat, i sempre ha estat mentida allò que els ha dit: ni hi ha hagut la tarifa de Mac Insular, ni
havia informat de la derogació d’aquests plans directors, ni sobre els informes de tarifa –dels que parlarà
més endavant– ni informa sobre allò que pretén fer.
Afirma que, mentrestant, la Direcció General de Residus està desmuntada. Davant aquesta situació,
demana al President de la institució que s’apliqui el seny, en la gestió dels residus, perquè a dia d’avui no
la governa ningú, aquesta àrea.
La Sra. ESPEJA intervé tot seguit.
Admet que és necessari tenir més diàleg amb l’oposició.
Quant a la decisió concreta a què s’ha referit ella durant la seva anterior intervenció, fa notar que no
suposa cap novetat, perquè es troba en els programes electorals dels tres partits de conformen l’equip de
govern, raó per la qual forma part del Pacte de Govern. Per aquesta raó, ni és cap sorpresa ni se fa
d’amagat, sinó que demostra que compleixen els seus pactes de govern des del primer moment de la seva
gestió.
En canvi, totes aquelles altres coses que no estiguin dins el Pacte de Govern ni dins els programes
electorals dels Grups que governen la institució –que és el motiu pel qual han estat votats i es troben en el
govern del Consell de Mallorca–, sí que s’ha de consensuar perquè no està escrit i la ciutadania encara no
els ha votat per aquesta qüestió concreta; és aquí on hi ha d’haver tota la participació possible, però en
temes clau que estaven en el programa electoral, com ara revocar la importació de residus o iniciar un nou
pla director sectorial, era ben previsible que ho farien, no és cap sorpresa.
Quant al Pla director sectorial de voluminosos, que s’havia de canviar l’any 2010, respon a la Sra. Soler
que no és que s’incompleixi la llei –si fos així ella l’hauria incomplerta durant tota la passada legislatura–
sinó que la llei ho prorroga directament, mentre no hi hagi un canvi. Assegura que durant la present
legislatura se segueix la mateixa línia, tenen clar que s’ha de canviar i aquest és el motiu pel qual avui
s’inicien els dos plans directors insulars; se pretén el canvi de 2010 (voluminosos) i el de 2013 (residus
urbans).
Pel que fa a la Mesa de Residus, informa que ja tenen una moció concreta, per la qual cosa ja en parlaran
quan pertoqui i ho faran de forma específica.
Destaca la gran importància que té la gestió dels residus per a Mallorca, raó per la qual s’hi fa molta
feina, en el Consell de Mallorca. Diu que ho demostra el fet que a dia d’avui ja se compleix la gestió de
dues àrees del Pacte de govern, i així seguiran treballant.
El Sr. PASTOR retreu que la Sra. Espeja hagi afirmat que tot allò que està signat en el programa de
govern i en els programes electorals no s’ha de consensuar amb l’oposició. Diu que no sap si ho ha entès
bé, però si és aquest el sentit del seu comentari fa avinent al President de la institució que no és això,
realment, el que varen prometre.
Vol saber què serà allò que pactaran amb l’oposició i si realment és aquest, el diàleg que li ofereixen.
Reitera al President que les paraules de la Sra. Espeja li semblen molt greus, creu que cap polític s’havia
atrevit mai a dir aquestes coses; li sembla un anunci que conté una radicalitat i una gravetat que preocupa
molt perquè no mostra consideració cap a la resta de la ciutadania que no els ha votat.
També fa notar que fins i tot cap dels partits que governen el Consell de Mallorca ha estat el partit més
votat. És molta, la gent que no els ha votat, i que voldria que la seva veu pugui ser expressada per mitjà
dels consellers i conselleres dels Grups de l’oposició, per tal de poder arribar a acords conjuntament.
Recorda que el seu Grup es va abstenir de votar, en la sessió d’investidura, perquè les paraules del Sr.
Ensenyat, com a President del Consell de Mallorca, no demostraven aquesta intenció. Adverteix que si en
l’esmentada sessió el Sr. Ensenyat hagués fet la mateixa afirmació que avui ha fet la Sra. Espeja el
malestar en el seu Grup hauria estat enorme, i és indubtable que hauria votat en contra.
Fa notar a la Sra. Espeja que no es poden fer, aquest tipus d’afirmacions. Li demana: què significa, que
allò que han pactat dins un despatx, com a pacte de govern, “va a missa” sense consensuar-ho amb
l’oposició? Li diu que és cert, que conformen el govern de la institució, però no són la veu de tota la
societat mallorquina, però també és molta la gent de Mallorca que pensa de forma diferent.
Diu que no entén que no s’hagi donat al seu Grup polític l’oportunitat d’expressar la seva opinió, en cap
moment. Assenyala que, pel que fa al PDSR és evident que el Pi-Proposta de la Ciutadania seria el primer
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interessat a introduir molts de canvis en el document d’aprovació inicial; si aquesta entesa seria possible,
no s’entén el rebuig del qual és objecte el seu Grup.
Demana a la Sra. Espeja si és que faran el PDSR, el consensuaran entre els Grups de l’equip de govern, el
presentaran al Ple per a la seva aprovació i El Pi-Proposta de les Illes votarà en contra. Vol saber si és
això, el que ha volgut expressar en la seva intervenció anterior.
Diu al President que ja és hora que posi un poc d’ordre, que expliqui als consellers i conselleres com se
governa, atès que ha estat batle i és manifest que el seu tarannà en la gestió no és el que avui ha
manifestat la Sra. Espeja, una consellera del seu equip de govern. Precisament perquè n’està convençut, li
demana que rectifiqui ara mateix les paraules de la Sra. Espeja; si no ho fa, els representants del seu Grup
se plantejaran, per consens, quin tipus d’oposició han de fer en el Ple. Recorda que fins ara tenien la mà
estesa per col·laborar, però si no se produeix aquesta rectificació la retiraran i canviaran la seva forma
d’actuar en les sessions del Ple i adverteix que no els tornin a cridar per consensuar res quan els
necessitin.
La Sra. SOLER intervé tot seguit.
Expressa el seu total acord amb tot el que ha expressat el Sr. Pastor en la seva anterior intervenció.
Reconeix que el PP coneix exactament quins són els punts concrets del PDSR sobre els quals no existia
acord amb la resta dels Grups polítics. En conseqüència, pot acceptar que quedi derogada una part de
l’actual PDSR, com ara la referida a la importació de residus. Tot i això, fa avinent que el gruix d’aquest
pla, allò que representa la feina complicada i difícil, està consensuat entre tots els Grups polítics, en les
reunions que se varen fer.
Assenyala que és una equivocació, tornar-lo enrere. Fa avinent que representa començar-lo partint de
zero. Demana a la Sra. Espeja si ho fa per contractar ambientòlegs perquè facin els informes i els estudis,
si és aquest el motiu per tornar-lo enrere. Assegura que els estudis d’impacte ambiental ja estan fets, que
té el vistiplau de la Comissió Balear de Medi Ambient i que s’han pagat molts doblers per a aquests plans
directors.
Torna a demanar a la Sra. Espeja si el tornen enrere perquè algun amic o conegut, bon professional
ambientòleg, pugui fer els informes. Fa notar que aquest és un dubte que pot crear, la seva decisió. Torna
a dir que no s’entén el perquè d’aquesta mesura.
Observa que fins ara consideraven que la forma d’actuar des de l’oposició era l’assistència a les
comissions informatives, a totes les reunions a les quals eren convocats i al Ple, proposant les seves
mocions i les interpel·lacions. Atès el nou tarannà demostrat per l’equip de govern, observa que potser
s’hauran de plantejar, com a partit polític, assistir a les audiències públiques en comptes de venir al Ple,
perquè el tenguin en compte.
Afirma que, sobre aquest punt concret, ni consensuen res ni saben de què parlen. Adopten la decisió més
fàcil, la total derogació del PDSR, sense considerar tots els doblers que ha costat ni la feina que ja s’hi ha
fet.
Assenyala que ja s’havia aconseguit la seva aprovació inicial i que es trobava en fase de resolució
d’al·legacions, entre les quals hi figuraven les de partits polítics i també la de l’empresa concessionària.
En conseqüència, és obvi que aquests partits polítics només estan en contra d’allò que varen al·legar, raó
per la qual seria suficient tractar convenientment aquestes discrepàncies, una per una, en una convocatòria
de la Mesa de Residus. És clar que el Grup Popular mantendria els seus criteris, però a dia d’avui qui
hauria de fer l’aprovació definitiva és l’actual equip de govern, que té totes les atribucions per fer-ho
sense cap altre problema.
Reitera que, atesa aquesta situació, no s’entén que vulguin passar la piconadora per damunt de l’actual
PDSR en el sentit de derogar tota la feina feta, tudar tots els doblers invertits i, a més, ignorant del tot
l’oposició.
Demana una explicació al president sobre aquesta qüestió, perquè afirma que és impossible demanar-la a
la Sra. Espeja. Reitera en què consisteix, la decisió d’aquesta, que considera adoptada amb nocturnitat i
traïdoria, mancada de transparència.
Per acabar reitera que el Grup Popular no entén res, del que se fa avui en el Ple en relació al PDSR.
La Sra. ESPEJA intervé tot seguit.
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Respon al Sr. Pastor que ha entès malament allò que ella ha dit, perquè complir els compromisos no va en
contra de parlar amb l’oposició. Insisteix a dir que avui se compleix el compromís adquirit de derogar
l’actual PDSR per iniciar-ne un altre. A la vegada, en aquest inici de PDSR s’hi associarà un Pla de
participació del qual se’n va parlar, durant l’audiència pública, i se treballarà en aquesta direcció.
Assegura que s’aprofitarà la feina feta, perquè òbviament se treballa sobre els plans directors vigents, com
també sobre les al·legacions que s’hi han fet. Afirma que s’hi treballarà amb tota l’oposició, perquè una
cosa no treu l’altra. Observa que a dia d’avui el que se fa és iniciar el procés, i al llarg d’aquest procés
s’ha de parlar amb tothom, per consensuar amb tots els sectors implicats quin ha de ser el nou PDSR de
l’illa de Mallorca.
El Sr. PRESIDENT intervé tot seguit, per al·lusions anteriors.
Assenyala que exercir la presidència del Consell de Mallorca representa moltes funcions: coordinar,
representar la institució, etc i també significa ser el blanc de molts comentaris.
Observa que uns d’aquests comentaris, com ara acusar-lo de “florero”, li han fet molta gràcia, perquè no
és així, però és evident que demostren un desconeixement total i absolut de com funciona la institució, a
dia d’avui, i de com funcionava fa quatre anys, fa vuit anys, etc, etc. En canvi, assegura que li sap molt de
greu que acusin l’equip de govern de manca de diàleg i de consens. Indica que, si és així, convocarà per a
la propera setmana una Junta de Portaveus per tractar tots els aspectes de relació entre l’equip de govern i
l’oposició, per tal de millorar aquest fluxos d’informació, perquè no pot ocórrer el que han expressat els
portaveus de l’oposició.
Tot i això, els adverteix que ell, en nom de l’equip de govern, també els demanarà un esforç per
aconseguir el consens, atès que en les reunions a les quals ell ha assistit tampoc no ha vist en els Grups de
l’oposició aquest esforç ni aquest tarannà al qual s’han referit. En aquest sentit, recorda que un dels
membres portaveus de l’oposició va dir que ja s’assabentaria del que passava per mitjà dels diaris. Ho
afirma, i fa avinent que així consta en una acta del Ple de la institució. Per aquesta raó refusa que li facin
determinats retrets, quan en la comissió informativa, a porta tancada, li fan aquest tipus de comentari.
Torna a dir que el compromís en aquest sentit hi és, tant per part seva com per part de l’equip de govern, i
insisteix a fer avinent al Sr. Pastor i a la Sra. Soler que també els demanarà el mateix nivell compromís
per aconseguir el consens necessari. Els fa notar que tots hi han de creure, en el consens, perquè és cert
que cap dels partits polítics de la Corporació del Ple han obtingut la majoria dels vots de la societat
mallorquina, sinó que cadascun ha obtingut només els vots d’un sector determinat.
Fa notar que la realitat dels temps actuals exigeix deixar enrere les sigles de cada partit polític, les
“capelletes” i altres històries, i demostrar capacitat per aconseguir el consens sobre les diverses
resolucions del govern de la institució.
Destaca especialment el fet que el contingut d’aquesta proposta concreta afecta qüestions que van més
enllà de la present legislatura, raó per la qual el consens és imprescindible.
Pel que fa a les al·legacions, retreu que anteriorment s’han produït casos en què aquestes s’han resolt de
forma negativa en la seva totalitat i és obvi que aquesta decisió no se pot considerar una forma de
consens.
Per acabar reitera el seu compromís, en els termes que ha explicat, i també els advertiments i els retrets
que ha indicat.

Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per devuit vots a favor (PSOE, MÉS per
Mallorca i Podem Mallorca), deu vots en contra (PP) i cinc abstencions (El Pi-Proposta
per les Illes i Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía).
PUNT 11. PROPOSTA D’ACORD DE PLE RELATIU AL RECURS
POTESTATIU DE REPOSICIÓ INTERPOSAT PEL SR. RHA CONTRA
L’ACORD DEL PLE DEL CONSELL DE MALLORCA DE DATA 9
D’OCTUBRE DE 2014 (ES 16/2013).
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Es dóna compte de la següent proposta de la consellera executiva del Departament de
Territori i Infraestructures que diu:
La consellera executiva de Territori i Infraestructures, en ús de les atribucions que li
són conferides per l’article 31 (apartat 2n, lletra e) del Reglament Orgànic del Consell de
Mallorca (aprovat per Acord de Ple de 2 de juliol de 2001; BOIB núm. 102, de 25
d’agost de 2001), sotmet a la consideració de la Comissió Informativa General i de
Comptes, per al seu dictamen previ a l’elevació al Ple del Consell Insular de Mallorca,
la següent proposta d’
ACORD
Atès que en dates 27 i 28 de novembre de 2014 (i amb números 36648 i 8983,
respectivament) va tenir entrada en el registre general del Consell de Mallorca i en el
registre del seu Departament d’Urbanisme i Territori el recurs potestatiu de reposició
interposat pel Sr. RHA contra l’Acord del Ple del Consell de Mallorca de data 9
d’octubre de 2014 i mitjançant la qual s’imposa a l’esmentat Sr. H una sanció consistent
en multa de 17.500,00 € i l’obligació d’abonar al Consell de Mallorca el cost (184,95 €)
derivat de la retirada per aquell de la instal·lació denunciada (ES 16/2013).
Atès l’informe jurídic i proposta de resolució de la tècnica jurídica urbanista de 26
d’octubre de 2015.
Atès l’informe de fiscalització (de conformitat) de la Intervenció Delegada del
Departament de Territori i Infraestructures del Consell de Mallorca de data 23 de
novembre de 2015 (i amb entrada en el registre de dit Departament en data 26 de
novembre de 2015 i amb núm. 7800).
I atesa la proposta d’Acord de Ple de la consellera executiva de Territori i
Infraestructures de data 14 de desembre de 2015.
El Ple del Consell de Mallorca, en ús de les atribucions que li són conferides per
l’article 116 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
Administracions Públiques i del procediment administratiu comú (LRJPAC), i per
majoria simple dels membres presents, ACORDA:
1. ESTIMAR el recurs potestatiu de reposició interposat- en data 27 de novembre
de 2014- pel Sr. RHA contra l’Acord del Ple del Consell de Mallorca de data 9
d’octubre de 2014 i mitjançant la qual s’imposa a l’esmentat Sr. H una sanció
consistent en multa de 17.500,00 € i l’obligació d’abonar al Consell de Mallorca
el cost (184,95 €) derivat de la retirada per aquell de la instal·lació denunciada
(ES 16/2013).
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2. DECLARAR LA CADUCITAT del procediment i ORDENAR L’ARXIU de les
actuacions, amb els efectes prevists en l’article 92 de la LRJPAC.
3. DONAR DE BAIXA els drets reconeguts RD núm. 120140027904 (17.500,00
€) i RD núm. 120140027903 (184,95 €).
4. NOTIFICAR aquesta resolució als interessats, tot adjuntant una còpia de
l’informe jurídic i proposta de resolució de la tècnica jurídica urbanista de 26
d’octubre de 2015.
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per trenta-un vots a favor (PP, PSOE, MÉS per
Mallorca, Podem Mallorca i El Pi-Proposta per les Illes), cap vot en contra i dues
abstencions (Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía).
PUNT 12. PROPOSTA D’ACORD DE PLE RELATIU A LA L’EXPEDIENT
SANCIONADOR EN MATÈRIA DE CARRETERES (ES NÚM. 3/2014),
INCOAT A L’ENTITAT “MALLA, S.A.”
Es dóna compte de la següent proposta de la consellera executiva del Departament de
Territori i Infraestructures que diu:
La consellera executiva Territori i Infraestructures, en ús de les atribucions que li són
conferides per l´article 31 (apartat 2n lletra e) del Reglament Orgànic del Consell de
Mallorca (aprovat per Acord de 2 de juliol de 2001; BOIB núm. 102, de 25
sancionadora (BOCAIB núm. 21, de 17 de febrer de 1994), sotmet a la consideració de
la Comissió Informativa General i de Comptes, per al seu dictamen previ a l’elevació al
Ple del Consell Insular de Mallorca, la següent proposta d’
ACORD
A l’empara del Butlletí de Denúncia emès- en data 9 de maig de 2014 amb núm.
3023 Zelador d’Explotació núm. 005, i mitjançant Resolució del conseller executiu
d’Urbanisme i Territori del Consell de Mallorca de data 24 de febrer de 2015 es va
disposar la incoació d’expedient sancionador contra l’entitat “Malla, S.A..” (amb NIF
núm. A-07015605), per la presumpta comissió d’una infracció contra la Llei 5/1990, de
24 de maig, de Carreteres de les Illes Balears (LCIB; BOCAIB núm. 77, de 26 de juny);
concretament, a la carretera Ma 19, a l´alçada del punt quilomètric 51,000 la col.locació
d´un cartell publicitari (“Lucie Hauri”), en zona rústica, visible des de la carretera d´uns
6 metres d´alçada total i a 4,60 metres de distància del bord de l´asfalt. Dita resolució va
ser notificada en data 5 de març de 2015 en els termes prevists a l’article 8 del Decret
14/1994, de 10 de febrer, mitjançant el qual s’aprovà el reglament del procediment a
seguir en l’exercici de la potestat sancionadora
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Atès l’informe jurídic i proposta de resolució de l’instructor de l’expedient de dia 7
d´octubre de 2015 (registre de sortida núm. 22200) i notificada en data 14 d´octubre de
2015.
Ateses les al·legacions (amb entrada al registre d’aquest Departament en data 6 de
novembre de 2015, i amb núm. 7222) a dita proposta presentades per l’entitat amunt
referida.
Atès l´escrit de dia 12 de novembre de 2015 (amb registre de sortida núm. 7948) en el
qual l´instructor de l´expedient sol.licita al cap de Servei d´Explotació i Conservació de
la Direcció Insular d´Infraestructures i Mobilitat del Consell de Mallorca l´emissió
d´informe complementari relatiu als extrems que ara ens ocupen. Dit informe fou emés
en data 18 de novembre de 2015, i amb registre de sortida núm. 8166
Atès l’informe jurídic de la técnica jurídica urbanista de 11 de desembre de 2015.
I atesa la proposta de la consellera executiva de Territori i Infraestructures de data 14
de desembre de 2015.
El Ple del Consell de Mallorca, en ús de les atribucions que li són conferides per la
Disposició Addicional 6na de la Llei 16/2001, de 14 de desembre, d’atribució de
competències als Consells Insulars en matèria de carreteres i camins, i per majoria
simple dels membres presents, ACORDA:
1. DESESTIMAR les al·legacions a la proposta de resolució de l’instructor de
l’expedient presentades- en data 6 de novembre de 2015- per l’entitat “Malla,
S.A.” (amb NIF núm. A-07015605), tot confirmant íntegrament el contingut
de dita proposta.
2. IMPOSAR a l’entitat “Malla S.A..”, amb NIF núm. A-07015605 , una sanció
de DOTZE MIL EUROS (12.000,00 €), per la comissió d’una infracció
administrativa, amb caràcter de molt greu, contra la Llei 5/1990, de 24 de
maig, de Carreteres de les Illes Balears (LCIB); concretament, per instal.lardins la zona de protecció de la carretera Ma-19 (punt quilomètric 51,00)- una
tanca publicitària que pot posar en perill posar en perill la seguretat del trànsit
en no trobar-se - respecte de la calçada- al manco una vegada i mitja la seva
alçada .
3.
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ORDENAR a l'infractor la demolició, en el termini d’UN (1) MES
comptador des del dia següent al de la notificació del present escrit, de la tanca
publicitària al paràgraf anterior esmentada, amb l’advertència que, en cas
contrari, es procedirà per part d’aquesta Administració a dur a terme
l’execució forçosa de dita demolició, bé mitjançant l’execució subsidiària a
càrrec de l’infractor, bé mitjançant la imposició de multes coercitives.

4. NOTIFICAR aquesta resolució als interessats, tot adjuntant una còpia de
l’informe jurídic i proposta de resolució de l’instructor de l’expedient de dia 7
d´octubre de 2015 així com de l’informe jurídic del la tècnica jurídica
urbanista de dia 11 de desembre de 2015.
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per trenta-un vots a favor (PP, PSOE, MÉS per
Mallorca, Podem Mallorca i El Pi-Proposta per les Illes), cap vot en contra i dues
abstencions (Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía).
PUNT 13. PROPOSTA D’ACORD DE PLE RELATIU A LA L’EXPEDIENT
SANCIONADOR EN MATÈRIA DE CARRETERES (ES NÚM. 5/2014),
INCOAT A L’ENTITAT “GREPSA, S.A.”
Es dóna compte de la següent proposta de la consellera executiva del Departament de
Territori i Infraestructures que diu:
La consellera executiva Territori i Infraestructures, en ús de les atribucions que li són
conferides per l´article 31 (apartat 2n lletra e) del Reglament Orgànic del Consell de
Mallorca (aprovat per Acord de 2 de juliol de 2001; BOIB núm. 102, de 25
sancionadora (BOCAIB núm. 21, de 17 de febrer de 1994), sotmet a la consideració de
la Comissió Informativa General i de Comptes, per al seu dictamen previ a l’elevació al
Ple del Consell Insular de Mallorca, la següent proposta d’
ACORD
A l’empara del Butlletí de Denúncia emès- en data 9 de maig de 2014 amb núm. 3025
Zelador d’Explotació núm. 005, i mitjançant resolució del conseller executiu
d’Urbanisme i Territori del Consell de Mallorca de data 24 de febrer de 2015 es va
disposar la incoació d’expedient sancionador contra l’entitat “Grepsa, S.A..” (amb NIF
núm. A-07029820), per la presumpta comissió d’una infracció contra la Llei 5/1990, de
24 de maig, de Carreteres de les Illes Balears (LCIB; BOCAIB núm. 77, de 26 de juny);
concretament, a la carretera Ma-19, a l´alçada del punt quilomètric 51,000 la
col.locació d´un cartell publicitari en zona rústica, visible des de la carretera d´uns 3,90
metres d´alçada total i a 4,60 metres de distància del bord de l´asfalt. Dita resolució va
ser notificada en data 5 de març de 2015 en els termes prevists a l’article 8 del Decret
14/1994, de 10 de febrer, mitjançant el qual s’aprovà el reglament del procediment a
seguir en l’exercici de la potestat sancionadora (BOCAIB núm. 21, de 17 de febrer de
1994).
Atès l’informe jurídic i proposta de resolució de l’instructor de l’expedient de dia 7
d´octubre de 2015 (registre de sortida núm. 22202) i notificada en data 14 d´octubre de
2015.
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Ateses les al·legacions (amb entrada al registre d’aquest Departament en data 6 de
novembre de 2015, i amb núm. 7224) a dita proposta presentades per l’entitat amunt
referida.
Atès l’informe jurídic de la tècnica jurídic urbanista de dia 11 de desembre de 2015.
I atesa la proposta de la consellera executiva de Territori i Infraestructures de data 14
de desembre de 2015.
El Ple del Consell de Mallorca, en ús de les atribucions que li són conferides per la
Disposició Addicional 6na de la Llei 16/2001, de 14 de desembre, d’atribució de
competències als Consells Insulars en matèria de carreteres i camins, i per majoria
simple dels membres presents, ACORDA:
1. DESESTIMAR les al·legacions a la proposta de resolució de l’instructor de
l’expedient presentades- en data 6 de novembre de 2015- per l’entitat “Grepsa,
S.A.” (amb NIF núm. A-07029820), tot confirmant íntegrament el contingut
de dita proposta.
2. IMPOSAR a l’entitat “Grepsa, S.A.”, amb NIF núm. A-07029820 , una sanció
de NOU MIL EUROS (9.000,00 €), per la comissió d’una infracció
administrativa, amb caràcter de molt greu, contra la Llei 5/1990, de 24 de
maig, de Carreteres de les Illes Balears (LCIB); concretament, per instal.lardins la zona de protecció de la carretera Ma-19 , punt quilomètric 51,00- una
tanca publicitària que pot posar en perill la seguretat del trànsit en no trobar-se
- respecte de la calçada- al manco una vegada i mitja la seva alçada.
3. ORDENAR a l'infractor la demolició, en el termini d’UN (1) MES comptador
des del dia següent al de la notificació del present escrit, de la tanca
publicitària al paràgraf anterior esmentada, amb l’advertència que, en cas
contrari, es procedirà per part d’aquesta Administració a dur a terme
l’execució forçosa de dita demolició, bé mitjançant l’execució subsidiària a
càrrec de l’infractor, bé mitjançant la imposició de multes coercitives.
4.

NOTIFICAR aquesta resolució als interessats, tot adjuntant una còpia de
l’informe jurídic i proposta de resolució de l’instructor de l’expedient de dia 7
d´octubre de 2015 així com de l’informe jurídic de la tècnica jurídica urbanista
de dia 11 de desembre de 2015.

Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per trenta-un vots a favor (PP, PSOE, MÉS per
Mallorca, Podem Mallorca i El Pi-Proposta per les Illes), cap vot en contra i dues
abstencions (Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía).
DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT
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PUNT 14. PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL DE LES TARIFES DE
TRACTAMENT DE GESTIÓ DE RESIDUS URBANS DE MALLORCA PER A
L'ANY 2016.
Es dóna compte de la següent proposta de la consellera executiva del Departament de
Medi Ambient que diu:
Atès l’article 5.2.b) del Pla director sectorial per a la gestió de residus urbans de
Mallorca.
Atès el pacte vuitè de la modificació del contracte de data 21 de maig de 1992 entre el
Consell de Mallorca i Tirme, SA relatiu al servei de gestió de residus urbans de
Mallorca (Acord de Ple de 9 de maig de 2013) i el punt cinquè de l’estudi econòmic
financer annex al contracte.
Atesa la Llei 13/2012, de 20 de novembre, de mesures urgents per a l’activació
econòmica en matèria d’indústria i energia, noves tecnologies, residus, aigües, altres
activitats i mesures tributàries.
Atès l’informe de l’economista de la DIR i l’escrit de la directora insular, ambdós de
data 14 de juliol de 2015, sol·licitant aclariments i documentació complementària
respecte de la proposta de tarifes RSU 2016.
Atès l’escrit de Tirme, SA amb registre d’entrada núm. 22.347, de 10 d’agost de 2015,
presentant una primera proposta de tarifes de RSU pel 2016.
Atès l’escrit de la directora insular de 20 d’octubre de 2015, sol·licitant aclariments i
documentació complementària respecte de la proposta de tarifes RSU 2016.
Atès l’escrit de Tirme, SA, amb registre d’entrada núm. 29.378, de 29 d’octubre de
2015.
Atès l’informe del cap de servei tècnic de la Direcció Insular de Residus i de
l’economista de 23 de novembre de 2015.
Atesa l’audiència al concessionari i la seva resposta de data 9 de desembre de 2015
formulant al·legacions.
Atès l’informe del Cap de Servei Jurídic de la DIR de 10 de desembre de 2015.
Atesos els informes del cap de servei tècnic de la Direcció Insular de Residus i de
l’economista de 10 de desembre de 2015.
Atesa l’audiència al concessionari realitzada el 10 de desembre de 2015 i la seva
conformitat de data 11 de desembre de 2015.
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Atès l’informe del Cap de Servei Jurídic de la DIR d’11 de desembre de 2015.
Atesos els informes d’Intervenció General de 21 de desembre de 2015 i 22 de desembre
de 2015.
Per tot el que s'ha exposat i atès l’article 7.h. del Decret de dia 10 de juliol de 2015, pel
qual es determina l’organització del Consell de Mallorca, la consellera executiva del
Departament de Medi Ambient eleva al Ple del Consell de Mallorca la següent proposta
d'
ACORD
1. Aprovar la revisió ordinària de la tarifa RSU per l’exercici 2016 per un import
de 135,43€/tona (IVA del 10% exclòs).
2. Aprovar la revisió extraordinària de la tarifa RSU per l’exercici 2016 que suposa
la minoració de 4,09€/tona (IVA del 10% exclòs), per variació en la gestió dels
costos prefixats per a l’explotació de les distintes instal·lacions, en base al punt
vuitè de l’Estudi Econòmic Financer annex a la modificació del contracte de 21
de maig de 1992 amb Tirme, SA, relatiu al servei de gestió de residus urbans de
Mallorca (Acord de Ple de 9 de maig de 2013).
3. En conseqüència de tot l’anterior, aprovar inicialment la tarifa de tractament dels
residus sòlids urbans per a l'any 2016 per import de 131,34€/tona (IVA del 10%
exclòs).
4. Aprovar la revisió ordinària de la tarifa específica pel tractament dels llots
procedents d’estacions depuradores d’aigües residuals per l’exercici 2016 per un
import de 97,62€/tona (IVA del 10% exclòs).
5. Aprovar la revisió extraordinària de la tarifa específica pel tractament dels llots
procedents d’estacions depuradores d’aigües residuals per l’exercici 2016 que
suposa la minoració de 15,81€/tona (IVA del 10% exclòs), per variació en la
gestió dels costos prefixats per a l’explotació de les distintes instal·lacions, en
base al punt vuitè de l’Estudi Econòmic Financer annex a la modificació del
contracte de 21 de maig de 1992 amb Tirme, SA, relatiu al servei de gestió de
residus urbans de Mallorca (Acord de Ple de 9 de maig de 2013).
6. En conseqüència dels dos punts anteriors, aprovar inicialment la tarifa específica
pel tractament dels llots procedents d’estacions depuradores d’aigües residuals
per a l'any 2016 per import de 81,81€/tona (IVA del 10% exclòs).
7. Aprovar inicialment la tarifa específica pel tractament de les restes d’animals
morts i d’escorxador que provenen del sector primari, incloent-hi els MER, i
també de la indústria càrnia en general per import de 116,01€/tona (IVA del
10% exclòs), que els usuaris del servei públic han d’abonar a l’empresa
concessionària la qual, en tot moment, haurà de mantenir vigent l’autorització
administrativa per realitzar el tractament.
8. Aprovar una bonificació del 55% sobre la tarifa general (condicionada a
l’aprovació del punts primer, segon i tercer del present acord tarifa RSU de
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131,34€/tona), en aplicació del que preveu l’article 17.4 de la Llei 13/2012,
resultant una tarifa específica bonificada per import de 43,77€/t, IVA del 10%
exclòs.
9. En cap cas, l’aplicació de la bonificació anterior podrà suposar un increment de
la tarifa general aplicable al servei de gestió dels residus urbans de Mallorca.
10. Sotmetre el present acord a exposició pública per un període de 20 dies hàbils
comptadors a partir de l’endemà de la publicació en el Butlletí Oficial de les
Illes Balears en aplicació de l’article 86 de la Llei 30/1992, de règim jurídic de
les administracions públiques i del procediment administratiu comú. Durant
aquest període l’expedient estarà a disposició dels interessats a la Direcció
Insular de Residus del Departament de Medi Ambient, c/ General Riera , 111 de
Palma de Mallorca. Aquest Acord aprovatori serà considerat com a definitiu si
no es produeixen reclamacions en contra durant el termini d'exposició pública i
entrarà en vigor a partir de la publicació de l’aprovació definitiva al Butlletí
Oficial de les Illes Balears.
11. Durant el període d’exposició pública es donarà audiència per un termini de 15
dies hàbils, en aplicació de l’article 84 de la Llei 30/1992, del règim jurídic de
les administracions públiques i del procediment administratiu comú i de l’article
18 de la Llei 13/2012, als productors dels llots, que són les entitats gestores de
les estacions depuradores d’aigües residuals, a més del dret que tenen a formular
al·legacions en el període d’informació pública.
12. Una vegada aprovades definitivament les tarifes esmentades en els punts
anteriors corresponents a l’any 2016, aquestes romandran vigents mentre no
siguin objecte de revisió.

La Sra. ESPEJA (consellera executiva de Medi Ambient) explica la proposta.
Indica que se presenta la proposta d’aprovació inicial de les tarifes de tractament de gestió de residus
urbans de Mallorca per a 2016.
Explica que aquest acord inclou tres tarifes i les explica tot seguit.
La primera és la RSU (de residus sòlids urbans) i com és sabut queda congelada en 131,34 €/tona.
La segona és la tarifa específica per al tractament dels llots procedents d’estacions depuradores d’aigües
residuals, i queda en 81 €/tona; s’apuja un 3,79% respecte a l’anterior i representa un increment de 3
euros.
La tercera és la tarifa específica per al tractament de les restes d’animals morts i els dels escorxadors que
provenen del sector primari, inclosos els MERS i la indústria càrnia en general; queda establerta en 43,77
€/tona i s’apuja un 10% .
Informa que el càlcul de la tarifa se basa en el contracte signat entre el Consell de Mallorca i l’empresa
concessionària Tirme l’any 1992, modificat l’any 2013 en el sentit que ha de ser un valor de mutu acord
entre el Consell de Mallorca i l’empresa concessionària seguint la fórmula que s’hi integra. Aquesta
fórmula té vint-i-cinc variables, que es poden veure detallades a l’informe tècnic de l’expedient que se
presenta al Ple.
Assenyala que la tarifa és un càlcul de futur, és una previsió; l’estimació del càlcul de la tarifa correspon
al període comprès entre l’1 de juny de 2015 i el 30 de maig de 2016, raó per la qual es fa difícil calcular
al 100% allò que passarà. L’augment de les dues tarifes específiques (la dels fangs i la de deixalles
d’origen animal) és degut al fet que a l’hora de fer la previsió no se va encertar la quantitat exacta de les
entrades durant l’any. Aquest és el motiu del canvi i per aquest motiu quan s’ha tornat a estabilitzar la
tarifa aquesta augmenta.
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Observa que la documentació demostra que hi ha hagut dues audiències a Tirme, en la primera de les
quals l’empresa plantejava tres aspectes a modificar i en la segona ja hi estava d’acord, per la qual cosa
s’ha seguit el procés.
Informa que els aspectes que l’empresa Tirme volia modificar eren aquests:
En primer lloc, distribuir proporcionalment els ingressos obtinguts per la venda d’energia de les línies 3 i
4 en les tarifes de fangs i d’origen animal. Explica de forma detallada els criteris establerts i comenta que
aquesta modificació va semblar encertada, raó per la qual l’economista en va fer un informe favorable.
La segona petició era incloure en el càlcul les despeses de taxes per a visats, llicències i permisos.
Assenyala que sobre aquesta qüestió no hi estan d’acord, perquè generaria un increment de la tarifa i va
en contra de l’interès general. Atès que el contracte no especificava aquest punt de forma clara, el jurista
del Consell de Mallorca en va fer un informe desfavorable. En una segona audiència, Tirme ha acceptat
aquesta decisió concreta.
En tercer lloc, Tirme explica el canvi en el concepte de variabilitat de costos, un dels 25 paràmetres de la
tarifa, que va aparèixer en les dues darreres tarifes (2014 i 2015). En els dos darrers anys Tirme va
considerar que podia reduir costos en una quantia de 5 M€, i per a la tarifa d’enguany se varen establir els
mateixos costos, però Tirme va al·legar que ara mateix aquesta quantitat només podia ser de 3 M€. En
aquest cas concret s’han vist obligats a acceptar-ho, perquè tal i com informa el jurista del Consell de
Mallorca aquesta és una mesura extraordinària i anual i s’ha d’acceptar com la proposta que Tirme marca
per a aquest any.
Indica que, pel que fa als paràmetres destacats en aquest càlcul de tarifa, s’ha fet una previsió molt
prudent (ni s’han estimat més tones, ni se n’han estimat més que les de l’any passat) i atès que la meitat
del període ja ha transcorregut se pot comprovar que de moment la previsió és molt encertada. S’ha de
considerar també que hi ha variables que no se poden controlar, com és el cas de l’euribor, l’IPC i el preu
del gasoil, però reitera que consideren que tot i això la previsió serà prou encertada.
Tot seguit se refereix al canvi que ha incorporat l’empresa Tirme, en el sentit que abans la tarifa se reduïa
en 5 M€ mentre que ara la redueix en 3 M€.
Quant a la venda d’energia elèctrica, destaca que aquest és un punt important perquè s’ha produït un
canvi positiu respecte a la tarifa anterior, en el sentit que per a les tarifes anteriors la venda d’energia
elèctrica es comptava només allò que es referia a les línies 3 i 4, mentre que ara també s’inclouran en el
còmput les línies 1 i 2.
Comenta que les tarifes de 2014 i de 2015 inclouen un prorrateig del dèficit de 38 M€ que va existir
perquè s’havien d’haver revisat les tarifes de 2012 i de 2013, la qual cosa determina que fins a l’any 2041
s’hauran d’incrementar a la tarifa 1,2 M€.
Sobre el concepte CDR comenta que, atès que el còmput de la tarifa de 2016 és des de juny 2015 fins a
maig de 2016, han entrat tones de fems d’Irlanda i d’Itàlia fins a novembre de 2015, que representen 3
M€.
D’altra banda, hi ha un superàvit en la tarifa de residus de 2015. La previsió de l’any passat va estimar
menys entrades de les que realment han entrat (entrades procedents de Menorca, no previstes) la qual cosa
ha generat un superàvit de 900.000 €, que afavoreix positivament la tarifa de 2016.
El Sr. PONS (Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía) intervé a continuació.
Diu que el seu Grup lamenta dos fets, que explica tot seguit.
En primer lloc, retreu que en el Ple se facin promeses en el sentit que les tarifes no s’apujaran i després no
sigui així.
Tot i que és evident que la tarifa de residus sòlids urbans és la més mediàtica, i la més difícil d’explicar si
s’augmenta, per bé que el seu Grup s’alegra pel fet que no s’hagi apujat sí que vol deixar constància del
seu desacord amb la Sra. Espeja pel fet que faci promeses que en realitat no depenen de gestió que ella
faci, sobre aquesta qüestió concreta.
Considera que s’enganya la gent, quan se fan promeses que no se poden complir.
El Sr. PASTOR (El Pi-Proposta per les Illes) intervé tot seguit.
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Demana a la Sra. Espeja quines són les gestions que ha fet amb els responsables dels ajuntaments afectats.
Fa notar que sembla que en el Ple s’aproven tarifes que no afecten als ajuntaments de Mallorca, i no és
així. Ho explica tot seguit.
Pel que fa al tractament de fangs, existeixen depuradores sobre les quals el Govern balear, a dia d’avui,
encara no n’ha volgut assumir la gestió. És el cas de les depuradores de Sant Llorenç, Manacor, Calvià,
Palma, entre d’altres; fa notar que la gent d’aquests municipis paguen els imposts i el cànon de
sanejament que, en teoria, ha de servir per al manteniment de les depuradores i han de pagar també per al
tractament dels fangs. Diu que no és just que existeixi aquesta diferència entre la ciutadania d’uns i altres
municipis.
Observa que aquesta situació és recent – de dos o tres anys enrere– i recorda que abans era el Consell de
Mallorca qui assumia aquests costos i que ara també ho fa el Govern balear. També indica que quan se
deia que no s’apujava la tarifa de tractament de residus no ho feien directament les tarifes però se cobrava
allò que no se cobrava abans; ara el Govern balear té menys doblers per al manteniment de les
depuradores, i els ajuntaments han de pagar aquest tractament amb els seus propis recursos.
Diu que, per aquestes raons, el seu Grup no està d’acord amb aquest augment, perquè és injust. Anuncia
que presentarà una moció en aquest sentit, perquè se faci justícia i tots els ajuntaments de Mallorca rebin
el mateix tractament i espera aconseguir el suport de l’equip de govern.
Indica que també votarà en contra de l’augment de la tarifa del tractament dels residus d’origen animal,
perquè és abusiva; explica detalladament en què basa aquesta afirmació i assegura que n’és coneixedor
directe de totes les complicacions que representa, per raó de la seva anterior gestió com a batle de
l’Ajuntament de Manacor.
Consegüentment, demana a la Sra. Espeja quines són exactament, les reunions que mantingut amb els
batles dels ajuntaments de Mallorca que tenen escorxadors en el seu municipi i que se veuran afectats
directament perquè hauran de pagar la tarifa del tractament dels fangs.
Per acabar, puntualitza que allò que pretén és saber si els ajuntaments ho han acceptat, perquè si fos així
el seu Grup canviaria el sentit del seu vot. Insisteix en la seva petició, perquè vol conèixer el parer dels
batles sobre aquesta qüestió concreta.
La Sra. SOLER (PP) intervé tot seguit.
Diu al president que lamenta molt que ell no hi fos present, en la reunió de la darrera comissió
informativa. Fa notar que el conseller o consellera de cada departament té l’obligació d’informar sobre les
propostes que se presentaran en el Ple i que els seus companys de partit que varen assistir a l’esmentada
reunió estan astorats davant l’actitud de la Sra. Espeja, perquè no va explicar res: no va dir que la tarifa de
residus s’apujava, sinó que va haver de telefonar a un company seu per dir-li que s’havia equivocat i que
també augmentava, la tarifa dels MERS.
Fa avinent al president que no tothom serveix per fer de conseller del Consell de Mallorca. Observa que
les explicacions que ha donat avui en el Ple les havia de donar en l’anterior comissió informativa, mentre
que aquell dia va enganyar les persones que hi assistiren. Reitera que no va dir que augmentava la tarifa
dels MERS, sinó que augmentava la tarifa del tractament de fangs a causa d’un mal càlcul fet
anteriorment, i va mantenir la tarifa de residus urbans.
Demana al president de la institució que el seu equip de govern faci una gestió seriosa i més que mai quan
se tracta del tractament dels residus, perquè no és això el que s’ha vist.
Tot seguit fa una referència a l’article 18 de la Llei 13/2012 de 20 de novembre, de mesures urgents; el
llegeix textualment per fer notar que els productors dels fangs han de participar en el procés, com entitats
gestores de les estacions depuradores d’aigües residuals. Per aquesta raó, demana a la Sra. Espeja quantes
reunions ha mantengut amb aquestes entitats i quina ha estat la resposta de l’entitat Abaqua, com a
màxima productora de fangs.
Diu que el seu Grup, com a qüestió prèvia, planteja a la Secretaria General o a la Presidència de la
institució el seu parer, en el sentit que s’hauria d’haver notificat a totes les entitats, per carta certificada,
expressant quina és exactament la proposta, per tal de permetre’ls participar en la correcta elaboració
d’aquesta proposta.
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Torna a dir que aquestes entitats no hi ha participat, raó per la qual fa una sèrie d’observacions
relacionades amb la forma en què s’hauria de fer la votació tot seguit, atès que el criteri anterior era que la
tarifa s’havia d’aprovar globalment. Planteja que se faci votació separada de les diverses tarifes o bé que
aquesta proposta quedi sobre la taula, si no se garanteix que s’ha notificat com s’ha calculat la tarifa a
totes les entitats productores de fangs.
Tot i això, afirma que la Sra. Espeja fa el paperot, perquè havia promès que congelaria les tarifes i no ho
ha fet, i en el cas en què ho fet –la de residus sòlids urbans– ha estat possible gràcies a la importació de
combustible.
Fa també una sèrie de retrets al Grup Podem Mallorca, perquè amb la seva política augmenta la quantitat
dels impostos que afecten el dia a dia de la ciutadania.
Tot seguit esmenta determinades discrepàncies que ja va mantenir durant la passada legislatura sobre la
tarifa de fangs amb la Sra. Mercedes Garrido (PSOE), actual consellera executiva de Territori i
Infraestructures d’aquesta institució. Explica detalladament com se calcula, a quins conceptes afecta i
quines seran les conseqüències de la decisió que se proposa.
Atesa la situació a què s’ha arribat, al seu parer, demana a la Sra. Espeja com pensa cobrar aquesta tarifa,
i li fa avinent que comença “la casa pel terrat”, que no saben gestionar l’àrea de residus i que les seves
decisions afecten negativament la pagesia de Mallorca.
Tot seguit ho concreta en una sèrie de retrets sobre exemples concrets, com ara no haver tengut cap
contacte amb els ramaders de Felanitx, ni amb els responsables de l’escorxador de Manacor. Considera
que és just el contrari de la participació ciutadana a què s’ha referit la Sra. Espeja en el punt anterior, per
la qual cosa torna a demanar al President que la gestió dels residus se faci amb seny, en comptes de
capficar-se en tornar enrere tot el que va fer el Partit Popular.
Esmenta tot el que se va fer durant la passada legislatura sobre aquesta qüestió concreta i destaca que se’n
va obtenir el consens de totes les entitats productores de fangs, amb Abaqua, amb totes els ramaders i
amb el Govern balear. Diu que ara, en canvi, en mig any ho han desfet tot.
Mostra preocupació pel fet que l’actual gestió estigui en mans de la Sra. Espeja. Diu al President que no
tot han de ser audiències públiques, ni fotografies de premsa, perquè el resultat d’aquest estil de govern és
un vaixell que va a la deriva. També li demana que aturi el procediment que s’aplica, que no s’apugin les
tarifes i fa l’oferta d’ajudar l’equip de govern en els càlculs que són pertinents, si és que aquest desconeix
com fer-ho.
Per acabar, demana expressament que aquesta proposta quedi damunt la taula, per incompliment de
l’article 18 de la llei 13/2012 de 20 de novembre.
La Sra. ESPEJA respon tot seguit.
Retreu a la Sra. Soler que no escolti les seves explicacions; si ho hagués fet, sabria que l’augment de les
dues tarifes és degut a l’anterior previsió, que se va fer de forma incorrecta. En conseqüència demana qui
és la que gestiona bé, ella o la Sra. Soler.
Insisteix a destacar a la Sra. Soler que l’únic motiu pel qual s’incrementen ambdues tarifes és perquè la
previsió de l’any anterior no se va fer correctament. Li fa notar que ella no li farà el mateix tipus de retret,
perquè és del tot normal que s’hagi de fer un reajustament dels càlculs per part del personal tècnic.
Diu que tot se basa en una previsió, en la qual s’han de considerar vint-i-cinc paràmetres, i reitera que
l’únic motiu de l’augment de les tarifes és que la previsió feta no coincideix amb dades reals actuals
perquè el paràmetre referit a la quantitat de tones de fangs que havien d’entrar ha canviat; el motiu
d’aquest canvi també té una explicació: Abaqua i els ajuntaments, que han de pagar aquesta tarifa, han
vist que com més s’assequin els fangs menys tones representa i menys hauran de pagar.
En conseqüència, atès que només existien dues tarifes, i que la tarifa de l’any passat se va calcular sobre
la base de les tones dels anys anteriors, és clar que si les tones de fangs de 2015 eren més seques, la
quantitat total ha estat inferior i en la previsió d’aquest any s’ha de compensar allò que se va fer malament
en la previsió de l’any passat.
Assegura a la Sra. Soler que és aquesta, l’única resposta a la seva anterior intervenció; és una resposta
purament tècnica, raó per la qual li demana que no hi afegeixi demagògia, perquè sap prou bé com
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funciona aquest tipus de gestió. Afirma, per aquesta raó, que la mentidera és la Sra. Soler i li retreu que
vulgui capgirar les coses per confondre la gent.
També refusa que la Sra. Soler afirmi que l’equip actual no compleix la legalitat, perquè tot allò que ha
retret és precisament l’audiència que s’ha de fer a totes les entitats a qui afecta i consta a la proposta
d’aprovació, en el punt 11.
Diu a la Sra. Soler que sembla mentida que després de tants d’anys de gestió, encara s’equivoqui sobre
aquestes qüestions. Assegura que la llei se compleix, i es mostra convençuda que tant la interventora
general com el secretari general del Consell de Mallorca poden corroborar aquesta afirmació.
Es mostra espantada davant els comentaris de la Sra. Soler, que pretenen demostrar que ella fa una mala
gestió de les seves competències, al capdavant del Departament de Medi Ambient. Fa avinent que la Sra.
Soler coneix perfectament quins són, els tràmits que cal fer en tot moment, i si no ho sap és encara més
greu, perquè ha gestionat aquest departament durant anys, mentre que l’equip actual el gestiona des de fa
només sis mesos.
Reitera que la Sra. Soler ha fet afirmacions que no pertoca fer.
A continuació respon a la intervenció del Sr. Pastor.
Expressa el seu acord amb ell pel que fa a la gran complexitat de càlcul d’ambdues tarifes. Li fa notar que
el fet que siguin vigents només des de l’any 2014, implica –sobretot per a la tarifa dels fangs– una gestió
molt més complexa. Assegura que n’han de parlar, amb els responsables de tots els ajuntaments, i que ja
està plantejada la celebració d’unes meses temàtiques sobre la gestió dels residus, amb experts i els
membres als quals afectin aquestes qüestions.
Diu que s’ha tirat endavant amb l’aprovació de les tarifes perquè l’únic canvi que existia era de caire
tècnic i la situació era la que ha descrit abans. A partir d’ara mantendran les reunions a què s’ha referit,
per decidir com s’ha de concretar el càlcul de les tarifes següents.
El Sr. PASTOR intervé tot seguit.
Atès que la Sra. Espeja ha dit que dues de les tarifes depenen de criteris de caire tècnic, puntualitza que es
deu referir a les tres tarifes, de forma que la que queda congelada també deu ser gràcies al personal tècnic;
fa notar que no deu ser que les que s’apugen sigui a causa dels tècnic i les que se congelen sigui gràcies a
la gestió de la Sra. Espeja.
Assenyala que a dia d’avui els ajuntaments que han treballat com pertoca, ja han aprovat els seus
pressuposts i han fet les oportunes previsions del que hauran de pagar en concepte de tractament de
residus.
Torna a retreure a la Sra. Espeja que no hagi parlat amb els responsables dels ajuntaments als quals afecta
aquesta qüestió i destaca les conseqüències econòmiques negatives que se’n derivaran; coneixeran per la
premsa la notícia de l’augment de les tarifes, però ningú no els ha consultat ni advertit res abans de tancar
els seus pressuposts, per la qual cosa n’hauran de fer una modificació puntual tot just un mes després
d’haver-los aprovat, eliminant partides d’inversions, de serveis socials, etc per destinar els doblers a pagar
l’augment de les tarifes.
Insisteix a destacar que avui s’aprova en el Ple de la institució sense fer-ne cap notificació prèvia als
ajuntaments. Demana si és aquesta, la línia d’actuació que pensa seguir l’equip de govern del Consell de
Mallorca i exposa al President una sèrie de reflexions relacionades amb els problemes que aquesta
actuació ocasiona, alhora que li demana que recondueixi la situació que s’ha creat.
Lamenta el to en què s’ha hagut d’expressar i demana a la Sra. Espeja que treballi més sobre aquesta
qüestió, i un canvi en la seva actitud, un tarannà més dialogant que li permeti alhora conèixer els
problemes dels ajuntaments de primera mà.
Per acabar es mostra del tot convençut, per les raons que ha explicat, que a dia d’avui no se treballa en la
direcció correcta.
La Sra. SOLER intervé tot seguit.
Reitera l’incompliment de l’article 18 de la llei 13/2012 a què s’ha referit abans, el llegeix textualment i
ho planteja com a qüestió prèvia.
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Fa notar que si avui s’aprova inicialment l’augment de la tarifa i passa a la fase d’exposició pública, és
clar que no els garanteix res a les entitats productores de fangs.
Per les raons que ha explicat, demana que aquesta proposta quedi damunt la taula, que se convoquin les
reunions necessàries per donar les informacions tal i com pertoca i que s’informi de les conclusions a què
s’ha arribat.
Fa avinent a la Sra. Espeja que les previsions sobre les tones de residus a què s’ha referit tampoc no se
complien quan se va iniciar la passada legislatura i ella gestionava aquesta àrea. Li explica aspectes
concrets per demostrar que les circumstàncies específiques varen obligar a prendre decisions concretes,
com ara la d’importar combustible de fora.
Refusa el plantejament que ha fet la Sra. Espeja durant la seva intervenció. Explica els motius pels quals
el considera incorrecte i afirma que aquesta en té un desconeixement total de la gestió que en pertoca fer.
Li retreu que no hagi cercat solucions per no haver d’apujar la tarifa, perquè d’aquesta forma està
incrementant la pressió fiscal i contributiva sobre el sector pagès i el sector ramader.
Per acabar, reitera una vegada més tots els advertiments i els retrets anteriors.
La Sra. ESPEJA respon tot seguit.
Accepta que ha estat un error seu el fet de no haver-se reunit amb els responsables dels ajuntaments. En
canvi, informa que sí que se va reunir amb els responsables de l’entitat Abaqua, que és la més gran
productora de fangs. Tot i això, entén que una cosa no justifica l’altra, i admet l’error.
Observa que és cert que fa poc temps que gestiona aquesta àrea, i que hi ha coses que s’han de corregir i
millorar. Considera que la crítica de la Sra. Soler és constructiva i positiva i assegura que la tendrà en
compte.
Respon al Sr. Pastor que, certament, el caràcter tècnic de les tarifes afecta les tres, però quan ella ha fet
els comentaris en qüestió estava concretant els aspectes tècnics de les dues tarifes específiques que
s’apujaven i no ha concretat els de la tarifa de residus sòlids urbans perquè aquesta no s’apuja.
Assegura que la gestió se fa correctament, des del punt de vista legal. Retreu que la Sra. Soler s’expressi
com si ara l’equip de govern gestioni aquesta àrea de forma diferent, perquè se segueixen les pautes de
sempre (aprovació inicial i audiència a les entitats interessades). Diu a la Sra. Soler que sembla mentida
que faci comentaris sobre aspectes que sap que s’han fet perfectament i quan li retreuen ho negui, com si
sabés més que la interventora general de la institució. Opina que és increïble, que la Sra. Soler persisteixi
en aquesta actitud.
També li diu que coneixen prou bé el motiu del descens del nombre de tones de fangs, i afirma que
treballen intensament per cercar solucions per no haver d’apujar la tarifa.
Mostra un gràfic de la fórmula que s’aplica per fer el càlcul de la tarifa, per demostrar quines són les
bases tècniques dels vint-i-cinc paràmetres que s’han de considerar. Alhora, insisteix a dir-li que si un
d’aquests paràmetres és el nombre de tones concretes, és clar que hagi afectat el resultat final.
Per acabar afirma que aquesta variable és l’única que ha afectat la tarifa, i que no s’ha produït cap altre
canvi.
El PRESIDENT dóna la paraula al secretari general perquè expressi el seu parer sobre aquesta qüestió.
El Sr. MAS (secretari general del Consell de Mallorca) assenyala que la Sra. Soler planteja un tema de
caire jurídic que és objecte d’interpretació.
Diu que lamenta no compartir el seu criteri. Admet que l’article 18 de la Llei 13/2012 és objecte
d’interpretació, com és el cas de qualsevol qüestió jurídica. Per bé que gairebé tot és opinable, creu que en
aquest cas tot i ser cert que no s’ha donat participació als productors de fangs, també és cert que ens
trobam en una aprovació inicial i que el propi acord, tal i com ha esmentat la Sra. Espeja, indica que
durant la fase d’exposició pública se donarà audiència als productors dels fangs.
En conseqüència, opina que no es crea a aquestes entitats cap tipus d’indefensió en aquest sentit. Cosa
diferent és la petició que ha fet la Sra. Soler en el sentit que aquesta proposta quedi damunt la taula, que
haurà de ser objecte de votació.
La Sra. SOLER intervé tot seguit.
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S’alegra pel canvi de criteri de la Secretaria General i de la Intervenció del Consell de Mallorca. Recorda
que els dos anys en què el Partit Popular va presentar tarifa específica la Intervenció d’aquesta institució
els va obligar a notificar-ho a les entitats afectades, per carta certificada i abans de l’aprovació inicial.
Comenta que no és el primer canvi que s’ha fet i que li sembla bé si és per una qüestió d’agilitat en la
tramitació dels expedients.
El PRESIDENT recorda a la Sra. Soler que és amb l’equip de govern, amb qui ha de debatre, no amb la
Secretaria General ni amb la Intervenció de la institució, perquè només s’ha demanat el seu parer sobre
una qüestió que és purament jurídica i pertoca al personal tècnic indicar què s’ha de fer.
El Sr. MAS puntualitza que desconeix, si en el cas d’anys anteriors s’havia donat audiència o no a les
entitats esmentades, però sí que pot afirmar que el cap del Servei Jurídic de Medi Ambient acaba d’enviar
un missatge per WhatsApp en el qual indica que sempre s’ha fet igual.
La Sra. MONTEJO (interventora general) intervé tot seguit.
Afirma també que se pot comprovar en el BOIB en el qual se va publicar l’any passat l’aprovació inicial
de la tarifa. Diu que se va fer exactament el mateix que en el cas de la proposta que avui se sotmet a
l’aprovació del Ple. Indica que ho acaba de llegir ara mateix.
La Sra. SOLER diu al president que li farà arribar l’expedient de l’any passat. Tot i això, atès que el cap
del Servei Jurídic no és el mateix d’abans, en parlaran en un altre moment.

Sotmesa la proposta de deixar el punt damunt la taula, es rebutja per dotze vots a favor
(PP i Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía), devuit vots en contra (PSOE, MÉS per
Mallorca i Podem Mallorca) i tres abstencions (El Pi-Proposta per les Illes)
Sotmesos els punts 1, 2 i 3 a votació, s’aproven per unanimitat.
Sotmesos els punts 4, 5 i 6 a votació, s’aproven per devuit vots a favor (PSOE, MÉS per
Mallorca i Podem Mallorca), cap abstenció i quinze vots en contra (PP, El Pi-Proposta
per les Illes i Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía).
Sotmesos els punts 7, 8 i 9 a votació, s’aproven per devuit vots a favor (PSOE, MÉS per
Mallorca i Podem Mallorca), cap abstenció i quinze vots en contra (PP, El Pi-Proposta
per les Illes i Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía).
Sotmesos els punts 10, 11 i 12 a votació, s’aproven per unanimitat.
DEPARTAMENT DE MODERNITZACIÓ I FUNCIÓ PÚBLICA
PUNT 15. RECUPERACIÓ DE LA PAGA EXTRAORDINÀRIA ADDICIONAL
DELS MEMBRES I ALTS CÀRRECS DE LA CORPORACIÓ.
Es dóna compte de la següent proposta de la consellera executiva del Departament de
Modernització i Funció Pública que diu:
Atès que per acord del Ple de la Corporació, adoptat en la sessió celebrada dia 26 de
juliol de 2012, es va aprovar la reducció de les retribucions i indemnitzacions dels
membres de la Corporació, alts càrrecs i personal eventual, tant del Consell de Mallorca,
com de l’IMAS, l’IEHM, el Teatre Principal, i demés entitats del sector públic
dependent d’aquest Consell, en la quantia equivalent a l’establerta a l’article 4 del RDL
20/2012.
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Atès el que s’estableix a l’article 1 del Reial Decret-llei 10/2015, d’11 de setembre, pel
qual es concedeixen crèdits extraordinaris i suplements de crèdit en el pressupost de
l’Estat i s’adopten altres mesures en matèria d’ocupació pública i d’estímul a
l’economia, en relació amb la recuperació de la paga extraordinària i addicional del mes
de desembre de 2012 per part del personal del sector públic.
Atès el que s'estableix a la disposició addicional número 12 de la Llei 48/2015 de 29
d'octubre, de Pressuposts Generals de l'Estat per a l'exercici 2016.
Atès que a l’esmentat precepte ja es troba inclòs el personal eventual, aquesta
Presidència, en ús de les atribucions conferides, eleva al Ple per a la seva aprovació la
següent
PROPOSTA D’ACORD
1- Abonar als membres de la Corporació i alts càrrecs als quals es fa referència a l’acord
del Ple de dia 26 de juliol de 2012 les quantitats que corresponguin en concepte de
recuperació dels imports efectivament deixats de percebre com a conseqüència de la
supressió de la paga extraordinària i de la paga addicional de complement específic o
pagues addicionals equivalents, corresponents al mes de desembre de 2012, amb l’abast
i els límits que preveu l’article 1 del Reial Decret-llei 10/2015, d’11 de setembre, pel
qual es concedeixen crèdits extraordinaris i suplements de crèdit en el pressupost de
l’Estat i s’adopten altres mesures en matèria d’ocupació pública i d’estímul a
l’economia.
2- Abonar als membres de la Corporació i alts càrrecs als quals es fa referència a l’acord
del Ple de dia 26 de juliol de 2012 les quantitats que corresponguin en concepte de
recuperació dels imports efectivament deixats de percebre com a conseqüència de la
supressió de la paga extraordinària i de la paga addicional de complement específic o
pagues addicionals equivalents, corresponents al mes de desembre de 2012, amb l’abast
i els límits que preveu la disposició addicional número 12 de la Llei 48/2015 de 29
d'octubre, de Pressuposts Generals de l'Estat per a l'exercici 2016.
3- Establir els efectes del present acord de la següent forma: per al punt número 1,
l'abonament es durà a terme en la nòmina del mes de gener de 2016, i en el cas de no ser
possible es durà a terme en la del mes de febrer de 2016. Per al punt número 2,
l'abonament es durà a terme en la nòmina del mes de març de 2016.
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat.
II) PART DE CONTROL
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PUNT 16. DECRETS I RESOLUCIONS PER DONAR-NE COMPTE
a) RELACIÓ DE DECRETS I RESOLUCIONS ADOPTATS DES DE LA DARRERA
SESSIÓ PLENÀRIA.
S’ajunta com annex la relació de decrets
Es donen per assabentats.
b)RELACIÓ DE LES RESOLUCIONS DE LES MODIFICACIONS DE CRÈDITS
RESOLUCIONS CONSELLERS
DEPARTAMENT

DATA
RESOLUCIÓ

TEMA

COMENTARI

DESTINATARI

IMPORT

DEPARTAMENT
ECONOMIA I HISENDA

04/12/15 MODIFICACIÓ DE CRÈDITS RESOLUCIÓ APROVACIÓ
EXPEDIENT NÚM.23 DE
MODIFICACIÓ DE CRÈDITS EN EL
PRESSUPOST DE CONSELL DE
MALLORCA 2015 (TR06/2015)

CONSELL DE MALLORCA

246.000,00

DEPARTAMENT
ECONOMIA I HISENDA

04/12/15 MODIFICACIÓ DE CRÈDITS RESOLUCIÓ APROVACIÓ
EXPEDIENT NÚM.24 DE
MODIFICACIÓ DE CRÈDITS EN EL
PRESSUPOST DE CONSELL DE
MALLORCA 2015 (ROM06/2015)

CONSELL DE MALLORCA

26.676.899,90

DEPARTAMENT
ECONOMIA I HISENDA

21/12/15 MODIFICACIÓ DE CRÈDITS RESOLUCIÓ APROVACIÓ
EXPEDIENT NÚM.5 DE
MODIFICACIÓ DE CRÈDITS EN EL
PRESSUPOST DE L'INSTITUT DE
L'ESPORT HÍPIC DE MALLORCA

INSTITUT DE L'ESPORT HÍPIC
DE MALLORCA

Es donen per assabentats.
MOCIONS IMPULSORES O DE TRÀMIT I DE CARÀCTER IDEOLÒGIC
PUNT 17. MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUPO CIUDADANOS (PARTIDO
POR LA CIUDADANIA) DEL CONSELL DE MALLORCA SOLICITANDO LA
CREACIÓN DE UNA COMISIÓN PERMANENTE DE BIENESTAR ANIMAL.
Es dóna compte de la següent moció:
En su momento, nosotros pensábamos que sus partidos tenían una especial sensibilidad
con el mundo animal, en concreto con el abandono de perros y gatos, pero nos estamos
dando cuenta muy a nuestro pesar que es mas de lo mismo, en 6 meses, este Consell no
ha movido ni un dedo para favorecer el bienestar de nuestros animales abandonados. A
parte de una declaración de intenciones, más bien mediática, que no práctica, nada ha
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156.000,00

mejorado en los centros de protección dependientes de este Consell ni en las
protectoras.
Debemos tomar cartas en este asunto, lo antes posible, es muy lamentable la situación y
es un problema tanto moral como sanitario.
En nuestra moción les queremos solicitar que, de una vez por todas, tomemos cartas en
el asunto y creemos una mesa redonda, donde se escuche a todas las partes implicadas
sin demonizar a nadie e intentemos solucionar los graves problemas que padecen los
animales abandonados.
Por todo ello desde el grupo Ciudadanos del Consell presentamos a debate el siguiente.
ACUERDO
1- Crear una Comisión Permanente de Bienestar Animal
en un plazo máximo de 6 meses.
2-

Invitar y Hacer participe a todas las partes implicadas en este tema
(veterinarios, centros de protección dependientes del Consell, protectoras
privadas, criadores, vendedores, voluntarios, seprona etc..

3- Redactar un informe, gratuito, por las partes implicadas para poder tener una
hoja de ruta y poder empezar ha trabajar en el tema con la seriedad que merece.

El Sr. PRESIDENT informa que la Unió d’Associacions de Mallorca ha sol·licitat intervenir al Ple en
aquest punt i dóna la paraula al Sr. Pere Felip.
El Sr. FELIP (portaveu de la Unió d’Associacions de Mallorca) fa la següent intervenció:
“Honorable Sr. President, senyores i senyors consellers, la Unió d’Associacions de Mallorca, referent a
aquest punt, exposa el següent:
La nostra entitat proposa educació i conscienciació ciutadana, a tot Mallorca, a través de campanyes
antiabandonament dels nostres animals domèstics que són, en definitiva, campanyes de responsabilitat.
Contra tota lògica, l’abandonament d’animals és una pràctica consentida i no perseguida i el nombre
d’animals vagant pels carrers de Mallorca s’incrementarà i provocarà, en nosaltres mateixos i en els
nostres visitants, una visió penosa de deixadesa per part de les nostres institucions.
Per tant, el Consell de Mallorca ha de reaccionar, s’hi ha d’implicar, deixar de mirar cap a un altre costat i
actuar-hi ja. Però, malauradament, de moment, veim que l’equip de govern del Consell de Mallorca passa
olímpicament del benestar animal, principalment en el cas concret d’abandonament de cans i moixos.
És inacceptable que aquest equip de govern, en sis mesos, hagi estat tan eminentment incompetent i
ineficaç amb el món animal, sobretot pel que fa a l’abandonament de cans i moixos i en la seva mala
gestió dels centres de protecció dependents del Consell de Mallorca i de les protectores.
Amb tot el respecte i sense acritud, hem de dir, senyores i senyors de l’equip de govern, que la seva labor
en aquesta àrea, almenys fins ara, ha estat nefasta, molt nefasta. Així de clar. S’han d’espavilar, senyores i
senyores de l’equip de govern! Vostès no han estat elegits per, simplement, venir a asseure’s al seu escó i
encalentir-lo.
Donam suport a la proposta de Ciudadanos per tal de crear una comissió permanent de benestar animal i,
així doncs, avui en aquest Ple, la Unió d’Associacions de Mallorca, amb l’objectiu d’aportar-hi el seu
granet d’arena, sol·licita participar en aquesta comissió amb un tarannà positiu al 100% i, entre tots, fer
pinya en pro del benestar animal.
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És necessària i imprescindible la col·laboració veïnal per informar la ciutadania, adequadament, que
l’objectiu és el benestar comú dels animals de companyia. I, per descomptat, esperam una resposta. No
ens venguin amb silencis.
No existeix una definició simple del benestar animal ja que el terme no va ser crear com un concepte
científic sinó més aviat com un reflex del nostre sistema de valors per tal d’expressar una preocupació
davant el tracte adequat als animals.
Finalitzarem amb la frase següent: La terra va ser feta per a tots els éssers vius, no només per als
humans.”
La Sra. SERRA (Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía) inicia la seva intervenció.
Agraeix al Sr. Felip el suport a la seva moció. Tot seguit fa la següent intervenció:
Diu que abans pensaven que els seus partits tenien una especial sensibilitat cap al món animal,
concretament amb l’abandonament de cans i de moixos, però ara comproven amb pesar que no és així.
Indica que en sis mesos, el Consell de Mallorca no ha mogut un sol dit per a afavorir el benestar dels
nostres animals abandonats, excepció feta d’una declaració d’intencions més mediàtica que pràctica.
Opina que res ha millorat, en els centres d’atenció dependents del Consell de Mallorca, ni en les entitats
protectores.
Opina que s’ha de començar a actuar en aquest sentit al més aviat possible perquè aquesta és una situació
molt lamentable, com també un problema tant moral com sanitari.
Assenyala que la seva moció sol·licita que, definitivament, s’afronti el problema seriosament i se creï una
taula rodona on s’escolti totes les parts implicades, sense demonitzar ningú, per tal d’intentar solucionar
els greus problemes que pateixen els animals abandonats. Tot seguit llegeix textualment la redacció de
l’acord que proposa.
El Sr. PASTOR (El Pi-Proposta per les Illes) intervé a continuació.
Anuncia que el seu Grup votarà a favor de la moció. Per bé que considera que la seva redacció s’hauria
d’ampliar amb més punts, diu que també és cert que el fet de crear una comissió permanent farà possible
discutir la resta dels temes.
Fa notar que aquest problema no és només humà i pensa que la Sra. Garrido, com a consellera executiva
de Territori i Infraestructures hi tendrà molt a dir. Tot i que afecta diverses conselleries, considera que el
Consell de Mallorca ha de donar una sortida a aquestes entitats i també als ajuntaments que ja col·laboren
i als que volen col·laborar.
Comenta que les entitats que se preocupen pel benestar dels animals no només tenen un problema
econòmic important, sinó també d’activitat i urbanístic que encara agreuja més la situació.
Destaca la importància de la creació de l’esmentada comissió, per tal que totes les entitats i persones que
coneixen i col·laboren en aquest àmbit puguin unir els seus esforços per resoldre el problema. Adverteix
que aquest és cada vegada més greu, i que les actuacions s’hauran d’acompanyar de campanyes
adequades de sensibilització per fer notar que els animals no són una jugueta, sinó éssers vius que
necessiten un tipus de tractament que a dia d’avui és molt deficient.
Recorda que el seu Grup va donar suport a la moció que va presentar en el Ple del Consell de Mallorca al
col·lectiu antitaurí Mallorca Sense Sang, i estan molt bé aquestes iniciatives, però fa avinent que a la
canera de Son Reus la situació també és penosa, i en posa uns exemples. Pensa que s’han de cercar
solucions alternatives i que s’ha de poder parlar de tot allò que resulta un problema.
Reitera que el seu Grup donarà suport a la moció, per poder crear la comissió esmentada i després poder
decidir en quin sentit s’ha de fer la feina.
El Sr. SEVILLANO (Podem Mallorca) intervé tot seguit.
Diu que el seu Grup comparteix el caràcter ideològic de la moció, que s’explica en l’exposició de motius i
reconeix que podria subscriure la moció sense cap problema, per bé que la consideren més una declaració
institucional que una moció.
Adverteix que els acords que s’exposen són referits a qüestions sobre les quals el Consell de Mallorca no
en té competència, i el Sr. Pastor no ho ignora.
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Tot i això, és possible fer algunes actuacions, com ara treballar amb els responsables dels municipis. Diu
al Sr. Pastor que comparteix el seu parer, pel que fa a la situació de la canera de Son Reus, però aquesta és
de competència municipal i el Consell de Mallorca no pot intervenir directament en la seva gestió.
Comenta que en legislatures passades ha existit una línia de finançament per als municipis per mitjà del
Departament de Cooperació Local, que ha ajudat a Natura Park i d’altres entitats. Actualment ja no
existeix, aquest tipus d’ajudes, per la qual cosa aquesta institució no pot tampoc establir una fiscalització
sobre determinades societats protectores d’animals perquè no els fa cap tipus d’aportació econòmica. En
cas que se faci, decisió que s’hauria de sotmetre a debat, i potser el seu Grup coincidiria en aquest sentit,
sí que podria ser major el grau de fiscalització.
Atès que s’ha afirmat que el Consell de Mallorca no controla el maltractament animal que se produeix en
els seus centres de protecció d’animals, vol saber quins són exactament aquests centres. Assenyala que
aquesta institució no en té, de centres de protecció per a animals, ni tampoc té entitats protectores
d’animals. En conseqüència, aquesta moció pretén que el Consell de Mallorca intervengui en qüestions
que són competència estrictament municipal.
Quant a la petició d’aconseguir un informe totalment gratuït per a la institució expressa els seus dubtes
sobre aquesta possibilitat. Tot i això, demana a la Sra. Serra que si el seu Grup ho aconsegueix els ho
comuniqui, perquè estaran encantats de fer-li costat, en aquest sentit.
Pel que fa a l’acusació de manca de sensibilitat cap als animals que se fa a l’equip de govern respon que
ni comparteix el seu parer ni ho admet, i posa com exemple la decisió del Grup Ciudadanos-Partido de la
Ciudadanía d’aixecar-se i sortir de la sala de Plens durant la votació d’una moció que plantejava abolir la
tauromàquia.
Diu que no els retreu que no votin a favor, sinó el fet de no voler participar tan sols en aquest debat. Per
aquest motiu refusa que avui el seu Grup pretengui posar-se al capdavant com a defensor dels animals.
Expressa la bona disposició del seu Grup per dialogar i trobar fórmules per establir algun tipus de
protecció animal, en col·laboració amb els ajuntaments. Per aquesta raó, demana que se retiri la moció o
bé que se plantegin modificar els acords en uns altres termes; també podrien presentar-la en un altre Ple
en forma de declaració institucional o qualsevol altra fórmula.
Per acabar, anuncia que el seu Grup votarà en contra de la moció, per les raons que ha explicat.
El Sr. SERRA (PP) inicia la seva intervenció.
Assenyala que el Consell de Mallorca no té competències sobre la protecció dels animals, sinó que són els
ajuntaments els que les tenen.
Recorda que durant la passada legislatura de varen fer diverses gestions per intentar tutelar i ajudar els
ajuntaments en els problemes que tenen dia a dia en aquest sentit. Considera que és aquesta, la feina que li
correspon al Consell de Mallorca.
Admet que seria positiu crear una comissió específica per coordinar reunions periòdiques amb vista a
donar una solució a aquest problema.
Finalment, anuncia que el Grup Popular votarà a favor de la moció, per les raons que ha expressat.
La Sra. GARRIDO (consellera executiva de Territori i Infraestructures) inicia la seva intervenció.
Expressa la seva sorpresa davant aquesta moció i n’explica el motiu tot seguit.
Assenyala que durant el Ple del mes de novembre de 2015 ja se va parlar d’aquest mateix tema i se va
expressar el compromís, per part de l’equip de govern, de posar en marxa una comissió integrada pel
Govern de les Illes Balears –competent en benestar animal, competència que gestiona la Conselleria de
Medi Ambient i Agricultura–, el Consell de Mallorca –competent des del punt de vista territorial–,
l’Assemblea de Batles i Batlesses –competent pel que fa a la ubicació de les caneres, el control d’animals,
etc. d’acord a allò que estableix la Llei de bases de règim local– i el Departament de Desenvolupament
Local del Consell de Mallorca.
Observa que ella, com a responsable d’aquesta gestió, va demanar un termini de sis mesos per dur
endavant aquesta feina. Fa notar que, si el Grup que presenta avui la moció considerava que era una
termini massa llarg ho havia d’haver manifestat en l’esmentat Ple.
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Tot seguit informa de les gestions que s’han fet.
Assenyala que ja s’ha convocat una primera reunió per dia 29 de gener de 2016 i fa notar les dificultats
que han sorgit per posar d’acord cinc batles, dos consellers del Consell de Mallorca i un conseller del
Govern balear.
Fa avinent que comparteix tots els arguments que s’han tractat durant les intervencions, i destaca que ha
donat mostres suficients d’haver fet feina sobre aquesta qüestió, i que s’han convocat batles de tots els
colors polítics.
Afirma que se’n parlarà, de tots els temes, tot i que el Consell de Mallorca no tengui competències sobre
aquesta qüestió, ni tampoc cap centre d’acollida d’animals.
Observa que el Departament de Desenvolupament Local està fent feina sobre una ordenança municipal,
perquè la puguin aprovar tots els ajuntaments. També ho fa amb la coordinadora de totes les associacions,
per tal que pugui existir un control de colònies d’animals i fer-ho entre el Consell de Mallorca i els
ajuntaments.
Insisteix a demanar temps, i en aquest cas opina que no demana res extraordinari.
Opina que si s’hagués presentat aquesta moció en el Ple del proper mes de maig, per exemple, li
semblaria bé el retret de no haver fer res, però no és el cas. Assegura que varen començar les gestions
l’endemà d’haver-se aprovat la moció en el Ple de novembre de 2015, per la qual cosa refusa el fet que se
presenti aquesta moció a dia d’avui, abans de conèixer quins resultats se’n poden treure, de l’esmentada
reunió d’una comissió informal, constituïda pels membres que ha esmentat abans.
Indica que potser que una de les conclusions sigui crear la comissió permanent que demana la moció –que
no li semblaria desencertat– però s’ha de considerar que aquesta competència no és del Consell de
Mallorca.
Diu a la Sra. Serra que el seu Grup té representació parlamentària, per la qual cosa és en el Parlament de
les Illes Balears on s’ha d’exposar aquesta qüestió, atès que sobre el benestar animal només en té
competència el Govern de les Illes Balears i és aquest qui ha d’aprovar, gestionar i impulsar aquesta
comissió.
Fa avinent que no esquivarà fer-hi feina i que s’han compromès en tot moment, però torna a retreure que
no han passat ni dos mesos d’ençà de l’aprovació de la moció, amb les vacances de Nadal entremig.
Per tot el que ha expressat, demana al Grup Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía que se comporti de
forma seriosa.
Assegura que en sis mesos tendran una resposta sobre allò que se va pactar.
Per acabar, anuncia que el seu Grup votarà en contra de la moció, tot i que ho lamenta, però discrepa
sobre la forma en què aquest Grup ha volgut demostrar la seva defensa dels animals, perquè considera
que no és així com s’ha de fer.
La Sra. SERRA intervé tot seguit.
Diu a la Sra. Garrido que li sembla molt bé si varen començar a actuar l’endemà del Ple de novembre de
2015, però fa notar que si n’haguessin mantengut informat el seu Grup és clar que no hauria presentat
aquesta moció.
Fa notar que, tot i que el Consell de Mallorca no tengui les competències sobre aquesta qüestió, el cert és
que té el Departament de Medi Ambient i el de Desenvolupament Local, des dels quals se pot fer feina
amb els ajuntaments. Tot i això, el seu Grup desconeix els detalls d’aquest tipus de gestió, i per aquest
motiu presenta la moció.
D’altra banda, si és cert que se va començar a treballar tal i com ha expressat la Sra. Garrido, no s’entén
la votació en contra de la moció.
Agraeix al Grup Popular i al Grup El Pi-Proposta per les Illes el seu vot favorable a la moció, perquè
només ha pretès obrir el camí i posar un granet d’arena en un tema que preocupa molt la ciutadania, a dia
d’avui. Pensa que, independentment de quina sigui la institució que ho ha de resoldre, si és el Consell de
Mallorca qui ho ha d’impulsar, ho ha de fer.
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Respon al Sr. Sevillano que els membres del seu Grup consideren que hi ha prou sensibilitat sobre aquest
tema, de forma que si des del Consell de Mallorca es posen en contacte amb els professionals del sector
és molt probable que els puguin ajudar a elaborar el full de ruta i fer-ne un estudi gratuït. Pensa que són
capaços d’aconseguir-ho.
El Sr. PASTOR intervé tot seguit.
En primer lloc, diu a la Sra. Serra (Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía) que li ha de permetre una
observació, en el sentit que s’ha equivocat en un detall: hauria d’haver duit al Ple la gent que treballa a les
entitats protectores d’animals, refugis, etc. perquè és ben segur que si ho hagués fet aquesta moció
s’hauria votat de forma totalment diferent.
Atès que el Consell de Mallorca no té competències sobre aquesta gestió, segons han manifestat el Sr.
Sevillano (Podem Mallorca) i la Sra. Garrido (consellera executiva de Territori i Infraestructures) els
demana quines competències té la institució sobre la protecció dels bous. Demana també si el seu
President el podria dur a fer una visita guiada per les places de toros propietat del Consell de Mallorca.
Diu que, quan ha escoltat el que han manifestat ambdós en aquest sentit, ha recordat l’afirmació que va
fer un polític en el sentit que tots els consellers, diputats i persones que gestionen el govern d’una
institució haurien d’haver passat quatre anys, com a mínim, en un ajuntament abans de poder estar en una
altra institució.
Observa que, si es fes així, s’adonarien que quan la ciutadania fa una petició concreta la resposta no pot
ser que la competència és de tal o qual altra institució, sinó que s’ha de donar una solució. Fa avinent que
el Consell de Mallorca té l’obligació de donar solucions, tant si en té competències com si no en té.
Recorda que els membres de l’equip de govern es varen fer la foto a la porta del Consell de Mallorca amb
el col·lectiu antitaurí, sense tenir cap competència ni una en aquest sector, passant per damunt
l’autonomia dels ajuntaments que sí tenen plaça de toros de titularitat municipal, en alguns casos. Observa
que els va ser indiferent, fer-ho.
Fa avinent que als membres del seu Grup tampoc no els agrada la redacció de la moció, però sí que els
agrada el seu esperit. Pensa que avui l’equip de govern ha de votar l’esperit de la moció, i votar-la a favor,
si és cert que són tan respectuosos amb els drets dels animals.
Fa notar que la comissió que s’hauria de crear ha de tractar temes molt diversos: urbanístics, d’activitat,
de competències, etc. També fa avinent que quan es troba un animal abandonat en una carretera, és
competència del Consell de Mallorca.
Per les raons expressades, considera que són discutibles tots els arguments que s’han donat refusant la
implicació d’aquesta institució amb l’argument que no en té les competències.
Per acabar, diu que ha quedat demostrat que la sensibilitat cap als animals de l’equip de govern és a favor
només de determinats animals o bé quan acudeixen entitats animalistes, ocasions en què es fan la foto
amb els seus integrants.
El Sr. SERRA reitera els arguments que ha exposat en la seva intervenció anterior.
Diu que no entén que la Sra. Garrido expressi el vot en contra a la moció, si realment han fet tanta feina
sobre aquesta qüestió fins a dia d’avui. Fa avinent que allò que pretén és crear una eina de feina perquè el
Consell de Mallorca pugui donar una mà als ajuntaments que ho necessitin, sobre aquesta qüestió
concreta. Exposa exemples concrets per demostrar que aquesta implicació en la gestió és bàsica per
resoldre els problemes.
Finalment, fa notar que l’esperit de la moció és ben clar.
La Sra. GARRIDO tanca el debat.
Diu als membres de l’oposició que són lliures de pensar el que vulguin, si són capaços de canviar el sentit
del seu vot perquè hi hagi o no associacions animalistes dins la sala de Plens. Assegura que els altres tres
grups de l’equip de govern no ho fan.
Opina que en aquest cas se compleix allò que expressa el refrany: “Piensa el ladrón que todos son de su
condición”.
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Assenyala que el Consell de Mallorca en té competències pel que fa al Departament de Desenvolupament
Local i recorda que abans les ha explicades i que les està exercint. També té competències pel que fa al
Departament d’Ordenació del Territori i Infraestructures; les ha explicades i les estan exercint.
Puntualitza que té totes les competències per decidir on s’han de posar les caneres, des del punt de vista
territorial, però fa notar que aquesta no és una comissió de benestar animal. Pensa que potser s’hauria de
començar per definir en què consisteix, exactament. Reitera que, sobre aquesta qüestió, la competència
única la té la Conselleria d’Agricultura del Govern de les Illes Balears i fa notar que quan el Consell de
Mallorca tengui les competències d’Agricultura, potser en podran parlar.
Retreu a l’oposició que, havent parlat en moltes ocasions de les duplicitats de gestió, havent demanat que
s’eliminin i governant sota aquest principi, han deixat els ajuntaments ofegats de mala manera, els han
retallat competències i han fet allò que han volgut. En canvi, ara resulta que poden existir totes les
duplicitats que convengui.
Davant aquestes peticions dels Grups de l’oposició, demana coherència als seus representants i fa avinent
que, precisament per pura coherència, els tres Grups de l’equip de govern votaran en contra de la moció.
Reitera els arguments anteriors sobre allò que pretén la reunió prevista i assegura que si s’acorda la
creació de la comissió que demana la moció, aquesta se crearà. Si no és així, s’actuarà en la direcció que
s’hagi acordat.
Fa avinent als tres Grups de l’oposició que, si consideren que l’esmentada comissió s’ha de crear, tots tres
tenen representació en el Parlament de les Illes Balears, per la qual cosa els seus representants ho poden
demanar també, i és on pertoca fer-ho; ningú no els ho impedirà.
Diu que no accepta aquest tipus de debats demagògics. Insisteix a establir la diferència entre les gestions
per aconseguir el benestar animal i les gestions d’ordenació territorial, d’establiment de caneres, etc. Fa
notar que la gestió del benestar animal no inclou només els cans i els moixos, evidentment, i que aquesta
abasta molts d’altres aspectes, com ara les condicions en què mor un animal en un escorxador, etc. És clar
que comprèn àmbits en els quals el Consell de Mallorca no en té cap competència.
Torna a dir als grups de l’oposició que aquesta proposta l’han de presentar a l’administració que n’és
competent, i que tenen la possibilitat de presentar-la al Parlament de les Illes Balears, perquè hi tenen
representants.
Assegura que, de moment, seguiran endavant amb les gestions que ha explicat, per definir un full de ruta
que permeti trobar una solució referida al benestar animal dels cans i moixos que van a parar a les
caneres, en l’àmbit en el qual el Consell de Mallorca hi té competències d’ordenació del territori.

Sotmesa la proposta a votació, es rebutja per tretze vots a favor (PP, El Pi-Proposta per
les Illes i Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía), devuit vots en contra (PSOE, MÉS per
Mallorca i Podem Mallorca) i cap abstenció.
Es troben absents: la Sra. Salom Coll i la Sra. Soler Torres.
PUNT 18. MOCIÓ QUE PRESENTA EL PI – PROPOSTA PER LES ILLES
BALEARS DEL CONSELL DE MALLORCA SOBRE LA NECESSITAT DE
CONECCIONAR UN PLA D’AJUTS ALS EDIFICIS MUNICIPALS
SINGULARS DE MALLORCA.
Es dóna compte de la següent moció:
ANTECEDENTS
Molts de municipis mallorquins gaudeixen d’un antic teatre o cinema, alguns ja
propietat municipal, altres amb possibilitats d’adquisició per part del consistori. Ens
trobam davant edificis emblemàtics que, bé pel simple fet emocional de cada lloc o bé
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per la seva singularitat patrimonial i/o arquitectònica, formen part de la cultura i
idiosincràsia del municipi. Alguns pobles durant un període de bonança econòmica
anaren adquirint, si era el cas, i restaurant els mateixos mitjançant diverses ajudes, bé
estatals, autonòmiques o d’aquesta pròpia institució.
Però la realitat econòmica actual fa que aquells que no foren adquirits, si era el cas, i/o
restaurats en el seu moment, ara romanguin tancats, deteriorant-se i amb poques
previsions de que el municipi se’n pugui fer càrrec de la seva restauració.
En plenaris anteriors el Grup EL PI ha posat de manifest la necessitat que aquesta
institució compleixi el compromís adquirit en vers a la restauració d’aquest patrimoni,
per exemple, amb el Teatre Principal d’Inca. Així mateix també hem tengut
coneixement que el CIM s’ha compromès amb Sóller a reformar el Teatre la Defensora,
que roman tancat i en molt mal estat, i com aquest d’altres.
No tant sols la conservació del patrimoni, si no també el foment de la cultura son una
tasca de totes les institucions i des del Consell Insular de Mallorca s’hauria de facilitar
que els municipis poguessin gaudir d’espais on desenvolupar activitats culturals de tot
tipus.
Des de EL PI consideram necessari que, per tal d’evitar greuges i arbitrarietats, des del
Departament de Cultura es promogui un Pla d’ajudes, dins les partides d’inversió dels
nous pressuposts on es tengui en consideració tots aquells espais que ja son municipals,
consistents en edificis que tenen una singularitat dins el municipi, consistent en un valor
patrimonial, cultural o fins i tot emocional en aquell lloc i que romanen tancats o estan
en una situació precària i que necessiten ajuda per tal d’adequar-los o rehabilitar-los
per que puguin ser utilitzats pels ciutadans.
ACORD:
1. Instar als Departaments de Cultura i Cooperació del Consell Insular de Mallorca a fi i
efectes, que de forma conjunta o separadament, conforme la regulació adient,
procedeixin a la creació d’un pla d’actuació i/o línia d’ajudes per a la rehabilitació per a
fins culturals dels edificis municipals singulars (teatres, cinemes, escorxadors etc.) que
romanen tancats o que presenten greus problemes de deteriorament, al que es puguin
adherir els Ajuntaments dels pobles de Mallorca.
El Sr. PRESIDENT informa que la Unió d’Associacions de Mallorca ha sol·licitat intervenir al Ple en
aquest punt i dóna la paraula al Sr. Pere Felip.
El Sr. FELIP (portaveu de la Unió d’Associacions de Mallorca) fa la següent intervenció:
“Honorable Sr. President, senyores i senyors consellers, la Unió d’Associacions de Mallorca, referent a
aquest punt, exposa el següent:
En primer lloc, felicitam El Pi-Proposta per les Illes per presentar aquesta moció que és positiva, molt
positiva i real, però no culparem del problema a l’actual equip de govern, ni a equips de govern anteriors.
Seríem injusts. Per tant, el que s’ha de fer és propiciar la unió de tots, amb la millor bona disponibilitat, i
cercar una alternativa.
És cert que a Mallorca existeixen bastants edificis emblemàtics amb singularitat patrimonial i
arquitectònica que, a poc a poc, s’han anat deteriorant i necessiten ser restaurats com, per exemple, el
Teatre Principal d’Inca i el Teatre La Defensora de Sóller.
Això no obstant i segons el nostre parer, cap equip de govern dels que han passat per Palau Reial no ha
pogut solucionar aquesta tema per manca de recursos econòmics. Els vertaders culpables de què molts
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edificis estiguin en mal estat són els distints equips de govern del Govern de les Illes Balears que han
desfilat pel passeig de Sagrera i els distints governs centrals de Madrid.
El Consell de Mallorca, de sempre, ha passat amb aigua i pa i ha estat marginat des del Consolat de Mar i
des de la Cibeles. I no se’n poden fer, de miracles. Les arques del Consell de Mallorca, contra tota lògica,
gairebé sempre han estat plenes de teranyines i el Consolat de Mar i Madrid li han fet la guitza a nivell
econòmic.
Així doncs, queda clar que els consellers executius de Cultura no han pogut desenvolupar la labor que
desitjaven atès que els pressuposts, cada any, eren de misèria. Cultura necessita un pressupost digne per
poder estar a l’altura de les circumstàncies.
A la nostra entitat li molesta veure edificis emblemàtics en deficient estat de conservació, en ruïnes o
tancats. Per tant, el que cal fer és reivindicar, especialment a Madrid i al Consolat de Mar, que ens enviïn
més doblers. S’ha d’acabar que el Consell de Mallorca sigui la ‘germaneta dels pobres’.
No s’ha d’oblidar que Mallorca és la regió de tot l’Estat espanyol on més divises entren per mor del
turisme. Se’n podria dir que mantenim tot Espanya i, per contrapartida i quasi per norma, tradicionalment
només rebem rosegons i miquetes. I, és clar, amb almoines, Cultura no té pressupost per restaurar els
edificis emblemàtics mallorquins.
Pensam que el Departament de Cultura del Consell de Mallorca desitja restaurar aquests edificis que estan
deteriorats però no compta amb més recursos econòmics i no pot fer-hi màgia.
És demencial que a Mallorca, la perla de la Mediterrània i primera potència mundial en turisme, hi hagi
edificis municipals en estat tercermundista. Això és un afront per a tots els mallorquins, que no pot ser
admès amb les mans plegades.
En definitiva, la Unió d’Associacions de Mallorca fa costat al Departament de Cultura per lluitar davant
les institucions que ens debiliten i ens fan la massa i el cullerot.”
La Sra. MORA (El Pi-Proposta per les Illes) li agraeix, en primer lloc, al Sr. Felip la seva intervenció pels
arguments positius que ha exposat i que gairebé fan que no calgui defensar la moció. Això no obstant,
anuncia que llegirà la moció perquè està molt ben redactada i deixa l’assumpte prou clar en l’exposició de
motiu.
Molts de municipis mallorquins gaudeixen d’un antic teatre o cinema, alguns ja propietat municipal i
altres amb possibilitat d’adquisició per part del consistori. Es troben davant edificis emblemàtics que pel
simple fet emocional de cada lloc o per la seva singularitat patrimonial i/o arquitectònica formen part de
la cultura i la idiosincràsia del municipi.
Alguns pobles, durant un període de bonança econòmica, anaren adquirint alguns d’aquests immobles –si
n’era el cas– i restaurant-los mitjançant diverses ajudes estatals, autonòmiques o d’aquesta mateixa
institució. Emperò, la realitat econòmica actual fa que aquells edificis que no foren adquirits –si n’era el
cas– i restaurats en el seu moment, ara romanguin tancats, deteriorant-se i amb poques previsions de què
el municipi se’n pugui fer càrrec de la seva restauració.
En plens anteriors, el Grup El Pi-Proposta per les Illes ha posat de manifest que aquesta institució
acompleixi el compromís adquirit envers la restauració d’aquest patrimoni com, per exemple, amb el
Teatre Principal d’Inca.
Així mateix, també han tengut coneixement de què el Consell de Mallorca s’ha compromès amb Sóller a
reformar el Teatre La Defensora, que roman tancat i en molt mal estat i com aquest cas, n’hi ha molts
d’altres.
No tan sols la conservació del patrimoni sinó també el foment de la cultura és una tasca de totes les
institucions i des del Consell de Mallorca s’hauria de facilitar que els municipis poguessin gaudir d’espais
on desenvolupar activitats culturals de tot tipus.
De d’El Pi-Proposta per les Illes consideren necessari que, per tal d’evitar greuges i arbitrarietats, des del
Departament de Cultura es promogui un pla d’ajudes, dins les partides d’inversió dels nous pressuposts,
on es tengui en consideració tots aquells espais, que ja són municipals, consistents en edificis que tenguin
una singularitat dins el municipi i que tenguin un valor patrimonial, cultural o, fins i tot, emocional en
aquell lloc i que romanen tancats i que necessiten ajuda per tal d’adequar-los o rehabilitar-los.
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Per tot això, insten el Departament de Cultura i el Departament de Desenvolupament Local del Consell de
Mallorca a fi i efecte de donar forma conjunta o separadament, conforme a la legislació vigent, per
procedir a la creació d’un pla d’actuació i/o línies d’ajudes per a la rehabilitació, per a fins culturals, dels
edificis municipals singulars (teatres, cinemes, escorxadors, etc.) que romanen tancats o que presenten
greus problemes de deteriorament, al qual es puguin adherir tots els ajuntaments de Mallorca.
El Sr. PONS (Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía) anuncia que el seu Grup votarà a favor d’aquesta
moció perquè és una bona iniciativa però fa notar que el tema de fons és una qüestió de doblers i voldria
conèixer quines són de prioritats a l’hora d’invertir els doblers públics.
El Sr. ROTGER (PP) manifesta que el seu Grup també votarà a favor d’aquesta moció perquè el seu
esperit és la preocupació per tal que el patrimoni històric dels municipis de Mallorca pugui ser restaurat i
posat al servei dels ciutadans.
Afegeix que, com bé ha dit el Sr. Pons, també és una qüestió de disponibilitat econòmica. El Consell de
Mallorca ha aprovat el seu pressupost fa poc i ja ha deixat palès que vol continuar col·laborant amb el
Teatre Principal d’Inca amb una ajuda nominativa que consta en el pressupost. També és cert que, en les
seves visites, els representants municipals posen en coneixement del responsable de Cultura l’existència
d’aquest patrimoni.
A l’hora de millorar partides, s’han de plantejar quines s’han de millorar: les de béns d’interès culturals,
les de torres de defensa, un pla de camins per als municipis, un pla d’accessibilitat per l’eliminació de
barreres arquitectòniques, etc.
Tot i això, estaria bé que el Departament estudiàs aquesta possibilitat que planteja la moció per poder-hi
dedicar un fons, que seria de milions d’euros i que seria interessant atès que es planteja com una
convocatòria transparent a la qual es podria adherir qualsevol municipi.
També seria interessant ampliar el concepte d’usos perquè anàs més enllà dels usos culturals. Aquests
edificis amb valor patrimonial no s’haurien de limitar a l’ús cultural, si els municipis ja disposen
d’instal·lacions culturals, i que se’n poguessin establir altres usos.
Així doncs, li demana al Grup El Pi-Proposta per les Illes si estaria d’acord en acceptar la transacció que
li ha proposat en el sentit d’ampliar els usos a què es podria destinar aquest patrimoni.
Igualment seria convenient donar veu als ajuntaments i que el Consell de Mallorca fes un apropament als
municipis perquè els seus batles comunicassin a aquesta institució el seu inventari, dins un termini de
temps limitat, dels edificis que tendrien la consideració de singular.
Observa, al respecte, que s’ha d’aclarir què s’entén per singular, acotar la consideració de singular i
conèixer els valors que té cada edifici. Hi ha edificis que mereixen una atenció important si estan
catalogats o tenen la declaració de bé d’interès cultural però n’hi pot haver d’altres que no tenguin aquesta
consideració tot i que el seu ús social també pot ser pràctic o important.
Per finalitzar, reitera que el seu Grup hi votarà a favor atès que la iniciativa surt a camí d’una necessitat
dels municipis però, això no obstant, abans s’ha d’estudiar, quantificar i valorar i, en tot cas, saber de què
parlen i, per saber-ho i tenir una previsió seriosa, és important que el Consell de Mallorca s’adreci als
municipis per tal d’acotar el concepte de “singular” per concretar el concepte del que parlen.
El Sr. MIRALLES (conseller executiu de Cultura, Patrimoni i Esports) comenta que, vista la moció d’El
Pi-Proposta per les Illes, creu que tots estan d’acord que, quan més recursos es puguin destinar als
ajuntaments per a inversions, doncs millor.
Adverteix que també s’ha de veure l’assumpte des de la perspectiva dels ajuntaments i, en aquest sentit,
considera que els ajuntaments sempre han reclamat poder tenir la llibertat i capacitat de decidir a què
destinar els recursos que els arriben, la qual cosa també implica que hi hagi una part de recursos propis
per fer inversions.
Amb aquest plantejament vol posar de manifest que els ajuntaments no volen ser tutelats per part
d’institucions supramunicipals i, per tant, convé tenir en compte aquesta reflexió.
Així i tot i pel que fa al Departament de Cultura, Patrimoni i Esports, coincideix amb el Sr. Rotger en
quant als usos dels edificis, és a dir, no cenyir-se als usos culturals sinó incorporar-hi els elements
patrimonials en un sentit ampli. Al respecte fa notar que hi ha ajuntaments que tenen capacitat per
adquirir jaciments arqueològics i tenen capacitat per fer-hi prospeccions i, per tant, entén que la moció
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demana la creació d’un pla d’actuació i creu que estaria bé poder-ne ampliar l’abast, tal i com assenyalava
el Sr. Rotger.
També està d’acord amb el fet d’implicar-hi l’Assemblea de Batles i Batlesses de Mallorca, que és
l’organisme que el Consell de Mallorca té a l’abast per reunir els batles i batlesses, amb el fi de crear una
comissió especifica dins el seu si per començar a treballar en la redacció d’un pla d’actuació que
contempli tant els recursos culturals d’edificis municipals singulars com també la resta de patrimoni
historicocultural.
El Sr. Pons feia referència als recursos econòmics i també en parlava el Sr. Rotger i ell mateix hi apel·larà
ja que, si bé poden fer plans que quedin molt bé, si no hi ha recursos per destinar-hi, tot quedarà molt bé
però no passarà una mostra de bones intencions.
Per això, pensa que poden començar amb la redacció d’aquest pla d’actuació i condicionar-lo –per no
generar falses expectatives– al fet que si se reben nous recursos, aleshores es traurien convocatòries o
línies d’ajudes per fomentar l’adquisició, rehabilitació o divulgació d’aquest patrimoni.
Recapitula per fer constar que tots els que han intervengut han manifestat que estan d’acord amb l’esperit
de la moció que és fer un pla d’actuacions, fer participar els ajuntaments en la redacció d’aquest pla i
cercar recursos públics per treure aquestes línies d’ajuts que faran possible dur a terme aquest pla
d’actuacions.
La Sra. MORA agraeix el suport de tots els grups polítics a la moció la qual té un únic punt d’acord basat
en l’elaboració d’un pla d’actuacions i no entra en qüestions econòmiques perquè són conscients de la
situació del Consell de Mallorca.
Fa avinent que hi han afegit el Departament de Desenvolupament Local donat que compta amb una
partida d’inversions i que la intenció és que les ajudes no sigui just per a un any sinó que el pla
d’actuacions es faci a llarg termini per posar ordre quant a aquests edificis: saber en quina situació estan,
quines actuacions són prioritàries, quins municipis necessiten d’una actuació més urgent i que les
convocatòries siguin pluriennals o durin els temps que faci falta.
Remarca que la moció pretén mostrar la preocupació del seu Grup pel deteriorament d’aquests edificis i el
seu objectiu és que s’estudiï la situació dels edificis, quines necessitats tenen i començar-hi a actuar
perquè no passi el mateix que li ha passat a la Conselleria d’Educació del Govern de les Illes Balears que
s’ha trobat amb molts d’edificis que precisen d’una actuació, és a dir, que s’hi actuï d’hora i se’n faci una
previsió a llarg termini.
El Sr. ROTGER ressalta que l’esperit de la moció és que el Consell de Mallorca s’apropi als municipis
per conèixer les seves necessitats quant al patrimoni i, per això, pensa que val la pena treballar en aquest
sentit a mig i llarg termini i conèixer la situació dels edificis singulars d’acord amb els aspectes exposats
abans.
Així doncs, la moció comptarà amb el suport del Grup Popular ja que també recull l’esperit del
cooperativisme i que el Consell de Mallorca ha d’estar a l’abast dels municipis.
El Sr. MIRALLES fa notar que proposa, al Grup El Pi-Proposta per les Illes, la redacció següent del punt
d’acord de la moció:
“Instar els Departaments de Cultura i Desenvolupament Local del Consell de Mallorca, a fi i efecte que,
de forma conjunta o separadament, conforme a la regulació adient, procedeixin a la creació d’un pla
d’actuació i/o línia d’ajudes per a la rehabilitació dels edificis municipals singulars i altres elements amb
valor patrimonial que romanen tancats o que presenten greus problemes de deteriorament, al qual es
puguin adherir els ajuntaments dels pobles de Mallorca.
Aquest pla d’actuació es redactarà amb la participació dels ajuntaments a través d’una comissió de
l’Assemblea de Batles i Batlesses de Mallorca i la línia d’ajudes es posarà en marxa sempre que disposin
de nous recursos finalistes per al patrimoni cultural.”
El Sr. PRESIDENT li demana a la Sra. Mora si està d’acord amb la redacció de l’acord que li ha plantejat
el Sr. Miralles.
La Sra. MORA respon afirmativament.

Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat.
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Es troba absenta la Sra Soler Torres.
PUNT 19. MOCIÓ QUE PRESENTA EL PI – PROPOSTA PER LES ILLES
BALEARS DEL CONSELL DE MALLORCA PER A LA REDACCIÓN D’UN
PLA D’AJUDES PER L’ESTALVI ENERGÈTIC EN ELS ENLLUMENATS
PÚBLICS MUNICIPALS.
Es dóna compte de la següent moció:
ANTECEDENTS
Els sistemes d'il·luminació interior i exterior són les instal·lacions consumidores
d'energia en les que més fàcilment poden executar mesures d'estalvi energètic, més de la
meitat del consum elèctric d'un ajuntament es produeix en l'enllumenat públic. Amb els
avanços tècnics i tecnològics els Ajuntaments poden reduir la despesa elèctrica i també
la contaminació lumínica amb actuacions diverses com:
- Substitució de làmpades de vapor de mercuri per altres de vapor de sodi (estalvis
del -40%).
-

Col·locació de sistemes de reducció de flux en l'enllumenat públic (estalvis del
30%).

-

Control dels horaris de funcionament de les instal·lacions.

-

Incorporació de tecnologia LED en enllumenat i semàfors.

A més, els canvis legislatius obliguen a un disseny més eficient de les noves
instal·lacions d'enllumenat públic i a una revisió periòdica de les instal·lacions existents
i de la seva eficiència energètica.
Així les coses, des d’EL PI – PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS, pensam que el
CONSELL INSULAR DE MALLORCA, amb les partides d’inversions aprovades en
els nous pressuposts per al 2016 hauria de propiciar aquest estalvi energètic i econòmic
dels municipis de l’illa promovent unes línies d’ajuts específics pels Ajuntaments, de
conformitat amb els criteris establers en quan a habitants i territori; tant per a nova
inversió, com per a substitució i/o renovació de xarxes existents.
ACORDS:
1. Instar al Departament de Cooperació Local a que dugui a terme les actuacions i
prengui les mesures adients per a procedir a la redacció d’una línia d’ajudes dins
les partides d’inversió previstes als pressuposts pel 2016, que afavoreixin
l’estalvi energètic en els enllumenats públics dels Ajuntaments de Mallorca.

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

47

Explica que, atès que la realitat econòmica actual exigeix que els ajuntaments facin una gestió eficient i
basada en l’estalvi, els serveis que presten als municipis de Mallorca i totes les seves actuacions han
d’estar basades en aquest principi.
Atès que l’enllumenat públic és un d’aquests serveis, el seu Grup fa notar que és possible actuar en aquest
àmbit, d’una manera senzilla, eficient, alhora que hi pot haver una ajuda per part del Consell de Mallorca,
no només en matèria de subvencions sinó també en les tasques de vetllar i d’ajudar els ajuntaments per
dur endavant aquesta feina.
Explica detalladament quin és el percentatge d’estalvi que s’aconsegueix amb cadascuna de les propostes
que conté la moció.
Per aquestes raons, i un cop estudiades les partides existents en el pressupost de 2016 per a fer inversions,
el seu Grup ha demanat al Departament de Desenvolupament Local que dugui a terme les actuacions i que
prengui les mesures adients per establir una línia d’ajudes, dins les partides a què s’ha referit abans, que
afavoreixin l’estalvi energètic en l’enllumenat públic dels municipis de Mallorca.
Indica que el motiu d’aquesta petició és que el seu Grup sap que existeix molta oferta d’aquest tipus de
serveis, però els ajuntaments no sempre tenen el personal tècnic ni els coneixements necessaris per
destriar quina és l’oferta millor en cada cas. D’altra banda, també és sabut que l’enllumenat públic no és
una prioritat per a molts dels ajuntaments de Mallorca.
Per les raons que ha explicat, considera que el Consell de Mallorca –com a l’ajuntament dels ajuntamentshauria de vetllar per afavorir l’establiment d’aquest servei i donar una mà en tot allò que pertoqui per
aconseguir-ho.
La Sra. SERRA (Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía) intervé a continuació.
Manifesta que el seu Grup està a favor de tot allò que signifiqui un estalvi econòmic per a la ciutadania.
A més a més, atès que existeixen partides aprovades en el pressupost de 2016 per a aquesta finalitat, és
clar que està a favor de la proposta que presenta el Grup El Pi-Proposta per les Illes. Anuncia que votarà a
favor d’aquesta moció.
El Sr. SALOM (PP) intervé tot seguit.
Anuncia que el Grup Popular donarà suport a la moció.
Comenta també que saben que alguns ajuntaments de Mallorca han intentat fer gestions pel seu compte
amb diverses empreses que els havien fet l’oferta de canviar les bombetes de l’enllumenat públic però, tot
i haver pogut confrontar el rendiment que suposava el canvi, ha estat impossible acceptar el finançament
que els proposava l’empresa.
Demana que se consideri que no tots els ajuntaments tenen la mateixa situació econòmica, per la qual
cosa si el Consell de Mallorca no està pendent de la seva situació alguns d’ells no podran formar part
d’aquest pla de finançament.
Comenta que probablement s’haurien de tancar les gestions des de la institució amb les pròpies empreses
que fan aquest tipus d’ofertes.
El Sr. FONT (conseller executiu de Desenvolupament Local) respon tot seguit.
Assenyala que no cal dir que el seu departament comparteix totalment l’esperit i el plantejament
d’aquesta moció. És evident que l’actual equip de govern vol fer una aposta molt ferma a favor de
l’estalvi energètic. Certament, els ajuntaments de Mallorca són els primers que han de contribuir a aquest
estalvi i és clar que un dels pilars que ho fan possible és l’enllumenat públic.
El Consell de Mallorca és conscient de la situació en què es troba l’enllumenat públic de molts de
municipis, que és obsolet i presenta deficiències evidents. Per aquesta raó, està d’acord amb el contingut
de la moció.
Tot i això, planteja que s’ha d’anar més enllà del que indica la redacció de la moció, i aprofitar
l’avinentesa per resoldre dues qüestions d’un cop. Tot seguit ho explica.
Atesa la preocupació pel canvi climàtic que existeix, estesa en tot el món, la Unió Europea ha promogut
diverses iniciatives entre les quals hi figura la proposta anomenada 20-20-20, que consisteix a aconseguir,
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amb vista a l’any 2020, les fites següents: reduir en un 20% l’emissió de gasos, millorar en un 20%
l’eficiència energètica i incrementar en un 20% les energies renovables.
La Unió Europea ha valorat molt positivament aquest objectiu, i aposta per dur-lo endavant per mitjà del
Pacte de Batles i Batlesses. Per aquest motiu, proposa una transacció al Grup El Pi-Proposta per les Illes,
en el sentit que en l’exposició de motius s’introdueixi una reflexió sobre el paper que hauria de jugar el
Pacte de Batles i Batlesses en l’àmbit de l’estalvi energètic i del canvi climàtic en general, i també que en
la part resolutiva s’hi inclogui un punt que faci referència a que la línia d’ajudes s’ajusti a l’objectiu
indicat (20-20-20).
Observa que s’ha passat a tots els Grups polítics una proposta de transacció, per escrit, i és aquesta, en els
termes exactes que s’hi expressen, la que se proposa al Grup El Pi-Proposta per les Illes.
El Sr. AMENGUAL intervé tot seguit.
Agraeix als Grup Popular i al Grup Ciutadadanos-Partido de la Ciudadanía la seva disposició a votar
favorablement la moció.
Pel que fa a la proposta que ha explicat el Sr. Font, diu que el seu Grup va mantenir una reunió prèvia per
a tractar aquesta qüestió.
Destaca la bona disposició que té el seu Grup per afavorir el diàleg i la cooperació amb l’equip de govern,
per aconseguir beneficis per a la gent de Mallorca i fa avinent que en aquest cas ha trobat en el Sr. Font
(conseller executiu de Desenvolupament Local) totes les facilitats per tal d’aconseguir un acord en allò
que demana la moció. Es mostra d’acord amb les previsions que tenia l’esmentat departament sobre
aquesta qüestió, perquè significa que en aquest Pacte de Batles i Batlesses hi podrien entrar els
ajuntaments.
Atès que la finalitat del seu Grup és que els ajuntaments rebin les ajudes, si aquestes poden provenir de la
Unió Europea en comptes del Consell de Mallorca és clar que representa una millora.
Tot i això, fa notar que no tots els ajuntaments de Mallorca estan integrats en el Pacte de Batles i
Batlesses. D’altra banda, la redacció de la transacció que ha aportat el Sr. Font insta aquests ajuntaments a
fer part també de l’esmentat pacte, per la qual cosa al seu Grup li sembla correcta aquesta transacció.
Comenta que molts d’ajuntaments no en formen part a causa d’una manca d’informació en aquest sentit,
perquè el Pacte se va signar l’any 2009 i a dia d’avui no tots els ajuntaments en tenen la informació
actualitzada. Proposa que en una propera Assemblea de Batles i Batlesses se’n doni la informació
actualitzada que els permeti adherir-se al conveni i al projecte 20-20-20.
Per acabar, reitera que el seu Grup accepta els canvis que ha introduït el Departament de
Desenvolupament Local en la redacció inicial de la moció, als quals s’ha referit el Sr. Font, en els termes
que ha presentat per escrit a tots els Grups polítics de la corporació del Ple.
El Sr. SALOM intervé a continuació.
Diu que, si és el Consell de Mallorca qui ha de tutelar aquesta iniciativa concreta, és molt probable que
s’hi incorpori la resta dels ajuntaments de Mallorca que encara no formen part del Pacte de Batles i
Batlesses.
Diu que és una realitat que quan els ajuntaments reben informació que prové de la Unió Europea han
d’admetre que és massa complicada i que no la poden gestionar pel seu compte. Per aquest motiu creu
que davant aquesta nova situació no n’hi haurà cap que no accepti la proposta del Consell de Mallorca.
El Sr. FONT agraeix al Grup El Pi-Proposta per les Illes i al Grup Popular que acceptin la seva transacció.
Fa notar que no sap quin serà el parer del Grup Ciudadanos-Partido de la Ciudadania, perquè encara no
l’ha manifestat.
Informa, perquè tothom ho pugui saber, que ahir se va reunir la Mesa de l’Assemblea de Batles i
Batlesses per tal de decidir l’Ordre del Dia de la propera reunió de l’esmentada assemblea, que el Pacte de
Batles i Batlesses constitueix un dels punts de l’ordre del dia i que ja se fa feina sobre aquesta iniciativa.
Pel que fa al possible greuge comparatiu al qual s’ha referit el Sr. Salom (PP) quan ha parlat de possibles
inversions econòmiques que hagin pogut fer alguns ajuntaments i algunes inversions semblants, comenta
que quan se faci una convocatòria d’aquest tipus també s’hauran de tenir en compte les inversions que
s’hagin fet durant tot aquest any.
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Tot seguit es detalla la moció transaccionada:
“ANTECEDENTS

Els sistemes d'il·luminació interior i exterior són les instal·lacions consumidores
d'energia en les que més fàcilment poden executar mesures d'estalvi energètic, més de la
meitat del consum elèctric d'un ajuntament es produeix en l'enllumenat públic.
Amb els avanços tècnics i tecnològics els Ajuntaments poden reduir la despesa elèctrica
i també la contaminació lumínica amb actuacions diverses com:
-

Substitució de làmpades de vapor de mercuri per altres de vapor de sodi (estalvis
del -40%).

-

Col·locació de sistemes de reducció de flux en l'enllumenat públic (estalvis del
30%).

-

Control dels horaris de funcionament de les instal·lacions.

-

Incorporació de tecnologia LED en enllumenat i semàfors.

A més, els canvis legislatius obliguen a un disseny més eficient de les noves
instal·lacions d'enllumenat públic i a una revisió periòdica de les instal·lacions existents
i de la seva eficiència energètica.
Així les coses, des d’EL PI – PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS, pensam que el
CONSELL INSULAR DE MALLORCA, amb les partides d’inversions aprovades en
els nous pressuposts per al 2016 hauria de propiciar aquest estalvi energètic i econòmic
dels municipis de l’illa promovent unes línies d’ajuts específics pels Ajuntaments, de
conformitat amb els criteris establers en quan a habitants i territori; tant per a nova
inversió, com per a substitució i/o renovació de xarxes existents.
Afegir a antecedents:
D’altra banda s’ha de considerar que el Pacte de batles i batlesses, en el que estan
adscrits 25 pobles de Mallorca i al que s’haurien d’adscriure la totalitat dels pobles de
l’illa, està fornamentat en:
- Reduir un 20% les emissions de gasos.
- Millorar un 20% l’eficiència energètica.
- Incrementar un 20% les energies renovables.
Pensam que el Consell de Mallorca
Hauria d’emprendre accions encaminades a fomentar el Pacte de batles i batlesses i a
promoure i motivar l’adscripció al Pacte dels municipis que encara no hi formen part.
Cal a dir que el Pacte de batles i batlesses és el marc adient per aconseguir, a nivell
europeu, oportunitats de finançament i subvenció per desenvolupar el Pla d’Acció per a
l’Energia Sostenible propi de cada municipi.
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ACORDS:
1. Instar al Departament de Desenvolupament Local a que dugui a terme les
accions que incloguin des de aspectes divulgatius a líniees d’ajuda tant per el
foment del Pacte de batles i batlesses com per aconseguir l’adscripció dels
municipis que encara no hi formen part.
2. Instar al Departament de Desenvolupament Local a que dugui a terme les
actuacions i prengui les mesures adients per a procedir a la redacció d’una línea
d’ajudes que afavoreixin l’objectiu de complir el compropisos de l’U.E. de cara
al 2.020 als Ajuntaments de Mallorca que son:
- Reduir les emissions de gasos d’efecte hivernacle un 20%.
- Estalviar el 20% del consum d’energia millorant l’eficiència energètica.
- Promoure les renovables fins a un 20%.”
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat, amb la transacció incorporada.
Es troba absenta la Sra Soler Torres.
PUNT 20. MOCIÓ QUE PRESENTA EL PI – PROPOSTA PER LES ILLES
BALEARS DEL CONSELL DE MALLORCA PER A LA REDACCIÓN D’UN
PLA DIRECTOR SECTORIAL DE CAMPS DE GOLF.
Es dóna compte de la següent moció:
ANTECEDENTS
Els camps de golf es troben enquadrats en l’oferta complementària del turisme, motor
de l’economia d’aquesta illa. L’existència d’un camp de golf en una àrea concreta pot
suposar una revalorització per als establiments turístics d’aquesta àrea i un instrument
per a l’allargament de la temporada, però també s’han de tenir en compte les
repercussions ambientals i paisatgístiques del mateix en el medi rural en el que
s’ubiqui.
La instal·lació de camps de golf va estar durant anys regulada per la Llei 12/1988 de 17
de novembre, que fou derogada per la Llei 4/2008 de 14 de maig i el Capítol i article
que en feia referència fou a la vegada derogat pel Decret Llei 2/2012, 17 febrer, de
mesures urgent per a l’ordenació urbanística sostenible, que també fou derogat per la
Llei 7/2012, 13 juny, de mesures urgents per la ordenació urbanística sostenible que
finalment ha estat també modificada i derogada per la Llei 2/2014, de 25 de març,
d’ordenació i ús del sòl, que actualment regeix, junt amb la Llei 6/1997, de 8 de juliol,
del sòl rústic i la Llei 6/1999, de 3 d’abril de Directrius d’Ordenació Territorial..
Tots aquests canvis legislatius fan que un aspecte important de la nostra economia amb
efectes rellevants a tenir en compte sobre el medi i el paisatge, com son els camps de
golf, estigui diluït en una nebulosa jurídica poc clara. Fet aquest que ja volia evitar el
Pla Territorial de Mallorca que ja preveia la creació d’una Pla Sectorial de camps de
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golf, que conforma indica la Norma 61, regulés de forma adient un aspecte fonamental
com és l’oferta de camps de golf, a fi i efectes que estigui repartida equilibradament en
tot el territori de la illa, de manera que totes les zones turístiques disposin de l’oferta
complementària esmentada al seu possible àmbit d’influència.
A dia d’avui i per evitar la mancança de regulació jurídica específica de l’oferta de
camps de golf, el grup de conselleres d’EL PI – PROPOSTA PER LES ILLES
BALEARS, considera imprescindible, conforme indica el Pla Territorial de Mallorca, la
redacció d’un Pla Director Sectorial de camps de golf.
ACORDS:
1. Instar al Departament de Territori i Infraestructures a que dugui a terme les
actuacions i prengui les mesures adients per a procedir a la redacció d’un PLA
DIRECTOR INSULAR DE CAMPS DE GOLF, seguint les indicacions del
PTM, que reguli de forma adient i eficient l’oferta de camps de golf a l’illa de
Mallorca, amb la participació i interacció dels grups de consellers que
conformen aquest Ple.

El Sr. AMENGUAL (El Pi-Proposta per les Illes) anuncia que el seu Grup retirarà aquesta moció de
l’ordre de dia i que tot seguit n’explicarà els motius.
Comenta que, abans de començar el Ple, n’han parlat amb la Sra. Garrido i assenyala que, en el Decret llei
que s’aprovà ahir, la disposició addicional 19a deixa en suspensió una part de la Llei turística i, per això,
considera que abans de discutir si s’ha de donar compliment al Pla Territorial de Mallorca i aprovar un
pla director sectorial específic per als camps de golf, val la pena esperar un mes i estudiar el Decret llei
que ahir aprovà el Consell de Govern per tal de poder presentar una moció, si s’escau, que sigui adient al
tema.

Es retira.
PUNT 21. MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP POPULAR DEL CONSELL DE
MALLORCA ENVERS NOUS CONTRACTES D’ENTITATS DE MENORS.
Es dóna compte de la següent moció:
Presentam aquesta moció com una continuació de la que ja varem presentar el plenari
del passat mes de desembre davant la proximitat de la finalització dels contractes de
l’Imas amb les diferents entitats de menors.
La situació, al contrari del que hauria d’esser, està pitjor avui que fa unes setmanes.
L’Imas ha publicitat al BOIB nº 183 de data 17 de desembre de 2015 els plecs per licitar
els nous contractes (recordar que els actuals acaben el 31 de gener de 2016) i les entitats
a la vista dels mateixos han formulat unes al·legacions on expressen la seva
disconformitat i demanen la suspensió d’aquesta licitació.
Atès que compartim el sentir de les entitats i la seva disconformitat.
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Atès que vostès varen indicar que l’any 2016 seria un any de transició i que l’any 2017
passarien dels contractes als concerts (tal com permet el Decret 18/2015 del Govern de
les Illes Balears de 10 d’abril)
Atès que és molt urgent trobar una sol·lució per les entitats que treballen amb els
menors amb mesures de protecció.
Per tot això, el Grup de consellers del Partit Popular, presenta a debat el següent:
ACORD
1.- Que se suspengui i anul·li la licitació publicada el 17 de desembre de 2015.
2.- Que de forma urgent la Presidenta de l’Imas mantengui una reunió amb les entitats
de menors representades a la FEIAB per tal de tractar aquest tema.
3.- Que una vegada estudiada i analitzada la qüestió, l’Imas publiqui una nova
“convocatòria de transició” assumible per les entitats.
El Sr. PRESIDENT informa que la Unió d’Associacions de Mallorca ha sol·licitat intervenir al Ple en
aquest punt i dóna la paraula al Sr. Francisco Fernández.
El Sr. FERNÁNDEZ (vocal de la Unió d’Associacions de Mallorca) fa la següent intervenció:
“Molt Honorable Sr. President, senyores i senyors consellers. Ens centrarem en un punt que és de la
nostra màxima consideració per la seva profunditat i complexitat.
S’ha produït la suspensió del termini de presentació de proposicions per a la contractació del servei
d’acolliment residencial de menors en situació de desprotecció dependent de l’Institut Mallorquí d’Afers
Socials.
En data 22 de desembre de 2015 s’han rebut dos escrits d’al·legacions a l’anunci de licitació de la
contractació de referència publicat en el BOIB. No entraré en aquesta al·legació administrativa, que es
basa més aviat en les formes, sinó a parlar del fons de l’assumpte des d’un punt de vista molt pràctic
perquè es tengui en compte abans de continuar aquest procediment administratiu.
Hem de dir que s’ha de debatre perquè, en un moment determinat, a Mallorca i a les Illes Balears vàrem
ser pioners en fer fundacions públiques en mans privades, és a dir, gestionar qüestions públiques de
manera exemplar, fins i tot a nivell nacional, com és el cas de l’Hospital de Manacor, de tal forma que
aquesta gestió va ser molt aplaudida per moltes entitats, tant públiques com privades.
Doncs bé, aquesta mateixa fórmula la podem aplicar, en mans privades, a l’IMAS però què succeeix? Que
aquí parlam de menors, parlam d’un control judicial inexistent abans que els pares puguin dir quins
problemes personals i estructurals de les seves famílies motiven una actuació o una altra que no té cap
control judicial però que sí que té un seguiment administratiu exhaustiu que té, com a conseqüència, que
moltes vegades els menors són apartats dels seus pares els quals, durant molts de mesos, ni tan sols no els
poden veure.
D’aquesta manera es genera una situació humana que està atemptant contra la dignitat de les persones
perquè moltes vegades aquests menors, fins i tot, han de sortir dels centres. Encara se’n poden escapar i,
per tant, s’ha de parlar de l’eficàcia d’aquesta contractació privada que només es mira com un perfil
mercantilista i privatiu d’una contractació que s’hauria de mirar des d’un punt de vista més humanitari i,
com deia, s’ha de mirar, atès que la contractació ara està suspesa, si la poden replantejar perquè no és
qüestió només de privatitzar i passar a mans privades qüestions que després també obstaculitzin la
transparència del mateix finançament públic per poder pagar a aquests ens privatius.
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Tot això ens duu a un camp molt complex perquè aquesta observació sobre el finançament públic esdevé,
cada vegada, més complicada i no poden veure si aquesta eficàcia de què parlam té el control públic
exacte que hauria de menester aquesta institució.
Per tant, reivindicam la publicitat. Reivindicam el servei públic dels ens dedicats a menors en situació de
desempara perquè sigui el Consell de Mallorca el que tengui la direcció directa d’aquest tipus de
problemes perquè, en cas contrari, ens trobam i això ho hem viscut molt de prop aquestes setmanes, de
manera molt personal, i de veritat, això són qüestions que s’han de plantejar molt bé vostès abans d’anar
endavant amb el sistema que tenim en aquest moment i saber exactament quina és la pràctica d’aquests
problemes per poder prendre les decisions administratives d’una manera més motivada i més concordada
amb el poder judicial, que ha tenir molta més capacitat decisiva en aquest tipus de problemes que no té
ara.”
El Sr. PRESIDENT informa que la Federació d’Entitats d’Atenció a la Infància i Adolescència Balear
(FEIAB) ha sol·licitat intervenir al Ple en aquest punt i dóna la paraula al Sr. Guillem Cladera.
El Sr. CLADERA (portaveu de la FEIAB) fa la següent intervenció:
“Sr. President, conselleres, consellers.
El meu nom és Guillem Cladera i represent la Federació d’Entitats d’Atenció a la Infància i Adolescència
Balear (FEIAB), xarxa d’entitats no lucratives que gestionen programes de protecció de menors en
col·laboració amb l’Institut Mallorquí d’Afers Socials (IMAS) que no són ben bé entitats privades però sí
que és cert que gestionen temes públics.
A la FEIAB ens considerem una entitat referent en el sector de la infància i adolescència vulnerable. Les
entitats que composen dita xarxa gestionen més de 260 places residencials per a menors amb mesures
jurídiques de guarda o de tutela; també gestionem programes de suport a l’emancipació dels joves que
surten de l’àmbit de la protecció –gairebé sempre per majoria d’edat–, programes de suport a les famílies
d’acollida i programes d’educadors familiars, entre d’altres programes.
A més, la FEIAB desenvolupa un pla de formació anual per als professionals dels centres, projectes de
captació i de sensibilització de famílies d’acollida per als menors residents a centres, de visibilització
mediàtica positiva i d’inclusió social dels infants i joves amb mesures de protecció.
Aquesta experiència acumulada en la intervenció amb la infància ens fa considerar-nos com a part activa
del sistema de protecció. Per això ens sorprèn i decep que des de l’IMAS s’hagi publicat una licitació dels
programes residencials sense conèixer abans els programes i sense voler escoltar les entitats que els
gestionen.
Per aconseguir una qualitat d’intervenció amb la infància en risc, cal mantenir una estabilitat dels equips
educatius, que és molt necessària per als menors ja que són els seus referents. Els educadors i
professionals han de tenir un sou digne, merescut sens dubte pel seu rendiment, per la qualitat de la feina,
per la bona pràctica arrelada i demostrada al llarg d’anys d’intervenció, i per la seva implicació més enllà
de la pura obligació contractual. Davant aquest concepte, ens hem trobat amb una licitació publicada que
pretén reduir clarament els salaris i els ja pocs recursos que tenen les entitats socials per desenvolupar,
amb les garanties exigides per la mateixa administració, els paràmetres de mesures de protecció dels
menors.
No hem entès que un govern que s’autodefineix com a progressista i defensor ferm de l’àmbit social, hagi
arribat a la conclusió que cal menyscabar la prestació econòmica d’un sector ja poc atès i poc escoltat.
Els nostres usuaris no poden votar, però per això estem nosaltres, per donar veu a aquestes persones
desprotegides i amb risc social, per fer-les visibles davant qui faci falta.
Pertoca agrair a totes les persones dels distints partits polítics que ens han volgut escoltar, després d’haver
viscut un mal Nadal enmig d’una licitació incomprensible, i que aquests darrers dies també ens hagi fet
costat el president del Consell de Mallorca, i també fer-ho especialment a la Sra. Margalida Puigserver,
consellera executiva de Benestar i Drets Socials, pel seu tarannà conciliador enmig d’un conflicte
complex i a qui ja li hem fet saber que ens trobam en un entorn educatiu, per tant no podem acceptar
algunes formes que s’han emprat amb la FEIAB, faltant a l’educació més bàsica, a la delicadesa i al
tarannà professional. Li demanem que per favor això no torni a passar tot i saber que ho té complicat i
que, per arreglar-ho, la FEIAB és el problema més petit que té vostè.
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També li demanem més altura de mires. Vostès han decidit prescindir d’algun servei que gestionava
alguna de les entitats de la xarxa i dol, encara que és la seva decisió, però, sobretot, dol la forma i manera
en què s’ha fet. Esperem, d’aquests fets, arguments professionals i no comentaris tan banals com el que se
va fer: que estan fent proves. Per a nosaltres, aquests temes són molt i molt seriosos i esperem que també
s’hi considerin des del punt de vista administratiu.
President, Sra. Puigserver, consellers i conselleres, la FEIAB no és l’oposició de ningú, el seu objectiu és
treballar al seu costat, amb vostès, al costat dels infants, per fer costat en tot moment al creixement dels
menors que atenem, en tots els seus vessants. Ens creguin, indistintament de qui governi, som els seus
aliats. No rompin vostès el treball de fa tants d’anys, el coneguin i el podran valorar. Tenen vostès, al seu
abast, tota la nostra informació; la mirin i la revisin, i si podem millorar no tinguin dubtes que hi
treballarem junts, però des de la seva arribada no han creat espais de diàleg i només hi han dit la seva, que
no concorda en res amb la realitat.
Ja coneixen la dita: un nin o un jove tot sol pot caminar molt ràpidament, però ben acompanyat pot arribar
molt més lluny. Els esperem per fer junts aquest camí.”
La Sra. CIRER (PP) observa que aquesta moció li correspon al PP, com a grup polític, defensar-la però la
millor defensa l’han feta altres persones que segurament coneixen el tema molt millor que qualsevol dels
membres del Ple.
Tot seguit manifesta el seu agraïment per les intervencions de les entitats així com els intents de la Sra.
Puigserver per parlar d’aquest tema però, malgrat això, la moció és fruit d’un compromís amb les entitats
i se sent obligada, almanco, a explicar-la i llavors, juntament amb la presidenta de l’IMAS, veure què en
poden treure de positiu.
Aquest tema no és nou. En el passat Ple, el PP ja va dur una moció al respecte, moció que si la revisen
ara, resulta que seria perfectament vigent atès que s’està no en el punt en què estaven en el Ple passat –
que ja era un moment incomprensible per part de les entitats i de les persones que fan feina en l’àmbit de
menors– sinó que estan en una situació pitjor perquè, en el mes de gener quan s’hauria d’estar a punt de
resoldre el problema, la realitat és que la situació és pitjor perquè, no és que no s’hi hagi fet res, sinó que
allò que s’hi ha fet ha estat més perjudicial que no fer-hi res.
Quan varen sortir els plecs per licitar els nous contractes, varen suscitar una sèrie de sorpreses –que les
entitats han posat de manifest– i també provocaren una sèrie de mesures administratives que són les
reclamacions formulades mitjançant les al·legacions presentades, les quals són prou contundents.
En resum, aquestes al·legacions vénen a dir que és impossible prestar el servei que s’ha prestat fins ara
(en condicions que, de vegades, exigeixen mesures de millora) en les condicions que l’IMAS imposa i,
per tant, la situació ha esdevingut gairebé dramàtica i molt problemàtica.
Les al·legacions demanen la suspensió de la licitació, cosa que ha estat possible ja que l’IMAS va
informar, a través una nota emesa abans de festes, que deia que se suspenia la licitació i també el termini
per presentar licitacions així com que s’avisaria, oportunament, sobre les actuacions posteriors.
Aquella informació es feia pública dia 23 de desembre i avui, dia 14 de gener, encara no s’hi ha avançat i
convé que hi facin qualque cosa més del que hi han fet fins ara.
El Partit Popular, amb aquesta moció, vol fer costat a les demandes que fan les entitats de la FEIAB que
són les que vertaderament coneixen la situació i els problemes que hi ha, donar suport a aquestes entitats
que tenen prou experiència en tenir cura dels menors, unes entitats que, encara que no faci falta repetirho, són responsables, amb bons professionals, col·laboradores i alhora reivindicatives i persistents per
cercar el bé dels menors així com lluitadores pel més vulnerable dels col·lectius.
Per tant, l’objectiu de la moció és intentar fer una modesta oposició o una modesta aportació a la feina
que sembla que l’IMAS no ha pogut fer –o no ha trobat el camí per fer-la– i, en conseqüència, l’han
d’entendre com una moció de reivindicació però alhora de construcció positiva per tal de resoldre un
problema que, cada dia que passa, esdevé més greu i més conflictiu.
Així doncs, el paper del Partit Popular, en aquest cas, és de col·laboració per tal de sortir d’aquesta
situació que no pot anar més enllà del punt en què es troba.
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La Sra. SERRA (Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía) manifesta que el seu Grup considera que el
Consell de Mallorca ha d’escoltar les entitats que treballen amb aquest col·lectiu i després elaborar la
convocatòria.
S’ha de pensar que fan feina amb persones i no amb mobles. Són persones que, per circumstàncies que
ningú no voldria per a si mateix, passen per situacions molt difícils i, per això, demana que es tengui en
compte aquesta moció a la qual el Grup Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía donarà el seu suport.
La Sra. MORA (El Pi-Proposta per les Illes) observa que la Sra. Cirer té experiència al Consell de
Mallorca i coneix la tasca que s’hi duu a terme quant a menors, tasca que ella personalment no coneix
perquè fa poc que hi és però sí que sap, a nivell d’ajuntament, dels patiments que hi ha i que, en tractar-se
de menors, els processos són llargs i creen molta impotència perquè no es resolen tant ràpidament com
voldrien.
En aquest sentit, vol manifestar el seu suport a les entitats i associacions que fan feina en aquest àmbit
perquè sempre han donat una resposta efectiva i han fet costat als ajuntaments quan ha estat necessari.
Per això, li preocupa la situació actual ja que, si la gestió era satisfactòria, què passarà quan acabi el
contracte perquè, potser, es crearà una situació d’indefensió administrativa i jurídica per a les entitats que
no sap com podran fer la seva gestió del servei durant el període de buit contractual que hi haurà.
Remarca la preocupació exposada perquè al seu Grup li agradaria que els responsables de l’IMAS
s’asseguessin amb les entitats que gestionen el servei i fan la feina dia a dia i aprofita per oferir-se,
malgrat la seva inexperiència, per aportar-hi el punt de vista dels ajuntaments.
Per acabar, assenyala que és important reforçar el servei de menors, que es reconegui el prestigi de les
entitats que el gestionen i, donat que cada vegada la problemàtica esdevé més significativa, insisteix en la
necessitat de reforçar el servei.
La Sra. PUIGSERVER (consellera executiva de Benestar i Drets Socials) indica, en primer lloc, que han
d’entonar un “mea culpa”, reconèixer les seves errades i, per això, explicarà què ha succeït amb aquesta
licitació.
En aquest sentit relata que es va publicar, dins termini i en la forma escaient, dia 15 de desembre, la qual
cosa feia que tenguessin temps per poder fer la contractació a data 31 de gener de 2016, tal i com varen
dir al Ple del passat mes de desembre.
Després varen tenir la sorpresa que, atès que no havien comptat amb la participació i implicació de les
entitats –la qual cosa ha estat una errada– per redactar els plecs, aquests varen sortir amb unes condicions
que no eren favorables per a les entitats.
Una vegada reconegut això i vist que posteriorment ha resultat impossible modificar els plecs, s’han
contemplat les al·legacions presentades per les entitats i, en conseqüència, varen resoldre suspendre i
anul·lar aquesta licitació el passat 17 de desembre per tal de començar a reunir-se amb les entitats per
veure com podien solucionar aquesta situació.
La primera reunió va tenir lloc dia 21 de desembre. Després es varen tornar a reunir dia 7 de gener, quan
encara s’estaven contestant les al·legacions, per veure quina documentació podien aportar les entitats per
millorar els plecs i, passats uns dies, s’adonaren que era molt complicat resoldre la situació per tal de
retornar a les condicions que hi havia en els plecs de l’any 2012.
Aquesta setmana ja s’han reunit, per tercera vegada, amb les entitats –concretament dia 12 de gener– i
l’equip de govern es va comprometre a estudiar i analitzar possibles solucions per a aquesta licitació i
cercar-ne una solució transitòria fins a final d’any mentre fan feina, conjuntament amb les entitats, per fer
possible els concerts per al mes de gener de 2017.
Insisteix en reconèixer les errades comeses i explica que les condicions de la nova convocatòria
esdevenen molt complicades per l’existència d’un informe d’Intervenció que és difícil de modificar i, per
això, anuncia que en tenir feta la planificació del servei, es reuniran amb els portaveus dels grups polítics
juntament amb els tècnics de l’IMAS per tal d’explicar com es resoldrà la situació fins a final d’any.
També reitera que, des de l’endemà mateix, s’asseuran amb les entitats per conèixer les seves realitats i
començaran les tasques per elaborar el nou reglament de concertació per tal que sigui possible a partir de
gener de 2017.
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Aprofita l’avinentesa per manifestar, públicament, el suport a la feina de les entitats, les quals gestionen
un 80% del nombre d’infants tutelats i, malgrat que siguin entitats privades, presten un servei públic
finançat amb doblers públics, que són ben gestionats. Al respecte comenta que l’IMAS fa auditories i el
resultat és que la feina de les entitats és molt positiva, n’estan prou satisfets i volen continuar col·laborant
amb elles.
Finalment anuncia que votaran a favor de la moció perquè estan d’acord amb els seus punts d’acord i
perquè volen solucionar aquesta problemàtica i que continuï aquest servei prestat per les entitats.
La Sra. CIRER manifesta la seva sorpresa per l’explicació de la Sra. Puigserver, que l’ha deixada sense
paraules atès que ara parla de planificació, ara quan ja no hi ha temps de planificar res perquè les entitats
de la FEIAB, que se fan càrrec de més de 260 menors, dia 31 de gener quedaran sense cobertura jurídica.
Ara queda molt bé parlar de planificació però recorda que el passat dia 10 de desembre li va demanar a la
Sra. Miralles, vicepresidenta 2a de l’IMAS, que per a favor assegurassin la cobertura jurídica a les entitats
de menors a partir de 31 de gener.
Aleshores, la Sra. Miralles quasi se va sentir molesta perquè no va voler retirar la moció i va dir que el
Consell de Mallorca ja ho tenia tot fet i tenia assegurat que les entitats de menors no estiguessin sense
cobertura jurídica l’any 2016 ja que estarien cobertes mitjançant un contracte administratiu com els que
fins ara hi havia en vigor.
Aquesta informació li va fer arribar, per escrit, la Sra. Miralles i recalca que això passava dia 10 de
desembre quan el Grup Popular, per si l’equip de govern no s’havia adonat que acabaven els contractes de
menors, humilment els va donar un toc d’atenció advertint-los que dia 31 de gener finalitzaven els
contractes d’aquestes entitats.
En canvi ara, a data 14 de gener de 2016, parlen de planificació però refusa que li’n parlin, de
planificació, perquè el que vol és que aquestes entitats, a dia 31 de gener, estiguin cobertes jurídicament i
puguin cobrar i, si no poden cobrar aquest mes, almanco que ho puguin fer amb un poc de retard, malgrat
que segurament no els anirà bé.
En tot cas, vol que li digui quin és el mètode, la fórmula, la manera o el procediment que han pensat o que
proposa la Secretaria Delegada o la Intervenció Delegada de l’IMAS perquè les entitats que se fan càrrec
dels menors tenguin cobertura jurídica.
A part de la qüestió jurídica, les entitats també els estan donant un toc d’atenció important perquè les
escoltin. Les entitats en volen parlar, participar, ser escoltades, que les coneguin, col·laborar, donar a
conèixer la seva feina. És impossible que la Sra. Puigserver pugui fer aquesta feina si no coneix les
entitats de menors.
En aquesta Sala de Plens són presents tres representats de l’IMAS i, dirigint-se al Sr. De Juan, li diu que
no s’abstengui en aquest assumpte encara que no sigui de la seva competència i actuï com a vicepresident
de l’IMAS perquè segur que el Sr. De Juan veia venir aquest problema ja que, probablement, coneix
millor el tema que la Sra. Puigserver i la Sra. Miralles.
Li retreu al Sr. De Juan que s’amagui darrere les sigles del PSOE quan ni la Sra. Puigserver ni la Sra.
Miralles no són del seu partit i li reitera que exerceixi de vicepresident de l’IMAS i, quan se’n reuneix el
Comitè de Direcció, els faci veure –encara no sigui una àrea que gestioni ell– que van per mal camí, atès
que el Sr. De Juan coneix ben bé aquest tema i segur que sabia que passaria això.
L’IMAS no es pot gestionar per procediments estancs. L’IMAS compta amb una presidència, dues
vicepresidències més els directors d’àrees i tots han d’actuar conjuntament. La Sra. Miralles ha d’ajudar
el Sr. De Juan en temes de discapacitats, si va desbordat de feina, i el Sr. De Juan ha d’ajudar la Sra.
Puigserver, que és la seva presidenta –encara que no sigui del seu partit–, en temes que siguin
competència d’àrees que no gestioni el Sr. De Juan.
Fa constar que no s’està parlant d’una demora en la tramitació d’un expedient ni de la demolició d’una
casa o que una carretera se faci més tard o més d’hora. S’està parlant de persones, d’un col·lectiu de
persones que són menors i, per això, cal que s’hi afanyin i facin el que han de fer perquè, allò que han fet
fins ara, no ho han fet bé.
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Finalment, li reitera al Sr. De Juan la petició per tal que doni una mà en aquest tema ja que sap que té
capacitat, coneixements i experiència suficient com per ajudar la presidenta i la vicepresidenta 2a de
l’IMAS, que són companyes seves en la institució.
La Sra. SERRA considera que tots els consellers i conselleres del Ple del Consell de Mallorca són
sensibles amb aquest tema de menors, que són gent necessitada i, per això, demana quina és la
planificació que hi ha, a partir de dia 1 de febrer, si dia 31 de gener acaben els contractes amb les entitats
de menors i què passarà amb aquestes entitats, és a dir, si continuaran fent la seva feina i en quins termes
l’hauran de fer.
La Sra. MORA manifesta que la seva preocupació és què passarà a partir de dia 31 de gener, si aquestes
entitats han de continuar amb la seva gestió i com cobraran. També planteja què passaria si les entitats, a
partir de la finalització dels contractes, refusen continuar amb la gestió.
Tot i acceptar les disculpes de la Sra. Puigserver, observa que s’ha arribat a una situació difícil i remarca
que el seu Grup hi és –i hi era abans també– per col·laborar amb aquestes qüestions però insisteix a dir
que el problema és molt greu i que, si al seu municipi passàs una cosa semblant, ben segur que la traurien
de l’ajuntament.
Per concloure, recalca que la seva preocupació se centra en quina seguretat es donarà a les entitats per
seguir fent feina, si podran continuar amb la seva feina i, sobretot, com cobraran els seus serveis ja que
fer feina sense cobrar no és viable.
La Sra. PUIGSERVER li comenta a la Sra. Cirer que, si dia 10 de desembre, la Sra. Miralles li va dir que
el servei estaria cobert era perquè efectivament pensaven que estaria cobert atès que dia 15 de desembre
s’havia publicat, en el BOIB, la licitació d’aquests contractes.
La qüestió és que aquesta contractació no va complaure les entitats, cosa que haguessin pogut evitar, per
ventura, si s’haguessin reunit, en el seu moment, amb elles i n’haguessin parlat i, encara que s’ha de tenir
en compte que és una licitació pública, no deixa de ser important conèixer les entitats, la feina que fan i
saber quines necessitats tenen per tal d’incloure en els plecs tot allò que comporta la feina que
desenvolupen aquestes entitats.
De fet, ja han transmès a les entitats el reconeixement de la part de culpa de l’IMAS per no haver-se
reunit amb elles, no haver-les deixat participar en el procés d’elaboració dels plecs i, per aquest fet, ja els
han demanat disculpes.
La realitat és que els plecs varen sortir malament i ara no hi ha una licitació en marxa i dia 31 de gener no
hi haurà un contracte en vigor i, de moment, el que s’ha negociat amb les entitats és que, durant els
primers mesos, les factures es tramitin per reconeixement extrajudicial de crèdit.
Puntualitza que, en aquest sentit, feia referència abans a reunir-se amb els portaveus dels distints grups
polítics per tal d’explicar-los aquesta possible solució mentre van pensant altres possibles solucions per
evitar dur les factures a reconeixement extrajudicial de crèdit durant tot l’any, és a dir, si és factible
revertir aquesta situació i treure una licitació fins al moment d’arribar a la concertació de places, cosa que
espera que sigui una realitat en el mes de gener de 2017.
Quant a l’organització de l’IMAS, assegura que l’equip directiu es reuneix cada dimarts, formen un equip
cohesionat i tothom està informat de les coses però, en qualsevol cas, considera que aquest assumpte és
un problema intern d’organització.
Per acabar, fa constar que s’ha fet molta feina en temes de menors i recalca que, a partir d’ara, tenen la
mà estesa a les entitats amb les quals s’asseuran per resoldre aquest problema tot explicant als grups de
l’oposició quines són les vies de solució i assegura que, encara que hi haurà una inseguretat jurídica, no
deixaran desateses les entitats perquè s’han compromès a dur les factures per reconeixement extrajudicial
de crèdit.

Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat.
PUNT 22. MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP POPULAR DEL CONSELL DE
MALLORCA ENVERS MILLOTA DE LES BASES PER A LA SELECCIÓN
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DEL DIRECTOR/A GERENT DE LA FUNDACIÓ TEATRE PRINCIPAL DE
PALMA.
Es dóna compte de la següent moció:
Donada la reunió del Patronat de la Fundació Teatre Principal de Palma celebrada el
passat dia 23 de desembre de 2015, de la Resolució del President del Consell de
Mallorca de 21 de desembre de 2015 sobre les bases per la convocatòria de la selecció
de la persona que ha d’ocupar les responsabilitats de la Direcció /Gerència del Teatre
Principal de Palma.
A la reunió en la que es va tractar la resolució de les bases, el Grup Popular del Consell
de Mallorca va fer una sèrie d’aportacions al text de les bases que no es varen tenir a bé
ser incloses a la redacció de les mateixes.
Per tot això, el Grup de consellers del Partit Popular, presenta a debat el següent:
ACORD
1.- Harmonitzar la proporció del nombre de representants dels membres de la comissió
assessora en la que està prevista un membre del l’Ajuntament de Palma, un del Govern
de les Illes Balears i un altre del Consell de Mallorca, amb major presència del Consell
de Mallorca.
2.- Ampliació de la Comissió assessora a 6 membres amb la intenció que aquesta
comissió es manifestin els perfils tècnics dels àmbits de gestió econòmica i cultural.
3.- Establir les persones que formaran part de la Comissió Assessora.
4.- Entrevista personal obligatòria prevista a les bases de la convocatòria.
5.- El secretari de la comissió assessora, sigui el Secretari del Consell de Mallorca o
persona delegada per la secretaria de la corporació, sempre que sigui funcionari del
Consell de Mallorca.
6.- Harmonització de les bases de la convocatòria, ja que a l’apartat H s’estableix que
s’haurà d’acompanyar la corresponent traducció de la documentació requerida amb
traducció jurada al català o castellà, tenint en compte que el projecte de gestió
únicament es presenti en català així com l’entrevista personal els aspirants únicament es
permet que s’expressin en català. Per tant contemplar la possibilitat de fer-ho en
qualsevol de les dues llengües oficials al les Illes Balears

El Sr. ROTGER (PP) inicia la seva intervenció.
Assenyala que aquesta moció pretén informar el Ple de la reunió que va celebrar la Junta de Patrons de la
Fundació Teatre Principal per tractar sobre la convocatòria per cobrir la plaça de director gerent del
Teatre Principal.
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Diu que voldria que la moció s’interpreti de forma constructiva, amb vista a aconseguir un procediment
del tot correcte i trobar la persona més adequada, que dugui endavant una gestió impecable i del tot
positiva per tal que l’esmentat teatre pugui complir els seus objectius.
Destaca que l’objectiu de la moció és l’ànim de millorar les bases de la convocatòria i informa que en
l’esmentada reunió se varen posar de manifest una sèrie de contradiccions i una manca
d’homogeneïtzació en determinats punts de la convocatòria, i tot seguit els explica.
Retreu que d’una banda se pugui presentar documentació en llengua castellana però després els aspirants
únicament puguin parlar en llengua catalana als membres del tribunal. Ho considera absurd i comenta que
fins i tot potser que aquesta decisió estigui fora de la llei.
Destaca el fet que la convocatòria no representa únicament presentar la sol·licitud de treball i esperar la
decisió del jurat, sinó que s’ha de presentar també un treball-informe de gerència, únicament en llengua
catalana i en un termini de 20 dies.
Pel que fa a les persones que se designaran per formar part de la comissió assessora, diu que el Grup
Popular va proposar que siguin sis, en comptes de les tres previstes, per tal de poder combinar el seu
perfil.
Fa avinent que no se tria un director artístic, sinó un director gerent, raó per la qual s’ha de ser ben
conscient de la dificultat que suposa la gestió de les funcions bàsiques que aquesta persona ha de dur
endavant (la gestió econòmica i financera, el compliment i el seguiment de les obligacions pressupostàries
i financeres).
Reitera que és convenient que s’ampliï el nombre de persones de la comissió assessora. També retreu que
a les bases de la convocatòria no determinen quin serà el perfil d’aquestes persones que la conformaran i
pensa que tant les persones aspirants a la plaça com la ciutadania en general hauria de tenir aquesta
informació.
A més a més, les bases estableixen una entrevista personal, que no és de caràcter preceptiu, sinó una
decisió de la comissió assessora. El seu Grup opina que una persona aspirant a aquesta convocatòria ha de
saber anticipadament si podrà exposar o no, oralment, el projecte presentat per escrit. Considera que és
important, i que millora les bases i pot millorar la selecció.
Diu que ja ho saben, que finalment no se selecciona un funcionari, sinó un càrrec de responsabilitat
política i la decisió final correspondrà al president de la institució, autoritzat per la Junta de Patrons. Per
aquesta raó és important que el president conegui molt bé les capacitats de les persones candidates a la
plaça i també quina és la figura que se necessita tenir, al capdavant del Teatre Principal, i que la proposta
sigui seriosa i tramitada amb totes les garanties.
Observa també que seria més adequat que les funcions com a secretari de l’esmentada comissió assessora
les realitzi el secretari del Consell de Mallorca o un funcionari que se pugui nomenar amb aquesta
finalitat.
Per acabar, reitera que la intenció de la moció ha estat que tots els membres de la Corporació estiguin
assabentats dels temes que es varen tractar en l’esmentada reunió i de les qüestions concretes amb les
quals discrepa el Grup Popular.
El Sr. PASTOR (El Pi-Proposta per les Illes) intervé tot seguit.
Adverteix que el seu Grup ja va manifestar el seu parer sobre aquesta qüestió des del primer dia.
Diu que té tota la impressió que la decisió de dur endavant aquest procés de selecció no ha estat una
iniciativa del Sr. Miralles (conseller executiu de Cultura, Patrimoni i Esports), sinó una imposició d’algun
company seu de l’equip de govern.
Fa notar la contradicció que suposa el fet que l’adjudicació de la plaça del director gerent del Teatre
Principal se sotmeti a aquest procés de selecció però no se faci el mateix, per exemple, per cobrir la plaça
de director gerent de l’Institut Hípic o el de Residus, de Medi Ambient, o de qualsevol altre càrrec de
confiança.
Pensa que només es tracta de gestos i de mostres per fer veure que hi ha participació ciutadana, i discrepa
d’aquesta forma de fer les coses. Tot i això, ja que han decidit dur endavant aquest procediment, demana
que almenys el facin bé.
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Tot seguit expressa una altra discrepància, en el sentit que atès que l’equip de govern s’ha posat al
capdavant de la defensa de la llengua catalana, havia manifestat també que totes les places ofertades
tendrien el requisit del coneixement del català. En canvi, de la lectura de les bases de la convocatòria se’n
desprèn que és possible tenir un director gerent del Teatre Principal que no conegui bé la llengua catalana.
Reitera el retret, perquè és un motiu per replantejar-s’ho, pel fet que precisament el Teatre Principal és la
màxima institució cultural de Mallorca, per bé que això no signifiqui que sigui la referent, però és
almenys la que costa més doblers a la ciutadania.
Torna a recordar que el seu Grup va manifestar al Sr. Miralles que tenia tota la seva confiança per triar el
director gerent que consideràs més oportú, perquè no qüestiona el procediment ni la persona designada,
sinó la feina que aquesta farà, la seva capacitat real per gestionar una institució com el Teatre Principal,
per tal que tengui una rendibilitat social i cultural que fins a dia d’avui no ha tengut, en relació al seu
elevat cost econòmic.
Anuncia que el seu Grup no votarà a favor d’aquesta moció, perquè va en contra d’allò que demana.
Considera que sí que s’ha de presentar tota la documentació en català, que l’entrevista s’ha de fer en
català i també que s’hauria d’incloure el coneixement del català com a requisit i no com a mèrit.
El Sr. MIRALLES (conseller executiu de Cultura, Patrimoni i Esports) intervé a continuació.
Confirma que el passat 23 de desembre de 2015 varen tenir la reunió de la Junta de Patrons de la
Fundació Teatre Principal, amb la intenció de donar a conèixer les bases del concurs de selecció de la
plaça de director gerent del Teatre Principal.
Fa notar i retreu el costum de criticar-ho tot, es faci el que es faci, i que mai no sembli bé allò que fan,
tant si donen explicacions com si no les donen. Diu que ho entén, però ell prefereix ser criticat per donar
massa explicacions que per no donar-ne.
Adverteix que la convocatòria pretén cobrir una plaça de lliure designació d’aquest equip de govern i,
efectivament, en els acords de governabilitat del Pacte de Govern se va establir que se faria per mitjà d’un
concurs de mèrits, obert a la ciutadania. Fa avinent que haguessin pogut seleccionar qualsevol persona
que s’hagués considerat l’adequada, però han preferit redactar unes bases de convocatòria que,
evidentment, se poden millorar, ampliar i perfeccionar.
Recorda que se’n va donar compte, abans de publicar-les en el BOIB, conjuntament amb el resultat del
procés de participació iniciat per a les arts escèniques de Mallorca, i conjuntament amb les línies
d’actuació que volem emprendre durant els propers anys en torn a les arts escèniques.
Assenyala que la Junta de Patrons esmentada ja va rebre totes les propostes de millora de les bases de la
convocatòria que fa el Grup Popular, com també la proposta de publicació en diversos diaris de l’àmbit de
les Illes Balears, perquè varen entendre que contribuïa a donar una major difusió a la convocatòria, i
finalment ha estat així.
Comenta que se va establir un període de 20 dies hàbils (23 de desembre de 2015 a l’1 de febrer de 2016,
ambdós inclosos) per presentar la documentació, entre la qual hi ha de constar el currículum (formació,
experiència i desenvolupament de les línies d’actuació que se varen definir des del Departament de
Cultura, Patrimoni i Esports). Indica que en el BOIB se va publicar més tard, però a la pàgina web del
Teatre Principal i a la pàgina web del Consell de Mallorca se va publicar a partir del dia següent a la
celebració de la reunió.
Destaca que no se cobreix una plaça de Funció Pública, sinó de direcció política.
Pel que fa a les crítiques que ha rebut en les que és acusat de no garantir el coneixement de la llengua
catalana, d’una banda, i de garantir només els coneixements de català, per l’altra, respon que s’ha decidit
tenir una especial atenció cap a aquella llengua que es troba en inferioritat de condicions, enfront
d’aquella que ja té una major difusió.
D’altra banda, ja donaren per fet que la persona designada com a director gerent tendria el coneixement
de la llengua castellana, i si se volien assegurar que s’havia de poder moure fàcilment en l’àmbit català,
hauria de ser capaç de redactar els escrits en llengua catalana. Per aquesta raó no exigeixen tenir un
certificat de nivell C o D però s’han volgut assegurar que qui dirigeixi el Teatre Principal entendrà i sabrà
escriure i expressar-se en llengua catalana.
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Comenta que el Patronat de la Fundació Teatre Principal està conformat per membres del Consell de
Mallorca, del Govern balear i de l’Ajuntament de Palma, per la qual cosa aquesta comissió tècnica de
funcionaris de les tres institucions ha de ser la que valori les propostes que arribin i en faci la selecció
oportuna dels perfils més adequats.
Quant a l’entrevista personal, indica que se va dir que la intenció era fer-la amb tots els participants, si
aquest fet no retardava el procediment.
Anuncia que no votaran a favor de la moció, per les raons que ha expressat, tot i que s’ha entès el sentit
constructiu de la moció i s’ha procurat fer-ne cas en tot allò que millorava les bases i tots els altres
aspectes que també ha explicat.
El Sr. ROTGER respon que no cal estendre’s en més explicacions ni s’han d’embullar les coses, perquè
una cosa és exigir com a requisit el coneixement de la llengua catalana o de la llengua castellana i una
altra és excloure del procés selectiu una persona que vulgui parlar castellà durant l’entrevista amb el
tribunal. Fa notar que no és el mateix.
Considera que cap altra convocatòria de la mateixa finalitat no ha arribat a aquest nivell de discriminació i
d’exclusió. Insisteix a demanar que almenys quedi per escrit, i en la forma correcta.
Per acabar fa un resum de tots els punts bàsics de la seva exposició.
El Sr. MIRALLES tanca el debat.
Es mostra totalment d’acord amb el Sr. Rotger, però li fa notar que també han rebut crítiques pel fet que
cerquin un perfil tècnic per dirigir el Teatre Principal i no un perfil artístic i, òbviament, allò que s’ha de
fer és seleccionar d’acord a allò que preveuen els estatuts del Teatre Principal. Consegüentment, la figura
del director gerent té una sèrie de funcions de direcció artística, però també en la direcció de gerència i en
l’administració econòmica del teatre.
De fet, el projecte que es demana a les persones aspirants a la plaça esmentada, parla explícitament
d’aquesta gestió econòmica, administrativa i funcional del Teatre Principal. Comenta que ell comparteix
l’opinió que el teatre requereix una direcció i una gerència administrativa també artística, evidentment,
però centrada principalment en la seva vessant administrativa.
Per acabar, torna a recordar quin és el termini establert per rebre propostes i diu que esperen encertar en la
selecció definitiva.

Sotmesa la proposta a votació, es rebutja per deu vots a favor (PP i Ciudadanos-Partido
de la Ciudadanía), denou vots en contra (PSOE, MÉS per Mallorca, Podem Mallorca i
El Pi-Proposta per les Illes) i cap abstenció.
Es troben absents: la Sra. Cirer Adrover, el Sr. Rovira de Alòs, el Sr. Font Massot i el
Sr. Apesteguia Ripoll.
PUNT 23. MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP POPULAR DEL CONSELL DE
MALLORCA ENVERS CONVOCATÒRIA MESA RESIDUS.
Es dóna compte de la següent moció:
Vist que en diferents ocasions i també per diferents mitjans, tant com a pregunta oral al
Ple del Consell de Mallorca, com a traves de pregunta escrita, i sense cap èxit, el grup
de Consellers del Partit Popular del Consell de Mallorca ha intentat que la consellera de
Medi Ambient en virtut de la seva potestat i en vers d’una política oberta i transparent
com bé diuen molt sovint a aquesta mateixa sala de plens i als diferents mitjans de
comunicació, convoqui la Mesa de seguiment de Residus.
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Vist que va convocar una reunió informativa amb els diferents Portaveus dels grups del
Consellers per parlar de l’execució de la sentències de MAC Insular i vist que no tenim
els resultats.
En aquestes altures d’anys, ja començat el 2016, seguim sense aprovar la taxa de
tractament de residus sòlids urbans.
Per tot això, el Grup de consellers del Partit Popular, presenta a debat el següent:
ACORD
1.- Convocar la Mesa de seguiment de Residus abans de finalitzar el mes de gener de
2016.

El Sr. PRESIDENT informa que la Unió d’Associacions de Mallorca ha sol·licitat intervenir al Ple en
aquest punt i dóna la paraula al Sr. Pere Felip.
El Sr. FELIP (portaveu de la Unió d’Associacions de Mallorca) fa la següent intervenció:
“Honorable Sr. President, senyores i senyors consellers, la Unió d’Associacions de Mallorca, referent a
aquest punt, exposa el següent:
No entenem per quin motiu l’equip de govern del Pacte del Consell de Mallorca no ha convocat la Mesa
de seguiment de Residus. Tampoc no comprenem per què no se fa res per rebaixar l’abusiva i demencial
taxa de tractament de residus sòlids urbans.
I, atès que parlam de residus, una vegada més, d’entre moltes, aprofitarem per exposar la nostra opinió
perquè els entri dins el cap, als consellers i conselleres de l’equip de govern i de l’oposició.
La major part dels fems de l’illa acaben incinerats, la qual cosa genera més de 100.000 tones de cendres i
d’escòries, un greu impacte ambiental i un problema de salut pública.
Sembla ser que Son Reus és un punt negre de contaminació, dins l’Estat espanyol, perquè l’illa de
Mallorca té un dels sistemes de gestió de residus més contaminants de l’Estat, centrat quasi
exclusivament en cremar els fems.
La nostra entitat aposta per un model centrat en la reducció, la reutilització i el reciclatge. És del tot
inadmissible que se concedeixi el monopoli de la gestió dels residus durant més de trenta anys a una
empresa que només pretén cremar la major quantitat possible de fems per tal d’obtenir els màxims
beneficis possibles.
L’eliminació dels fems és un seriós problema a molt d’indrets del continent, perquè ningú no vol
contaminació a casa seva i s’estima més enviar-los tan enfora com sigui possible per cremar-los. Han
tengut la sort de trobar una ‘illa del Diable’, on els governants són capaços de tot, fins i tot d’enfornar un
prestigi turístic llaurat al llarg de dècades d’esforç.
El fet de permetre dur fems de fora suposa assumir que tenim incineradores per sobre de les nostres
possibilitats. Ja no es tracta de si la incineració contamina més o menys, es tracta d’afegir els fems que
altres no volen. És a dir, Mallorca convertida en centre europeu de residus.
‘L’euromerda’ ja és aquí per emmerdar la perla de la Mediterrània. Mallorca, petita illa de la
Mediterrània, amb menys d’un milió d’habitants, que rep cada any uns deu milions de turistes, té contra
tota lògica la incineradora més gran de tot el sud d’Europa.
En conseqüència, demanam que el Consell de Mallorca paralitzi, definitivament, la importació de residus
i s’estableixi un pacte polític per reconduir aquesta perversa situació. Volem que se revisi el contracte
amb l’empresa concessionària i que s’impulsi una llei de residus que tendeixi a un tancament progressiu
de les línies d’incineració.”
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La Sra. SOLER (PP) fa constar que la moció pensa que queda explicada per si mateixa exceptuant el punt
3r de l’exposició de motius que diu: “En aquestes altures d’any, ja començat el 2016, seguim sense
aprovar la taxa de tractament de residus sòlids urbans” però això encara és cert atès que just se n’ha fet
l’aprovació inicial avui al Ple.
El que demanen amb aquesta moció és que, abans de finalitzar el mes de gener, s’hagi pogut convocar la
Mesa de Residus perquè ha quedat palès que s’estan duent a terme polítiques de residus de manera
unidireccional, sense donar-ne explicacions a l’oposició i, a més a més, hi han pogut detectar greus
equivocacions com no convocar els escorxadors per fer la tarifa de residus carnis, no convocar els
ajuntaments afectats per la producció de llots, tornar enrere plans directors tudant molts doblers i feina
feta per tornar a començar de zero.
La Mesa de Residus és un òrgan amb molta participació, si bé es pot ampliar perquè hi formi part molta
més gent. Mentrestant, la Sra. Espeja diu que hi està convocant més gent però la realitat és que, a hores
d’ara, encara no saben quina gent forma part d’aquesta Mesa de Residus perquè no l’han convocada mai.
Per acabar, reitera que la petició del seu Grup és que, abans de finalitzar aquest mes de gener, es
convoqui, per primera vegada, i es constitueixi la Mesa de Residus d’aquesta legislatura.
El Sr. PASTOR (El Pi-Proposta per les Illes) intervé per anunciar el vot favorable del seu Grup a aquesta
moció.
Tot seguit observa que s’ha reunit moltes vegades però no precisament a través de la Mesa de Residus i
considera que, donat que compten amb aquest òrgan que és l’adequat per tractar els temes de residus,
seria més adient convocar la Mesa –en lloc de reunir la Junta de Portaveus– perquè possiblement els
assumptes de residus vendrien a Ple més consensuats o, com a mínim, hi hauria hagut un debat al
respecte.
La Sra. ESPEJA (consellera executiva de Medi Ambient) comenta que ha estat mirant l’evolució de la
Mesa de Residus a través de les actes de les reunions de la legislatura passada.
Tot i que és cert que s’hauria d’haver convocat abans la Mesa de Residus, també s’ha de fer constar que la
legislatura passada la Sra. Soler va dir, el mes de novembre de 2011, que constituiria una mesa de
seguiment i va trigar un any a convocar-la i ho va fer arran d’una moció.
Hom diu que la Mesa de Residus és molt participativa però la realitat és que dels 16 membres que la
conformen actualment, a moltes reunions només n’assistien 7, dels quals molts eren tècnics de la casa.
Igualment s’ha de fer notar que hi hagut dues reunions de Mesa de Residus que han durat devers 20
minuts.
Amb aquesta exposició vol fer palès que aquesta Mesa de Residus, en moltes ocasions, no ha arribat a
assolir l’objectiu que se’n pretenia però, així i tot, reconeix que sí que l’han de convocar i, per això, es
mostra d’acord amb la moció però li agradaria que la Mesa de Residus fos un poc millor, comptant amb
un reglament propi que pugui ser consensuat.
Seguint aquesta línia, li proposa al Partit Popular que, per tal de fer un reglament consensuat de la Mesa
de Residus, accepti ajornar la convocatòria de la Mesa per al mes de febrer per poder-hi dur l’esmentat
reglament, tenint en compte que la Mesa, tal i com estava plantejada, no estava donant els resultats
prevists.
A més a més, només queden dues setmanes per acabar el mes de gener i amb dies festius enmig i, per
això, ajornar la convocatòria de la Mesa al mes de febrer permetrà que els tècnics que treballen, sobretot,
en temes de recollida selectiva tenguin una mica més de marge i, per aquesta raó, reitera la transacció
proposada per tal que la moció digui que la Mesa de Residus sigui convocada en el mes de febrer, amb el
benentès que la intenció és convocar-la i fer-la encara millor.
La Sra. SOLER assenyala que no accepta la transacció i afegeix que, si no volen convocar la Mesa de
Residus abans d’acabar el mes de gener, doncs hi poden votar en contra.
Adverteix, no obstant això, que després de vuit mesos de govern encara li demana ajornar la convocatòria
de la Mesa de Residus, convocatòria que el Grup Popular ha sol·licitat per escrit, mitjançant una pregunta
amb resposta oral al Ple i ara a través d’aquesta moció.
Si la Sra. Espeja no ho vol fer, doncs pot votar en contra de la moció i dir clarament que no li interessa
convocar la Mesa de Residus però que no demani que l’ajornin més quan no és la primera vegada que el
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PP ha sol·licitat aquesta convocatòria i, per tant, no li ve per sorpresa i si no té el reglament fet és perquè
no l’ha volgut fer.
Fa avinent també que convocar la Mesa de Residus simplement comporta haver d’anar a veure el cap del
Servei Jurídic de Residus, Sr. Gabriel Payeras, recuperar el document de la darrera convocatòria i
canviar-li el dia i la hora.
Quant al comentari de la Sra. Espeja dient que la Mesa de Residus estava formada per 16 membres però,
al final, només n’hi assistien 7, observa que encara està per veure com acabaran les reunions de la Mesa
de Residus durant aquesta legislatura pel que fa la transparència i la participació ja que, de moment,
encara no s’han reunit ni una sola vegada.
En acabar la legislatura, serà quan podrà dir què hi ha fet la Sra. Espeja però, de moment, no ha fet res
més que apujar dues tarifes i, per això, no li accepta ajornar la convocatòria de la Mesa de Residus i, si no
hi està d’acord, pot votar en contra de la moció.
El Sr. PASTOR manifesta que al seu Grup tant li va bé que la Mesa es convoqui en el mes de gener com
en el mes de febrer però, és clar, la darrera paraula la té la persona que ha presentat la moció.
Malgrat això, pensa que és necessari convocar la Mesa de Residus, fins i tot dins el mes de gener, perquè
s’hi pot discutir si hi ha d’haver o no una modificació del reglament. De fet, el lloc adequat per discutir
tots aquests temes és la mateixa Mesa de Residus que és la que, així mateix, ha de decidir si s’ha
d’elaborar un reglament de funcionament que sigui millor que el havia abans.
Pel que fa a l’assistència de membres a les reunions, diu que tampoc no poden exigir que tothom hi
assisteixi ja que, de vegades, costa un poc però, com a mínim, s’estarà donant l’oportunitat de participar i
llavors la gent l’aprofitarà o no l’aprofitarà.
Per tot això, li demana a la Sra. Espeja que convoqui la Mesa de Residus perquè allà podrà explicar tots
els aspectes que vulgui canviar, quins punts del reglament canviaria, quina feina ha fet durant aquests
mesos perquè la Mesa funcioni millor, etc., ja que és l’òrgan adient per parlar-ne encara que, com ha dit
abans, al seu Grup també li va bé que se convoqui en el mes de febrer.
La Sra. ESPEJA considera que la Sra. Soler no vol arribar a una entesa però, això no obstant, votaran a
favor de la moció perquè opina que és necessari convocar la Mesa de Residus.
Aprofita per aclarir que no està en contra de convocar la Mesa de Residus i que simplement demanava
comptar amb algunes setmanes més de temps, la qual cosa considera que és prou lògica donat que resten
només dues setmanes per acabar el mes de gener.
Es mostra convençuda que, si la Mesa de Residus es reunís el mes de febrer, seria molt més efectiva i
estaria millor feta atès que hi podrien dur més informació però, vist que no s’han entès, doncs la
convocaran dins el mes de gener per començar a treballar.
Per concloure, reitera que mai no ha estat en contra de convocar la Mesa de Residus sinó que s’havia estat
analitzant quina era la Mesa que hi havia i s’ha vist que no havia estat efectiva ja que s’havia creat per
treballar amb els contractes de MAC Insular i de Tirme però s’hi varen treballar altres coses. Tot i això, la
mantendran tal i com estava i ja veuran com la canvien durant els propers mesos.

Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat.
Es troben absents: la Sra. Cirer Adrover i el Sr. Rotger Seguí.
INTERPEL·LACIONS
PUNT 24. INTERPEL·LACIÓ QUE PRESENTA EL SR. ANTONI PASTOR
CABRER SOBRE “VALORACIÓ DEL VICEPRESIDENT DE MALLORCA
SOBRE TRANSPARÈNCIA DEL CONSELL DE MALLORCA”.
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Es dóna compte de la següent interpel·lació:
Antoni Pastor Cabrer, portaveu del GRUP EL PI – PROPOSTA PER LES ILLES
BALEARS, segons contempla l’article 75 del R.O.C. vigent, formula per al proper Ple
Ordinari la següent INTERPEL·LACIÓ al Vicepresident, Sr. Jesús Jurado
Valoració del Vicepresident de Mallorca sobre Transparència del Consell de Mallorca.
El Sr. AMENGUAL (El Pi-Proposta per les Illes) inicia la seva intervenció.
Comenta que el dia 29 de desembre de 2015 varen veure a la premsa la notícia que el Consell de Mallorca
estava suspès en la seva gestió referida a la transparència, per la qual cosa el seu Grup va voler aprofundir
en aquesta informació i va saber que l’afirmació es basava en un índex de transparència que estudia una
organització que té a Espanya l’ONG alemanya (Transparency International).
En realitat, no suspenia en transparència –donava un 67,5 sobre 100– però sí que suspenia en
transparència en el cas de contractacions de serveis amb un 12,5.
Explica que aquesta organització, d’ençà de l’any 2012, ha establert tres índex de transparència de les
administracions d’Espanya (cabildos, diputacions provincials i consells insulars) i tot seguit detalla quin
ordre ocupava en la seva llista el Consell de Mallorca i quina nota li atorgava:
-

L’any 2012 estava en el número 16 de la seva llista, amb una nota global de 53,8.

-

L’any 2013 va baixar al lloc 25 (tot i que va pujar en eficiència), amb una nota de 67,5.

-

L’any 2015 ha baixat al lloc 38, amb una nota de 67,5.

Diu que, tot i que el Sr. Jurado no sigui del mateix parer, ell el manté perquè ha obtingut aquestes dades
consultant la pàgina web de l’esmentada ONG.
Destaca que allò que crida l’atenció és la nota de 12,5 en transparència en la contractació de serveis.
Deixant de banda aquesta nota, que podrà ser o no anecdòtica, el cert és que els va obrir els ulls i varen
decidir comprovar què ha fet fins a dia d’avui el Departament de Participació Ciutadana i Presidència pel
que fa a la transparència en la gestió administrativa de la institució.
Un cop revisat el Pacte de Govern signat per l’actual equip, fa notar que precisament la transparència està
encapçalant els dos primers apartats: els eixos de treball i les principals mesures (Participació de
transparència i bon govern).
Pel que fa a les mesures de força, les dues primeres també fan referència a la transparència. La primera de
totes havia de ser fer un Consell de Mallorca més participatiu i, com a primera mesura, una audiència
pública per sotmetre a la ciutadania el programa de govern així com també l’aprovació d’un pla real i
transversal de participació.
A partir d’aquestes consideracions, diu al Sr. Jurado que si l’acte que se va celebrar el passat 7 de gener
de 2016, a les 6 de l’horabaixa, era o és la primera mesura del seu departament pel que fa a transparència,
després de sis mesos en el govern, l’opinió del seu Grup es resum en l’expressió: “Apaga y vámonos”.
Per aquest motiu, opina que l’equip de govern ja es pot anar repensant el seu objectiu de repensar.
Considera que l’acte que varen organitzar, amb entitats convidades, per “aplaudir i lloar” les actuacions
bàsicament futures dels diversos departaments del Consell de Mallorca, no va ser una audiència pública
per sotmetre a la consideració de la ciutadania el programa de govern.
Observa que ho diu amb tot el respecte, però reitera que no s’hi pot considerar, de cap manera; suposa que
els responsables polítics en són ben conscients, i si no ho són, fa notar que és ben necessari que s’ho
replantegin, perquè no va ser correcta ni la forma en què se va fer la convocatòria, ni el format de l’acte,
ni l’estructura, ni el lloc, res va ser adient per a l’acte que volien fer i no varen fer.
Per aquests motius, demana al Sr. Jurado (vicepresident 2n i conseller executiu de Participació Ciutadana
i Presidència) i a l’equip de govern que ell representa que s’ho repensin i que vegin com han d’actuar.
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Els recorda que ja fa sis mesos que governen la institució i assenyala que, quan el seu Grup s’ha referit a
la transparència de la gestió de l’equip de govern, sempre ha sentit bones paraules i bones intencions, però
fa avinent que a hores d’ara no és suficient, ja és l’hora de passar a l’acció.
Fa notar al Sr. Jurado que ell representa Podem Mallorca, el partit polític que se presenta com el partit
“del canvi”, que en fa bandera de la lluita anticorrupció, d’estar a favor de la transparència i de la
participació ciutadana.
Per les raons que ha explicat, el seu Grup presenta la interpel·lació en els termes que s’assenyalen.
Reitera el retret que encara no han començat a actuar en la direcció de les línies d’acció que varen
incloure en el Pacte de Govern de la institució, tot i els sis mesos transcorreguts des d’aleshores, almenys
en la versió que consta al seu Grup.
Tot seguit fa una sèrie de comentaris concrets sobre les dues primeres línies d’actuació que consten en
l’esmentat document:
Pel que fa a la primera línia, que definia la millora i la implementació del codi ètic (per a la qual Podem
Mallorca proposava una sèrie d’actuacions, exactament sis), comenta el següent:
-

La primera d’aquestes actuacions és publicar a la pàgina web institucional les retribucions dels alts
càrrecs d’aquest organisme, i aquesta sí que la varen complir.

-

La segona és la referida a les agendes transparents dels consellers i alts càrrecs, però encara no ha
pogut trobar aquesta informació reflectida en l’agenda de la pàgina web.

-

La tercera és l’execució pressupostària, i tampoc no n’ha trobat cap informació.

-

La quarta té com a objectiu fer un ús raonable dels cotxes oficials i la publicació dels trajectes
realitzats, però tot i que ja n’han discutit a bastament en el Ple, tampoc no s’està complint allò que
s’havia acordat en aquest sentit. A més a més, s’han publicat alguns comentaris en premsa que
plantegen aquest mateix retret.

-

La cinquena se refereix a la implementació de processos de control i fiscalització en el Consell de
Mallorca, amb l’objectiu de realitzar una auditoria contínua, però a dia d’avui tampoc no s’ha vist
cap actuació en aquest sentit.

-

La sisena pretén promoure l’evolució i la idoneïtat de tots els alts càrrecs de l’administració, però
tampoc no s’hi ha fet res sobre aquesta qüestió.

Quant a la segona línia, que pretenia elaborar un pla de participació transversal de tots els departaments
del Consell de Mallorca, amb una sèrie d’actuacions determinades, fa avinent que tampoc no s’han
realitzat.
Fa notar al Sr. Jurado que parlen d’un reglament de consultes populars, que no depèn de l’equip de
govern de la institució, sinó del Parlament de les Illes Balears.
Li recorda que també volien modificar el Reglament d’Organització del Consell de Mallorca (ROC) i en
aquest sentit comenta que suposa que hi deuen fer feina, perquè encara no l’han vist tampoc, el nou
document.
També li indica que parlaven de la creació d’un consell o assemblea de la ciutadania de Mallorca; tampoc
no n’han vist ni un tímid inici.
Volien convocar també processos de consultes populars, però evidentment no s’ha fet res de res, perquè
va lligat al reglament esmentat abans (ROC).
Parlaven d’implementar fòrums de participació, que sona molt bé, evidentment (fòrums de cultura,
d’esports, socials, de medi ambient, de turisme i de promoció econòmica, etc). Tot i això, tampoc no se
n’ha fet cap ni un, almenys el seu Grup no n’ha tengut cap informació.
També volien reformar el Reglament d’Honors i Distincions; és evident que no s’ha fet res. Espera que
els avisin, quan tenguin algun esborrany fet.
A més a més, pretenien transformar el Debat de Política General; aquest sí que el deuen haver
transformat, perquè de moment no n’han celebrat cap.
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Per totes les raons que ha explicat, reitera que és preocupant, que el Consell de Mallorca ocupi el lloc 38è
d’un total de 45 institucions (diputacions provincials, consells insulars i cabildos insulars). Tot i no
representar un suspens, la nota que li adjudica l’esmentada ONG, aquest fet obliga a repensar-se tota la
gestió de la institució i és obvi que precisament el partit polític que en fa bandera i paradigma, de la
transparència de gestió, és qui s’ha d’espavilar i posar-se a fer feina seriosa.
Diu al Sr. Jurado que possiblement els màxims representants del partit polític Podemos, el Sr. Iglesias i el
Sr. Errejón, estan molt ocupats per Madrid, perquè si no fos així és ben segur que ja l’haurien cridat a
l’ordre. L’adverteix, tot i això, que si no ho fa el president del Consell de Mallorca ben segur que ho
faran, els màxims responsables del seu propi partit polític.
Adverteix també que si el Sr. Jurado pretén excusar-se amb l’argument que el govern anterior encara va
fer menys, la seva resposta és que, efectivament, no va fer res, però és que el Grup Podem Mallorca ha fet
el doble, és a dir, res de res, en sis mesos de govern.
Per acabar, torna a demanar al Sr. Jurado que el seu equip s’espavili i que se posi a fer feina.
El Sr. JURADO (conseller executiu de Participació Ciutadana i Presidència) inicia la seva intervenció.
Diu que no és cert, que estiguin suspesos pel que fa a la gestió transparent de la institució. La nota no és
un 67,5 sinó un 70, que és un notable.
Observa que és molt fàcil dir que no se fa res, quan és tot el contrari; existeix un departament dedicat
íntegrament a aquestes funcions. Indica que potser el que pretén aquesta interpel·lació és que se
compleixi tot el programa electoral en sis mesos i fa notar que és absurd, el plantejament.
Assegura al Sr. Amengual que tots els processos necessaris estan en marxa, i que s’hauria de valorar tota
la feina que fa el personal tècnic en comptes de menystenir la seva dedicació. Reitera que s’hi treballa, en
totes les línies del programa.
Fa notar que el Pla de participació s’ha de pensar molt bé i que s’ha d’elaborar amb la participació de
tothom. Diu al Sr. Amengual que no s’ha de preocupar, perquè el seu Grup també hi podrà participar, en
la decisió de les mesures adequades.
Fa una defensa dels processos participatius, alhora que retreu al Sr. Amengual que el seu Grup no hi
estigui acostumat, com va demostrar en ocasió del procés previst per demanar opinió a la ciutadania sobre
la data de celebració de la Diada de Mallorca.
Quant a l’opinió del Sr. Amengual sobre la darrera audiència pública celebrada en aquesta institució li
respon que aquest és un bon exemple de com s’ha de donar la paraula a la ciutadania, perquè pugui
expressar les seves opinions. Fa notar que també hi va haver crítiques, no tot varen ser lloances. També hi
va haver moltes propostes, i se’n consideren assabentats. Diu que probablement n’acceptaran moltes.
Destaca que els va ser possible explicar el seu programa de govern, tot i que no li agradàs al Sr.
Amengual la forma en què se va fer. Diu que milloraran cada vegada més. Es reafirma en la convicció
que aquest sistema és positiu i que el duran endavant.
Diu al Sr. Amengual que resulta més fàcil valorar les audiències públiques de l’equip de govern –a favor
o en contra, és qüestió d’opinions– que les que celebra el Grup El Pi-Proposta per les Illes allà on
governa, perquè creu que són inexistents.
Tot seguit explica quina és la feina que se fa des del Departament de Participació Ciutadana i la seva
política de transparència.
Fa avinent que la normativa que té el Consell de Mallorca sobre aquesta qüestió és anterior a la legislació
estatal, que és de 2015 i aquest fet provoca molts de problemes, com ara duplicitats de gestió i
procediments administratius complicats, raó per la qual cal repensar-ho.
Assegura que a dia d’avui tots els departaments del Consell de Mallorca analitzen tota la informació que
té la institució en aquest sentit, per fer-la més accessible i comprensible per a tothom. Per aconseguir
aquest objectiu cal fer una reorganització interna dels departaments, no és possible aconseguir-ho tot de
cop en quinze dies.
Com exemple de la complexitat a què s’ha referit, que demostra la necessitat d’una millora, diu que
existeixen dotze formes diferents de demanar informació al Consell de Mallorca de forma telemàtica i és
clar que aquest fet confon la gent i complica la gestió posterior d’aquesta informació.
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També s’ha d’instal·lar un tauler d’edictes electrònic, perquè és evident que a dia d’avui no n’hi ha prou,
amb un tauler de suro.
Informa que el mes passat se va convocar la Comissió de Transparència, per poder explicar a tots els
Grups polítics les línies de feina que se mantenen. Indica que serà un bon lloc per plantejar les propostes i
assegura que estan oberts a atendre-les.
Reitera que la feina que s’ha fet fins a dia d’avui ha consistit a analitzar la situació i a rebre propostes de
mesures per millorar, tant pel que fa a l’eficàcia com a l’eficiència.
D’altra banda, exposa que la manca de personal també és un problema que ha afectat la feina, perquè no
s’havia previst aquesta incidència.
Es mostra convençut que amb la feina de tot el personal de la institució se podrà aconseguir un Consell de
Mallorca més transparent i amb un millor funcionament en aquest sentit.
Fa notar que, per raó de l’època en què vivim, és la pròpia societat la que demana als polítics aquesta
transparència i alhora vol participar de la gestió política. Diu que és justament això, el que pretenen fer.
Tot seguit assegura que s’aplica allò que estableix l’ordenança reguladora de l’administració electrònica
pel que fa a promoure el debat públic i l’expressió d’opinions per mitjà dels instruments propis dels
mitjans electrònics, raó per la qual s’ha posat en funcionament la pàgina web repensem mallorca.net que
emmarca un procés de participació que ha de servir per millorar la qualitat democràtica d’aquesta
institució.
Per aconseguir-ho, s’han d’assolir una sèrie d’objectius i s’ha de posar a l’abast de la gent un sistema de
gestió senzill, pràctic i eficient, però sobretot únic i d’ús fàcil.
Assenyala també que s’ha hagut d’esperar a tenir els pressupostos aprovats, per la qual cosa no han tengut
el finançament adequat per dur endavant la feina necessària. Ara que ja el tenen, és clar que acceleraran la
gestió.
Destaca que és important que la gent en sigui conscient, de la importància que té la seva implicació
directa en la gestió política i de tot allò que se’n deriva.
A continuació se refereix als comentaris que ha fet el Sr. Amengual sobre la nota que ha rebut el Consell
de Mallorca de l’ONG alemanya Transparency International.
Admet que és cert que moltes diputacions han millorat molt, durant els darrers anys, i aquest és el motiu
de la baixada del Consell de Mallorca en la llista esmentada, des de la publicació de l’anterior (2013) fins
a l’actual (2015). Per aquest motiu, accepta que s’ha d’accelerar la velocitat per fer la feina que pertoca.
Tot i això, fa notar que no és certa la baixada que ha indicat el Sr. Amengual. Indica quines varen ser les
notes anteriors i assegura que l’actual és 70 sobre 100. Observa que no es pot considerar que sigui un
desastre.
També fa avinent que alguns dels indicadors de l’informe elaborat per l’ONG són els mateixos dels altres
anys, però se puntuen de forma distinta. D’altra banda, s’ha d’admetre que alguns d’aquests indicadors
sempre plantejaran problemes, com ara el fet que les diputacions tenen un sistema tributari de gestió,
mentre que no és aquest el cas del Consell de Mallorca; aquest fet penalitza, a l’hora d’establir la
puntuació final. Assegura que mai no se podrà aconseguir l’excel·lència, perquè hi ha dades que no se
podran aportar mai.
Tot i això, diu que el seu objectiu és aconseguir l’excel·lència i la màxima puntuació possible. Reitera que
se fa feina per aconseguir-ho.
El Sr. AMENGUAL intervé tot seguit.
Fa avinent al Sr. Jurado que li ha fet una crítica positiva, i li demana que l’admeti com a tal. Reconeix que
el programa electoral de Podem Mallorca conté molt bones iniciatives sobre aquesta qüestió.
També admet que només fa sis mesos que governen i que és difícil engegar la maquinària del Consell de
Mallorca, però li fa avinent que els seus companys del Govern de les Illes Balears han presentat
recentment un programa de les seves actuacions i han afirmat que ja han complert un 25% del seu
programa de govern.
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Li fa notar que estaria bé que el Consell de Mallorca, en matèria de transparència, també hagués complert
un 25% del seu programa. Evidentment, no pretén que a dia d’avui hagin complert el 100%, però li reitera
el retret que encara no han començat a gestionar cap ni una de les línies de gestió que havien programat. I
si han començat, els que conformen el Grup El Pi-Proposta per les Illes ho desconeixen. Destaca que és
això, el que li ha dit.
Tot seguit posa com exemple del que el seu Grup no considera una actuació transparent el fet que
s’aprovàs l’assignació econòmica dels premis de la Diada Nacional del Trot cinc o sis mesos després de
celebrar-se, perquè el seu Grup pensava que era la de l’any anterior i va resultar ser la de l’any 2016.
Considera que aquesta només és una anècdota més a afegir a tot l’enfilall que li retreu.
Li diu també que no tolera que afirmi que el partit polític El Pi-Proposta per les Illes no té un bon índex
de transparència, que vulgui fer veure que predica allò que no creu. Comenta que l’exemple més proper el
té en el municipi de Porreres, del qual n’és batlessa la Sra. Francesca Mora, companya seva d’aquest
Grup polític i que també és consellera d’aquesta corporació. Informa que en aquest ajuntament se valora
la participació ciutadana i se convoquen audiències públiques per fer un debat de l’estat del poble i la gent
està al corrent de la gestió municipal.
Assegura que des del seu partit se proposa que la gestió se faci d’aquesta forma, raó per la qual no admet
que el Sr. Jurado ho negui si no n’està prou informat.
Diu que l’únic que ha pretès, quan ha parlat de la nota rebuda per la institució, és que el Sr. Jurado sigui
conscient que encara no han engegat la maquinària per començar a fer feina, en el sentit que indicava el
seu programa electoral, tot i que ja fa sis mesos que està al capdavant del Departament de Participació
Ciutadana i Presidència.
Reitera que la valoració global mitjana és d’un 67,5. Reconeix la nota 70 a què s’ha referit el Sr. Jurado,
que se refereix a transparència global, però el cert és que la institució ocupa el lloc 38è d’un total de 45
institucions.
D’altra banda, també reconeix que la gestió del Consell de Mallorca i la dels cabildos és més complicada
que la de les diputacions provincials, perquè gestionen moltes més àrees, el volum de feina és molt
superior i en conseqüència la gestió de la transparència també és més complicada.
Tot i això, lamenta que el Consell de Mallorca figuri en els darrers llocs de l’esmentada llista.
Reconeix que el programa de Podemos conté actuacions interessants sobre transparència en matèria de
contractació. També diu que el El Pi-Proposta per les Illes també en presenta una, en el sentit de demanar
que els secretaris tècnics dels departaments del Consell de Mallorca siguin personal funcionari, per tal
que el procés de contractació el comenci i l’acabi un funcionari i que no hi posi la mà cap personal polític.
Ofereix al Sr. Jurado la possibilitat de parlar-ne, sobre aquesta qüestió, per poder explicar-li ben
detalladament en què consisteix.
Tot seguit fa avinent que quan s’ha referit a que si el Partit Popular durant la passada legislatura no havia
fet res, Podem Mallorca no ha fet res de res ho ha dit perquè pensava que el Sr. Jurado se referiria a allò
que s’ha dit tantes vegades: l’herència rebuda. Assegura que ell no ha anat a estudiar què havia fet o no el
Partit Popular en el Consell de Mallorca durant la legislatura passada, sinó que només ha pretès fer-ne un
acudit, una broma.
Per acabar comenta al Sr. Jurado que ara sí que li fa la broma a ell i li diu: Sr. Jurado, menys repensar i
més actuar, pel que fa a la gestió en transparència.
El Sr. JURADO tanca el debat.
Es mostra satisfet amb la promoció gratuïta que els fa el Sr. Amengual, del lema de la campanya de
Participació Ciutadana: “Repensem Mallorca”. Diu que està convençut que d’aquesta forma triomfarà
molt més fàcilment que si s’hagués fet únicament amb el suport institucional.
Demana a la Sra. Mora (El Pi-Proposta per les Illes) que el disculpi per no haver tengut en compte els
processos participatius que organitza en el seu municipi, però s’ha de reconèixer que aquestes dinàmiques
encara no són habituals en les nostres institucions i no creu que siguin molts, els ajuntaments que ho fan.
Es mostra convençut que aquesta iniciativa és molt important, per al Consell de Mallorca i n’està satisfet
de l’audiència pública que s’hi va celebrar recentment, i que se faci també en els propers anys. Diu que no
entén les reticències que provoca aquesta iniciativa.
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Fa avinent al Sr. Amengual que, per bé que és cert que ell hi va assistir, el cert és que no hi va participar
activament, i és justament això el que se pretenia. Diu que li vol fer saber, tot i que ara no tenguin temps
per esbrinar per quins motius no ho varen fer.
Assegura que s’ha d’aconseguir que tots els departaments siguin transparents per sí mateixos, i certament
serà una tasca molt complexa però no sabran quan podrà estar acabada. Tot i això, treballen en aquesta
direcció espera tenir la col·laboració de tots els Grups polítics per dur-la endavant conjuntament, perquè
al cap i a la fi interessa a tothom, aconseguir-ho.

PUNT 25. INTERPEL·LACIÓ QUE PRESENTA EL SR. JERONI SALOM
MUNAR SOBRE “POLÍTICA EN RELACIÓ AL SERVEI DE BOMBERS”.
Es dóna compte de la següent interpel·lació:
Jeroni Salom Munar, com a conseller del Grup de Consellers del Partit Popular, d’acord
amb el que preveu l’art. 75 del Reglament Orgànic, formula per al proper Ple ordinari al
Hble. Sr. D. Joan Font Massot, la següent INTERPEL·LACIÓ:
Política als Parcs de Bombers
El Sr. SALOM (PP) exposa que aquesta legislatura va començar anunciant que tornarien a cobrar el cost
del servei de bombers als municipis de més de 20.000 habitants.
També han dit que els parcs de bombers es troben en mal estat de conservació i, en aquest sentit recorda
que, una vegada estabilitzada l’economia del Consell de Mallorca després de la situació que hi varen
trobar la passada legislatura, l’anterior equip de govern ja va començar a fer-hi feina i un exemple n’és el
cas del parc de bombers d’Inca.
L’actual equip de govern ho ha tengut més fàcil a l’hora d’afrontar les reformes necessàries als parcs de
bombers perquè, entre d’altres coses, ha trobat doblers a la caixa. No obstant això, han decidit tornar a
cobrar el SERPREISAL als municipis emparant-se en l’excusa de les reformes, emperò aquest cobrament
encara no han explicat com el faran.
Com sempre –i fa un moment n’han parlat– l’equip de govern del Consell de Mallorca no és un model de
transparència ni de previsió sinó més aviat tot el contrari perquè anuncien coses però no concreten com
les faran.
Venen fum i donen titulars però encara esperen que expliquin com s’ha de fer aquest cobrament i a què el
destinaran, és a dir, que encara desconeixen si els ajuntaments hauran de pagar l’1% del seu pressupost o
si, com ha dit el Sr. Font extraoficialment a algun ajuntament, serà un 0,5%. Si fos així, se n’hauria de
modificar l’ordenança, cosa que tampoc no saben si se farà o no.
A més a més, el Consell de Mallorca ha elaborat el pressupost de 2016 però no hi ha pogut trobar cap
partida d’ingressos pel concepte de SERPREISAL tot i que ja hi ha ajuntaments que, davant les
declaracions del Sr. Font, han consignat partides per a aquest pagament. N’és un exemple el cas de
Calvià, que ha consignat una partida de 300.000 € però no saben d’on ha tret aquesta quantitat llevat que,
extraoficialment, li hagin dit el que haurà de pagar pel servei de SERPREISAL.
Per tant, el Partit Popular vol saber si, al respecte, s’ha comunicat extraoficialment alguna informació als
ajuntaments així com conèixer quines són les previsions de reformes a fer als parcs de bombers.
També han dit que començaran la construcció d’un nou parc de bombers a Santanyí. El PP troba que
aquesta mesura és molt adequada ja que, de fet, durant la passada legislatura, la presidenta del Consell de
Mallorca, Sra. Maria Salom, ja va fer feina en aquest sentit amb l’Ajuntament de Santanyí.
Això no obstant, volen saber quan tenen previst començar les obres de construcció d’aquest parc de
bombers ja que en el pressupost només han trobat la dotació pressupostària per al projecte i poca cosa
més.
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Finalment també li agradaria que els informassin sobre quines seran les obres que volen fer a altres parcs i
quins són els pressuposts prevists per a aquest concepte com, per exemple, pel que fa al parc de bombers
d’Inca.
El Sr. FONT (conseller executiu de Desenvolupament Local) li agraeix al Sr. Salom que hagi plantejat
aquesta interpel·lació perquè pensava que molts d’aquests conceptes ja estaven clars –tant pel que
reflecteix el pressupost com per altres explicacions que ell mateix ha donat al Ple– però veu que no és així
i, per tant, és important que el tema s’aclareixi.
Amb relació als convenis amb els ajuntaments de més de 20.000 habitants, diu que allò que puguin haver
deduït els ajuntaments, no ho han deduït arran de cap declaració seva malgrat s’hagin publicat algunes
informacions als diaris.
El Departament de Desenvolupament Local ha parlat amb tots els ajuntaments afectats i aquests coneixen,
perfectament, quina és la proposta del Consell de Mallorca i, en general, hi estan d’acord amb l’excepció
de l’Ajuntament de Calvià, amb el qual no han arribat un acord absolut. La proposta és que els
ajuntaments aportin el 0,5% dels seus pressuposts i ja estan en marxa els convenis per tal que els
ajuntaments puguin aportar aquests doblers.
Assegura que aquesta qüestió no ha estat cap caprici sinó que es tracta, simplement, d’acomplir la Llei de
règim local, que és la que determina que els municipis de més de 20.000 habitants han de prestar el servei
de bombers i, atès que aquests ajuntaments no el poden prestar, doncs el presta el Consell de Mallorca
però és just i necessari que els ajuntaments hi aportin qualque cosa.
Nega, per altra banda, que aquest cobrament sigui una excusa per fer o deixar de fer parcs de bombers o
fer el manteniment dels ja existents. L’argument en què es basa aquest cobrament és la llei, és el que
determina la llei i, per tant, és de justícia que se faci així.
El pressupost de 2016 del Consell de Mallorca no duu ni un mes en vigor i li aconsella al Sr. Salom que li
demani a algun conseller executiu de la passada legislatura si era capaç de tramitar les coses en un mes.
Tot i això, li assegura que tot està en marxa.
Quant al conveni amb l’Ajuntament de Santanyí per a l’expropiació del solar, diu que també està en
marxa encara que no està tancat perquè s’ha de seguir el procediment administratiu establert.
També informa que només per a la redacció del projecte cal tenir en compte que s’ha de seguir un procés
llarg. Aquesta redacció del projecte, que costa molts doblers, s’ha de treure a concurs i la previsió que és
que se pugui començar a preparar la licitació de les obres a finals de 2016 o principis de 2017. Les obres
no estan pressupostades però, si fes falta, del romanent d’enguany –que n’hi haurà– s’habilitaria la partida
adient per fer les obres. De totes maneres, pot assegurar que les obres es començaran, amb tota
probabilitat, dins l’any que ve.
El procediment per adjudicar i després realitzar el projecte és un procediment lent perquè s’han
d’acomplir tots els tràmits però pot garantir que intentaran fer-lo de la manera més àgil possible.
Pel que fa a les reformes que es faran als parcs de bombers, explica que ja han començat les obres de
reforma del parc d’Inca. Les de parc de Felanitx ja han acabat i ara s’estan fent els projectes de les obres
de reforma dels altres parcs però reitera que just acaben de començar l’exercici pressupostari i, per tant,
hauria entès millor que li hagués plantejat aquesta interpel·lació en el mes de juny però no el mes de
gener, perquè pensa que és una mica precipitada, però la dóna per bona si serveix per aclarir la situació i
poder explicar el que s’està fent al respecte.
El Sr. SALOM li recorda al Sr. Font que, quan estava a l’oposició, pretenia que les coses se fessin en 15
dies i no en un mes però, tot i això, entén la resposta que li ha donat.
L’objectiu de la interpel·lació és saber com estan els estudis de les deficiències detectades als parcs de
bombers i conèixer en quin punt estan les obres ja que no saben com estan ni els projectes, ni les obres ni
les feines encomandes per millorar els diferents parcs de bombers.
El Sr. Font ha dit que ja s’ha reunit amb tots els ajuntaments de més de 20.000 habitants i els ha dit que
hauran de pagar el 0,5% pel concepte de SERPREISAL però, no havent deixat d’assistir a cap ple ni a cap
reunió, el PP desconeixia que l’aportació dels ajuntaments hagués passat de l’1% al 0,5%.
A més a més i encara que potser van equivocats, creuen que s’ha de fer abans una modificació de
l’ordenança per poder canviar l’aportació de l’1% al 0,5%, canvi que respon únicament a un parer del
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conseller executiu de Desenvolupament Local i, per això, el PP entén que aquesta modificació ha d’estar
regulada per una ordenança.
Per totes aquestes raons, demana que hi hagi més transparència i que s’ofereixi més informació a l’hora
de gestionar els temes relacionats amb les obres perquè pot passar que, finalment, es trobin amb què les
obres estan pressupostades per unes quantitats i resultin que els seus costs siguin uns altres i, com que es
tracta d’un servei d’emergències, tots hauran de claudicar i acceptar que les previsions econòmiques
s’hagin d’incrementar i, per això, li agradaria saber-ho amb antelació suficient.
El Sr. FONT anuncia que, tot seguit, l’informarà de la situació en què es troben totes les obres.
Les del parc de Felanitx, que eren obres projectades la passada legislatura, ja estan acabades. Les del parc
d’Inca varen començar el passat dilluns i està previst que durin entre 2 i 3 mesos i, quant als altres parcs
de bombers, s’ha fet un estudi sobre les seves necessitats i se procedirà a fer una reforma bastant
estandarditzada a tots els parcs.
S’ha de tenir en compte que encara s’estan elaborant els projectes i pot ser que sorgeixin més necessitats
però, de moment, està previst canviar les portes basculants, el mobiliari, s’adequaran les cuines, etc., és a
dir, que se faran una adaptació general de les instal·lacions perquè siguin més adequades a les tasques a
què estan destinades que són, en primer lloc, ser un punt de concentració d’efectius de bombers i, per altra
banda, perquè el personal també hi pugui estar en les millors condicions possibles durant les hores que hi
ha de romandre.
A hores d’ara tenen un esborrany o avantprojecte fet que li mostrarà al Sr. Salom ja que no li agrada que
qüestioni la transparència de la gestió perquè no hi ha res a amagar i tot el que fa el Departament de
Desenvolupament Local està a disposició de tots els consellers i just basta que ho demanin. De fet, tots els
que han demanat qualque cosa, han rebut resposta i, si en algun cas no estat així, li agradaria que li fessin
saber.
Sobre la qüestió relativa a modificar l’ordenança comenta que, segons té entès, no és necessari modificarla per passar de l’1% al 0,5% però, si al final resulta que fes falta, ho farien perquè aquest tràmit tampoc
no ha de ser un problema.
El fet que els ajuntaments tengui partida pressupostària amb una quantitat o una altra, és quelcom que va
a compte seu. De moment, els ajuntaments saben –i hi estan d’acord– que s’aplicarà el cobrament del
SERPREISAL dins aquest exercici i els convenis s’estan acabant d’enllestir.
Recorda que, com ha dit abans, tots els ajuntaments hi estan d’acord llevat de l’Ajuntament de Calvià
perquè hi ha alguna petita discordança però que és salvable i, conseqüentment, esperen que en un termini
de temps màxim de dos mesos puguin tenir els convenis aprovats.
Fa constar que Desenvolupament Local té en marxa sis projectes però, cenyint-se als que afecten el Servei
de Bombers, diu que en tenen un per als parcs de bombers que començarà el proper mes de febrer i que
consisteix, bàsicament, en fer-los una rentada de cara, és a dir, pintar-los, reparar deficiències elèctriques,
arranjament de jardins i parts exteriors, etc.
Puntualitza que ha fet aquest aclariment per si veuen obres als parcs de bombers, excepte el d’Inca, que
sàpiguen que no són les obres de reforma sinó les brigades de Desenvolupament Local que estaran fent
les actuacions que acaba de detallar.

PRECS I PREGUNTES
PUNT 26. PREGUNTA QUE FORMULA LA SRA. CATALINA SERRA
GARCIAS
A LA SRA. MARGALIDA PUIGSERVER (CONSELL DE
MAJORS).
Es dóna compte de la següent pregunta:
En el pasado pleno de día 12 de Noviembre a petición del grupo Ciudadanos se aprobó
por unanimidad activar el Consell de Majors.
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¿Podrían explicarnos cuando piensan activarlo?
La Sra. SERRA (Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía) formula la pregunta en els seus termes.
El Sr. JURADO (conseller executiu de Participació Ciutadana i Presidència) respon que el Consell de
Majors no estava funcionant, durant la passada legislatura, de manera adequada ja que no es reunia
periòdicament i, de vegades, hi havia presents persones que no en formaven part i es limitava a dirimir
assumptes estrictament econòmics.
Per aquest motiu, han decidit refer el reglament que regeix el Consell de Majors per canviar-ne la
composició i les seves atribucions. Aquest procediment ja està iniciat i probablement l’esborrany del nou
reglament estarà preparat en breu.
A més a més, pretenen que els partits de l’oposició hi participin i, en tenir l’esborrany esmentat, el
director insular es posarà en contacte amb tots els grups polítics per veure quines aportacions hi poden
fer.
De totes formes i contestant estrictament a la pregunta formulada, diu que el procés administratiu per fer
tots aquests canvis és complex i, segons l’han informat els tècnics, la previsió és que durant aquest mes
gener ja tenguin una resolució d’inici de la modificació del reglament.
Devers el mes de febrer, si s’escau, haurà d’informar la Secretaria General i podran enviar el dictamen a
Comissió Informativa. Llavors, pel mes de març esperen comptar amb l’aprovació inicial acordada per
Ple per després fer-ne la publicació en el BOIB i obrir un termini per fer-hi al·legacions.
Per al mes d’abril esperen tenir resoltes les al·legacions i tenir un esborrany definitiu del reglament i així,
en el mes de maig, en podrien fer l’aprovació definitiva i convocar el Consell de Majors d’acord amb el
nou format.
En definitiva assenyala que, si les coses van així com estan previstes d’acord amb el procés administratiu,
seria devers el mes de maig quan podrien convocar el Consell de Majors. Sap que sembla que és molt de
temps però no s’hi pot fer res perquè el procediment administratiu determina uns temps i no el poden
accelerar.

PUNT 27. PREGUNTA QUE FORMULA EL SR. ANTONI PASTOR CABRER
AL SR. JESÚS JURADO (CONSTRUCCIÓN NOU EDIFICIO HIPÒDROM SON
PARDO).
Es dóna compte de la següent pregunta:
Hem tingut coneixement per premsa de la intenció de l’antic equip de govern del CIM
de procedir a la construcció d’un nou edifici a l’Hipòdrom de Son Pardo, a la zona de
les quadres de cavalls, que albergués prop d’uns 80 lavabos, encarregant la redacció del
projecte a un estudi d’enginyers, que a dia d’avui sembla ser, reclamen els
corresponents honoraris de redacció del projecte en qüestió.
Ens agradaria saber, què hi ha de cert en la notícia?, quines despeses s’han realitzat al
efecte?, quina és la intenció dels actuals gestors, si continuar endavant amb el projecte o
modificar-lo o deixar-lo dins un calaix?
El Sr. PASTOR (El Pi-Proposta per les Illes) formula la pregunta en els seus termes.
El Sr. JURADO (conseller executiu de Participació Ciutadana i Presidència) contesta que, efectivament,
existeix un projecte per a la construcció d’un edifici de lavabos però desconeix qui pugui haver filtrat la
informació.
Es tracta d’un projecte elaborat per Roca Ingenieros, data del mes de maig de 2015 i té un cost inicial
d’execució del projecte de 477.305 €. És un projecte d’una nau d’uns 300 m2 projectada a la part nord de
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Son Pardo –allà on actualment hi ha unes quadres– i que comprèn la instal·lació de 90 vàters, 82 urinaris i
90 lavabos.
Aquest projecte sembla tenir per l’objecte adequar les instal·lacions a les normes urbanístiques i
d’espectacles en base a una cabuda de públic que consideren que és desmesurada.
És cert que l’Institut de l’Esport Hípic de Mallorca ha rebut la factura dels autors del projecte per un
import de 34.481 € però, avui per avui, no ha estat pagada i el motiu és que no existeix cap expedient
administratiu per a l’adjudicació de la redacció d’aquest projecte, expedient que hauria d’haver fet
l’anterior equip directiu de l’IEHM si realment volia dur endavant el projecte. A més a més, hi estava
obligat per l’import del contracte que és superior als 18.000 € i, encara que el projecte està fet, no s’ha
pagat perquè la Intervenció no n’autoritza el pagament.
Tanmateix aquest projecte no es durà a terme perquè l’actual equip de govern considera que està
totalment sobredimensionat pel nombre de lavabos, vàters i urinaris, pel cost de la seva execució, pel cost
del manteniment que suposaria tenir una instal·lació com aquesta i per l’escassa utilitat d’aquesta
infraestructura, arguments aquests amb els quals coincideixen la majoria d’usuaris i associacions que
tenen relació amb l’hipòdrom.
S’està estudiant la manera d’acomplir la normativa d’una altra forma, és a dir, amb un poc més de seny
com, per exemple, revisant la cabuda de les instal·lacions o ampliant els serveis ja existents per adequarlos-hi però, en cap cas, no fan comptes construir un edifici de lavabos a una certa distància de l’edifici
actual.

PUNT 28. PREGUNTA QUE FORMULA EL SR. ANTONI AMENGUAL
PERELLÓ
A
LA
SRA.
MERCEDES
GARRIDO
(SENTÈNCIA
INDEMNITZACIÓ “PROYECTOS BEKOR, S.L.”).
Es dóna compte de la següent pregunta:
Fa unes setmanes en premsa vàrem llegir que el Jutjat de lo Contenciós Administratiu
núm. 2 de Palma havia dictat una sentència on condemnava al CONSELL INSULAR
DE MALLORCA al pagament en concepte “d’indemnització” a una promotora
anomenada “PROYECTOS BEKOR, S.L.” la suma de 700.000.-€, en vers als 31
milions d’euros que aquesta reclamava, per a una suposada “desclassificació” d’uns
terrenys situats a la zona des Pujol del municipi de Santanyí, fent referència també a un
“acord” entre la propietat i la institució que sembla ser s’ha incomplert.
Ens podria dir si el CIM a interposat recurs d’apel·lació?, ens podria dir si la promotora
també l’ha interposat? Ens agradaria assenyalés al Ple quina quantia reclama la
promotora i aclarís quin és l’acord que fa referència la premsa signat per la institució i la
promotora, si és que aquest ha existit.
El Sr. AMENGUAL (El Pi-Proposta per les Illes) formula la pregunta en els seus termes.
La Sra. GARRIDO (consellera executiva de Territori i Infraestructures) respon que s’ha rebut una
sentència condemnatòria per import aproximat de 700.000 € però, pel motiu que és, n’estan satisfets.
Puntualitza que s’està parlant de la zona d’es Pujols de Santanyí, que és un espai declassificat. Abans era
un espai classificat on es podien construir habitatges i la sentència únicament condemna el Consell de
Mallorca a pagar les despeses de redacció del pla parcial que hauria de desenvolupar l’urbanitzable d’es
Pujols.
Al respecte, el Consell de Mallorca ha interposat recurs d’apel·lació contra la sentència perquè entenen
que hi ha despeses que, encara que el jutge diu que s’han de pagar, consideren que no són indemnitzables.
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Especifica que unes per són extemporànies i no tenen res a veure amb la redacció del pla parcial i unes
altres perquè no són despeses que puguin carregar al Consell de Mallorca a nivell de redacció de pla
parcial com, per exemple, el sou de la persona de la immobiliària que s’havia d’encarregar de la venda
dels pisos d’aquesta promoció.
Alhora, el recurs d’apel·lació interposat pel Consell de Mallorca ha estat contestat per la part contrària
mitjançant la interposició d’un altre recurs d’apel·lació, és a dir, que ara mateix hi ha recursos
d’apel·lació per part de les dues parts implicades que són Consell de Mallorca i promotora.
La promotora reclamava 30 M€ i, per això, abans deia que estaven satisfets amb la sentència que només
condemna a pagar despeses de redacció de pla parcial, que és el criteri que darrerament estan aplicant els
tribunals en els casos de desclassificacions de terrenys. Els tribunals, a poc a poc, han anat rebutjant les
indemnitzacions milionàries que abans se pensaven que hi hauria en desclassificar terrenys i les
condemnes solen ser a pagar les despeses de redacció de pla parcial, si n’hi ha hagut.
Pel que fa al conveni que hi havia, explica que és un conveni de l’any 2004, signat entre els promotors i el
Sr. Bartomeu Vicens, aleshores conseller executiu de Territori, i el que feia era canviar els habitatges per
un camp de golf amb oferta complementària.
S’ha d’assenyalar que allò que el jutjat condemna el Consell de Mallorca a pagar no és el camp de golf i
l’oferta complementària sinó la redacció del pla parcial de l’urbanitzable però referit als habitatges.

PUNT 29. PREGUNTA QUE FORMULA LA SRA. CATALINA CIRER
ADROVER A LA SRA. MARGALIDA PUIGSERVER (PROGRAMA VISITES A
MENORS).
Es dóna compte de la següent pregunta:
Com pensen dur a terme el programa de visites supervisades de menors amb mesures de
protecció una vegada que han anunciat a la Fundació Aldaba que després de 15 anys
deixaràn de gestionar-ho?
La Sra. CIRER (PP) formula la pregunta en els seus termes.
La Sra. PUIGSERVER (consellera executiva de Benestar i Drets Socials) contesta que és una decisió
estratègica que s’ha pres des de l’àrea de Menors de l’IMAS i que el servei serà assumit per personal
propi.

PUNT 30. PREGUNTA QUE FORMULA LA SRA. CATALINA CIRER
ADROVER A LA SRA. MARGALIDA PUIGSERVER (PROJECTE REFORMA
DEL PAVELLÓ C DE LA LLAR D’ANCIANS).
Es dóna compte de la següent pregunta:
Ens pot informar la Consellera en quin estat es troba el projecte de reforma del Pavelló
C de la Llar d’Ancians?
La Sra. CIRER (PP) formula la pregunta en els seus termes.
La Sra. PUIGSERVER (consellera executiva de Benestar i Drets Socials) relata que, durant els darrers
mesos, s’ha refet el projecte d’obra per contractar la reforma del pavelló C que suposarà la creació de 60
noves places d’atenció per a persones dependents.
El nou projecte conté moltes millores respecte al projecte anterior de maig de 2015 com són lavabos
individuals a les habitacions, climatització dels espais, millors materials, etc.
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El projecte refet ja està finalitzat, ha estat aprovat i actualment l’expedient es troba als Serveis Jurídics de
l’IMAS per procedir a la seva licitació. S’està fent feina amb els plecs administratius definint les millores
i les clàusules socials que s’hi contemplaran.
La previsió és que ben aviat puguin incorporar els crèdits de l’any passat per procedir a la reserva de
crèdit enguany, publicar la licitació i, posteriorment, adjudicar l’obra devers el mes de maig, obra que té
una previsió d’execució d’entre 12 i 18 mesos.

PUNT 31. PREGUNTA QUE FORMULA LA SRA. MARGALIDA ROIG
CATANY AL SR. COSME BONET BONET (DEUTE DE LA CAIB AMB EL
CONSELL DE MALLORCA).
Es dóna compte de la següent pregunta:
Ens pot dir el conseller en quin estat actual es troba a dia d’avui el deute de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears amb el Consell de Mallorca?
La Sra. ROIG (PP) formula la pregunta en els seus termes.
El Sr. BONET (conseller executiu d’Economia i Hisenda) explica que ha fet un càlcul exhaustiu del deute
del Govern de les Illes Balears actualment i ascendeix a 148.933.000,86 €.
D’aquesta xifra, la part més important són les bestretes a compte del nou model de finançament del
Consell de Mallorca –que són un tema que ja arrosseguen des de fa alguns anys– i que sumen 125 M€.
Així doncs, si resten les bestretes del deute total, el resultat és que el deute actual és de 23.933.000 €,
xifra que està conformada que diversos conceptes entre els quals s’inclouen les matrícules anuals de
quotes de caça que no s’han pagat des de principis de l’any passat, subvencions de programes de
formació, etc.
La part principal d’aquests gairebé 24 M€ són les transferències corresponents a finançament ordinari
pendent (16.780.000 €) fins a data de desembre 2015, és a dir, que considera que encara estan dins el
marge per cobrar aquest finançament ordinari i, per tant, podrien dir que del deute ordinari estan al dia i
que el gran volum de deute del Govern de les Illes Balears amb el Consell de Mallorca són les bestretes a
compte del nou model de finançament que, com ha dit abans, és de 125 M€.

PUNT 32. PREGUNTA QUE FORMULA EL SR. MAURICIO ROVIA DE ALÓS
A LA SR. MERCEDES GARRIDO RODRÍGUEZ (TRAMITACIÓN PLA
DIRECTOR SECTORIAL D’EQUIPAMENTS COMERCIALS).
Es dóna compte de la següent pregunta:
En quina situació es troba la tramitació del Pla Director Sectorial d’equipaments
comercials?
El Sr. ROVIRA (PP) formula la pregunta en els seus termes.
La Sra. GARRIDO (consellera executiva de Territori i Infraestructures) assenyala, en primer lloc, que
poden parlar amb ella per interessar-se per qualsevol tema sense necessitat d’haver de formular una
pregunta a Ple.
Pel que fa la qüestió plantejada comenta que, per una banda, hi ha la Norma Territorial Cautelar i, per una
altra, el Pla Director Sectorial d’Equipaments Comercials que encara que siguin documents distints estan
relacionats.
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Ahir varen enviar la memòria perquè s’emeti el corresponent informe ambiental i el propers dilluns
passaran la memòria i l’informe ambiental per la Comissió Balear de Medi Ambient i la previsió és dur la
Norma Territorial Cautelar al Ple del mes de febrer una vegada que s’hagin resolt les al·legacions.
Abans d’aquest tràmit, fan comptes reunir-se amb tots per explicar-los quines són les modificacions que
es proposen a nivell de la Norma Territorial Cautelar per mor de les al·legacions presentades. Tot i que no
hi ha hagut un volum important d’al·legacions, sí que han estat molt potents, és a dir, que les al·legacions
no són molt quantitatives però sí molt qualitatives.
D’ençà que s’iniciaren les tasques de redacció del Pla Director Sectorial d’Equipaments Comercial, varen
comanar un estudi programàtic per a la seva redacció. Aquest estudi programàtic, que l’empresa
adjudicatària va lliurar a final de l’any passat, els ha de dir quines passes s’han de fer i ara l’estan
estudiant per tal que també serveixi de base per a la redacció dels plecs de la contractació de l’equip.
A mode d’exemple indica que per al desenvolupament dels elements necessaris per a la redacció del Pla,
l’estudi diu que cal comptar amb un inventari d’equipaments, un mapa de zones de comerç, un estudi
sobre sòls amb classificació urbana actual, un directori comercial actual de l’illa, una classificació d’usos
comercials en funció de la seva afluència, etc.
L’estudi és un document de 90 pàgines que farà arribar a tots els grups polítics així com a les entitats que
formen part de les meses que s’havien de crear i que no han estat convocades perquè, abans de fer-ho,
creu que necessiten tenir un document d’anàlisi per començar a fer feina.
Aquest document d’anàlisi el tenen fa poc temps i encara l’estan analitzant i aviat es tornaran a reunir tots
per tractar sobre la Norma Territorial Cautelar però també per començar a fixar les línies estratègiques
per, en un termini de 6 mesos, poder tenir preparat una espècie de document d’avanç i tenir feta la
contractació de l’equip redactor.

PUNT 33. PREGUNTA QUE FORMULA EL SR. ANTONI SERRA COMAS A
LA SRA. SANDRA ESPEJA ALMAJANO (DENÚNCIA DE L’EX DIRECTOR
INSULAR DE MEDI AMBIENT).
Es dóna compte de la següent pregunta:
Quina opinió li mereix a la Consellera la denúncia que te interposada contra vostè el seu
ex Director Insular de Medi Ambient?
El Sr. SERRA (PP) formula la pregunta en els seus termes.
La Sra. ESPEJA (consellera executiva de Medi Ambient) respon que a ella no se li ha notificat cap
denúncia ni tampoc no ha arribat al Consell de Mallorca cap denúncia. Pareix que la informació només ha
sortit en premsa i, per tant, no pot opinar sobre un tema que no li ha estat notificat.

III)DESPATX EXTRAORDINARI
No n’hi ha.
El Sr. PRESIDENT diu que, abans d’acabar el Ple i acostant-se les festes de Sant
Antoni, ha redactat un decret de Presidència que vol compartir amb tots i que diu així:
“Dia desset de gener, Mallorca fa una gran festa.
Un poble de gent xalesta, sap brufar quan li convé.
Els fidels a Sant Antoni encendran els foguerons,
on els amics del dimoni, torraran botifarrons.
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Aquesta jornada fina, molts d’anys li haurem de donar
tant si és Toni com Tonina, bèstia o peix de l’ampla mar.
A vint, Sant Sebastià, que és festa ciutadana
i també és data galana per, plegats, beure i menjar.
Però tampoc no m’he oblidat d’un altre bon sant barbut:
A Algaida, amb Sant Honorat, també passen molt de gust.
Començam un any novell, amb algunes incerteses;
que no ens robi les promeses el dimoni Cucarell,
que els ciutadans visquin bé,
que hi hagi pau i coneixement,
millori el finançament
i la natura també.
Som un país sà i obert.
Feis la festa amb harmonia,
no caigueu en desencert
ni tampoc en dolentia.
Visca el poble mallorquí,
que és viu i també rebel.
Visquin les festes d’una gent
que és de terra i és d’arrel.
Jo ho decret des d’aquí!
Signat: Miquel, president.”
Visca Sant Antoni i molts d’anys a tots i a totes.

El president aixeca la sessió, de la qual, com a secretari general, estenc aquesta acta
amb plecs de paper números de A Nº 12678 a A Nº 12831.
El secretari general
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El president

DECRETS
PRESIDÈNCIA
DEPARTAMENT

DATA
DECRET

TEMA

COMENTARI

DESTINATARI

ASSESSORIA
JURÍDICA

16-11-15

COMPAREIXENÇA

NÚM. D. 100/15

ASSESSORIA
JURÍDICA

16-11-15

COMPAREIXENÇA

ASSESSORIA
JURÍDICA

24-11-15

INTERPOSICIÓ

DAVANT EL JUTJAT INSTRUCCIÓ NÚM.5
DE PALMA, DILIGÈNCIES PRÈVIES
2393/2015
DAVANT EL JUTJAT INSTRUCCIÓ NÚM.7
DE PALMA, DILIGÈNCIES PRÈVIES
3737/2015
RECURS APEL.LACIÓ CONTRA SENTÈNCIA
416/2015

ASSESSORIA
JURÍDICA

24-11-15

PERSONACIÓ

EXECUCIÓ HIPOTECÀRIA 124/2015 DEL
JUTJAT DE PRIMERA INSTÀNCIA NÚM.4
INCA

ASSESSORIA
JURÍDICA

30-11-15

COMPAREIXENÇA

ASSESSORIA
JURÍDICA

30-11-15

COMPAREIXENÇA

DAVANT EL JUTJAT INSTRUCCIÓ NÚM.3
DE PALMA, DILIGÈNCIES PRÈVIES
4293/2015
COM A DEMANDAT DAVANT EL JUTJAT
CONT. ADMINISTRATIU NÚM.2 DE PALMA

ASSESSORIA
JURÍDICA

4-12-15

EMPLAÇAMENT

DAVANT LA SALA QUARTA DEL TRIBUNAL
SUPREM CONTRA SENTÈNCIA RECURS
SUPLICACIÓ 209/15

ASSESSORIA
JURÍDICA

4-12-15

COMPARAIXENÇA

NÚM.D.107/15

ASSESSORIA
JURÍDICA

4-12-15

COMPARAIXENÇA

DAVANT EL JUTJAT INSTRUCCIÓ NÚM.5
DE PALMA, DILIGÈNCIES PRÈVIES
3716/2015
DAVANT EL JUTJAT INSTRUCCIÓ NÚM.2
INCA, DILIGÈNCIES PRÈVIES 1696/2015

ASSESSORIA
JURÍDICA

4-12-15

COMPARAIXENÇA

DAVANT EL JUTJAT INSTRUCCIÓ NÚM.1
INCA, DILIGÈNCIES PRÈVIES 747/2015

NÚM.D.105/15

BENESTAR SOCIAL

9-12-15

DESIGNACIÓ

REPRESENTANT DEL CIM EN LA COMISSIÓ
INTERINSULAR DE LA RENDA MÍNIMA
INSERCIÓ

MARGALIDA
SERVERA

16-11-15

DECRET

ELEVA EL PERCENTATGE DE LA PARTIDA
PRESSUPOSTÀRIA
NÚM.20.33210

DESENVOLUPAMENT
LOCAL

1-12-15

DESESTIMAR

MEDI AMBIENT

30-10-15

MEDI AMBIENT
MEDI AMBIENT

CULTURA,
PATRIMONI
ESPORTS

MODERNITZACIÓ
FUNCIÓ PÚBLICA
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I

I

IMPORT

NÚM. D.99/15

NÚM. D.104/15

NÚM.D.103/15

NÚM.D.1067/15

PUIGSERVER

62800, ANUALITATS 2016, 2017 I 2018
RECURS ALÇADA CONTRA RESOLUCIÓ
CONSELLERA EX.19 JUNY 2015

J.S.E

AUTORITZACIÓ

DESPLAÇAMENTS DE LA CONSELLERA EX.
DE MEDI AMBIENT

SANDRA
ALMAJANO

24-11-15

NOMENAMENT

INSPECTOR DEL SERVEI PÚBLIC DE
GESTIÓ DELS RESIDUS URBANS

PEDRO TORRES MARI

24-11-15

NOMENAMENT

RESPONSABLE
DE
CONTRACTES
RELATIUS
AL SERVEI RECOLLIDA
SELECTIVA PAPAR-CARTÓ, VIDRE I
ENVASOS LLEUGERS ILLA MALLORCA

PEDRO TORRES MARI

18-11-15

CONVALIDACIÓ
RESOLUCIÓ

DATA
14
OCTUBRE
DE
RECONEIXEMENT OBLIGACIÓ

CANON ESPAÑA, S.A

2015,

ESPEJA

212,23

MODERNITZACIÓ
FUNCIÓ PÚBLICA

I

23-11-15

ABONAMENT

TRIENNIS ALTS CÀRRECS

CRISTIAN RUIZ ALTABA

MODERNITZACIÓ
FUNCIÓ PÚBLICA

I

17-11-15

RECTIFICACIÓ
ABONAMENT

DIETES PER ASSISTÈNCIA AL PLE

VEURE RELACIÓ

MODERNITZACIÓ
FUNCIÓ PÚBLICA

I

1-12-15

DESESTIMAR

RECURS ALÇADA

M.P.M

MODERNITZACIÓ
FUNCIÓ PÚBLICA

I

1-12-15

DESESTIMAR

RECURS ALÇADA

PA.C.LL

MODERNITZACIÓ
FUNCIÓ PÚBLICA

I

1-12-15

INCLOURE NÓMINA

INDEMNITZACIONS
PER
DIETES
I
DESPLAÇAMENTS ALS MEMBRES DE LA
CORPORACIÓ PER ASSISTÈNCIES AL PLE I
DESPLAMENTS

VEURE RELACIÓ

PRESIDÈNCIA

16-11-15

DESCONVOCAR

REUNIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL CONSELL
EXECUTIU PREVISTA PER AL DIA 17 DE
NOVEMBRE

SECRETARIA
GENERAL

11-11-15

AÑR

INSCRIPCIÓ EN EL REGISTRE ENTITATS
DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA

ASSOCIACIÓ DIGNITAT
SOLIDARITAT

SECRETARIA
GENERAL

18-11-15

APROVAR
DENEGACIÓ

INSCRIPCIÓ REGISTRE ENTITATS
PARTICIPACIÓ CIUTADANA

ASSOCIACIÓ ANIMALISTA
DE LES ILLES BALEARS

TERRITORI
I
INFRAESTRUCTURES

16-11-15

LIQUIDACIÓ

INTERESSOS DE MORA PEL RETRÀS EN
ABONAMENT
DIVERSES
CERT.
CONTRACTE SERVEIS, EXP. 19/2009

TERRITORI
I
INFRAESTRUCTURES

17-11-15

ELEVACIÓ
PERCENTATGE

DESPESES PLURIANUALS ADQUIRITS EN
EL
MARC
DEL
CONVENI
DE
COL.LABORACIÓ ENTRE EL CIM I
AJUNTAMENT DE MANACOR PER OBRES
DEMOLICIÓ RIUET PORTO CRISTO

TERRITORI
I
INFRAESTRUCTURES

1-12-15

DESIGNACIÓ

REPRESENTANT
ADMINISTRACIÓ AL
JURAT
PROVINCIAL
EXPROPIACIÓ
FORÇOSA ILLES BALEARS

MARIA JOSÉ ESPINOSA I
JOSEP ANTONI GIMÉNEZ

TERRITORI
I
INFRAESTRUCTURES

23-11-15

ARXIU

RECURS ALÇADA CONTRA RESOLUCIÓ DE
LA
CONSELLERA
EXECUTIVA
DE
TERRITORI DE 18 SET.15

R.S.M

TERRITORI
I
INFRAESTRUCTURES

2-12-14

DESESTIMAR

RECURS ALÇADA CONTRA EL DECRET
DEL PRESIDENT DE 11 GENER 2012 PER
INFRACCIÓ URBANÍSTICA PARC.421 POL.2
MONTUÏRI

P.C.T I J.E.M

TERRITORI
I
INFRAESTRUCTURES

2-12-14

ESTIMAR
PARCIALMENT

RECURS ALÇADA CONTRA EL DECRET
DEL PRESIDENT DE 11 GENER 2012 PER
INFRACCIÓ URBANÍSTICA PARC.471 POL.2
PUIGPUNYENT

M.M.G

TERRITORI
I
INFRAESTRUCTURES

30-11-14

DESESTIMAR

RECURS ALÇADA INTERPOSAT EN DATA
28 OCTUBRE DE 2015

L.T.R

81

DE

6825,9

6606,86

I

TERRITORI
I
INFRAESTRUCTURES

11-12-15

DESESTIMAR

RECURS ALÇADA CONTRA DECRET 1
DESEMBRE DE 2011 PER INFRACCIÓ
URBANÍSTICA PARC.426 POL.13 MONTUÏRI

J.B.F I F.T.S

TERRITORI
I
INFRAESTRUCTURES

11-12-15

DESESTIMAR

DECRET DE 11 DE GENER DE 2012 PER
INPOSICIÓ
SANCIÓ
INFRACCIÓ
URBANÍSTICA PARC.179 I 180 POL.10
MONTUÏRI

PB.T.I

TERRITORI
I
INFRAESTRUCTURES

11-12-15

DESESTIMAR

S.P.A

TERRITORI
I
INFRAESTRUCTURES

11-12-15

DESESTIMAR

DECRET 8 FEBRER DE 2012 PER
INPOSICIÓ
SANCIÓ
INFRACCIÓ
URBANÍSTICA
PARC.13
POL.2
BANYALBUFAR
DECRET DE 6 SETEMBRE DE 2011
IMPOSICIÓ
SANCIÓ
INFRACCIÓ
URBANÍSTICA PARC.112 POL.7 MONTUÏRI

TERRITORI
I
INFRAESTRUCTURES

4-12-15

APROVACIÓ
REVISIÓ PREUS

TERRITORI
I
INFRAESTRUCTURES

4-12-15

LIQUIDACIÓ
INTERESSOS
MORA

P.G.S

PRIMERA PRÒRROGA CONTRACTE DE
SERVEI DE CONSERVACIÓ INTEGRAL DE
LA XARXA DE CARRETERES DEL CIM, EXP.
33/2010

DE

PER RETRÀS ABONAMENT DE LA
CERTIFICACIÓ FINAL EXPEDIENT DE
CONTRACTACIÓ OBRES DEL PROJECTE
AMPLIACIÓ DEL TERCER CARRIL DE LA
VIA CINTURA MA-20, EXP.23/09

RESOLUCIONS CONSELLERS
DEPARTAMENT
DEPARTAMENT
CULTURA,
PATRIMONI
ESPORTS

DE

DEPARTAMENT
CULTURA,
PATRIMONI
ESPORTS

DE

DEPARTAMENT
CULTURA,
PATRIMONI
ESPORTS

DE

DEPARTAMENT
CULTURA,
PATRIMONI
ESPORTS

DE

DEPARTAMENT
CULTURA,
PATRIMONI
ESPORTS

DE

DEPARTAMENT
CULTURA,
PATRIMONI
ESPORTS

DE
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DATA
DECRET

TEMA

COMENTARI

DESTINATARI

IMPORT

1-9-15

RECONEIXER
OBLIGACIÓ

DESPESES DELS ÒRGANS DE GOVERN
CULTURA
I
PATRIMONI

ILUNION VIAJES

99,58

BENDIX, SA

1

KREKOVIC

A.S.F.

1766,6

ESPORTIVA

VARIS

2024,9

I
REF. Q/2015/2242
1-9-15

RECONEIXER
OBLIGACIÓ

DESPESES DE BIBLIOTEQUES, ARXIUS I
MUSEUS

I
REF. Q/2015/2236
1-9-15

RECONEIXER
OBLIGACIÓ

I

EDIFICI

REF. Q/2015/2230

2-9-15

MODIFICACIÓ DE LA
RESOLUCIÓ

I

DESPESES

DE

MEDICINA

REF. Q/2015/743

3-9-15

ALTRES

MODIFICACIÓ DE LA PROPOSTA D'INICI I
TRÀMIT D'AUDIÈNCIA DEL PROCEDIEMENT
DE PÈRDUA DEL DRET A COBRAR LA
TOTALITAT D'UNA SUBVENCIÓ

AJUNTAMENT
PUIGPUNYENT

DE

2000

3-9-15

ALTRES

MODIFICACIÓ DE LA PROPOSTA D'INICI I
TRÀMIT D'AUDIÈNCIA DEL PROCEDIEMENT
DE PÈRDUA DEL DRET A COBRAR LA
TOTALITAT D'UNA SUBVENCIÓ

AJUNTAMENT
CAMPOS

DE

2000

I

I

DESPESES

DEPARTAMENT
CULTURA,
PATRIMONI
ESPORTS

DE

DEPARTAMENT
CULTURA,
PATRIMONI
ESPORTS

DE

DEPARTAMENT
CULTURA,
PATRIMONI
ESPORTS

DE

DEPARTAMENT
CULTURA,
PATRIMONI
ESPORTS

DE

DEPARTAMENT
CULTURA,
PATRIMONI
ESPORTS

DE

DEPARTAMENT
CULTURA,
PATRIMONI
ESPORTS

DE

DEPARTAMENT
CULTURA,
PATRIMONI
ESPORTS

DE

DEPARTAMENT
CULTURA,
PATRIMONI
ESPORTS

DE

DEPARTAMENT
CULTURA,
PATRIMONI
ESPORTS

DE

DEPARTAMENT
CULTURA,
PATRIMONI
ESPORTS

DE

DEPARTAMENT
CULTURA,
PATRIMONI
ESPORTS

DE

DEPARTAMENT
CULTURA,
PATRIMONI
ESPORTS

DE

DEPARTAMENT
CULTURA,
PATRIMONI
ESPORTS

DE

83

7-9-15

RECONEIXER
OBLIGACIÓ

DESPESES
FERRAN

DEL

POLIESPORTIU

SANT

VARIS

1752,52

I
REF. Q/2015/2293
7-9-15

RECONEIXER
OBLIGACIÓ

DESPESES
PER
DUR
A
TERME
L'ORGANITZACIÓ I PRODUCCIÓ D'UNA
EXPOSICIÓ I UN CATÀLEG DEDICATS AL
MÚSIC BONET DE SANT PERE

D.R.M.

1512,5

7-9-15

RECONEIXER
OBLIGACIÓ

DESPESES
PER
DUR
A
TERME
L'ORGANITZACIÓ I PRODUCCIÓ D'UNA
EXPOSICIÓ I UN CATÀLEG DEDICATS AL
MÚSIC BONET DE SANT PERE

LABORATORIO
FOTOGRÁFICO
CLICHÉ, SL

4253,09

7-9-15

RECONEIXER
OBLIGACIÓ

DESPESES DEL SERVEI DE PATRIMONI
HISTÒRIC (IMPOST CONSTRUCCIÓ I OBRES)

ATIB

2236,87

I

I

I
REF. Q/2015/2292
7-9-15

RECONEIXER
OBLIGACIÓ

SUBVENCIÓ
PER DONAR SUPORT AL
PROJECTE CULTURAL "FIET 2014 - FIRA DE
TEATRE INFANTIL I JUVENIL DE LES ILLES
BALEARS"

SA XERXA DE TEATRE
INFANTIL I JUVENIL DE
LES ILLES BALEARS

32392,43

8-9-15

ALTRES

CONCESSIÓ SUBVENCIÓ EN ESPÈCIE
(AMBULÀNCIES I TROFEUS) PER AL
DESENVOLUPAMENT DE L'ACTIVITAT CURSA
POPULAR FIRA D'ALGAIDA

TROBADORS
D'ALGAIDA

380,53

9-9-15

ABONAR DESPESES
QUILOMETRATGE

DONAR CONFORMITAT
L'ABONAMENT

B.A.J.

44,67

I

I

I

AUTORITZAR

I
AGOST-2015
9-9-15

RECONEIXER
OBLIGACIÓ

SUBVENCIÓ PER DONAR SUPORT AL
PROJECTE CULTURAL "IX EDICIÓ COOL
DAYS FESTIVAL"

AJUNTAMENT D'ARTÀ

7842,53

9-9-15

RECONEIXER
OBLIGACIÓ

DESPESES DEL SERVEI DE PATRIMONI
HISTÒRIC

VARIS

6228,04

VARIS

2839,52

ARTE Y MEMORIA, SL

237,67

VARIS

1909,21

BENDIX, SA

115,43

I

I
REF. Q/2015/2298
9-9-15

RECONEIXER
OBLIGACIÓ

DESPESES DEL SERVEI DE PATRIMONI
HISTÒRIC

I
REF. Q/2015/2277
9-9-15

RECONEIXER
OBLIGACIÓ

DESPESES DE BIBLIOTEQUES, ARXIUS I
MUSEUS

I
REF. Q/2015/2267
9-9-15

RECONEIXER
OBLIGACIÓ

DESPESES DE BIBLIOTEQUES, ARXIUS I
MUSEUS

I
REF. Q/2015/2301

I

9-9-15

RECONEIXER
OBLIGACIÓ

DESPESES DEL SERVEI DE CULTURA
REF. Q/2015/2268

DEPARTAMENT
CULTURA,
PATRIMONI
ESPORTS

DE

DEPARTAMENT
CULTURA,
PATRIMONI
ESPORTS

DE

DEPARTAMENT
CULTURA,
PATRIMONI
ESPORTS

DE

DEPARTAMENT
CULTURA,
PATRIMONI
ESPORTS

DE

DEPARTAMENT
CULTURA,
PATRIMONI
ESPORTS

DE

DEPARTAMENT
CULTURA,
PATRIMONI
ESPORTS

DE

DEPARTAMENT
CULTURA,
PATRIMONI
ESPORTS

DE

DEPARTAMENT
CULTURA,
PATRIMONI
ESPORTS

DE

DEPARTAMENT
CULTURA,
PATRIMONI
ESPORTS

DE

DEPARTAMENT
CULTURA,
PATRIMONI
ESPORTS

DE

DEPARTAMENT
CULTURA,
PATRIMONI
ESPORTS

DE

DEPARTAMENT
CULTURA,
PATRIMONI
ESPORTS

DE

DEPARTAMENT
CULTURA,
PATRIMONI
ESPORTS

DE

84

9-9-15

RECONEIXER
OBLIGACIÓ

DESPESES DEL SERVEI DE CULTURA

NOGUERA
SERVEIS
GRÀFICS, SL

871,2

FONT OASIS, SL

66,47

VARIS

165,58

EMAYA, SA

1887,52

NOVA AREA, SL

380,5

ILUNION VIAJES

292,8

REF. Q/2015/2302

I

9-9-15

RECONEIXER
OBLIGACIÓ

I

DESPESES

DE

L'EDIFICI

KREKOVIC

REF. Q/2015/2269

9-9-15

RECONEIXER
OBLIGACIÓ

DESPESES DELS SERVEIS ADMINISTRATIUS
CULTURA
I
PATRIMONI

I
REF. Q/2015/2300
9-9-15

RECONEIXER
OBLIGACIÓ

DESPESES

DE

L'EDIFICI

KREKOVIC

REF. Q/2015/2272

I

9-9-15

RECONEIXER
OBLIGACIÓ

DESPESES DELS SERVEIS ADMINISTRATIUS
CULTURA
I
PATRIMONI

I
REF. Q/2015/2276
9-9-15

RECONEIXER
OBLIGACIÓ

DESPESES DELS ÒRGANS DE GOVERN
CULTURA
I
PATRIMONI

I
REF. Q/2015/2266
9-9-15

RECONEIXEMENT
CÒMPUT
HORES
FORMACIÓ

ACTIVITAT FORMATIVA: "GESTIÓ DE
CONTINGUTS WEB", DE 16 HORES DE
DURADA (DEL 4/5/15 AL 11/05/15)

C.LL.M.

10-9-15

INCLUSIÓ
NÒMINA
DESPESES
QUILOMETRATGE

DONAR CONFORMITAT
L'ABONAMENT

I

I

I

AUTORITZAR

C.G.L.

259,35

I

AUTORITZAR

A.M.M.

100,86

I

AUTORITZAR

338,12

JULIO-2015
10-9-15

I

INCLUSIÓ
NÒMINA
DESPESES
QUILOMETRATGE

DONAR CONFORMITAT
L'ABONAMENT
AGOST-2015

10-9-15

I

INCLUSIÓ
NÒMINA
DESPESES
QUILOMETRATGE

DONAR CONFORMITAT
L'ABONAMENT
JULIOL-15

10-9-15

RECONEIXER
OBLIGACIÓ

AJUDA MINIMIS ANY 2014 PER A LA
PRODUCCIÓ DE L'OBRA "UN MATRIMONI DE
BOSTON"
(ARTS
ESCÈNIQUES
DE
CARÀCTER PROFESSIONAL)

EL
SOMNI
PRODUCCIONS (J.P.B.)

9334,44

10-9-15

ALTRES

SUBVENCIÓ EN ESPÈCIE (AMBULÀNCIES)
PER AL DESENVOLUPAMENT DE L'ACTIVITAT
BTT SANT LLORENÇ

UNIÓ CICLISTA SANT
LLORENÇ

500

11-9-15

INICIAR EXPEDIENT

CONVENI AMB LA UIB
REALITZACIÓ
DE
ACADÈMIQUES EXTERNES

VARIS

I

I

I

PER A LA
PRÀCTIQUES

DEPARTAMENT
CULTURA,
PATRIMONI
ESPORTS

DE

DEPARTAMENT
CULTURA,
PATRIMONI
ESPORTS

DE

DEPARTAMENT
CULTURA,
PATRIMONI
ESPORTS

DE

DEPARTAMENT
CULTURA,
PATRIMONI
ESPORTS

DE

DEPARTAMENT
CULTURA,
PATRIMONI
ESPORTS

DE

DEPARTAMENT
CULTURA,
PATRIMONI
ESPORTS

DE

DEPARTAMENT
CULTURA,
PATRIMONI
ESPORTS

DE

DEPARTAMENT
CULTURA,
PATRIMONI
ESPORTS

DE

DEPARTAMENT
CULTURA,
PATRIMONI
ESPORTS

DE

DEPARTAMENT
CULTURA,
PATRIMONI
ESPORTS

DE

DEPARTAMENT
CULTURA,
PATRIMONI
ESPORTS

DE

DEPARTAMENT
CULTURA,
PATRIMONI
ESPORTS

DE

DEPARTAMENT
CULTURA,
PATRIMONI
ESPORTS

DE

85

14-9-15

RECONEIXER
OBLIGACIÓ

DESPESES JULIOL-2015 DERIVADES DEL
CONTRACTE MENOR DEL SERVEI
DE
SOCORRISME DE LA PISCINA DEL
POLIESPORTIU SANT FERRAN

BALEARES
GESTIÓN
SEGURIDAD
SALVAMENTO, SL

14-9-15

RECONEIXER
OBLIGACIÓ

DESPESES

VARIS

515,8

SANT

VARIS

2989,53

DESPESES DE LA COMISSIÓ D'ESPORTS

VARIS

390,6

I

I

DE

MEDICINA

ESPORTIVA

DE
DE
Y

2952,64

REF. Q/2015/2339

14-9-15

RECONEIXER
OBLIGACIÓ

DESPESES
FERRAN

DEL

POLIESPORTIU

I
REF. Q/2015/2338
14-9-15

RECONEIXER
OBLIGACIÓ

REF. Q/2015/2337

I

14-9-15

I

INCLUSIÓ
NÒMINA
DESPESES
QUILOMETRATGE

DONAR CONFORMITAT
L'ABONAMENT

I

AUTORITZAR

N.B.A.

52,35

I

AUTORITZAR

M.A.N.G.

32,27

I

AUTORITZAR

M.A.N.G.

11,72

AGOST-2015
14-9-15

I

INCLUSIÓ
NÒMINA
DESPESES
QUILOMETRATGE

DONAR CONFORMITAT
L'ABONAMENT
JUNY-2014

14-9-15

I

INCLUSIÓ
NÒMINA
DESPESES
QUILOMETRATGE

DONAR CONFORMITAT
L'ABONAMENT
JULIOL-2015

14-9-15

RECONEIXEMENT
CÒMPUT
HORES
FORMACIÓ

ACTIVITAT
FORMATIVA:
"PREVENCIÓ
RISCOS LABORALS", DE 30 HORES DE
DURADA (DEL 4/5/15 AL 3/6/15)

M.F.C.P.

14-9-15

RECONEIXEMENT
CÒMPUT
HORES
FORMACIÓ

ACTIVITAT FORMATIVA: "PREVENCIÓ DE
RISCOS LABORALS", DE 30 HORES DE
DURADA (DEL 4/5/15 AL 3/6/15)

A.L.R.

15-9-15

ALTRES

SUBVENCIÓ EN ESPÈCIE (AMBULÀNCIES I
TROFEUS) PER AL DESENVOLUPAMENT DE
L'ACTIVITAT COMPETICIÓ BICICLETA DE
MUNTANYA

CLUB CICLISTA
PEDAL

ES

274,56

15-9-15

ALTRES

SUBVENCIÓ EN ESPÈCIE (AMBULÀNCIES I
TROFEUS) PER AL DESENVOLUPAMENT DE
L'ACTIVITAT CIRCUIT CICLISTA "SES
TANQUETES"

CLLUB CICLISTA ES
PEDAL

242,77

16-9-15

RECONEIXER
OBLIGACIÓ

DESPESES DEL CONTRACTE DE SERVEI
D'ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS PER AL
DESENVOLUPAMENT
DEL
PROGRAMA
JUGAM

A.J.M.S.

4490

16-9-15

RECONEIXER
OBLIGACIÓ

DESPESES PER DONAR SUPORT A
L'ORGANITZACIÓ DEL PROGRAMA "JOCS
ESPORTIUS
ESCOLARS
2014/2015
I
2015/2016"

ESPORTS 85, SL

73690,73

I

I

I

I

I

I

DEPARTAMENT
CULTURA,
PATRIMONI
ESPORTS

DE

DEPARTAMENT
CULTURA,
PATRIMONI
ESPORTS

DE

DEPARTAMENT
CULTURA,
PATRIMONI
ESPORTS

DE

DEPARTAMENT
CULTURA,
PATRIMONI
ESPORTS

DE

DEPARTAMENT
CULTURA,
PATRIMONI
ESPORTS

DE

DEPARTAMENT
CULTURA,
PATRIMONI
ESPORTS

DE

DEPARTAMENT
CULTURA,
PATRIMONI
ESPORTS

DE

DEPARTAMENT
CULTURA,
PATRIMONI
ESPORTS

DE

DEPARTAMENT
CULTURA,
PATRIMONI
ESPORTS

DE

DEPARTAMENT
CULTURA,
PATRIMONI
ESPORTS

DE

DEPARTAMENT
CULTURA,
PATRIMONI
ESPORTS

DE

DEPARTAMENT
CULTURA,
PATRIMONI
ESPORTS

DE

DEPARTAMENT
CULTURA,
PATRIMONI
ESPORTS

DE

86

16-9-15

ALTRES

SUBVENCIÓ EN ESPÈCIE (AMBULÀNCIES)
PER AL DESENVOLUPAMENT DE L'ACTIVITAT
III MARATÓ MUNTANYES D'ARTÀ

CLUB ATLETISME ARTÀ

1530

16-9-15

ALTRES

SUBVENCIÓ EN ESPÈCIE (AMBULÀNCIES I
TROFEUS) PER AL DESENVOLUPAMENT DE
L'ACTIVITAT BTT SON MACIÀ "I TROFEU
TOMEU POU"

FEDERACIÓ
CICLISME DE
ILLES BALEARS

DE
LES

599,24

16-9-15

ALTRES

SUBVENCIÓ EN ESPÈCIE (AMBULÀNCIES I
TROFEUS) PER AL DESENVOLUPAMENT DE
L'ACTIVITAT XXIV CURSA FIRA D'ARTÀ

CLUB ATLETISME ARTÀ

615,45

16-9-15

MODIFICACIÓ DE LA
RESOLUCIÓ

CONTRACTE MENOR PER DUR A TERME
L'ORGANITZACIÓ
D'ESPECTACLES
TEATRALS A LES BIBLIOTEQUES DE LA
XARXA DE BIBLIOTEQUES

J.M.P.F.

2847,48

16-9-15

RECONEIXER
OBLIGACIÓ

SUBVENCIÓ PER AL PROJECTE CULTURAL
"XIX FIRA DE TEATRE DE MANACOR"

INSTITUT PÚBLIC DEL
TEATRE MUNICIPAL DE
MANACOR

41750

16-9-15

RECONEIXER
OBLIGACIÓ

AJUDA MINIMIS 2014 PER DUR A TERME EL
PROJECTE EXPOSITIU D'ARTS PLÀSTIQUES
"AMANECER DORADO"

GALERIA PELAIRES, SL

1418,64

17-9-15

RECONEIXER
OBLIGACIÓ

SUBVENCIO PER A LA "XXXII EDICIÓ FIRA
DEL LLIBRE I ACTIVITATS ENCAMINADES AL
FOMENT I PROMOCIÓ DE LA LECTURA"

GREMI LLIBRETERS DE
MALLORCA

26350

17-9-15

RECONEIXER
OBLIGACIÓ

SUBVENCIÓ ATORGADA PER DUR A TERME
EL PROJECTE CULTURAL DE CATALOGACIÓ
DEL FONS DE LA BIBLIOTECA DIOCESANA

BISBAT DE MALLORCA

25000

17-9-15

RECONEIXER
OBLIGACIÓ

EXPOSICIÓ "PERE PAVIA. DIBUIXOS,
RELLEUS I ESCULTURES" AL JARDÍ DE LA
MISERICÒRDIA ANY 2015

VISABREN
SERVICIOSC
GENERALES, SL

649,65

18-9-15

RECONEIXER
OBLIGACIÓ

ORGANITZACIÓ DE "EL JARDÍ MÀGIC, ELS
DISSABTES LLEGIM I ENS DIVERTIM A LA
MISERICÒRDIA"

J.M.P.F.

310

18-9-15

RECONEIXER
OBLIGACIÓ

ORGANITZACIÓ EXPOSICIÓ "LA MIRADA DE
L'ARXIDUC. 100 IMATGES DE DIE BALEAREN"
A LA CAPELLA DE LA MISERICÒRDIA

VARIS

18804,77

18-9-15

AUTORITZAR
DISPOSAR
DESPESA

ORGANITZACIÓ EXPOSICIÓ "RICH MILLER" A
LA CAPELLA DE LA MISERICÒRDIA (DEL
22/10/15 AL 30/12/15)

VARIS

17502,14

18-9-15

ALTRES

ORDRE D'EXECUCIÓ EN REFERÈNCIA A LA
FAÇANA DEL MONESTIR DE SANTA ISABEL

COMUNITAT DE LES
RELIGIOSES
JERÒNIMES

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I
UNA

DEPARTAMENT
CULTURA,
PATRIMONI
ESPORTS

DE

DEPARTAMENT
CULTURA,
PATRIMONI
ESPORTS

DE

DEPARTAMENT
CULTURA,
PATRIMONI
ESPORTS

DE

DEPARTAMENT
CULTURA,
PATRIMONI
ESPORTS

DE

DEPARTAMENT
CULTURA,
PATRIMONI
ESPORTS

DE

DEPARTAMENT
CULTURA,
PATRIMONI
ESPORTS

DE

DEPARTAMENT
CULTURA,
PATRIMONI
ESPORTS

DE

DEPARTAMENT
CULTURA,
PATRIMONI
ESPORTS

DE

DEPARTAMENT
CULTURA,
PATRIMONI
ESPORTS

DE

DEPARTAMENT
CULTURA,
PATRIMONI
ESPORTS

DE

DEPARTAMENT
CULTURA,
PATRIMONI
ESPORTS

DE

DEPARTAMENT
CULTURA,
PATRIMONI
ESPORTS

DE

87

21-9-15

JUSTIFICACIÓ
BESTRETA CAIXA FIXA

APROVAR
J/2015/180

EL

COMPTE

JUSTIFICATIU

JUSTIFICACIÓ
BESTRETA CAIXA FIXA

APROVAR
J/2015/177

EL

JUSTIFICACIÓ
BESTRETA CAIXA FIXA

APROVAR
J/2015/173

EL

JUSTIFICACIÓ
BESTRETA CAIXA FIXA

APROVAR
J/2015/178

EL

JUSTIFICACIÓ
BESTRETA CAIXA FIXA

APROVAR
J/2015/172

EL

21-9-15

RECONEIXER
OBLIGACIÓ

DESPESES DERIVADES DEL CONTRACTE DE
SUBMINISTRAMENT DE TOFEUS PER A LES
ACTIVITATS I ELS ESDEVENIMENTS
ESPORTIUS 2015

EUROCEBRIAN, SL

1924,29

21-9-15

RECONEIXER
OBLIGACIÓ

DESPESES DERIVADES DEL CONTRACTE DE
SUBMINISTRAMENT DE TROFEUS PER A LES
ACTIVITATS I ELS ESDEVENIMENTS
ESPORTIUS 2015

EUROCEBRIAN, SL

4188,95

22-9-15

INCLUSIÓ
NÒMINA
DESPESES
QUILOMETRATGE

DONAR CONFORMITAT
L'ABONAMENT

I

21-9-15

COMPTE

JUSTIFICATIU

I

21-9-15

COMPTE

JUSTIFICATIU

I

21-9-15

COMPTE

JUSTIFICATIU

I

21-9-15

COMPTE

JUSTIFICATIU

I

I

I

I

DEPARTAMENT
D'ECONOMIA
HISENDA

I

149,35

DEPARTAMENT
D'ECONOMIA
HISENDA

I

DEPARTAMENT
D'ECONOMIA
HISENDA

I

DEPARTAMENT
D'ECONOMIA
HISENDA

I

DEPARTAMENT
D'ECONOMIA
HISENDA

I

370,98

3000

118,62

2264,92

I

AUTORITZAR

G.G.N.

169,29

I

AUTORITZAR

G.G.N.

128,71

I

AUTORITZAR

G.G.N.

24,01

I

AUTORITZAR

G.G.N.

228,61

RESOLUCIÓ PER LA QUAL ES DEIXA SENSE
EFECTE LA RESOLUCIÓ DE 21/04/15 PER LA
QUAL
S'INICIA
L'EXPEDIENT
DE
CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT DE
LA COL·LECCIÓ D'IMATGES I MATERIAL
AUDIOVISUAL MIQUEL FONT CIRER

VARIS

JUNY-2015
22-9-15

I

INCLUSIÓ
NÒMINA
DESPESES
QUILOMETRATGE

DONAR CONFORMITAT
L'ABONAMENT
JULIO-2015

22-9-15

I

INCLUSIÓ
NÒMINA
DESPESES
QUILOMETRATGE

DONAR CONFORMITAT
L'ABONAMENT
AGOST-2015

22-9-15

I

INCLUSIÓ
NÒMINA
DESPESES
QUILOMETRATGE

DONAR CONFORMITAT
L'ABONAMENT
MAIG-2015

I

22-9-15

ALTRES

DEPARTAMENT
CULTURA,
PATRIMONI
ESPORTS

DE

DEPARTAMENT
CULTURA,
PATRIMONI
ESPORTS

DE

DEPARTAMENT
CULTURA,
PATRIMONI
ESPORTS

DE

DEPARTAMENT
CULTURA,
PATRIMONI
ESPORTS

DE

DEPARTAMENT
CULTURA,
PATRIMONI
ESPORTS

DE

DEPARTAMENT
CULTURA,
PATRIMONI
ESPORTS

DE

DEPARTAMENT
CULTURA,
PATRIMONI
ESPORTS

DE

DEPARTAMENT
CULTURA,
PATRIMONI
ESPORTS

DE

DEPARTAMENT
CULTURA,
PATRIMONI
ESPORTS

DE

DEPARTAMENT
CULTURA,
PATRIMONI
ESPORTS

DE

DEPARTAMENT
CULTURA,
PATRIMONI
ESPORTS

DE

DEPARTAMENT
CULTURA,
PATRIMONI
ESPORTS

DE

DEPARTAMENT
CULTURA,
PATRIMONI
ESPORTS

DE

88

22-9-15

AUTORITZAR
DISPOSAR
DESPESA

CONTRACTACIÓ PER A L'ORGATNITZACIÓ
DE LA DESFILADA DEL CARRO TRIUMFAL DE
LA BEATA 2015

TRES.
SERVEIS
CULTURALS, SL

21726,55

22-9-15

ALTRES

RESOLUCIÓ D'INICI I TRÀMIT D'AUDIÈNCIA
DEL PROCEDIMENT DE LA PÈRDUA DEL
DRET A COBRAR LA TOTALITAT DE LA
SUBVENCIÓ CONCEDIDA

AJUNTAMENT
CAMPOS

DE

282,6

22-9-15

ALTRES

RESOLUCIÓ D'INICI I TRÀMIT D'AUDIÈNCIA
DEL PROCEDIMENT DE PÈRDUA DEL DRET A
COBRAR LA TOTALITAT DE L'IMPORT DE LA
SUBVENCIÓ CONCEDIDA

AJUNTAMENT
CAMPOS

DE

2000

22-9-15

ALTRES

RESOLUCIÓ D'INICI I TRÀMIT D'AUDIÈNCIA
DEL PROCEDIMENT DE LA PÈRDUA DEL
DRET A COBRAR LA TOTALITAT DE LA
SUBVENCIÓ CONCEDIDA

AJUNTAMENT
PUIGPUNYENT

DE

2000

23-9-15

RECONEIXER
OBLIGACIÓ

DESPESES DEL SERVEI DE PATRIMONI
HISTÒRIC

VARIS

314,44

VARIS

1537,05

I

I

I

I

I
UNA

I
REF. Q/2015/2423
23-9-15

RECONEIXER
OBLIGACIÓ

DESPESES DEL SERVEIS ADMINISTRATIUS
CULTURA
I
PATRIMONI

I
REF. Q/2015/2350
23-9-15

RECONEIXER
OBLIGACIÓ

I

DESPESES

DE

L'EDIFICI

KREKOVIC

EMAYA, SA

1598,83

L'EDIFICI

KREKOVIC

FONT OASIS, SL

33,75

L'EDIFICI

KREKOVIC

NOVA AREA, SL

620,53

VARIS

755,66

LLIBRES COLOM, SL

23,75

REF. Q/2015/2345

23-9-15

RECONEIXER
OBLIGACIÓ

DESPESES

DE

REF. Q/2015/2375

I

23-9-15

RECONEIXER
OBLIGACIÓ

I

DESPESES

DE

REF. Q/2015/2351

23-9-15

RECONEIXER
OBLIGACIÓ

DESPESES DEL SERVEI DE PATRIMONI
HISTÒRIC

I
REF. Q/2015/2348
23-9-15

RECONEIXER
OBLIGACIÓ

DESPESES DEL SERVEI DE PATRIMONI
HISTÒRIC

I
REF. Q/2015/2349
23-9-15

RECONEIXER
OBLIGACIÓ

DESPESES DEL SERVEI DE PATRIMONI
HISTÒRIC

I
REF. Q/2015/2376
23-9-15

RECONEIXER
OBLIGACIÓ

DESPESES DELS SERVEIS ADMINISTRATIUS
CULTURA
I
PATRIMONI

I
REF. Q/2015/2402

AGROSERVICIO
BALEAR
MAQUINARIA
AGRICOLA, SAL
VARIS

833,09
DE

1157,22

DEPARTAMENT
CULTURA,
PATRIMONI
ESPORTS

DE

DEPARTAMENT
CULTURA,
PATRIMONI
ESPORTS

DE

DEPARTAMENT
CULTURA,
PATRIMONI
ESPORTS

DE

DEPARTAMENT
CULTURA,
PATRIMONI
ESPORTS

DE

DEPARTAMENT
CULTURA,
PATRIMONI
ESPORTS

DE

DEPARTAMENT
CULTURA,
PATRIMONI
ESPORTS

DE

23-9-15

RECONEIXER
OBLIGACIÓ

DESPESES DE BIBLIOTEQUES, ARXIUS I
MUSEUS

VARIS

3867,95

LLIBRES COLOM, SL

55,76

VARIS

266,83

J.LL.F.A.

484

I
REF. Q/2015/2401
23-9-15

RECONEIXER
OBLIGACIÓ

DESPESES DE BIBLIOTEQUES, ARXIU I
MUSEUS

I
REF. Q/2015/2404
23-9-15

RECONEIXER
OBLIGACIÓ

I

DESPESES

DE

L'EDIFICI

KREKOVIC

REF. Q/2015/2406

23-9-15

RECONEIXER
OBLIGACIÓ

DESPESES DEL SERVEI DE CULTURA
REF. Q/2015/2410

I

23-9-15

RECONEIXER
OBLIGACIÓ

SUBVENCIÓ PER AL PROJECTE CULTURAL
"15ª MOSTRA DE TEATRE DE SANTA
EUGÈNIA"

AJUNTAMENT
SANTA EUGÈNIA

23-9-15

ALTRES

CONCESSIÓ APORTACIÓ ECONÒMICA POR
DONAR SUPORT AL PLA D'ACTIVITATS
(BIBLIOTEQUES)

24645,88

EXPEDIENT 32/2015

CONSORCI
DE
TECNOLOGIES DE LA
INFORMACIÓ I DE LES
COMUNICACIONS DE
MALLORCA

120

I

I

DE

DEPARTAMENT DE
DESENVOLUPAMENT
LOCAL

16-9-15

AUTORITZACIÓ
ASSISTÈNCIA CURSOS

AUTORITZACIÓ INSCRIPCIÓ CURS I CÀRREC
DESPESES.

CARMEN
MARTÍN

DEPARTAMENT DE
DESENVOLUPAMENT
LOCAL

22-9-15

APROVAR FACTURES
ADO

AUTORITZAR, DISPOSAR I RECONEIXER
OBLIGACIÓ DERIVDES DE LES FACTURES
45/13600/20150925.
Q/2015/2399.
D.I.
EMERGÈNCIES

TERCERS VARIS

2751,94

DEPARTAMENT DE
DESENVOLUPAMENT
LOCAL

22-9-15

APROVAR FACTURES
ADO

AUTORITZAR, DISPOSAR I RECONÈIXER
OBLIGACIÓ DERIVADA DE LES FACTURES
45/13600/20150926
D.I.
EMERGÈNCIES.
Q/2015/2400

TERCERS VARIS

3005,02

DEPARTAMENT DE
DESENVOLUPAMENT
LOCAL

4-9-15

RECONEIXER
OBLIGACIÓ

AUTORITZAR, DISPOSAR I RECONÈIXER
OBLIGACIÓ DESPESA RELACIÓ FACTURES
SERVEI CAÇA Q/2015/2231.

TERCERS VARIS

1856,14

DEPARTAMENT DE
DESENVOLUPAMENT
LOCAL

7-9-15

ALTRES

INICI EXPEDIENT RÈGIM DISCIPLINARI DE
FUNCIÓ PÚBLICA

MCC

0

DEPARTAMENT DE
DESENVOLUPAMENT
LOCAL

7-9-15

INCLUSIÓ
NÓMINA
INDEMNITZACIÓ

INCLUSIÓ EN NÒMINA DESPESES PER A
MATRÍCULA DE CURS "COMPTABILITAT
PÚBLICA LOCAL PER A TÈCNICS"

MLLV

240

89

GUERRERO

8457,72

DEPARTAMENT DE
DESENVOLUPAMENT
LOCAL

9-9-15

RECONEIXER
OBLIGACIÓ

JUSTIFICACIÓ PARCIAL- 2NA CERTIFICACIÓSUBVENCIÓ "ASFALTAT CARRERS"

AJUNTAMENT
MARGALIDA

SANTA

63371,21

DEPARTAMENT DE
DESENVOLUPAMENT
LOCAL

9-9-15

RECONEIXER
OBLIGACIÓ

PRIMERA CERTIFICACIÓ "ASFALTAT DE
CARRERS"

AJUNTAMENT
MARGALIDA

SANTA

54542,12

DEPARTAMENT DE
DESENVOLUPAMENT
LOCAL

11-9-15

RECONEIXER
OBLIGACIÓ

TERCERA I DARRERA
"ASFALTAT DE CARRERS"

AJUNTAMENT
MARGALIDA

SANTA

19492,42

DEPARTAMENT DE
DESENVOLUPAMENT
LOCAL

14-9-15

INCLUSIÓ
NÓMINA
INDEMNITZACIÓ

INCLUSIÓ
EN
NÒMINA
DESPESES
MATRÍCULA
I
DESPLAÇAMENT
"COMPTABILITAT PÚBLICA LOCAL PER A
TÈCNICS"

CGM

240

DEPARTAMENT DE
DESENVOLUPAMENT
LOCAL

15-9-15

RECONEIXER
OBLIGACIÓ

5A I DARRERA CERTIFICACIÓ "ADEQUACIÓ
PISTES ESPORTIVES DEL PORT POLLENÇA"

AJUNTAMENT
POLLENÇA

145486,98

DEPARTAMENT DE
DESENVOLUPAMENT
LOCAL

16-9-15

APROVAR FACTURES
ADO

AUTORITZAR, DISPOSAR I RECONEIXER
OBLIGACIÓ DESPESA RELACIÓ FACTURS
Q/2015/2363

TERCERS VARIS

444,5

DEPARTAMENT DE
DESENVOLUPAMENT
LOCAL

18-9-15

INCLUSIÓ
NÓMINA
INDEMNITZACIÓ

INCLUSIÓ EN NÒMINA DESPESES PER A
MATRÍCULA
DE
CURS
"NUEVAS
COMPETENCIAS FHN"

PMR

300

DEPARTAMENT DE
DESENVOLUPAMENT
LOCAL

18-9-15

AUTORITZACIÓ
ASSISTÈNCIA CURSOS

AUTORITZACIÓ ASSISTÈNCIA CURS
GESTIÓN TRIBUTARIA, INSPECCIÓN
RECAUDACIÓN DE TRIBUTOS LOCALES"

PMR

0

DEPARTAMENT DE
DESENVOLUPAMENT
LOCAL

21-9-15

ALTRES

DELEGACIÓ
ORDENAR
EDICTES EN EL BOIB

SECRETÀRIA TÈCNICA
DEPARTAMENT

0

DEPARTAMENT DE
DESENVOLUPAMENT
LOCAL

22-9-15

APROVAR FACTURES
ADO

AUTORITZAR, DISPOSAR I RECONÈIXER
OBLIGACIÓ DESPESA FACTURA 000051/15PARTICIPACIÓ CONGRES INTERNACIONAL
BARRANCS

VIAJES
SA

551,29

DEPARTAMENT DE
DESENVOLUPAMENT
LOCAL

22-9-15

ASSISTÈNCIA TÈCNICA
MUNICIPAL

CESSIÓ TEMPORAL TÈCNIC FUNCIONARI
PER A INFORMAR LLICÈNCIES OBRES
PARTICULARS
I ALTRES
INFORMES
URBANÍSTICS.

AJUNTAMENT
LLUCMAJOR I FA.SS.

0

DEPARTAMENT DE
DESENVOLUPAMENT
LOCAL

22-9-15

AUTORITZAR
DISPOSAR
DESPESA

PER CONTRACTAR SUBMINISTRAMENT 4
EQUIPS
LÍNIA
PROLONGADORS
UTILITZABLES AMB ELS EQUIPS DE
RESPIRACIÓ AUTÒNOMA SERVEI BOMBERS

DRÄGER
HISPANIA

8614,72

90

I
UNA

CERTIFICACIÓ

"
Y

PUBLICACIÓ

CAMPANARIO

SAFETY

DEPARTAMENT DE
DESENVOLUPAMENT
LOCAL

22-9-15

APROVAR FACTURES
ADO

FACTURES 45/13600/20150928. Q/2015/2407

TERCERS VARIS

3025,02

DEPARTAMENT DE
DESENVOLUPAMENT
LOCAL

5-10-15

INCLUSIÓ
NÓMINA
INDEMNITZACIÓ

INCLUSIÓ EN NÒMINA DESPESES PER
MATRÍCULA I DESPLAÇAMENTS "CÀLCUL I
PUBLICACIÓ DEL COST EFECTIU DELS
SERVEIS PÚBLICS LOCALS"

CGM

120

DEPARTAMENT DE
DESENVOLUPAMENT
LOCAL

5-10-15

RECONEIXER
OBLIGACIÓ

CINQUENA I DARRERA CERTIFICACIÓ OBRA
"AMPLIACIÓ POLIESPORTIU"

AJUNTAMENT
BUNYOLA

139195,69

DEPARTAMENT DE
DESENVOLUPAMENT
LOCAL

1-10-15

ASSISTÈNCIA TÈCNICA
MUNICIPAL

DESIGNACIÓ MEMBRES PER A TRIBUNAL
QUALIFICADOR DEL CONCURS OPOSICIÓ
PLAÇA GERENT

MANCOMUNITAT
DE MALLORCA

PLA

0

DEPARTAMENT DE
DESENVOLUPAMENT
LOCAL

6-10-15

ASSISTÈNCIA TÈCNICA
MUNICIPAL

DESIGNACIÓ DE LA TÈCNICA JURISTA
C.A.N.T. COM A INSTRUCTORA EXPEDIENT
DISCIPLINARI

AJUNTAMENT ALCÚDIA

0

DEPARTAMENT DE
DESENVOLUPAMENT
LOCAL

6-10-15

RECONEIXER
OBLIGACIÓ

SISENA
I
DARRERA
CERTIFICACIÓ
"PASSAREL·LA PEATONAL URBANA I
APARCAMENT"SUBV.
ACTUACIONS
COMPETENCIA MUNICIPAL 14-15

AJUNTAMENT DEIÀ

32484,94

DEPARTAMENT DE
DESENVOLUPAMENT
LOCAL

5-10-15

APROVAR FACTURES
ADO

REFERÈNCIA 45/13600/20151002. Q/2015/2465
D.I. EMERGÈNCIES

TERCERS VARIS

2929,57

DEPARTAMENT DE
DESENVOLUPAMENT
LOCAL

5-10-15

APROVAR FACTURES
ADO

REFERÈNCIA
45/13600/20151004.
Q/2015/2469. D.I. EMERGÈNCIES

TERCERS VARIS

2765,79

DEPARTAMENT DE
DESENVOLUPAMENT
LOCAL

5-10-15

APROVAR FACTURES
ADO

REFERÈNCIA
45/13600/20151003.
Q/2015/2467. D.I. EMERGÈNCIES

TERCERS VARIS

2943,97

DEPARTAMENT DE
DESENVOLUPAMENT
LOCAL

5-10-15

APROVAR FACTURES
ADO

RELACIÓ

TERCERS VARIS

3048,51

DEPARTAMENT DE
DESENVOLUPAMENT
LOCAL

6-10-15

RECONEIXER
OBLIGACIÓ

LLOGUER DE LA FINCA DE CAPOCORB
DESDE 1 DE GENER DE 2015 A 31 DE
DESEMBRE DE 2015

M.M.M

16206,91

DEPARTAMENT DE
DESENVOLUPAMENT
LOCAL

6-10-15

CONVOCATÒRIA CURS

CURS "PRINICIPIS DE COACHING I PNL
ORIENTATS A EMPODERAR A PERSONES
PERQUE SIGUIN ELS MOTORS DEL SEU
CANVI"

PERSONAL DE L'ÀREA
DE SERVEIS SOCIALS
DEL MUNICIPIS AMB
POBLACIÓ INFERIOR A
20.000 HAB.

91

FACTURES

45/13600/20151001

UNITAT D¡EMERGÈNCIES Q/2015/2464

DEPARTAMENT DE
DESENVOLUPAMENT
LOCAL

7-10-15

COOPERACIÓ TÈCNICA

TERMINI
ANY
2015
PRESENTACIÓ
SOL·LICITUDS COOPERACIÓ TÈCNICA PER
REDACCIÓ DE CERTIFICATS D'EFICIÈNCIA
ENERGÈTICA D'EDIFICIS MUNICIPALS

ENTITATS LOCALS DE
MALLORCA
DE
POBLACIÓ DE DRET
IGUAL O INFERIOR A
20.000 HAB.

DEPARTAMENT DE
DESENVOLUPAMENT
LOCAL

7-10-15

APROVAR FACTURES
ADO

RELACIÓ

TERCERS VARIS

2948,56

DEPARTAMENT DE
DESENVOLUPAMENT
LOCAL

8-10-15

TERCERS VARIS

2629,57

DEPARTAMENT DE
DESENVOLUPAMENT
LOCAL

9-10-15

TERCERS VARIS

3926,69

DEPARTAMENT DE
DESENVOLUPAMENT
LOCAL

9-10-15

CONVOCATÒRIA CURS

CURS "L'ATENCIÓ A L'ENTORN FAMILIAR"

Tècnics i tècniques
d'ajuda a domicili i
d'assistència
personal
dels serveis comunitaris
bàsics de Mallorca

DEPARTAMENT DE
DESENVOLUPAMENT
LOCAL

2-10-15

INICIAR EXPEDIENT

INICIAR
EXPEDIENT
PRÒRROGA
CONTRACTE
SERVEI
DE
RADIOCOMUNICACIONS SIRDEE (Sistema de
radiocomunicacions digital de l'Estat) per al
Servei de Bombers

TELEFÓNICA MÓVILES
ESPAÑA S.A.U.

188231,03

DEPARTAMENT DE
DESENVOLUPAMENT
LOCAL

16-10-15

RECONEIXER
OBLIGACIÓ

RECONEIXER L'OBLIGACIÓ JUSTIFICACIÓ
SUBVENCIO
PARCIAL
PRIMERA
CERTIFICACIÓ OBRA "CONDICIONAMENT I
PAVIMENTACIÓ TRAM CAMÍ D'ES RAFALET

AJUNTAMENT DE SES
SALINES

15289,6

DEPARTAMENT DE
DESENVOLUPAMENT
LOCAL

13-10-15

RECONEIXER
OBLIGACIÓ

RECONEIXER L'OBLIGACIÓ JUSTIFICACIÓ
SUBVENCIÓ
PARCIAL
PRIMERA
CERTIFICACIO OBRA "REPOSICIÓ MUR
CONTENCIÓ TRAM PASSEIG PEATONAL
COLÒNIA SANT JORDI"

AJUNTAMENT DE SES
SALINES

10718,24

DEPARTAMENT DE
DESENVOLUPAMENT
LOCAL

13-10-15

RECONEIXER
OBLIGACIÓ

RECONEIXER L'OBLIGACIÓ JUSTIFICACIÓ
SUBVENCIO
SEGONA
I
DARRERA
CERTIFICACIÓ D'OBRA "REPOSICIÓ MUR
CONTENCIÓ TRAM PASSEIG PEATONAL
COLONIA SANT JORDI"

AJUMENT
SALINES

DE

SES

65832,58

DEPARTAMENT DE
DESENVOLUPAMENT
LOCAL

15-10-15

RECONEIXER
OBLIGACIÓ

RECONEIXER L'OBLIGACIÓ JUSTIFICACIÓ
¿SUBVENCIÓ ÚNICA CERTIFICACIÓ D'OBRA
"RENOVACIÓ XARXA AIGUA POTABLE ALS
CARRERS
AMETLERS,
OLIVERES
I
BARTOMEU FERRA"

AJUNTAMENT
VALLDEMOSSA

DE

11423,97

DEPARTAMENT DE
DESENVOLUPAMENT
LOCAL

14-10-15

APROVAR FACTURES
ADO

RELACIÓ

TERCERS VARIS

92

FACTURES

45/13600/20151005

UNITAT D'EMERGÈNCIES Q/2015/2480

APROVAR FACTURES
ADO

RELACIÓ

FACTURES

45/13600/2015006

UNITAT D'EMERGÈNCIES Q/2015/2486

APROVAR FACTURES
ADO

RELACIÓ

FACTURES

45/13600/20151007

UNITAT D'EMERGÈNCIES Q/2015/2493

FACTURES

45/13600/20151013

UNITAT D'EMERGÈNCIES Q/2015/2509

2852,61

RELACIÓ

FACTURES

45/13600/20151014

3454,99

14-10-15

DEPARTAMENT DE
DESENVOLUPAMENT
LOCAL

15-10-15

ARXIU EXPEDIENT

RESOLUCIO
ARXIU
DISCIPLINARI PER FALTA LLEU

DEPARTAMENT DE
DESENVOLUPAMENT
LOCAL

19-10-15

APROVAR FACTURES
ADO

FACTURA 027-15-91-3466 IMPOST RESIDUS

AJUNTAMENT D'INCA

1669,9

DEPARTAMENT DE
DESENVOLUPAMENT
LOCAL

19-10-15

APROVAR FACTURES
ADO

OBRA REPARACIÓ PARC DE BOMBERS
D'ALCUDIA

TERCERS VARIS

2858

DEPARTAMENT DE
DESENVOLUPAMENT
LOCAL

21-10-15

ALTRES

ESTIMACIO ESCRIT D'ALEGACIONS I OBRIR
PERIODE DE PROVA EN RELACIO
REVOCACIO SUBVENCIONS PLA D'OBRES I
SERVEIS

AJUNTAMENT
POLLENÇA

DEPARTAMENT DE
DESENVOLUPAMENT
LOCAL

23-10-15

ABONAMENT CURSOS

AUTORITZAR
ABONAMENT
DESPESES
CURS"REHABILITACIÓN ENERGÉTICA..."

ARP

330

DEPARTAMENT DE
DESENVOLUPAMENT
LOCAL

24-9-15

AUTORITZACIÓ
ASSISTÈNCIA CURSOS

AUTORITZACIÓ INSCRIPCIÓ I ASSISTÈNCIA
CURS "REHABILITACIÓN ENERGÉTICA"

S.A.N.

280

DEPARTAMENT DE
DESENVOLUPAMENT
LOCAL

23-10-15

ABONAMENT CURSOS

AUTORITZAR ABONAMENT CURS ON LINE
DE REHABILITACIÓ ENERGÈTICA

M.M.D

280

DEPARTAMENT DE
DESENVOLUPAMENT
LOCAL

23-10-15

APROVAR FACTURES
ADO

RELACIÓ FACTURES Q/2015/2591

TERCERS VARIS

2923,48

DEPARTAMENT DE
DESENVOLUPAMENT
LOCAL

20-10-15

ABONAMENT CURSOS

CURS REHABILITACIÓ ENERGÈTICA

X.M.T.

330

DEPARTAMENT DE
DESENVOLUPAMENT
LOCAL

22-10-15

RECONEIXER
OBLIGACIÓ

RECONEIXER OBLIGACIÓ JUSTIFICACIÓ
PARCIAL
SUBVENCIÓ
CONSOLIDACIÓ
VIARIA, URBANITZACIÓ PERIMETRAL ILLETA
SAGRAT COR DE JESUS (QUINTA
CERTIFICACIÓ)

AJUNTAMENT
VALLDEMOSSA

DE

14343,51

DEPARTAMENT DE
DESENVOLUPAMENT
LOCAL

26-10-15

RECONEIXER
OBLIGACIÓ

RECONEIXE R OBLIGACIO JUSTIFICACIÓ
SUBVENCIÓ
SEGONA
I
DARRERA
CERTIFICACIO OBRA NOVA CONDUCCIO
AIGUA POTABLE SECTORS 4 I 5

AJUNTAMENT
VALLDEMOSSA

DE

2721,13

93

APROVAR FACTURES
ADO

TERCERS VARIS

DEPARTAMENT DE
DESENVOLUPAMENT
LOCAL

UNITAT D'EMERGÈNCIES Q/2015/2518

EXPEDIENT

M.C.P.

DE

DEPARTAMENT DE
DESENVOLUPAMENT
LOCAL

26-10-15

RECONEIXER
OBLIGACIÓ

RECONEIXER L'OBLIGACIÓ JUSTIFICACIO
SUBVENCIOA PRIMERA CERTIFCIO OBRA:
NOVA CONDUCCIO AIGUA POTABLE
SECTORS 4 I 5

AJUNTAMENT
VALLDEMOSSA

DE

51961,76

DEPARTAMENT DE
DESENVOLUPAMENT
LOCAL

27-10-15

RECONEIXER
OBLIGACIÓ

RECONEIXER OBLIGACIO JUSTIFICACIÓ
SUBVENCIÓ
SEGONA
I
DARRERA
CERTIFICACIO: RESTAURACIÓ I ADEQUACIÓ
DEL CARRER SOL DE CALA MILLOR

AJUNTAMENT DE SON
SERVERA

50697,57

DEPARTAMENT DE
DESENVOLUPAMENT
LOCAL

27-10-15

RECONEIXER
OBLIGACIÓ

RECONEIXER OBLIGACIÓ JUSTIFICACIO
SUBVENCIÓ PRIMERA CERTIFICACIÓ OBRA
RESTAURACIÓ I ADEQUACIO CARRER SOL
DE CALA MILLOR

AJUNTAMENT DE SON
SERVERA

7284,82

DEPARTAMENT DE
DESENVOLUPAMENT
LOCAL

26-10-15

ABONAMENT CURSOS

ABONAR
ENERGÈTICA

A.L.L.

330

DEPARTAMENT DE
DESENVOLUPAMENT
LOCAL

26-10-15

ABONAR DESPESES
QUILOMETRATGE

INCLUSIO
EN
KILOMETRATGE

J.P.B

12,97

DEPARTAMENT DE
DESENVOLUPAMENT
LOCAL

26-10-15

JUSTIFICACIÓ
BESTRETA CAIXA FIXA

DESPESES MANTENIMENT VEHICLE COOP. I
ADM LOCAL

DEPARTAMEN
DESENVOLUPAMENT
LOCAL

50

DEPARTAMENT DE
DESENVOLUPAMENT
LOCAL

26-10-15

ALTRES

AUTORITZACIÓ ACTIVITATS DE CAMPANYA
DE PREVENCIÓ

USUARIS
DE
LES
ASSOCIACIONS
DE
PERSONES MAJORS
DE LA PART FORANA
DE MALLORCA

DEPARTAMENT DE
DESENVOLUPAMENT
LOCAL

28-10-15

ALTRES

DEVOLUCIO
AVAL
SUBMINISTRAMENT
MAQUINA DESBROSADORA

AGRO-MALLORCA, S.A.

1923,24

DEPARTAMENT DE
DESENVOLUPAMENT
LOCAL

26-10-15

APROVAR FACTURES
ADO

RELACIÓ

TERCERS VARIS

2531,69

DEPARTAMENT DE
DESENVOLUPAMENT
LOCAL

30-10-15

APROVAR FACTURES
ADO

IMPOST DE RESIDUS I TRACTAMENT AL
PARC DE BOMBERS D'INCA

TALLERES
LUQUE, S.L.

COMINO

4620,43

DEPARTAMENT DE
DESENVOLUPAMENT
LOCAL

30-10-15

APROVAR FACTURES
ADO

DISPOSAR I RECONEXER OBLIGACIO
SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELÈCTRICA
PARC DE BOMBERS DE MANACOR

ENDESA ENERGIA SA
UNIPERSONAL

1338,07

DEPARTAMENT DE
DESENVOLUPAMENT
LOCAL

30-10-15

APROVAR FACTURES
ADO

DISPOSAR I RECONEIXER OBLIGACIÓ
SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELECTRICA
PARC DE BOMBERS DE FELANITX

ENDESA ENERGIA S.A.,
UNIPERSONAL

1927,84

94

CURS

REHABILITACIÓ

NOMINA

FACTURES

DESPESES

45/13600/20151026

UNITAT D'EMERGENCIES

DEPARTAMENT DE
DESENVOLUPAMENT
LOCAL

30-10-15

APROVAR FACTURES
ADO

DISPOSAR I RECONEIXER OBLIGACIÓ
SUBMINISTRAMENT D'ENERGIA ELECTRICA
DEL PARC DE BOMBERS DE ARTA

ENDESA ENERGIA, S.A.
UNIPERSONAL

987,16

DEPARTAMENT DE
DESENVOLUPAMENT
LOCAL

30-10-15

APROVAR FACTURES
ADO

DISPOSAR I RECONEIXER OBLIGACIÓ PELS
SUBMINISTRAMENTS D'ENERGIA ELECTRICA
DEL PARC DE BOMBERS DE LLUCMAJOR

ENDESA ENERGIA S.A
UNIPERSONAL

1536,01

DEPARTAMENT DE
DESENVOLUPAMENT
LOCAL

30-10-15

APROVAR FACTURES
ADO

DISPOSAR I RECONEIXER OBLIGACIO PER
SUBMINISTRAMENTS D'ENERGIA ELECTRICA
AL AL PARC DE BOMBERS DE CALVIÀ

ENDESA ENERGIA S.A.
UNIPERSONAL

1513,26

DEPARTAMENT DE
DESENVOLUPAMENT
LOCAL

30-10-15

APROVAR FACTURES
ADO

RELACIO

TERCERS VARIS

2684,89

DEPARTAMENT DE
DESENVOLUPAMENT
LOCAL

30-10-15

TERCERS VARIS

2777,21

DEPARTAMENT DE
DESENVOLUPAMENT
LOCAL

30-10-15

TERCERS VARIS

2901,69

DEPARTAMENT DE
DESENVOLUPAMENT
LOCAL

30-10-15

RECONEIXER
OBLIGACIÓ

RECONEIXER OBLIGACIO PEL LLOGUER
AMB OPCIÓ DE COMPRA DE VUIT
FURGONETES PEUGEOT PARTNER PEL ALS
COMANDAMENTS DELS BOMBERS

BANCO
MARE
NOSTRUM, S.A.

4586,74

DEPARTAMENT DE
DESENVOLUPAMENT
LOCAL

28-10-15

DEVOLUCIÓ FIANÇA

RETORNAR FIANÇA DEFINITIVA DEL
CONTRACTE
DE
SUBMINISTRAMENT
D'EQUIPAMENT PELS GIMNASOS DELS
PARCS DE BOMBERS DEL SERVEI DE
BOMBERS DEL CONSELL DE MALLORCA

TECHNOGYM
TRADING, S.A.

2965,92

DEPARTAMENT DE
DESENVOLUPAMENT
LOCAL

28-10-15

DEVOLUCIÓ FIANÇA

RETORNAR FIANÇA DEFINITIVA DEL
CONTRACTE
RELATIU
AL
SUBMINISTRAMENT DE 200 ARMARIETS AL
SERVEI DE BOMBERS

MUEBLES FORMUNDI,
S.L.

4670

DEPARTAMENT
MEDI AMBIENT

DE

9-10-15

APROVAR FACTURES
ADO

APROVAR FACTURES CORRESPONENTS A
LA RELACIÓ Q/2015/2492.

INTERVENCIÓ GRAL.

4203,69

DEPARTAMENT
MEDI AMBIENT

DE

9-10-15

APROVAR FACTURES
ADO

APROVAR FACTURES CORRESPONENTS A
LA RELACIÓ Q/2015/2491.

INTERVENCIÓ GRAL.

4796,59

DEPARTAMENT
MEDI AMBIENT

DE

19-10-15

JUSTIFICACIÓ
BESTRETA CAIXA FIXA

JUSTIFICACIÓ BESTRETA CAIXA FIXA
RELACIÓ COMPTABLE NÚM. J/2015/214.

INTERVENCIÓ GRAL.

2421,88

DEPARTAMENT
MEDI AMBIENT

DE

19-10-15

APROVAR COMPTES
DESPESES ADO

APROVAR COMPTES DESPESES RELACIÓ
FRES. Q/2015/2545.

INTERVENCIÓ GRAL.

1869,7

DEPARTAMENT
MEDI AMBIENT

DE

20-10-15

RECONEIXER
OBLIGACIÓ

RECONEIXEMENT OBLIGACIÓ DESPESA A
FAVOR DE FCC-LUMSA UTE.

INTERVENCIÓ GRAL.

75056,51

DEPARTAMENT
MEDI AMBIENT

DE

20-10-15

JUSTIFICACIÓ
BESTRETA CAIXA FIXA

JUSTIFICACIÓ BESTRETA CAIXA
RELACIÓ COMPTABLE J/2015/217.

FIXA

INTERVENCIÓ GRAL.

471,98

DEPARTAMENT
MEDI AMBIENT

DE

20-10-15

JUSTIFICACIÓ
BESTRETA CAIXA FIXA

JUSTIFICACIÓ BESTRETA CAIXA FIXA
RELACIÓ COMPTABLE NÚM. J/2015/215.

INTERVENCIÓ GRAL.

628,14
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FACTURES

45/13600/20151029

UNITAT D'EMERGÈNCIES Q/2015/2635

APROVAR FACTURES
ADO

RELACIO

FACTURES

45/13600/2015028

UNITAT D'EMERGENCIES Q/2015/2364

APROVAR FACTURES
ADO

RELACIO

FACTURES

45/13600/20151027

UNITAT D'EMERGÈNCIES Q/2015/2633

DEPARTAMENT
MEDI AMBIENT

DE

22-10-15

JUSTIFICACIÓ
BESTRETA CAIXA FIXA

JUSTIFICACIÓ BESTRETA CAIXA FIXA
RELACIÓ COMPTABLE NÚM. J/2015/219.

INTERVENCIÓ GRAL.

DEPARTAMENT
MEDI AMBIENT

DE

26-10-15

AUTORITZACIÓ
DESPLAÇAMENT

AUTORITZACIÓ
DE
DESPLAÇAMENT
REALITZAT PEL SR. JORDI NADAL CAVALLER

VARIS

DEPARTAMENT
MEDI AMBIENT

DE

26-10-15

AUTORITZACIÓ
DESPLAÇAMENT

AUTORITZACIÓ
DE
DESPLAÇAMENT
REALITZAT PEL SR. JOAN MOREY SERRA.

VARIS

DEPARTAMENT
MEDI AMBIENT

DE

26-10-15

AUTORITZACIÓ
DESPLAÇAMENT

AUTORITZACIÓ
DE
REALITZAT PEL SR.
CAVALLER.

DESPLAÇAMENT
JORDI NADAL

VARIS

DEPARTAMENT
MEDI AMBIENT

DE

26-10-15

AUTORITZACIÓ
DESPLAÇAMENT

AUTORITZACIÓ
DE
DESPLAÇAMENT
REALITZAT PEL SR. LLORENÇ ARBOS
GALDON.

VARIS

DEPARTAMENT
MEDI AMBIENT

DE

26-10-15

AUTORITZACIÓ
DESPLAÇAMENT

AUTORITZACIÓ
DE
DESPLAÇAMENT
REALITZAT PEL SR. MARTÍ SIMÓ DEAMICIS.

VARIS

DEPARTAMENT
MEDI AMBIENT

DE

26-10-15

AUTORITZACIÓ
DESPLAÇAMENT

AUTORITZACIÓ
DE
DESPLAÇAMENT
REALITZAT PEL SR. LLORENÇ ARBÓS
GALDON

VARIS

DEPARTAMENT
MEDI AMBIENT

DE

26-10-15

AUTORITZACIÓ
DESPLAÇAMENT

AUTORITZACIÓ
DE
DESPLAÇAMENT
REALITZAT PEL SR. JOAN MOREY SERRA.

VARIS

DEPARTAMENT
MEDI AMBIENT

DE

26-10-15

AUTORITZACIÓ
DESPLAÇAMENT

AUTORITZACIÓ DE DESPLAÇAMENT EN
COMISSIÓ DE SERVEIS REALITZAT PEL SR.
JOAN MANUEL PONS VALENS.

VARIS

DEPARTAMENT
MEDI AMBIENT

DE

26-10-15

AUTORITZACIÓ
DESPLAÇAMENT

AUTORITZACIÓ DE DESPLAÇAMENT EN
COMISSIÓ DE SERVEIS REALITZAT PEL SR.
JORDI NADAL CAVALLER.

VARIS

DEPARTAMENT
MEDI AMBIENT

DE

26-10-15

AUTORITZACIÓ
DESPLAÇAMENT

AUTORITZACIÓ DE DESPLAÇAMENT EN
COMISSIÓ DE SERVEIS REALITZAT PEL SR.
SEBASTIÀ VIDAL JAUME.

VARIS

DEPARTAMENT
MEDI AMBIENT

DE

26-10-15

AUTORITZACIÓ
DESPLAÇAMENT

AUTORITZACIÓ DE DESPLAÇAMENT EN
COMISSIÓ DE SERVEIS REALITZAT PEL SR.
JULIO BEJARANO GARCÍA.

VARIS

DEPARTAMENT
MEDI AMBIENT

DE

26-10-15

AUTORITZACIÓ
DESPLAÇAMENT

AUTORITZACIÓ DE DESPLAÇAMENT EN
COMISSIÓ DE SERVEIS REALITZAT PEL SR.
MARTÍ SIMÓ DEAMICIS..

VARIS

DEPARTAMENT
MEDI AMBIENT

DE

26-10-15

AUTORITZACIÓ
DESPLAÇAMENT

AUTORITZACIÓ DE DESPLAÇAMENT EN
COMISSIÓ DE SERVEIS REALITZAT PEL SR.
JOAN MOREY SERRA.

VARIS

DEPARTAMENT
MEDI AMBIENT

DE

26-10-15

AUTORITZACIÓ
DESPLAÇAMENT

AUTORITZACIÓ DE DESPLAÇAMENT EN
COMISSIÓ DE SERVEIS REALITZAT PEL SR.
ALVARO GARCIA DELGADO AGRA.

VARIS

DEPARTAMENT
MEDI AMBIENT

DE

26-10-15

AUTORITZACIÓ
DESPLAÇAMENT

AUTORITZACIÓ DE DESPLAÇAMENT EN
COMISSIÓ DE SERVEIS REALITZAT PEL SR.
LLORENÇ ARBÓS GALDON.

VARIS

DEPARTAMENT
MEDI AMBIENT

DE

27-10-15

INCLUSIÓ NÒMINA PER
DIETES

INCLUSIÓ EN NÒMINA D'INDEMNITZACIONS
PER RAÓ DEL SERVEI TREBALLADOR
LLORENÇ ARBÓS GALDON.

VARIS

29,96

DEPARTAMENT
MEDI AMBIENT

DE

27-10-15

INCLUSIÓ NÒMINA PER
DIETES

INCLUSIÓ EN NÒMINA D'INDEMNITZACIONS
PER RAÓ DEL SERVEI TREBALLADOR
ALVARO GARCIA DELGADO AGRA.

VARIS

29,96

96

2500

DEPARTAMENT
MEDI AMBIENT

DE

27-10-15

INCLUSIÓ NÒMINA PER
DIETES

INCLUSIÓ EN NÒMINA D'INDEMNITZACIONS
PER RAÓ DEL SERVEI TREBALLADOR JOAN
MOREY SERRA.

VARIS

29,96

DEPARTAMENT
MEDI AMBIENT

DE

27-10-15

INCLUSIÓ NÒMINA PER
DIETES

INCLUSIÓ EN NÒMINA D'INDEMNITZACIONS
PER RAÓ DEL SERVEI TREBALLADOR MARTÍ
SIMÓ DEAMICIS.

VARIS

29,96

DEPARTAMENT
MEDI AMBIENT

DE

27-10-15

INCLUSIÓ NÒMINA PER
DIETES

INCLUSIÓ EN NÒMINA D'INDEMNITZACIONS
PER RAÓ DEL SERVEI TREBALLADOR JULIO
BEJARANO GARCÍA.

VARIS

DEPARTAMENT
MEDI AMBIENT

DE

27-10-15

INCLUSIÓ NÒMINA PER
DIETES

INCLUSIÓ EN NÒMINA D'INDEMNITZACIONS
PER RAÓ DEL SERVEI TREBALLADOR
SEBASTIÀ VIDAL JAUME.

VARIS

29,96

DEPARTAMENT
MEDI AMBIENT

DE

27-10-15

INCLUSIÓ NÒMINA PER
DIETES

INCLUSIÓ EN NÒMINA D'INDEMNITZACIONS
PER RAÓ DEL SERVEI TREBALLADOR JORDI
NADAL CAVALLER.

VARIS

14,98

DEPARTAMENT
MEDI AMBIENT

DE

27-10-15

INCLUSIÓ NÒMINA PER
DIETES

INCLUSIÓ EN NÒMINA D'INDEMNITZACIONS
PER RAÓ DEL SERVEI TREBALLADOR JOAN
MANUEL PONS VALENS.

VARIS

14,98

DEPARTAMENT
MEDI AMBIENT

DE

27-10-15

INCLUSIÓ NÒMINA PER
DIETES

INCLUSIÓ EN NÒMINA D'INDEMNITZACIONS
PER RAÓ DEL SERVEI TREBALLADOR JOAN
MOREY SERRA.

VARIS

29,96

DEPARTAMENT
MEDI AMBIENT

DE

27-10-15

INCLUSIÓ NÒMINA PER
DIETES

INCLUSIÓ EN NÒMINA D'INDEMNITZACIONS
PER RAÓ DEL SERVEI TREBALLADOR
LLORENÇ ARBÓS GALDON.

VARIS

29,96

DEPARTAMENT
MEDI AMBIENT

DE

27-10-15

INCLUSIÓ NÒMINA PER
DIETES

INCLUSIÓ EN NÒMINA D'INDEMNITZACIONS
PER RAÓ DEL SERVEI TREBALLADOR JORDI
NADAL CAVALLER.

VARIS

14,98

DEPARTAMENT
MEDI AMBIENT

DE

27-10-15

INCLUSIÓ NÒMINA PER
DIETES

INCLUSIÓ EN NÒMINA D'INDEMNITZACIONS
PER RAÓ DEL SERVEI TREBALLADOR JORDI
NADAL CAVALLER.

VARIS

14,98

DEPARTAMENT
MEDI AMBIENT

DE

27-10-15

INCLUSIÓ NÒMINA PER
DIETES

INCLUSIÓ EN NÒMINA D'INDEMNITZACIONS
PER RAÓ DEL SERVEI TREBALLADOR MARTÍ
SIMÓ DEAMICIS.

VARIS

14,98

DEPARTAMENT
MEDI AMBIENT

DE

27-10-15

INCLUSIÓ NÒMINA PER
DIETES

INCLUSIÓ EN NÒMINA D'INDEMNITZACIONS
PER RAÓ DEL SERVEI TREBALLADOR JOAN
MOREY SERRA.

VARIS

29,96

DEPARTAMENT
MEDI AMBIENT

DE

27-10-15

INCLUSIÓ NÒMINA PER
DIETES

INCLUSIÓ EN NÒMINA D'INDEMNITZACIONS
PER RAÓ DEL SERVEI TREBALLADOR
LLORENÇ ARBÓS GALDON.

VARIS

29,96

DEPARTAMENT
MEDI AMBIENT

DE

8-10-15

APROVAR COMPTES
DESPESES ADO

APROVAR COMPTES DESPESES RELACIÓ
FRES. Q/2015/2485.

INTERVENCIÓ GRAL.

1457,69

DEPARTAMENT
MEDI AMBIENT

DE

21-10-15

APROVAR FACTURES
ADO

APROVAR FACTURES CORRESPONENTS A
LA RELACIÓ Q/2015/2570 RELATIVES AL
SUBMINISTRAMENT DE BÉNS O SERVEIS AL
CENTRE REFUGI: TOSSALS VERDS.

INTERVENCIÓ GRAL.

2609,68

DEPARTAMENT
MEDI AMBIENT

DE

26-10-15

APROVAR FACTURES
ADO

APROVAR FACTURES CORRESPONENTS A
LA RELACIÓ Q/2015/2603 RELATIVES AL
SUBMINISTRAMENT DE BÉNS O SERVEIS AL
CENTRE REFUGI: SON AMER.

INTERVENCIÓ GRAL.

1798,44

97

DEPARTAMENT
MEDI AMBIENT

DE

26-10-15

APROVAR FACTURES
ADO

APROVAR FACTURES CORRESPONENTS A
LA RELACIÓ Q/2015/2602 RELATIVES AL
SUBMINISTRAMENT DE BÉNS O SERVEIS AL
CENTRE REFUGI: TOSSALS VERDS.

INTERVENCIÓ GRAL.

1114,02

DEPARTAMENT
MEDI AMBIENT

DE

29-10-15

APROVAR FACTURES
ADO

APROVAR FACTURES CORRESPONENTS A
LA RELACIÓ Q/2015/2628 RELATIVES AL
SUBMINISTRAMENT DE BÉNS O SERVEIS AL
CENTRE REFUGI: SON AMER.

INTERVENCIÓ GRAL.

3098,24

DEPARTAMENT
MEDI AMBIENT

DE

3-11-15

APROVAR FACTURES
ADO

APROVAR FACTURES CORRESPONENTS A
LA RELACIÓ Q/2015/2626 RELATIVES AL
SUBMINISTRAMENT DE BÉNS O SERVEIS AL
CENTRE REFUGI: MULETA.

INTERVENCIÓ GRAL.

1434,09

DEPARTAMENT
MEDI AMBIENT

DE

4-11-15

JUSTIFICACIÓ
BESTRETA CAIXA FIXA

JUSTIFICACIÓ BESTRETA CAIXA FIXA.
RELACIÓ COMPTABLE NÚM. J/2015/224.

INTERVENCIÓ GRAL.

230

DEPARTAMENT
MEDI AMBIENT

DE

4-11-15

JUSTIFICACIÓ
BESTRETA CAIXA FIXA

JUSTIFICACIÓ BESTRETA CAIXA FIXA.
RELACIÓ COMPTABLE NÚM. J/2015/225.

INTERVENCIÓ GRAL.

120,78

DEPARTAMENT
MEDI AMBIENT

DE

5-11-15

APROVAR COMPTES
DESPESES ADO

APROVAR COMPTES DESPESES RELACIÓ
FRES. Q/2015/2661.

INTERVENCIÓ GRAL.

1385,32

DEPARTAMENT
MEDI AMBIENT

DE

5-11-15

APROVAR COMPTES
DESPESES ADO

APROVAR COMPTES DESPESES RELACIÓ
FRES. Q/2015/2658.

INTERVENCIÓ GRAL.

471,37

DEPARTAMENT
MEDI AMBIENT

DE

5-11-15

APROVAR COMPTES
DESPESES ADO

APROVAR COMPTES DESPESES RELACIÓ
FRES. Q/2015/2659.

INTERVENCIÓ GRAL.

1246,97

DEPARTAMENT
MEDI AMBIENT

DE

5-11-15

APROVAR COMPTES
DESPESES ADO

APROVAR COMPTES DESPESES RELACIÓ
FRES. Q/2015/2667.

INTERVENCIÓ GRAL.

109,05

DEPARTAMENT
MEDI AMBIENT

DE

5-11-15

APROVAR COMPTES
DESPESES ADO

APROVAR COMPTES DESPESES RELACIÓ
FRES. Q/2015/2664.

INTERVENCIÓ GRAL.

189,01

DEPARTAMENT
MEDI AMBIENT

DE

6-11-15

COMPENSACIÓ HORES
FORMACIÓ

COMPENSACIÓ DE DIES PER HORES DE
FORMACIÓ A LA TREBALLADORA CRISTINA
CARRERAS BRUGADA.

VARIS

DEPARTAMENT
MEDI AMBIENT

DE

11-11-15

RECONEIXER
OBLIGACIÓ

RECOEIXEMENT OBLIGACIÓ DESPESA A
FAVOR DE OBRAS Y PROMOCIONES COMAS,
S.A.
AMB
RELACIÓ
DESMUNTATGE,
RETIRADA I TRACTAMENT RESIDUSD
CANONADA FINCA TOSSALS VERDS.

INTERVENCIÓ GRAL.

19868,21

DEPARTAMENT
MEDI AMBIENT

DE

6-11-15

APROVAR COMPTES
DESPESES ADO

APROVAR COMPTES DESPESES RELACIÓ
FRES. Q/2015/2670.

INTERVENCIÓ GRAL.

1519,1

DEPARTAMENT
MEDI AMBIENT

DE

6-11-15

APROVAR COMPTES
DESPESES ADO

APROVAR COMPTES DESPESES RELACIÓ
FRES. Q/2015/2672.

INTERVENCIÓ GRAL.

51,04

DEPARTAMENT
MEDI AMBIENT

DE

10-11-15

APROVAR COMPTES
DESPESES ADO

APROVAR FACTURES CORRESPONENTS A
LA RELACIÓ Q/2015/2677 RELATIVES AL
SUBMINISTRAMENT DE BÉNS O SERVEIS AL
CENTRE REFUGI: TOSSALS VERDS.

INTERVENCIÓ GRAL.

3227,49

DEPARTAMENT
MEDI AMBIENT

DE

13-11-15

RECONEIXER
OBLIGACIÓ

RECONEIXEMENT OBLIGACIÓ DE DESPESA
A FAVOR DE CANON ESPAÑA, S.A.

INTERVENCIÓ GRAL.

1118,04

DEPARTAMENT
MEDI AMBIENT

DE

10-11-15

APROVAR FACTURES
ADO

APROVAR FACTURES CORRESPONENTS A
LA RELACIÓ Q/2015/2684 RELATIVES AL
SUBMINISTRAMENT DE BÉNS O SERVEIS AL
CENTRE REFUGI: MULETA.

INTERVENCIÓ GRAL.

4536,81

98

DEPARTAMENT
MEDI AMBIENT

DE

3-11-15

INCLUSIÓ NÒMINA PER
DIETES

INCLUSIÓ EN NÒMINA D'INDEMNITZACIONS
PER RAÓ DEL SERVEI TREBALLADOR J.
ANTONI AGUILO RIBAS.

VARIS

216,04

DEPARTAMENT
MEDI AMBIENT

DE

10-11-15

APROVAR FACTURES
ADO

APROVAR FACTURES CORRESPONENTS A
LA RELACIÓ Q/2015/2685 RELATIVES AL
SUBMINISTRAMENT DE BÉNS O SERVEIS AL
CENTRE REFUGI: SON AMER.

INTERVENCIÓ GRAL.

9921,56

DEPARTAMENT
MEDI AMBIENT

DE

12-11-15

APROVAR COMPTES
DESPESES ADO

APROVAR COMPTES DESPESES RELACIÓ
FRES. Q/2015/2695.

INTERVENCIÓ GRAL.

4080,51

DEPARTAMENT
MEDI AMBIENT

DE

12-11-15

ALTRES

RESOLUCIÓ PER LA QUAL ES REBUTJA LA
FACTURA REMESA PER DYRECO PALMA,
S.L.

DYRECO PALMA, S.L.

DEPARTAMENT
MEDI AMBIENT

DE

13-11-15

AUTORITZAR
DISPOSAR
DESPESA

AUTORITZAR, DISPOSAR I RECONÈIXER
OBLIGACIÓ CONSEQÜÈNCIA DE L'EXTINCIÓ I
LIQUIDACIÓ DEL CONSORCI HÍPIC DE
MALLORCA.

INTERVENCIÓ GRAL.

DEPARTAMENT
MEDI AMBIENT

DE

16-11-15

AUTORITZACIÓ
DESPLAÇAMENT

AUTORITZACIÓ
DESPLAÇAMENT
EN
COMISSIÓ DE SERVEIS DE TREBALLADORA
MARIA MOREY MARTORELL PER ASSISTIR
JORNADA A BARCELONA.

VARIS

DEPARTAMENT
MEDI AMBIENT

DE

16-11-15

AUTORITZACIÓ
DESPLAÇAMENT

AUTORITZACIÓ
DESPLAÇAMENT
EN
COMISSIÓ DE SERVEIS DE TREBALLADORA
MARIAN SASTRE CONTRERAS PER ASSISTIR
JORNADA A BARCELONA.

VARIS

DEPARTAMENT
MEDI AMBIENT

DE

16-11-15

JUSTIFICACIÓ
BESTRETA CAIXA FIXA

JUSTIFICACIÓ BESTRETA CAIXA FIXA
RELACIÓ COMPTABLE NÚM. J/2015/244.

INTERVENCIÓ GRAL.

2500

DEPARTAMENT
MEDI AMBIENT

DE

18-11-15

APROVAR FACTURES
ADO

DISPOSICIÓ I RECONEIXEMENT OBLIGACIÓ
A FAVOR DE DYRECO PALMA, S.A. PER
SUBMINISTRAMENT VESTUARI PERSONAL
MEDI AMBIENT.

INTERVENCIÓ GRAL.

147,53

DEPARTAMENT
MEDI AMBIENT

DE

18-11-15

APROVAR FACTURES
ADO

APROVAR FACTURES CORRESPONENTS A
LA RELACIÓ Q/2015/2735 RELATIVES
SUBMINISTRAMENT BÉNS O SERVEIS
ÒRGANS DE GOVERN.

INTERVENCIÓ GRAL.

127,74

DEPARTAMENT
MEDI AMBIENT

DE

18-11-15

APROVAR COMPTES
DESPESES ADO

APROVAR COMPTES DESPESES RELACIÓ
FRES. Q/2015/2725.

INTERVENCIÓ GRAL.

1756,51

DEPARTAMENT
MEDI AMBIENT

DE

18-11-15

APROVAR COMPTES
DESPESES ADO

APROVAR COMPTES DESPESES RELACIÓ
FRES. Q/2015/2724.

INTERVENCIÓ GRAL.

120,76

DEPARTAMENT
MEDI AMBIENT

DE

19-11-15

APROVAR FACTURES
ADO

APROVAR FACTURES CORRESPONENTS A
LA RELACIÓ Q/2015/2749 RELATIVES AL
SUBMINISTRAMENT DE BÉNS O SERVEIS AL
CENTRE: FINQUES PÚBLIQUES.

INTERVENCIÓ GRAL.

111,93

DEPARTAMENT
MEDI AMBIENT

DE

19-11-15

APROVAR FACTURES
ADO

APROVAR FACTURES CORRESPONENTS A
LA RELACIÓ Q/2015/2750 RELATIVES AL
SUBMINISTRAMENT DE BÉNS O SERVEIS AL
CENTRE REFUGI: MULETA

INTERVENCIÓ GRAL.

3253,61

DEPARTAMENT
MEDI AMBIENT

DE

19-11-15

APROVAR FACTURES
ADO

APROVAR FACTURES CORRESPONENTS A
LA RELACIÓ Q/2015/2752 RELATIVES AL
SUBMINISTRAMENT DE BÉNS O SERVEIS AL
CENTRE: REFUGI SON AMER.

INTERVENCIÓ GRAL.

4494,32

99

I
UNA

4842,12

DEPARTAMENT
MEDI AMBIENT

DE

19-11-15

ALTRES

AUTORITZACIÓ TANCAMENT REFUGI DEL
PONT ROMÀ (TM DE POLLENÇA) PER DIES
DE NADAL 2015-6.

VARIS

DEPARTAMENT
MEDI AMBIENT

DE

20-11-15

APROVAR COMPTES
DESPESES ADO

APROVAR COMPTES DESPESES RELACIÓ
FACTURES Q/2015/2764.

INTERVENCIÓ GRAL.

29,48

DEPARTAMENT
MEDI AMBIENT

DE

20-11-15

APROVAR PROJECTE

APROVACIÓ PROJECTE FORMACIÓ I
OCUPACIÓ
PER
PERSONES
JOVES
GARANTIA JUVENIL "L'HORT DEL REFUGI DE
SON AMER".

VARIS

299793,58

DEPARTAMENT
MEDI AMBIENT

DE

20-11-15

APROVAR PROJECTE

APROVACIÓ PROJECTE FORMACIÓ I
OCUPACIÓ
PER
PERSONES
JOVES
GARANTIA JUVENIL "ES MURTAR DE SON
AMER".

VARIS

298649,56

DEPARTAMENT
MEDI AMBIENT

DE

20-11-15

APROVAR COMPTES
DESPESES ADO

APROVAR COMPTES DESPESES RELACIÓ
FACTURES Q/2015/2766.

INTERVENCIÓ GRAL.

490,11

DEPARTAMENT
MEDI AMBIENT

DE

20-11-15

APROVAR COMPTES
DESPESES ADO

APROVAR COMPTES DESPESES RELACIÓ
FRES. Q/2015/2763.

INTERVENCIÓ GRAL.

1500,91

DEPARTAMENT
MEDI AMBIENT

DE

20-11-15

APROVAR FACTURES
ADO

APROVAR FACTURES CORRESPONENTS A
LA RELACIÓ Q/2015/2762.

INTERVENCIÓ GRAL.

209,48

DEPARTAMENT
MEDI AMBIENT

DE

20-11-15

APROVAR COMPTES
DESPESES ADO

APROVAR COMPTES DESPESES RELACIÓ
FRES. Q/2015/2765.

INTERVENCIÓ GRAL.

547,21

DEPARTAMENT
MEDI AMBIENT

DE

23-11-15

APROVAR COMPTES
DESPESES ADO

ABONAMENT FRA. CORRESPONENT A
CERTIFICACIÓ NÚM. 10 DE LES OBRES DEL
PROJECTE MODIFICAT 1 DE RESTAURACIÓ
ORATORI DE CASTELLÓ.

INTERVENCIÓ GRAL.

6596,35

DEPARTAMENT
MEDI AMBIENT

DE

24-11-15

INCLUSIÓ NÒMINA PER
DIETES

INCLUSIÓ EN NÒMINA D'INDEMNITZACIONS
PER RAÓ DEL SERVEI TREBALLADORA
MARIAN SASTRE CONTRERAS.

VARIS

99,25

DEPARTAMENT
MEDI AMBIENT

DE

24-11-15

INCLUSIÓ NÒMINA PER
DIETES

INCLUSIÓ EN NÒMINA D'INDEMNITZACIONS
PER RAÓ DEL SERVEI TREBALLADORA
MARIA MOREY MARTORELL.

VARIS

111,55

DEPARTAMENT
MEDI AMBIENT

DE

24-11-15

PRÓRROGA
CONTRACTE LABORAL

PRÒRROGA DEL PROGRAMA DE CARÀCTER
TEMPORAL DE SUPORT A LA UNITAT
D'ARQUITECTURA I DISSENY.

VARIS

DEPARTAMENT
MEDI AMBIENT

DE

25-11-15

JUSTIFICACIÓ
BESTRETA CAIXA FIXA

JUSTIFICACIÓ BESTRETA CAIXA FIXA
RELACIÓ COMPTABLE NÚM. J/2015/253.

INTERVENCIÓ GRAL.

500

DEPARTAMENT
MEDI AMBIENT

DE

26-11-15

JUSTIFICACIÓ
BESTRETA CAIXA FIXA

JUSTIFICACIÓ BESTRETA CAIXA FIXA
RELACIÓ COMPTABLE NÚM. J/2015/254.

INTERVENCIÓ GRAL.

168,87

DEPARTAMENT
MEDI AMBIENT

DE

26-11-15

JUSTIFICACIÓ
BESTRETA CAIXA FIXA

JUSTIFICACIÓ BESTRETA CAIXA FIXA
RELACIÓ COMPTABLE NÚM. J/2015/255.

INTERVENCIÓ GRAL.

217,57

DEPARTAMENT
MEDI AMBIENT

DE

26-11-15

APROVAR FACTURES
ADO

APROVAR FACTURES CORRESPONENTS A
LA RELACIÓ Q/2015/2809 RELATIVES AL
SUBMINISTRAMENT DE BÉNS O SERVEIS AL
CENTRE REFUGI: TOSSALS VERDS.

INTERVENCIÓ GRAL.

14330

DEPARTAMENT
MEDI AMBIENT

DE

27-11-15

JUSTIFICACIÓ
BESTRETA CAIXA FIXA

JUSTIFICACIÓ BESTRETA CAIXA FIXA
RELACIÓ COMPTABLE NÚM. J/2015/256.

INTERVENCIO GRAL.

1000

DEPARTAMENT
MEDI AMBIENT

DE

27-11-15

RECTIFICAR
RESOLUCIÓ

RESOLUCIÓ MODIFICACIÓ DEL PROGRAMA
TEMPORAL "SUPORT TÈCNIC, JURÍDIC I
ECONÒMIC PER RECOLLIDA SELECTIVA ALS
MUNICIPIS DE MALLORCA".

VARIS

100

DEPARTAMENT
MEDI AMBIENT

DE

30-11-15

APROVAR COMPTES
DESPESES ADO

APROVAR COMPTES DESPESES RELACIÓ
FRES. Q/2015/2841.

INTERVENCIÓ GRAL.

97,84

DEPARTAMENT
MEDI AMBIENT

DE

30-11-15

APROVAR COMPTES
DESPESES ADO

APROVAR COMPTES DESPESES RELACIÓ
FRES. Q/2015/2839.

INTERVENCIÓ GRAL.

1797,88

DEPARTAMENT
MEDI AMBIENT

DE

30-11-15

APROVAR COMPTES
DESPESES ADO

APROVAR COMPTES DESPESES RELACIÓ
FRES. Q/2015/2842.

INTERVENCIÓ GRAL.

2959,03

DEPARTAMENT
MEDI AMBIENT

DE

30-11-15

APROVAR COMPTES
DESPESES ADO

APROVAR COMPTES DESPESES RELACIÓ
FRES. Q/2015/2835.

INTERVENCIÓ GRAL.

3757,84

DEPARTAMENT
MEDI AMBIENT

DE

30-11-15

APROVAR FACTURES
ADO

APROVAR FACTURES CORRESPONENTS A
LA RELACIÓ Q/2015/2838 RELATIVES AL
SUBMINISTRAMENT DE BÉNS O SERVEIS AL
CENTRE REFUGI: MULETA.

INTERVENCIÓ GRAL.

1548,29

DEPARTAMENT
MEDI AMBIENT

DE

30-11-15

APROVAR FACTURES
ADO

APROVAR FACTURES CORRESPONENTS A
LA RELACIÓ Q/2015/2831 RELATIVES AL
SUBMINISTRAMENT DE BÉNS O SERVEIS AL
CENTRE REFUGI: SON AMER.

INTERVENCIÓ GRAL.

1106,54

DEPARTAMENT
MEDI AMBIENT

DE

2-12-15

RECONEIXER
OBLIGACIÓ

DISPOSAR I RECONÈIXER OBLIGACIÓ A
FAVOR D'ENDESA ENERGIA, S.A.U.

INTERVENCIÓ GRAL.

1546,88

DEPARTAMENT
MEDI AMBIENT

DE

22-10-15

ALTRES

Aprovar adquisició centralitzada 17 ordinadors, i
autoritzar i disposar despesa

Hewlett-Packard
Española, SL

16229,73

DEPARTAMENT DE
MODERNITZACIÓ I
FUNCIÓ PÚBLICA

1-12-15

ALTRES

RETENCIONS SINDICALS PRACTICADES
CORRESPONENTS AL MES DE NOVEMBRE
2015

VARIS

DEPARTAMENT DE
MODERNITZACIÓ I
FUNCIÓ PÚBLICA

1-12-15

AUTORITZAR
DISPOSAR
DESPESA

AUTORITZAR, DISPOSAR I RECONEIXER
DESPESA A 'INGRES DE LES QUOTES DE LA
SEGURETAT SOCIAL DEL PERIODE DE
COTITZACIÓ DE NOVEMBRE DE 2015

TRESORERIA
GENERAL
DE
LA
SEGURETAT SOCIAL

1076969

DEPARTAMENT DE
MODERNITZACIÓ I
FUNCIÓ PÚBLICA

1-12-15

RECONEIXER
OBLIGACIÓ

RECONEIXER OBLIGACIONS EN CONCEPTE
DE SERVEI DE PREVENCIÓ DE RISCOS
LABORALS DEL MES D'OCTUBRE DE 2015

PREVIS GESTION DE
RIESGOS, SLU

1909,53

DEPARTAMENT DE
MODERNITZACIÓ I
FUNCIÓ PÚBLICA

1-12-15

AUTORITZAR
DISPOSAR
DESPESA

I
UNA

AUTORITZAR, DISPOSAR I RECONÈIXER
L'OBLIGACIÓ DERIVADA RELACIO FACTURES
54/92060/20151201

VARIS

2383,86

DEPARTAMENT DE
MODERNITZACIÓ I
FUNCIÓ PÚBLICA

30-11-15

CESSAMENT EN LLOC
DE TREBALL

cessament com a personal de neteja en data
01/12/2015 i presa de possessió com a
ordenança en data 02-12/2015

SST

DEPARTAMENT DE
MODERNITZACIÓ I
FUNCIÓ PÚBLICA

30-11-15

COMISSIÓ DE SERVEIS

SOL·LICITUD DE COMISSIÓ DE SERVEIS 'PER
AL PROVEÏMENT DEL LLOC DE TREBALL DE
SECRETARI D'ENTRADA. CLASSE 2A DEL
SERVEI D'ASSISTENCIA JURÍDICA ALS
MUNICIPIS DEL DPT. DESENVOLUPAMENT
LOCAL

JMBG

DEPARTAMENT DE
MODERNITZACIÓ I
FUNCIÓ PÚBLICA

30-11-15

RECONEIXEMENT
TRIENNI

RECONEIXEMENT DE TEMPS DE SERVEI A
EFECTES DEL CÒMPUT DE TRIENNIS

MMA

101

I
UNA

DE

DEPARTAMENT DE
MODERNITZACIÓ I
FUNCIÓ PÚBLICA

1-12-15

PRORROGA
INTERINITAT

PRORROGA DE LA PRESTACIÓ DE SERVEIS
EN RÈGIM D'INTERINITAT A PARTIR DEL
01/01/2016 AL 30/06/2016

FAS

DEPARTAMENT DE
MODERNITZACIÓ I
FUNCIÓ PÚBLICA

1-12-15

PRORROGA
INTERINITAT

PRORROGA PRESTACIÓ SERVEIS EN RÈGIM
D'INTERINITAT A PARTIR DE 01/01/2016 AL
30/06/2015

JPB

DEPARTAMENT DE
MODERNITZACIÓ I
FUNCIÓ PÚBLICA

1-12-15

PRORROGA
INTERINITAT

PRORROGA PRESTACIÓ DE SERVEIS EN
RÈGIM D'INTERINITAT A MGA, A PARTIR DEL
01/01/2016 AL 30/06/2016

MGA

DEPARTAMENT DE
MODERNITZACIÓ I
FUNCIÓ PÚBLICA

1-12-15

PRORROGA
INTERINITAT

PRORROGA PRESTACIÓ DE SERVEIS EN
RÈGIM D'INTERINITAT DE LA SRA. IMCP, A
PARTIR DEL 01/01/2016 FINS AL 30/06/2016

IMCP

DEPARTAMENT DE
MODERNITZACIÓ I
FUNCIÓ PÚBLICA

1-12-15

PRORROGA
INTERINITAT

PRORROGA PRESTACIÓ SERVEIS EN RÈGIM
D'INTERINITAT DE LA SRA. CGM, A PARTIR
DEL 01/01/2016 FINS AL 30/06/2016

CGM

DEPARTAMENT DE
MODERNITZACIÓ I
FUNCIÓ PÚBLICA

1-12-15

ALTRES

ABONAMENT TRIENNIS AMB EFECTES DES
DEL 01/12/2015.

JACS

DEPARTAMENT DE
MODERNITZACIÓ I
FUNCIÓ PÚBLICA

30-11-15

REDUCCIÓ
LABORAL

JORNADA

CONCEDIR A JOM LA REDUCCIÓ D'UN 10%
DE LA SEVA JORNADA DIARIA A PARTIR DEL
19/11/2015

JOM

DEPARTAMENT DE
MODERNITZACIÓ I
FUNCIÓ PÚBLICA

30-11-15

PRESA DE POSSESSIÓ

PRESSA DE POSSESSIÓ LLOC DE TREBALL
COM A OFICIAL DE MANTENIMENT EN DATA
09/12/2015

JCV

DEPARTAMENT DE
MODERNITZACIÓ I
FUNCIÓ PÚBLICA

1-12-15

RECONEIXER
OBLIGACIÓ

DISPOSAR I RECONÈIXER OBLIGACIÓ
FAVOR DE CANON ESPAÑA, SA

CANON ESPAÑA, SA

166,58

DEPARTAMENT DE
MODERNITZACIÓ I
FUNCIÓ PÚBLICA

30-11-15

RECONEIXER
OBLIGACIÓ

DISPOSAR I RECONEIXER OBLIGACIÓ A
FAVOR DE ROIG OBRES SERVEIS I MEDI
AMBIENT, SA

ROIG OBRES SERVEIS
I MEDI AMBIENT, SA

3882,65

DEPARTAMENT DE
MODERNITZACIÓ I
FUNCIÓ PÚBLICA

1-12-15

RECONEIXER
OBLIGACIÓ

RECONÈIXER OBLIGACIÓ A FAVOR DE
CANON ESPAÑA, SA (ARRENDAMENT
FOTOCOPIADORA
PEL
SERVEI
DE
TRESORERIA MESOS DE MAIG, JUNY,
JULIOL I AGOST 2015)

CANON ESPAÑA, SA

666,32

DEPARTAMENT DE
MODERNITZACIÓ I
FUNCIÓ PÚBLICA

30-11-15

RECONEIXER
OBLIGACIÓ

DISPOSAR I RECONEIXER OBLIGACIÓ A
FAVOR DE ENDESA ENERGIA SAU.
DESPESES SUMINISTRAMENT ENERGIA MES
DE SETEMBRE 2015 AL CONSELL DE
MALLORCA

ENDESA
SAU

7434,42
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A

ENERGIA,

DEPARTAMENT DE
MODERNITZACIÓ I
FUNCIÓ PÚBLICA

30-11-15

ALTRES

REBUIG FRA. 1412 55 EMPRESA VISABREN
SERVICIOS GENERALES PER SERVEIS
REALITZATS A JARDINES NAZARET

VISABREN SERVICIOS
GENERALES

DEPARTAMENT DE
MODERNITZACIÓ I
FUNCIÓ PÚBLICA

30-11-15

ALTRES

REBUIG
FRA.
660002238850040
P0Z502S0009133 PER IMPORT DE 12,72 ¤ DE
ENDESA ENERGIA PER NO ENTENDRE'S
COMPLERTS ELS REQUISITS DE FORMA

ENDESA ENERGIA

DEPARTAMENT DE
MODERNITZACIÓ I
FUNCIÓ PÚBLICA

30-11-15

ALTRES

REBUIG
FRA.
080000869780
0551
P0Z501S0400650 PER IMPORT DE 3812,18 ¤
PER NO COMPLIR ELS REQUISITS
ESTABLERTS

ENDESA ENERGIA

DEPARTAMENT DE
MODERNITZACIÓ I
FUNCIÓ PÚBLICA

30-11-15

RECONEIXER
OBLIGACIÓ

DISPOSAR I RECONÈIXER OBLIGACIÓ A
FAVOR ENDESA ENERGIA SAU, SOBRE
PRÒRROGA
CONTRACTE
SUBMINISTRAMENT ENERGIA AL CIM I A
L'INSTITUT HIPIC

ENDESA
SAU

DEPARTAMENT DE
MODERNITZACIÓ I
FUNCIÓ PÚBLICA

1-12-15

ALTRES

RESOLUCIÓ LLIURAMENT A LESSECCIONS
SINDICALS DEL CIM DE LA RELACIÓ DE
COMPLEMENTS DEL PERSONAL LABORTAL
Y PERSONAL FUNCIONARI DES DEL MES
D'ABRIL DE 2015 AL MES DE NOVEMBRE DE
2015

SECCIONS SINDICALS

DEPARTAMENT DE
MODERNITZACIÓ I
FUNCIÓ PÚBLICA

27-11-15

APROVACIÓ NÒMINA

APROVACIÓ NÒMINA MES DE NOVEMBRE
DE 2015

CONSELLER
ECONOMIA I HISENDA

DEPARTAMENT DE
MODERNITZACIÓ I
FUNCIÓ PÚBLICA

27-11-15

RETENCIONS
NÒMINES

DE

RETENCIONS JUDICIALS I ADMINISTRATIVES
APLICADES AL PERSONAL DEL CIM DINS LA
NÒMINA DEL MES DE NVOEMBRE DE 2015

VARIS

DEPARTAMENT DE
MODERNITZACIÓ I
FUNCIÓ PÚBLICA

26-11-15

CONCESSIÓ LLICÈNCIA

CONCESSIÓ PERMÍS NO RETRIBUIT DEL
24/11/2015 AL 24/12/2015

ACR

DEPARTAMENT DE
MODERNITZACIÓ I
FUNCIÓ PÚBLICA

30-11-15

COMISSIÓ DE SERVEIS

PRORROGA DE COMISSIÓ DE SERVEIS A
L'AJUNTAMENT DE MANACOR DE MIRA
ATORGADA MITJANÇANT RESOLUCIÓ DE
DATA 20/11/2012

MIRA

DEPARTAMENT DE
MODERNITZACIÓ I
FUNCIÓ PÚBLICA

30-11-15

RECONEIXEMENT
TRIENNI

DE

RECONEIXEMENT DE TRIENNI A JFMF AMB
DATA EFECTES ECONOMICS 07/09/2015

JFMF

DEPARTAMENT DE
MODERNITZACIÓ I
FUNCIÓ PÚBLICA

30-11-15

FINALITZACIÓ
CONTRACTE LABORAL

BAIXA VOLUNTARIA CONTRACTE LABORAL
DE RSA AMB EFECTES 30/11/2015

RSA
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ENERGIA,

7101,42

DEPARTAMENT DE
MODERNITZACIÓ I
FUNCIÓ PÚBLICA

2-12-15

RECONEIXER
OBLIGACIÓ

RECONÈIXER
OBLIGACIÓ
DERIVADA
RELACIO FRA. 54/2210/20151112, A FAVOR
DE ASISA, ASISTENCIA SANITARIA, EN
CONCEPTE DE PRIMES DE POLISSES
ASISTENCIA
SANITARIA
MESOS
DE
NOVEMBRE ID ESEMBRE DE 2015

ASISA,
ASISTENCIA
SANITARIA
INTERPROVINCIAL DE
SEGUROS, SA.

29336,32

DEPARTAMENT DE
MODERNITZACIÓ I
FUNCIÓ PÚBLICA

2-12-15

AUTORITZAR
DISPOSAR
DESPESA

AUTORITZAR, DISPOSAR I RECONÈIXER
L'OBLIGACIO DERIVADA DE LA RELACIÓ
54/92060/20151202, A FAVOR DE VARIS.

VARIS

8096,34

DEPARTAMENT DE
MODERNITZACIÓ I
FUNCIÓ PÚBLICA

30-11-15

RECONEIXER
OBLIGACIÓ

aprovar contractacions menors, i autoritzar,
disposar i reconèixer obligacions a favor dels
adjudicataris de la relació nº q 2015/2829,

VARIS

6391,41

DEPARTAMENT DE
MODERNITZACIÓ I
FUNCIÓ PÚBLICA

1-12-15

INCLUSIÓ
NÓMINA
INDEMNITZACIÓ

INCLUSIÓ EN NÒMINA D'INDEMNITZACIONS
PER RAÓ DEL SERVEI. DESPLAÇAMENTS I
DIETES

BSG

252,84

DEPARTAMENT DE
MODERNITZACIÓ I
FUNCIÓ PÚBLICA

30-11-15

RECONEIXER
OBLIGACIÓ

DISPOSAR LA DESPESA I RECONEIXER
L'OBLIGACIÓ DERIVADA DE FRA. Nº 451 DE
04/11/2015, MANTENIMENT DE HARDWARE
DEL PARC MICROINFORMATIC DEL CIM, DEL
MES D'OCTUBRE DE 2015

UP7 BALEAR, S.L.

1960,2

DEPARTAMENT DE
MODERNITZACIÓ I
FUNCIÓ PÚBLICA

26-11-15

RECONEIXER
OBLIGACIÓ

RECONEIXER OBLIGACIÓ DERIVADA FRA.
8001093, DE 31/08/2015, CONTRACTACIO
MENOR
CENTRALITZADA
PEL
SUBMINISTRAMENT
A
LA
COMPRA
D'IMPRESORES

HEWLETT
PACKARD
ESPAÑOLA, S.L.

4172,08

DEPARTAMENT DE
MODERNITZACIÓ I
FUNCIÓ PÚBLICA

3-12-15

RECONEIXER
OBLIGACIÓ

AUTORITZAR, DISPOSAR I RECONÈIXER
OBLIGACIÓ
DERIVADA
RELACIÓ
54/92060/20151203. DESPESES D.I. DE
FUNCIO PUBLICA

VIAJES CAMPANARIO,
SA.

547

DEPARTAMENT DE
MODERNITZACIÓ I
FUNCIÓ PÚBLICA

2-12-15

ALTRES

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ PER ATORGAR
COMPLEMENT DE PRODUCTIVITAT

VARIS

DEPARTAMENT DE
MODERNITZACIÓ I
FUNCIÓ PÚBLICA

2-12-15

ALTRES

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ PER ATORGAR
UN COMPLEMENT DE PRODUCTIVITAT

VARIS

DEPARTAMENT DE
MODERNITZACIÓ I
FUNCIÓ PÚBLICA

30-11-15

REDUCCIÓ
LABORAL

CONCEDIR AL SR. MACT LA REDUCCIÓ
D'UNA JORA DE LA SEVA JORNADA A
PARTIR DEL 16/11/2015

MACT

DEPARTAMENT DE
MODERNITZACIÓ I
FUNCIÓ PÚBLICA

2-12-15

RECONEIXEMENT
TRIENNI

DE

RECONEIXEMENT DE TRIENNI A PARTIR
01/12/2015

CGM

DEPARTAMENT DE
MODERNITZACIÓ I
FUNCIÓ PÚBLICA

2-12-15

RECONEIXEMENT
TRIENNI

DE

RECONEIXEMENT DE TRIENNI, A PARTIR
01/12/2015

JGHS
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I
UNA

JORNADA

DEPARTAMENT DE
MODERNITZACIÓ I
FUNCIÓ PÚBLICA

2-12-15

RECONEIXEMENT
TRIENNI

DE

RECONEIXEMENT DE TRIENNI A PARTIR DEL
01/12/2015

BEC

DEPARTAMENT DE
MODERNITZACIÓ I
FUNCIÓ PÚBLICA

2-12-15

RECONEIXEMENT
TRIENNI

DE

RECONEIXEMENT DE TRIENNI A PARTIR DEL
01/12/2015

ERC

DEPARTAMENT DE
MODERNITZACIÓ I
FUNCIÓ PÚBLICA

2-12-15

RECONEIXEMENT
TRIENNI

DE

RECONEIXEMENT DE 5º TRIENNI A PARTIR
DEL 01/12/2015

YIGS

DEPARTAMENT DE
MODERNITZACIÓ I
FUNCIÓ PÚBLICA

2-12-15

RECONEIXEMENT
TRIENNI

DE

RECONEIXEMENT DE 4T. TRIENNI A PARTIR
DEL 01/12/2015

FGM

DEPARTAMENT DE
MODERNITZACIÓ I
FUNCIÓ PÚBLICA

2-12-15

RECONEIXEMENT
TRIENNI

DE

RECONEIXEMENT DEL 4T TRIENNI A PARTIR
DEL 01/12/2015

MGHS

DEPARTAMENT DE
MODERNITZACIÓ I
FUNCIÓ PÚBLICA

2-12-15

RECONEIXEMENT
TRIENNI

DE

RECONEIXEMENT DEL 4T TRIENNI A PARTIR
DEL 01/12/2015

NENL

DEPARTAMENT DE
MODERNITZACIÓ I
FUNCIÓ PÚBLICA

2-12-15

RECONEIXEMENT
TRIENNI

DE

RECONEIXEMENT DEL 8e TRIENNI A PARTIR
DEL 01/12/2015

ALO

DEPARTAMENT DE
MODERNITZACIÓ I
FUNCIÓ PÚBLICA

2-12-15

RECONEIXEMENT
TRIENNI

DE

RECONEIXEMENT DEL 5è TRIENNI A PARTIR
DEL 01/12/2015

PTD

DEPARTAMENT DE
MODERNITZACIÓ I
FUNCIÓ PÚBLICA

2-12-15

RECONEIXEMENT
TRIENNI

DE

RECONEIXEMENT DEL 5è TRIENNI A PARTIR
DEL 01/12/2015

EMB

DEPARTAMENT DE
MODERNITZACIÓ I
FUNCIÓ PÚBLICA

2-12-15

RECONEIXEMENT
TRIENNI

DE

RECONEIXEMENT DEL 5è TRIENNI A PARTIR
DEL 01/12/2015

RCP

DEPARTAMENT DE
MODERNITZACIÓ I
FUNCIÓ PÚBLICA

2-12-15

RECONEIXEMENT
TRIENNI

DE

RECONEIXEMENT DEL 4t TRIENNI A PARTIR
DEL 01/12/2015

MAFC

DEPARTAMENT DE
MODERNITZACIÓ I
FUNCIÓ PÚBLICA

2-12-15

RECONEIXEMENT
TRIENNI

DE

RECONEIXEMENT DEL 5è TRIENNI A PARTIR
DEL 01/12/2015

MGO

DEPARTAMENT DE
MODERNITZACIÓ I
FUNCIÓ PÚBLICA

2-12-15

RECONEIXEMENT
TRIENNI

DE

RECONEIXEMENT EL 5è TRIENNI A PARTIR
DEL 01/12/2015

CCD
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DEPARTAMENT DE
MODERNITZACIÓ I
FUNCIÓ PÚBLICA

2-12-15

RECONEIXEMENT
TRIENNI

DE

RECONEIXEMENT DEL 3r TRIENNI A PARTIR
DEL 01/12/2015

JMCM

DEPARTAMENT DE
MODERNITZACIÓ I
FUNCIÓ PÚBLICA

2-12-15

RECONEIXEMENT
TRIENNI

DE

RECONEIXEMENT DEL 7è TRIENNI A PARTIR
DEL 01/12/2015

AGV

DEPARTAMENT DE
MODERNITZACIÓ I
FUNCIÓ PÚBLICA

2-12-15

RECONEIXEMENT
TRIENNI

DE

RECONEIXEMENT DEL 7è TRIENNI A PARTIR
DEL 01/12/2015

JGBS

DEPARTAMENT DE
MODERNITZACIÓ I
FUNCIÓ PÚBLICA

2-12-15

RECONEIXEMENT
TRIENNI

DE

RECONEIXEMENT DEL 6è TRIENNI A PARTIR
DEL 01/12/2015

JFSG

DEPARTAMENT DE
MODERNITZACIÓ I
FUNCIÓ PÚBLICA

2-12-15

RECONEIXEMENT
TRIENNI

DE

RECONEIXEMENT DEL 9è TRIENNI A PARTIR
DEL 01/12/2015

SST

DEPARTAMENT DE
MODERNITZACIÓ I
FUNCIÓ PÚBLICA

2-12-15

RECONEIXEMENT
TRIENNI

DE

RECONEIXEMENT DEL 8è TRIENNI A PARTIR
DEL 01/12/2015

ASG

DEPARTAMENT DE
MODERNITZACIÓ I
FUNCIÓ PÚBLICA

2-12-15

RECONEIXEMENT
TRIENNI

DE

RECONEIXEMENT DEL 8è TRIENNI A PARTIR
DEL 01/12/2015

MMRS

DEPARTAMENT DE
MODERNITZACIÓ I
FUNCIÓ PÚBLICA

2-12-15

RECONEIXEMENT
TRIENNI

DE

RECONEIXEMENT DEL 9`· TRIENNI A PARTIR
DEL 01/12/2015

APS

DEPARTAMENT DE
MODERNITZACIÓ I
FUNCIÓ PÚBLICA

2-12-15

RECONEIXEMENT
TRIENNI

DE

RECONEIXEMENT DEL 9è TRIENNI A PARTIR
DEL 01/12/2015

JPP

DEPARTAMENT DE
MODERNITZACIÓ I
FUNCIÓ PÚBLICA

2-12-15

RECONEIXEMENT
TRIENNI

DE

RECONEIXEMENT DEL
PARTIR DEL 01/12/2015

A

APL

DEPARTAMENT DE
MODERNITZACIÓ I
FUNCIÓ PÚBLICA

2-12-15

RECONEIXEMENT
TRIENNI

DE

RECONEIXEMENT DEL 8è TRIENNI A PARTIR
DEL 01/12/2015

GOP

DEPARTAMENT DE
MODERNITZACIÓ I
FUNCIÓ PÚBLICA

2-12-15

RECONEIXEMENT
TRIENNI

DE

RECONEIXEMENT DEL 2n TRIENNI A PARTIR
DEL 01/12/2015

MMGV

DEPARTAMENT DE
MODERNITZACIÓ I
FUNCIÓ PÚBLICA

2-12-15

RECONEIXEMENT
TRIENNI

DE

RECONEIXEMENT DEL 11 é TRIENNI A
PARTIR DEL 01/12/2015

AGN

106

11è

TRIENNI

DEPARTAMENT DE
MODERNITZACIÓ I
FUNCIÓ PÚBLICA

2-12-15

RECONEIXEMENT
TRIENNI

DE

RECONEIXEMENT DEL 9è TRIENNI A PARTIR
DEL 01/12/2015

JLFR

DEPARTAMENT DE
MODERNITZACIÓ I
FUNCIÓ PÚBLICA

2-12-15

RECONEIXEMENT
TRIENNI

DE

RECONEIXEMENT DEL 9è TRIENNI A PARTIR
DEL 01/12/2015

DCN

DEPARTAMENT DE
MODERNITZACIÓ I
FUNCIÓ PÚBLICA

2-12-15

RECONEIXEMENT
TRIENNI

DE

RECONEIXEMENT DEL 8è TRIENNI A PARTIR
DEL 01/12/2015

JBT

DEPARTAMENT DE
MODERNITZACIÓ I
FUNCIÓ PÚBLICA

2-12-15

RECONEIXEMENT
TRIENNI

DE

RECONEIXEMENT DEL
PARTIR DEL 01/12/2015

13è

TRIENNI

A

MIGDF

DEPARTAMENT DE
MODERNITZACIÓ I
FUNCIÓ PÚBLICA

2-12-15

RECONEIXEMENT
TRIENNI

DE

RECONEIXEMENT DEL
PARTIR DEL 01/12/2015

13é

TRIENNI

A

GDP

DEPARTAMENT DE
MODERNITZACIÓ I
FUNCIÓ PÚBLICA

2-12-15

RECONEIXEMENT
TRIENNI

DE

RECONEIXEMENT DEL 4t TRIENNI A PARTIR
DLE 01/12/2015

NVM

DEPARTAMENT DE
MODERNITZACIÓ I
FUNCIÓ PÚBLICA

2-12-15

RECONEIXEMENT
TRIENNI

DE

RECONEIXEMENT DEL 3r TRIENNI A PARTIR
DEL 01/12/2015

RPCM

DEPARTAMENT DE
MODERNITZACIÓ I
FUNCIÓ PÚBLICA

2-12-15

RECONEIXEMENT
TRIENNI

DE

RECONEIXEMENT DEL 5è TRIENNI A PARTIR
DEL 01/12/2015

MSD

DEPARTAMENT DE
MODERNITZACIÓ I
FUNCIÓ PÚBLICA

2-12-15

RECONEIXEMENT
TRIENNI

DE

RECONEIXEMENT DEL 5è TRIENNI A PARTIR
DLE 01/12/2015

JFA

DEPARTAMENT DE
MODERNITZACIÓ I
FUNCIÓ PÚBLICA

2-12-15

RECONEIXEMENT
TRIENNI

DE

RECONEIXEMENT DL 5È TRIENNI EN EL
GRUP ACTUAL A PARTIR DEL 01/12/2015

IFG

DEPARTAMENT DE
MODERNITZACIÓ I
FUNCIÓ PÚBLICA

2-12-15

RECONEIXEMENT
TRIENNI

DE

RECONEIXEMENT DEL 5è TRIENNI A PARTIR
DEL 01/12/2015

JVM

DEPARTAMENT DE
MODERNITZACIÓ I
FUNCIÓ PÚBLICA

2-12-15

RECONEIXEMENT
TRIENNI

DE

RECONEIXEMENT DEL 4T TRIENNI EN EL
GRUP ACTUAL A PARTIR DEL 01/12/2015

CANB

DEPARTAMENT DE
MODERNITZACIÓ I
FUNCIÓ PÚBLICA

2-12-15

RECONEIXEMENT
TRIENNI

DE

RECONEIXEMENT DEL 4T TRIENNI A PARTIR
DEL 01/12/2015

JGG

107

DEPARTAMENT DE
MODERNITZACIÓ I
FUNCIÓ PÚBLICA

2-12-15

RECONEIXEMENT
TRIENNI

DEPARTAMENT DE
MODERNITZACIÓ I
FUNCIÓ PÚBLICA

3-12-15

DEPARTAMENT DE
MODERNITZACIÓ I
FUNCIÓ PÚBLICA

RECONEIXEMENT DEL 4T TRIENNI A PARTIR
DEL 01/12/2015

PMS

ALTRES

DISPENSAR DE LA PRESTACIÓ DE SERVEIS
AL SR. F. DURANT EL PERÍODE DE
CAMPANYA ELECTORAL.

JFA

4-12-15

ALTRES

PROPOSTA RESOLUCIÓ PER ATORGAR
COMPLEMENT DE PRODUCTIVITAT

VARIS

DEPARTAMENT DE
MODERNITZACIÓ I
FUNCIÓ PÚBLICA

4-12-15

ALTRES

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ PER ATORGAR
UN COMPLEMENT DE PRODUCTIVITAT

VARIS

DEPARTAMENT DE
MODERNITZACIÓ I
FUNCIÓ PÚBLICA

4-12-15

ALTRES

PROPOSTA RESOLUCIÓ PER ATORGAR UN
COMPLEMENT DE PRODUCTIVITAT

VARIS

DEPARTAMENT DE
MODERNITZACIÓ I
FUNCIÓ PÚBLICA

8-10-15

RECONEIXER
OBLIGACIÓ

Relació de factures d'ENDESA, SAU amb
ref.núnm. 79/45300/2015072300

?

3749,18

DEPARTAMENT DE
MODERNITZACIÓ I
FUNCIÓ PÚBLICA

30-10-15

RECONEIXER
OBLIGACIÓ

Relació de fres. de caixa fixa mes octubre amb
núm. de compte justificatiu J/2015/231

?

4234,22

DEPARTAMENT DE
MODERNITZACIÓ I
FUNCIÓ PÚBLICA

9-11-15

RECONEIXER
OBLIGACIÓ

Relació
de
fres.
d'ENDESA
ref.núm.79/45300/2015091200

amb

?

18580,67

DEPARTAMENT DE
MODERNITZACIÓ I
FUNCIÓ PÚBLICA

12-11-15

RECONEIXER
OBLIGACIÓ

Relació de fres. d'ENDESA, SAU amb ref.núm.
79/45300/2015081800

?

164,27

DEPARTAMENT DE
MODERNITZACIÓ I
FUNCIÓ PÚBLICA

12-11-15

RECONEIXER
OBLIGACIÓ

Relació de fres. d'ENDESA, SAU amb ref.núm.
79/45300/2015081600

?

1540

DEPARTAMENT DE
MODERNITZACIÓ I
FUNCIÓ PÚBLICA

16-11-15

RECONEIXER
OBLIGACIÓ

Relació de fres. de GENERAL DE SERVICIOS
ITV, SA amb ref.núm. 79/45300/2015100400

?

303,69

DEPARTAMENT DE
MODERNITZACIÓ I
FUNCIÓ PÚBLICA

16-11-15

RECONEIXER
OBLIGACIÓ

Relació de fres. d'ENDESA ENERGIA, SAU amb
ref.núm. 79/45300/2015092400

?

28359,24

DEPARTAMENT DE
MODERNITZACIÓ I
FUNCIÓ PÚBLICA

16-11-15

RECONEIXER
OBLIGACIÓ

Relació de fres. d'ENDESA ENERGIA, SAU amb
ref.núm. 79/45300/2015082800

?

17107,44

108

DE

DEPARTAMENT DE
MODERNITZACIÓ I
FUNCIÓ PÚBLICA

24-11-15

RECONEIXER
OBLIGACIÓ

Relació
de
fres.
ref.núm.79/45300/2015102000

amb

?

2670,08

DEPARTAMENT DE
MODERNITZACIÓ I
FUNCIÓ PÚBLICA

24-11-15

RECONEIXER
OBLIGACIÓ

Relació de la fra. núm.215308480846J del JPE
de Balears amb ref.núm. 79/45300/2015102100

?

71,28

DEPARTAMENT DE
MODERNITZACIÓ I
FUNCIÓ PÚBLICA

24-11-15

RECONEIXER
OBLIGACIÓ

Relació
de
fres.
79/45300/2015101600

amb

ref.núm.

?

334,73

DEPARTAMENT DE
MODERNITZACIÓ I
FUNCIÓ PÚBLICA

24-11-15

RECONEIXER
OBLIGACIÓ

Relació
de
fres.
79/45300/2015100100

amb

ref.núm.

?

3202,97

DEPARTAMENT DE
MODERNITZACIÓ I
FUNCIÓ PÚBLICA

24-11-15

RECONEIXER
OBLIGACIÓ

Relació de fres. de DISTRIBUIDORA ROTGER,
SL amb ref.núm. 79/45300/2015101400

?

526,9

DEPARTAMENT DE
MODERNITZACIÓ I
FUNCIÓ PÚBLICA

24-11-15

RECONEIXER
OBLIGACIÓ

Relació
de
fres.
79/45300/2015100200

ref.núm.

?

3617,5

DEPARTAMENT DE
MODERNITZACIÓ I
FUNCIÓ PÚBLICA

26-11-15

RECONEIXER
OBLIGACIÓ

Relació de fres. de SOLRED, SA amb ref.núm.
79/45300/2015101000

?

8442,24

DEPARTAMENT DE
MODERNITZACIÓ I
FUNCIÓ PÚBLICA

26-11-15

RECONEIXER
OBLIGACIÓ

Relació
de
fres.
72/42200/2015100800

?

5462,94

DEPARTAMENT DE
MODERNITZACIÓ I
FUNCIÓ PÚBLICA

12-10-15

RECONEIXER
OBLIGACIÓ

DISPOSAR I RECONEIXER OBLIGACIÓ
CORRESPONENT A FRA. Nº 14LOO0160079
DE 31/08/2015

FERROVIAL
SERVICIOS, S.A.A

16498,83

DEPARTAMENT DE
MODERNITZACIÓ I
FUNCIÓ PÚBLICA

30-11-15

RECONEIXER
OBLIGACIÓ

APROVAR CONTRACTACIONS MENORS, I
AUTORITZAR, DISPOSAR I RECONÈIXER
OBLIGACIONS ADJUDICATARIS RELACIÓ
Q/2015/2836 AMB CÀRREC A PARTIDES AMB
CODI PRIORITAT 95

VARIS

779,58

DEPARTAMENT DE
MODERNITZACIÓ I
FUNCIÓ PÚBLICA

30-11-15

RECONEIXER
OBLIGACIÓ

APROVAR CONTRACTACIONS MENORS, I
AUTORITZAR, DISPOSAR I RECONÈIXER
OBLIGACIÓ DE FACTURES INCLOSES EN
RELACIÓ Q/2015/2834

VARIS

2367,97

DEPARTAMENT DE
MODERNITZACIÓ I
FUNCIÓ PÚBLICA

1-12-15

RECONEIXER
OBLIGACIÓ

APROVAR, AUTORITZAR, DISPOSAR I
RECONÈIXER OBLIGACIÓ CORRESPONENT
A FRA. 17 DE DATA 12/11/2015, INCLOSA A LA
RELACIÓ Q/2015/2847

MMRV

604,2

109

amb

amb

ref.núm.

DEPARTAMENT DE
MODERNITZACIÓ I
FUNCIÓ PÚBLICA

1-12-15

RECONEIXER
OBLIGACIÓ

APROVAR CONTRACTACIÓ MENOR, I
AUTORITZAR, DISPOSAR I RECONÈIXER
OBLIGACIONS ALS ADJUDICATRIS QUE
FIGUREN RELACIÓ Nº Q/2015/2848

VARIS

2165,27

DEPARTAMENT DE
MODERNITZACIÓ I
FUNCIÓ PÚBLICA

2-12-15

RECONEIXER
OBLIGACIÓ

DISPOSAR I RECONEIXER OBLIGACIÓ FRES.
Nº 9434595 I 9434594 DE DATA 18/11/2015,

AUTOMOVILES
CITROEN ESPAÑA, SA

28214,24

DEPARTAMENT DE
MODERNITZACIÓ I
FUNCIÓ PÚBLICA

2-12-15

RECONEIXER
OBLIGACIÓ

DISPOSAR I RECONEIXER OBLIGACIÓ
CORRESPONENT A FRA. 0140 00002680 DE
DATA 10/11/2015.

B&M
AUTOMOVILES
ESPAÑA, S.A.

51287,06

DEPARTAMENT DE
MODERNITZACIÓ I
FUNCIÓ PÚBLICA

2-12-15

RECONEIXER
OBLIGACIÓ

RECONÈIXER OBLIGACIÓ DERIVADA FRA.
8001092 DE 31/08/2015 EN CONCEPTE
CONTRACTACIÓ
CENTRALITZADA
SUBMINISTRAMENT 57 ORIDNADORS.

HEWLETT-PACKARD
ESPAÑOLA, S.L.

53682,06

DEPARTAMENT DE
MODERNITZACIÓ I
FUNCIÓ PÚBLICA

9-12-15

COMISSIÓ DE SERVEIS

RESOLDRE PROCEDIMENT COMISSIÓ DE
SERVEIS DEL LLOC DE TREBALL DE
SECRETARI-ÀRIA
D'ORDENACIÓ
DE
TERRITORI I ADJUDICAR-LA

GBM

DEPARTAMENT DE
MODERNITZACIÓ I
FUNCIÓ PÚBLICA

9-12-15

COMISSIÓ DE SERVEIS

CONVOCAR LA COBERTURA TEMPORAL EN
REGIM DE COMISSIÓ DE SERVEIS, LLOC DE
TREBALL DE CAP DE SECCIÓ DELS SERVEIS
TÈCNICS
D'OBRES,
ASSISTÈNCIA
I
MANTENIMENT, I FIXAR LES BASES DE LA
CONVOCATÒRIA

VARIS

DEPARTAMENT DE
MODERNITZACIÓ I
FUNCIÓ PÚBLICA

9-12-15

RECTIFICAR
RESOLUCIÓ

RECTIFICAR ERROR MATERIAL EXISTENT
EN L'AUTORITZACIÓ PER A REALITZAR
ACTIVITAT
FORMATIVA
"CURS
DE
SEGURETAT EN TREBALLS D'ALTURA"

MBGC

DEPARTAMENT DE
MODERNITZACIÓ I
FUNCIÓ PÚBLICA

10-12-15

RECONEIXER
OBLIGACIÓ

RECONÈIXER OBLIGACIONS DERIVADES
FRA. EN CONCEPTE DE LLOGUER DE DUES
FOTOCOPIADORES, MES D'OCTUBRE DE
2015

CANON ESPAÑA, S.A.

212,23

DEPARTAMENT DE
MODERNITZACIÓ I
FUNCIÓ PÚBLICA

10-12-15

RECONEIXER
OBLIGACIÓ

AUTORITZAR, DISPOSAR I RECONÈIXER
OBLIGACIÓ
DERIVADA
RELACIÓ
54/22110/20151124 RELATIVES A DESPESES
PER RECEPTES MÈDIQUES DISPENSADES
AL PERSONAL DEL CIM EN EL MES DE
SETEMBRE 2015

COL·LEGI OFICIAL DE
FARMACÈUTICS
DE
LES ILLES BALEARS

3996,95

DEPARTAMENT DE
MODERNITZACIÓ I
FUNCIÓ PÚBLICA

22-10-13

JUSTIFICACIÓ
BESTRETA CAIXA FIXA

JUSTIFICACIÓ BESTRETA CAIXA FIXA
RELACIÓ COMPTABLE NÚM. J/2015/218.

INTERVENCIÓ GRAL.

836

DEPARTAMENT DE
MODERNITZACIÓ I
FUNCIÓ PÚBLICA

9-11-15

APROVAR EXPEDIENT
CONTRACTACIÓ

APROVAR EXPEDIENT CONTRACTACIÓ
RELATIU SUBMINISTRAMENT 13 CADIRES
PER LA DIRECCIÓ INS. DE RESIDUS.

VARIS

5820,1

DEPARTAMENT DE
MODERNITZACIÓ I
FUNCIÓ PÚBLICA

6-11-15

ALTRES

Anul·lar operacions corresponents a anualitat
2016 contracte declarat desert i tornar imports a
anteriors aplicacions pressupostàries

Intervenció General DIM

110

DEPARTAMENT DE
MODERNITZACIÓ I
FUNCIÓ PÚBLICA

4-11-15

RECONEIXER
OBLIGACIÓ

Disposar i reconèixer obligació i proposar
pagament a Endesa

Endesa Energia SAU

DEPARTAMENT DE
MODERNITZACIÓ I
FUNCIÓ PÚBLICA

5-11-15

ALTRES

Rebutjar factura Rect-3 Vestalia

Vestalia de Altura SL

DEPARTAMENT DE
MODERNITZACIÓ I
FUNCIÓ PÚBLICA

5-11-15

ALTRES

Rebutjar factura núm. 9 de Vestalia

Vestalia Trabajos
Altura SL

DEPARTAMENT DE
MODERNITZACIÓ I
FUNCIÓ PÚBLICA

5-11-15

RECONEIXER
OBLIGACIÓ

Aprovar contractacions menors; autoritzar,
disposar i reconèixer obligació i proposar
pagament relació Q/2015/2654

Varis

1253,08

DEPARTAMENT DE
MODERNITZACIÓ I
FUNCIÓ PÚBLICA

4-11-15

RECONEIXER
OBLIGACIÓ

Aprovar contractacions menors; autoritzar,
disposar i reconèixer obligacions i proposar
pagament relació Q/2015/2650

City Clean SL

126,9

DEPARTAMENT DE
MODERNITZACIÓ I
FUNCIÓ PÚBLICA

30-10-15

RECONEIXER
OBLIGACIÓ

Aprovar contractacions menors; autoritzar,
disposar i reconèixer obligacions i proposar
pagament relació Q/2015/2637

Varis

2579,02

DEPARTAMENT DE
MODERNITZACIÓ I
FUNCIÓ PÚBLICA

12-11-15

CESSAMENT EN LLOC
DE TREBALL

Cessament en lloc de treball JAGCh

JAGCh

DEPARTAMENT DE
MODERNITZACIÓ I
FUNCIÓ PÚBLICA

12-11-15

COMISSIÓ DE SERVEIS

Presa possessió comissió de serveis PTM

PTM

DEPARTAMENT DE
MODERNITZACIÓ I
FUNCIÓ PÚBLICA

13-11-15

NOMENAMENT
FUNCIONARI INTERÍ

Nomenament interí DMF

DMF

DEPARTAMENT DE
MODERNITZACIÓ I
FUNCIÓ PÚBLICA

16-11-15

ALTRES

Abonar triennis AVNG

AVNG

DEPARTAMENT DE
MODERNITZACIÓ I
FUNCIÓ PÚBLICA

16-11-15

NOMENAMENT
FUNCIONARI INTERÍ

Nomenament funcionària interina FMG

FMG

DEPARTAMENT DE
MODERNITZACIÓ I
FUNCIÓ PÚBLICA

16-11-15

ALTRES

Aprovar, autoritzar, adjudicar i disposar despesa
instal·lació 2 punts recàrrega vehicles elèctrics a
Llars Infància i Joventut a Endesa

Endesa Energia, SAU

DEPARTAMENT DE
MODERNITZACIÓ I
FUNCIÓ PÚBLICA

16-11-15

ALTRES

Inclusió en nòmina ajudes per pròtesis

Varis

111

11111,85

de

18559,97

DEPARTAMENT DE
MODERNITZACIÓ I
FUNCIÓ PÚBLICA

11-11-15

RECONEIXER
OBLIGACIÓ

Reconèixer obligació i proposar pagament
factura FRA0815-00868 de Quer System

Quer System Informatica
SL

450,99

DEPARTAMENT DE
MODERNITZACIÓ I
FUNCIÓ PÚBLICA

12-11-15

APROVAR COMPTES
DESPESES ADO

Aprovar contractacions menors; autoritzar,
disposar i reconèixer obligacions i proposar
pagament relació Q/2015/2700

Varis

2146,41

DEPARTAMENT DE
MODERNITZACIÓ I
FUNCIÓ PÚBLICA

17-11-15

ALTRES

Rebutjar factura V002411 de Klüh Linaer

Klüh Linaer España SL

DEPARTAMENT DE
MODERNITZACIÓ I
FUNCIÓ PÚBLICA

17-11-15

ALTRES

Rebutjar factura V002399 de Klüh Linaer

Klüh Linaer España SL

DEPARTAMENT DE
MODERNITZACIÓ I
FUNCIÓ PÚBLICA

17-11-15

ALTRES

Rebutjar factura V002036-1 de Klüh Linaer

Klüh Linaer España SL

DEPARTAMENT DE
MODERNITZACIÓ I
FUNCIÓ PÚBLICA

16-11-15

ALTRES

Rebutjar factura 841521310 de Canon

Canon España SA

DEPARTAMENT DE
MODERNITZACIÓ I
FUNCIÓ PÚBLICA

18-11-15

ALTRES

Rebutjar factura V002399-1 de Klüh Linaer

Klüh Linaer SL

DEPARTAMENT DE
MODERNITZACIÓ I
FUNCIÓ PÚBLICA

18-11-15

ALTRES

Rebutjar factura V002411-1 de Klüh Linaer

Klüh Linaer

DEPARTAMENT DE
MODERNITZACIÓ I
FUNCIÓ PÚBLICA

5-11-15

COMPENSACIÓ HORES
FORMACIÓ

Reconèixer còmput hores de formació per temps
efectiu de treball IMAR

IMAR

DEPARTAMENT DE
MODERNITZACIÓ I
FUNCIÓ PÚBLICA

6-11-15

COMPENSACIÓ HORES
FORMACIÓ

Reconèixer còmput hores de formació per temps
efectiu de treball MLMV

MLMV

DEPARTAMENT DE
MODERNITZACIÓ I
FUNCIÓ PÚBLICA

9-11-15

ALTRES

Proposar ordenació
sindicals octubre 2015

Varis

DEPARTAMENT DE
MODERNITZACIÓ I
FUNCIÓ PÚBLICA

18-11-15

RECONEIXER
OBLIGACIÓ

Reconèixer obligacions i proposar pagament a
Previs

Previs
Gestión
Riesgos SLU

DEPARTAMENT DE
MODERNITZACIÓ I
FUNCIÓ PÚBLICA

16-11-15

RECONEIXEMENT
100% RETRIBUCIONS
IT

Concedir IT complement 100% MMRLl

MMRLl

112

pagament

retencions

de

1816,08

DEPARTAMENT DE
MODERNITZACIÓ I
FUNCIÓ PÚBLICA

16-11-15

RECONEIXEMENT
100% RETRIBUCIONS
IT

Concedir IT 100% MBM

MBM

DEPARTAMENT DE
MODERNITZACIÓ I
FUNCIÓ PÚBLICA

16-11-15

RECONEIXEMENT
100% RETRIBUCIONS
IT

Finalització permís IT complement 100 RMRJ

RMRJ

DEPARTAMENT DE
MODERNITZACIÓ I
FUNCIÓ PÚBLICA

16-11-15

CONTRACTACIÓ
PERSONAL LABORAL

Contractar en règim laboral personal neteja L
Departament de Medi Ambient AMAV

AMAV

DEPARTAMENT DE
MODERNITZACIÓ I
FUNCIÓ PÚBLICA

18-11-15

RECONEIXER
OBLIGACIÓ

Aprovar, autoritzar, disposar i reconèixer
obligació i proposar pagament
relació
Q/2015/2729

PTR

127,5

DEPARTAMENT DE
MODERNITZACIÓ I
FUNCIÓ PÚBLICA

18-11-15

RECONEIXER
OBLIGACIÓ

Aprovar, autoritzar, disposar i reconèixer
obligació i proposar pagament relació
Q/2015/2731

AGD

318

DEPARTAMENT DE
MODERNITZACIÓ I
FUNCIÓ PÚBLICA

18-11-15

RECONEIXER
OBLIGACIÓ

Aprovar contractacions menors, autoritzar,
disposar i reconèixer obligació i proposar
pagament a Gráficas Planisi

Gráficas Planisi SA

4612,57

DEPARTAMENT DE
MODERNITZACIÓ I
FUNCIÓ PÚBLICA

18-11-15

RECONEIXER
OBLIGACIÓ

Aprovar contractacions menors, autoritzar,
disposar i reconèixer obligació i proposar
pagament relació Q/2015/2728

Varis

157,3

DEPARTAMENT DE
MODERNITZACIÓ I
FUNCIÓ PÚBLICA

19-11-15

RECTIFICAR
RESOLUCIÓ

Rectificar en part resolució pròrroga contracte
programa gestió recursos humans

?

DEPARTAMENT DE
MODERNITZACIÓ I
FUNCIÓ PÚBLICA

19-11-15

ALTRES

Rebutjar factura A 2015/A/58 de Ingemaxter

Ingemaxter SA

DEPARTAMENT DE
MODERNITZACIÓ I
FUNCIÓ PÚBLICA

19-11-15

ALTRES

Rebutjar factura A 2015/A/57 de Ingemaxter

Ingemaxter SA

DEPARTAMENT DE
MODERNITZACIÓ I
FUNCIÓ PÚBLICA

19-11-15

ALTRES

Rebutjar factura A 2015/A/56 de Ingemaxter

Ingemaxter SA

DEPARTAMENT DE
MODERNITZACIÓ I
FUNCIÓ PÚBLICA

19-11-15

ALTRES

Rebutjar factura A6826 de Bendix

Bendix SA

DEPARTAMENT DE
MODERNITZACIÓ I
FUNCIÓ PÚBLICA

19-11-15

RECONEIXEMENT
100% RETRIBUCIONS
IT

Incapacitat temporal complement 100 % BPLl

BPLl
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DEPARTAMENT DE
MODERNITZACIÓ I
FUNCIÓ PÚBLICA

19-11-15

RECONEIXEMENT
100% RETRIBUCIONS
IT

Concessió Incapacitat temporal complement 100
% MMGV

MMGV

DEPARTAMENT DE
MODERNITZACIÓ I
FUNCIÓ PÚBLICA

19-11-15

RECONEIXEMENT
100% RETRIBUCIONS
IT

Concessió Incapacitat temporal complement 100
% RAM

RAM

DEPARTAMENT DE
MODERNITZACIÓ I
FUNCIÓ PÚBLICA

19-11-15

RECONEIXEMENT
100% RETRIBUCIONS
IT

Concessió Incapacitat temporal complement 100
% MCPCFdSJ

MCPCFdSJ

DEPARTAMENT DE
MODERNITZACIÓ I
FUNCIÓ PÚBLICA

19-11-15

RECONEIXEMENT
CÒMPUT
HORES
FORMACIÓ

Concessió Incapacitat temporal complement 100
% MESM

MESM

DEPARTAMENT DE
MODERNITZACIÓ I
FUNCIÓ PÚBLICA

19-11-15

RECONEIXEMENT
100% RETRIBUCIONS
IT

Finalització Incapacitat temporal complement 100
% RBO

RBO

DEPARTAMENT DE
MODERNITZACIÓ I
FUNCIÓ PÚBLICA

19-11-15

RECONEIXEMENT
100% RETRIBUCIONS
IT

Finalització Incapacitat temporal complement 100
% MMFG

MMFG

DEPARTAMENT DE
MODERNITZACIÓ I
FUNCIÓ PÚBLICA

19-11-15

ABONAMENTS BEQUES
PER ESTUDIS

Concedir i autoritzar pagament beca per estudis
RPCM

RPCM

112,9

DEPARTAMENT DE
MODERNITZACIÓ I
FUNCIÓ PÚBLICA

19-11-15

ABONAMENTS BEQUES
PER ESTUDIS

Concedir i autoritzar pagament beca per estudis
PCC

PCC

564,53

DEPARTAMENT DE
MODERNITZACIÓ I
FUNCIÓ PÚBLICA

19-11-15

ABONAMENTS BEQUES
PER ESTUDIS

Concedir i autoritzar pagament beca per estudis
JJFF

JJFF

564,53

DEPARTAMENT DE
MODERNITZACIÓ I
FUNCIÓ PÚBLICA

19-11-15

ABONAMENTS BEQUES
PER ESTUDIS

Concedir i autoritzar pagament beca per estudis
CMP

CMP

611,52

DEPARTAMENT DE
MODERNITZACIÓ I
FUNCIÓ PÚBLICA

19-11-15

ABONAMENTS BEQUES
PER ESTUDIS

Concedir i autoritzar pagament beca per estudis
EMV

EMV

458,64

DEPARTAMENT DE
MODERNITZACIÓ I
FUNCIÓ PÚBLICA

19-11-15

ABONAMENTS BEQUES
PER ESTUDIS

Concedir i autoritzar pagament beca per estudis
JANA

JANA

564,53

DEPARTAMENT DE
MODERNITZACIÓ I
FUNCIÓ PÚBLICA

19-11-15

ABONAMENTS BEQUES
PER ESTUDIS

Concedir i autoritzar pagament beca per estudis
MNB

MNB

338,76
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DEPARTAMENT DE
MODERNITZACIÓ I
FUNCIÓ PÚBLICA

19-11-15

ABONAMENTS BEQUES
PER ESTUDIS

Concedir i autoritzar pagament beca per estudis
JRM

JRM

564,53

DEPARTAMENT DE
MODERNITZACIÓ I
FUNCIÓ PÚBLICA

19-11-15

ABONAMENTS BEQUES
PER ESTUDIS

Concedir i autoritzar pagament beca per estudis
MMSD

MMSD

564,53

DEPARTAMENT DE
MODERNITZACIÓ I
FUNCIÓ PÚBLICA

19-11-15

ABONAMENTS BEQUES
PER ESTUDIS

Concedir i autoritzar pagament beca per estudis
MCSE

MCSE

112,9

DEPARTAMENT DE
MODERNITZACIÓ I
FUNCIÓ PÚBLICA

19-11-15

ABONAMENTS BEQUES
PER ESTUDIS

Concedir i autoritzar pagament beca per estudis
FGU

FGU

564,53

DEPARTAMENT DE
MODERNITZACIÓ I
FUNCIÓ PÚBLICA

19-11-15

ABONAMENTS BEQUES
PER ESTUDIS

Concedir i autoritzar pagament beca per estudis
AGN

AGN

564,53

DEPARTAMENT DE
MODERNITZACIÓ I
FUNCIÓ PÚBLICA

19-11-15

ABONAMENTS BEQUES
PER ESTUDIS

Concedir i autoritzar pagament beca per estudis
MGA

MGA

327,6

DEPARTAMENT DE
MODERNITZACIÓ I
FUNCIÓ PÚBLICA

19-11-15

ABONAMENTS BEQUES
PER ESTUDIS

Concedir i autoritzar pagament beca per estudis
MGB

MGB

327,6

DEPARTAMENT DE
MODERNITZACIÓ I
FUNCIÓ PÚBLICA

19-11-15

ABONAMENTS BEQUES
PER ESTUDIS

Concedir i autoritzar pagament beca per estudis
JGM

JGM

564,53

DEPARTAMENT DE
MODERNITZACIÓ I
FUNCIÓ PÚBLICA

19-11-15

ABONAMENTS BEQUES
PER ESTUDIS

Concedir i autoritzar pagament beca per estudis
MGDTLS

MGDTL

564,53

DEPARTAMENT DE
MODERNITZACIÓ I
FUNCIÓ PÚBLICA

19-11-15

ABONAMENTS BEQUES
PER ESTUDIS

Concedir i autoritzar pagament beca per estudis
MGDTLS

MGDTLS

655,51

DEPARTAMENT DE
MODERNITZACIÓ I
FUNCIÓ PÚBLICA

19-11-15

ABONAMENTS BEQUES
PER ESTUDIS

Concedir i autoritzar pagament beca per estudis
FHA

FHA

611,52

DEPARTAMENT DE
MODERNITZACIÓ I
FUNCIÓ PÚBLICA

19-11-15

ABONAMENTS BEQUES
PER ESTUDIS

Concedir i autoritzar pagament beca per estudis
MCLM

MCLM

112,9

DEPARTAMENT DE
MODERNITZACIÓ I
FUNCIÓ PÚBLICA

19-11-15

ABONAMENTS BEQUES
PER ESTUDIS

Concedir i autoritzar pagament beca per estudis
BLF

BLF

564,53
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DEPARTAMENT DE
MODERNITZACIÓ I
FUNCIÓ PÚBLICA

19-11-15

ABONAMENTS BEQUES
PER ESTUDIS

Concedir i autoritzar pagament beca per estudis
FMS

FMS

564,53

DEPARTAMENT DE
MODERNITZACIÓ I
FUNCIÓ PÚBLICA

19-11-15

ABONAMENTS BEQUES
PER ESTUDIS

Concedir i autoritzar pagament beca per estudis
JMV

JMV

564,53

DEPARTAMENT DE
MODERNITZACIÓ I
FUNCIÓ PÚBLICA

19-11-15

ABONAMENTS BEQUES
PER ESTUDIS

Concedir i autoritzar pagament beca per estudis
CMS

CMS

256,62

DEPARTAMENT DE
MODERNITZACIÓ I
FUNCIÓ PÚBLICA

19-11-15

ABONAMENTS BEQUES
PER ESTUDIS

Concedir i autoritzar pagament beca per estudis
FMP

FMP

235,25

DEPARTAMENT DE
MODERNITZACIÓ I
FUNCIÓ PÚBLICA

19-11-15

ABONAMENTS BEQUES
PER ESTUDIS

Concedir i autoritzar pagament beca per estudis
JNB

JNB

414,96

DEPARTAMENT DE
MODERNITZACIÓ I
FUNCIÓ PÚBLICA

19-11-15

ABONAMENTS BEQUES
PER ESTUDIS

Concedir i autoritzar pagament beca per estudis
MOC

MOC

720,72

DEPARTAMENT DE
MODERNITZACIÓ I
FUNCIÓ PÚBLICA

19-11-15

ABONAMENTS BEQUES
PER ESTUDIS

Concedir i autoritzar pagament beca per estudis
FCPT

FCPT

112,9

DEPARTAMENT DE
MODERNITZACIÓ I
FUNCIÓ PÚBLICA

19-11-15

ABONAMENTS BEQUES
PER ESTUDIS

Concedir i autoritzar pagament beca per estudis
MPR

MPR

589,68

DEPARTAMENT DE
MODERNITZACIÓ I
FUNCIÓ PÚBLICA

19-11-15

ABONAMENTS BEQUES
PER ESTUDIS

Concedir i autoritzar pagament beca per estudis
ARPG

ARPG

327,6

DEPARTAMENT DE
MODERNITZACIÓ I
FUNCIÓ PÚBLICA

19-11-15

ABONAMENTS BEQUES
PER ESTUDIS

Concedir i autoritzar pagament beca per estudis
ARPG

ARPG

327,6

DEPARTAMENT DE
MODERNITZACIÓ I
FUNCIÓ PÚBLICA

19-11-15

ABONAMENTS BEQUES
PER ESTUDIS

Concedir i autoritzar pagament beca per estudis
CMPM

CMPM

112,9

DEPARTAMENT DE
MODERNITZACIÓ I
FUNCIÓ PÚBLICA

19-11-15

ABONAMENTS BEQUES
PER ESTUDIS

Concedir i autoritzar pagament beca per estudis
RHRM

RHRM

112,9

DEPARTAMENT DE
MODERNITZACIÓ I
FUNCIÓ PÚBLICA

19-11-15

ABONAMENTS BEQUES
PER ESTUDIS

Concedir i autoritzar pagament beca per estudis
CRS

CRS

112,9
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DEPARTAMENT DE
MODERNITZACIÓ I
FUNCIÓ PÚBLICA

19-11-15

ABONAMENTS BEQUES
PER ESTUDIS

Concedir i autoritzar pagament beca per estudis
FRV

FRV

655,51

DEPARTAMENT DE
MODERNITZACIÓ I
FUNCIÓ PÚBLICA

19-11-15

ABONAMENTS BEQUES
PER ESTUDIS

Concedir i autoritzar pagament beca per estudis
MARC

MARC

294,84

DEPARTAMENT DE
MODERNITZACIÓ I
FUNCIÓ PÚBLICA

19-11-15

ABONAMENTS BEQUES
PER ESTUDIS

Concedir i autoritzar pagament beca per estudis
MRS

MRS

282,3

DEPARTAMENT DE
MODERNITZACIÓ I
FUNCIÓ PÚBLICA

19-11-15

ABONAMENTS BEQUES
PER ESTUDIS

Concedir i autoritzar pagament beca per estudis
MERM

MERM

564,53

DEPARTAMENT DE
MODERNITZACIÓ I
FUNCIÓ PÚBLICA

19-11-15

ABONAMENTS BEQUES
PER ESTUDIS

Concedir i autoritzar pagament beca per estudis
ARO

ARO

602,24

DEPARTAMENT DE
MODERNITZACIÓ I
FUNCIÓ PÚBLICA

19-11-15

ABONAMENTS BEQUES
PER ESTUDIS

Concedir i autoritzar pagament beca per estudis
RARP

RARP

112,9

DEPARTAMENT DE
MODERNITZACIÓ I
FUNCIÓ PÚBLICA

19-11-15

ABONAMENTS BEQUES
PER ESTUDIS

Concedir i autoritzar pagament beca per estudis
RARP

RARP

48,92

DEPARTAMENT DE
MODERNITZACIÓ I
FUNCIÓ PÚBLICA

19-11-15

ABONAMENTS BEQUES
PER ESTUDIS

Concedir i autoritzar pagament beca per estudis
BSR

BSR

112,92

DEPARTAMENT DE
MODERNITZACIÓ I
FUNCIÓ PÚBLICA

19-11-15

ABONAMENTS BEQUES
PER ESTUDIS

Concedir i autoritzar pagament beca per estudis
LPSJ

LPSJ

131,04

DEPARTAMENT DE
MODERNITZACIÓ I
FUNCIÓ PÚBLICA

19-11-15

ABONAMENTS BEQUES
PER ESTUDIS

Concedir i autoritzar pagament beca per estudis
MCTA

MCTA

677,52

DEPARTAMENT DE
MODERNITZACIÓ I
FUNCIÓ PÚBLICA

19-11-15

ABONAMENTS BEQUES
PER ESTUDIS

Concedir i autoritzar pagament beca per estudis
FACB

FACB

564,53

DEPARTAMENT DE
MODERNITZACIÓ I
FUNCIÓ PÚBLICA

19-11-15

ABONAMENTS BEQUES
PER ESTUDIS

Concedir i autoritzar pagament beca per estudis
ECG

ECG

311,22

DEPARTAMENT DE
MODERNITZACIÓ I
FUNCIÓ PÚBLICA

19-11-15

ABONAMENTS BEQUES
PER ESTUDIS

Concedir i autoritzar pagament beca per estudis
MDB

MDB

564,53
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DEPARTAMENT DE
MODERNITZACIÓ I
FUNCIÓ PÚBLICA

19-11-15

ABONAMENTS BEQUES
PER ESTUDIS

Concedir i autoritzar pagament beca per estudis
MDB

MDB

564,53

DEPARTAMENT DE
MODERNITZACIÓ I
FUNCIÓ PÚBLICA

19-11-15

ABONAMENTS BEQUES
PER ESTUDIS

Concedir i autoritzar pagament beca per estudis
MAEM

MAEM

112,9

DEPARTAMENT DE
MODERNITZACIÓ I
FUNCIÓ PÚBLICA

19-11-15

ABONAMENTS BEQUES
PER ESTUDIS

Concedir i autoritzar pagament beca per estudis
JGED

JGED

564,53

DEPARTAMENT DE
MODERNITZACIÓ I
FUNCIÓ PÚBLICA

19-11-15

ABONAMENTS BEQUES
PER ESTUDIS

Concedir i autoritzar pagament beca per estudis
MLFP

MLFP

112,9

DEPARTAMENT DE
MODERNITZACIÓ I
FUNCIÓ PÚBLICA

19-11-15

ABONAMENTS BEQUES
PER ESTUDIS

Concedir i autoritzar pagament beca per estudis
MFR

MFR

564,53

DEPARTAMENT DE
MODERNITZACIÓ I
FUNCIÓ PÚBLICA

19-11-15

ABONAMENTS BEQUES
PER ESTUDIS

Concedir i autoritzar pagament beca per estudis
BAA

BAA

677,52

DEPARTAMENT DE
MODERNITZACIÓ I
FUNCIÓ PÚBLICA

19-11-15

ABONAMENTS BEQUES
PER ESTUDIS

Concedir i autoritzar pagament beca per estudis
GBF

GBF

524,16

DEPARTAMENT DE
MODERNITZACIÓ I
FUNCIÓ PÚBLICA

19-11-15

ABONAMENTS BEQUES
PER ESTUDIS

Concedir i autoritzar pagament beca per estudis
MMBS

MMBS

969,23

DEPARTAMENT DE
MODERNITZACIÓ I
FUNCIÓ PÚBLICA

19-11-15

ABONAMENTS BEQUES
PER ESTUDIS

Concedir i autoritzar pagament beca per estudis
AMBM

AMBM

442,26

DEPARTAMENT DE
MODERNITZACIÓ I
FUNCIÓ PÚBLICA

19-11-15

ABONAMENTS BEQUES
PER ESTUDIS

Concedir i autoritzar pagament beca per estudis
FCM

FCM

327,6

DEPARTAMENT DE
MODERNITZACIÓ I
FUNCIÓ PÚBLICA

19-11-15

ABONAMENTS BEQUES
PER ESTUDIS

Concedir i autoritzar pagament beca per estudis
IAM

IAM

112,9

DEPARTAMENT DE
MODERNITZACIÓ I
FUNCIÓ PÚBLICA

19-11-15

ABONAMENTS BEQUES
PER ESTUDIS

Concedir i autoritzar pagament beca per estudis
GLPM

GLPM

564,53

DEPARTAMENT DE
MODERNITZACIÓ I
FUNCIÓ PÚBLICA

19-11-15

ABONAMENTS BEQUES
PER ESTUDIS

Concedir i autoritzar pagament beca per estudis
SOS

SOS

564,53
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DEPARTAMENT DE
MODERNITZACIÓ I
FUNCIÓ PÚBLICA

19-11-15

ABONAMENTS BEQUES
PER ESTUDIS

Concedir i autoritzar pagament beca per estudis
JCG

JCG

DEPARTAMENT DE
MODERNITZACIÓ I
FUNCIÓ PÚBLICA

19-11-15

REDUCCIÓ
LABORAL

JORNADA

Concedir reducció jornada GBM

GBM

DEPARTAMENT DE
MODERNITZACIÓ I
FUNCIÓ PÚBLICA

19-11-15

REDUCCIÓ
LABORAL

JORNADA

Concedir reducció de jornada JMF

JMF

DEPARTAMENT DE
MODERNITZACIÓ I
FUNCIÓ PÚBLICA

18-11-15

CONCESSIÓ
BESTRETA

Concedir i autoritzar despesa i proposar
pagament bestreta FCS

FCS

DEPARTAMENT DE
MODERNITZACIÓ I
FUNCIÓ PÚBLICA

18-11-15

ALTRES

Reconèixer el dret ajuda escolaritat PTM

PTM

DEPARTAMENT DE
MODERNITZACIÓ I
FUNCIÓ PÚBLICA

19-11-15

ALTRES

Denegar beca per estudis RARP

RARP

DEPARTAMENT DE
MODERNITZACIÓ I
FUNCIÓ PÚBLICA

19-11-15

ALTRES

Realitzar activitat formativa "Curs de programació
de dispositius mòbils: ..." i encarregar activitat a
AT4.Net

AT4.NET INTERNET Y
COMUNICACION SL

3533,2

DEPARTAMENT DE
MODERNITZACIÓ I
FUNCIÓ PÚBLICA

11-11-15

ALTRES

Prorrogar contracte servei manteniment
programa de gestió Recursos Humans i
autoritzar despesa

Carlos Castilla Ingenieros
SA

52496,02

DEPARTAMENT DE
MODERNITZACIÓ I
FUNCIÓ PÚBLICA

18-11-15

RECONEIXER
OBLIGACIÓ

Disposar i reconèixer obligacions i proposar
pagament Endesa factures PZZ501N0073609 i
PZZ501N0087134

Endesa Energia SAU

13429,24

DEPARTAMENT DE
MODERNITZACIÓ I
FUNCIÓ PÚBLICA

23-11-15

INICIAR EXPEDIENT

Iniciar expedient contractació adquisició sistema
emmagatzematge corporatiu SAN/NAS per
Servei Informàtica

Intervenció CIM

DEPARTAMENT DE
MODERNITZACIÓ I
FUNCIÓ PÚBLICA

23-11-15

INICIAR EXPEDIENT

Iniciar expedient modificació contracte servei
telecomunicacions corporatiu CIM

Cableuropa
(actualment
Ono, SA)

DEPARTAMENT DE
MODERNITZACIÓ I
FUNCIÓ PÚBLICA

17-11-15

RECONEIXER
OBLIGACIÓ

Aprovar contractació menor, autoritzar, disposar i
reconèixer obligacions i proposar pagament
relació Q/2015/2715

Varis

DEPARTAMENT DE
MODERNITZACIÓ I
FUNCIÓ PÚBLICA

23-11-15

ALTRES

Modificar jornada nova reducció 10 % ARP

ARP
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564,53

1523,16

SAU
Vodafone

26,02

DEPARTAMENT DE
MODERNITZACIÓ I
FUNCIÓ PÚBLICA

23-11-15

ALTRES

Concedir flexibilitat horària PMR

PRM

DEPARTAMENT DE
MODERNITZACIÓ I
FUNCIÓ PÚBLICA

23-11-15

ALTRES

Concedir flexibilitat horària MSS

MSS

DEPARTAMENT DE
MODERNITZACIÓ I
FUNCIÓ PÚBLICA

19-11-15

ALTRES

Modificar reducció de jornada nova reducció
86,67% VGG

VGG

DEPARTAMENT DE
MODERNITZACIÓ I
FUNCIÓ PÚBLICA

19-11-15

REDUCCIÓ
LABORAL

Concedir reducció jornada VGG

VGG

DEPARTAMENT DE
MODERNITZACIÓ I
FUNCIÓ PÚBLICA

23-11-15

NOMENAMENT
FUNCIONARI INTERÍ

Nomenament funcionari interí ALlD

ALlD

DEPARTAMENT DE
MODERNITZACIÓ I
FUNCIÓ PÚBLICA

23-11-15

RECONEIXER
OBLIGACIÓ

Disposar i reconèixer obligacions i proposar
pagament factures CJ15-45 i CJ15-47 de Roig
Obres

Roig Obres Serveis i
Medi Ambient, SA

DEPARTAMENT DE
MODERNITZACIÓ I
FUNCIÓ PÚBLICA

10-11-15

AUTORITZACIÓ
DESPLAÇAMENT

Autoritzar desplaçament DI Modernització i
Innovació assistència reunió Madrid

?

DEPARTAMENT DE
MODERNITZACIÓ I
FUNCIÓ PÚBLICA

25-11-15

ALTRES

Incloure en nòmina despeses tramitació pròrroga
permís conduir vehicles bombers JSOM

JSOM

83,5

DEPARTAMENT DE
MODERNITZACIÓ I
FUNCIÓ PÚBLICA

25-11-15

ALTRES

Incloure en nòmina despeses pròrroga conduir
vehicles bombers RPT

RPT

82,5

DEPARTAMENT DE
MODERNITZACIÓ I
FUNCIÓ PÚBLICA

25-11-15

ALTRES

Incloure en nòmina despeses pròrroga conduir
vehicles bombers JGHS

JGHS

77,5

DEPARTAMENT DE
MODERNITZACIÓ I
FUNCIÓ PÚBLICA

25-11-15

ALTRES

Incloure en nòmina despeses pròrroga conduir
vehicles bombers JCA

JCA

83,5

DEPARTAMENT DE
MODERNITZACIÓ I
FUNCIÓ PÚBLICA

25-11-15

ALTRES

Incloure en nòmina despeses pròrroga conduir
vehicles bombers RLL

RLL

82,5

DEPARTAMENT DE
MODERNITZACIÓ I
FUNCIÓ PÚBLICA

25-11-15

ALTRES

Incloure en nòmina despeses pròrroga conduir
vehicles bombers PMA

PMA

82,5
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JORNADA

2358,53

DEPARTAMENT DE
MODERNITZACIÓ I
FUNCIÓ PÚBLICA

25-11-15

ALTRES

Incloure en nòmina despeses pròrroga conduir
vehicles bombers PVC

PVC

83,5

DEPARTAMENT DE
MODERNITZACIÓ I
FUNCIÓ PÚBLICA

25-11-15

ALTRES

Incloure en nòmina despeses pròrroga conduir
vehicles bombers JVC

JVC

82,5

DEPARTAMENT DE
MODERNITZACIÓ I
FUNCIÓ PÚBLICA

25-11-15

ALTRES

Incloure en nòmina despeses pròrroga conduir
vehicles bombers BBP

BBP

82,5

DEPARTAMENT DE
MODERNITZACIÓ I
FUNCIÓ PÚBLICA

25-11-15

ALTRES

Incloure en nòmina despeses pròrroga conduir
vehicles bombers JCG

JCG

77,5

DEPARTAMENT DE
MODERNITZACIÓ I
FUNCIÓ PÚBLICA

25-11-15

ALTRES

Incloure en nòmina despeses pròrroga conduir
vehicles bombers ATC

ATC

82,5

DEPARTAMENT DE
MODERNITZACIÓ I
FUNCIÓ PÚBLICA

25-11-15

ALTRES

Incloure en nòmina despeses pròrroga conduir
vehicles bombers JLFR

JLFR

82,5

DEPARTAMENT DE
MODERNITZACIÓ I
FUNCIÓ PÚBLICA

25-11-15

ALTRES

Incloure en nòmina despeses pròrroga conduir
vehicles bombers GAM

GAM

83,5

DEPARTAMENT DE
MODERNITZACIÓ I
FUNCIÓ PÚBLICA

25-11-15

ALTRES

Incloure en nòmina despeses pròrroga conduir
vehicles bombers LAMU

LAMU

83,5

DEPARTAMENT DE
MODERNITZACIÓ I
FUNCIÓ PÚBLICA

25-11-15

ALTRES

Incloure en nòmina despeses pròrroga conduir
vehicles bombers JVS

JVS

82,5

DEPARTAMENT DE
MODERNITZACIÓ I
FUNCIÓ PÚBLICA

25-11-15

PRORROGA
INTERINITAT

Prorrogar interinitat AAQV

AAQV

DEPARTAMENT DE
MODERNITZACIÓ I
FUNCIÓ PÚBLICA

25-11-15

PRORROGA
INTERINITAT

Prorrogar interinitat MMFG

MMFG

DEPARTAMENT DE
MODERNITZACIÓ I
FUNCIÓ PÚBLICA

25-11-15

ALTRES

Autoritzar successió contractista i autoritzar
despesa
manteniment
tècnic
sistema
emmagatzament corporatiu

Hewlett
Pakcard
Servicios España, SLU

DEPARTAMENT DE
MODERNITZACIÓ I
FUNCIÓ PÚBLICA

25-11-15

ALTRES

Rebutjar factura núm. 10 de Vestalia

Vestalia Trabajos
Altura SL

121

de

35348,21

DEPARTAMENT DE
MODERNITZACIÓ I
FUNCIÓ PÚBLICA

25-11-15

RECONEIXER
OBLIGACIÓ

Aprovar contractacions menors, autoritzar,
disposar i reconèixer obligació i proposar
pagament relació Q/2015/2797

varis

1738,22

DEPARTAMENT DE
MODERNITZACIÓ I
FUNCIÓ PÚBLICA

23-11-15

JUSTIFICACIÓ
BESTRETA CAIXA FIXA

Aprovar compte justificatiu J/2015/249

Intervenció

5104,77

DEPARTAMENT DE
MODERNITZACIÓ I
FUNCIÓ PÚBLICA

23-11-15

JUSTIFICACIÓ
BESTRETA CAIXA FIXA

Aprovar compte justificatiu J/2015/251

Intervenció General

530,75

DEPARTAMENT DE
MODERNITZACIÓ I
FUNCIÓ PÚBLICA

24-11-15

RECONEIXER
OBLIGACIÓ

Aprovar contractacions menors, autoritzar,
disposar i reconèixer obligació i proposar
pagament relació Q/2015/2782

Varis

2956,97

DEPARTAMENT DE
MODERNITZACIÓ I
FUNCIÓ PÚBLICA

25-11-15

ALTRES

Compensació nòmines GOM

GOM

7879,19

DEPARTAMENT DE
MODERNITZACIÓ I
FUNCIÓ PÚBLICA

24-11-15

COMISSIÓ DE SERVEIS

Presa possessió comissió de serveis JAdlCS

JAdlCs

DEPARTAMENT DE
MODERNITZACIÓ I
FUNCIÓ PÚBLICA

24-11-15

INCLUSIÓ
NÓMINA
INDEMNITZACIÓ

Concedir indemnització per col·laboració activitat
formativa GPM

GPM

2332

DEPARTAMENT DE
MODERNITZACIÓ I
FUNCIÓ PÚBLICA

24-11-15

INCLUSIÓ
NÓMINA
INDEMNITZACIÓ

Concedir indemnització per col·laboració activitat
formativa LRE

LRE

585

DEPARTAMENT DE
MODERNITZACIÓ I
FUNCIÓ PÚBLICA

24-11-15

INCLUSIÓ
NÓMINA
INDEMNITZACIÓ

Concedir indemnització per col·laboració activitat
formativa MdCBF

MdCBF

1760

DEPARTAMENT DE
MODERNITZACIÓ I
FUNCIÓ PÚBLICA

24-11-15

INCLUSIÓ
NÓMINA
INDEMNITZACIÓ

Concedir indemnització per col·laboració en
activitat formativa TdlOP

TdlOP

600

DEPARTAMENT DE
MODERNITZACIÓ I
FUNCIÓ PÚBLICA

24-11-15

CESSAMENT EN LLOC
DE TREBALL

Cessament en lloc de treball SGM

SGM

DEPARTAMENT DE
MODERNITZACIÓ I
FUNCIÓ PÚBLICA

24-11-15

ALTRES

Baixa AOR

AOR

DEPARTAMENT DE
MODERNITZACIÓ I
FUNCIÓ PÚBLICA

25-11-15

ALTRES

Denegació beca per estudis MdCPM

MdCPM

122

DEPARTAMENT DE
MODERNITZACIÓ I
FUNCIÓ PÚBLICA

24-11-15

INICIAR EXPEDIENT

Iniciar expedient modificació "Instruccions per a
la concessió de complements de productivitat al
CIM i organismes autònoms"

?

DEPARTAMENT DE
MODERNITZACIÓ I
FUNCIÓ PÚBLICA

19-11-15

RECONEIXER
OBLIGACIÓ

Reconèixer obligacions i proposar pagament a
Canon

Canon España SA

424,46

DEPARTAMENT DE
MODERNITZACIÓ I
FUNCIÓ PÚBLICA

9-11-15

RECONEIXER
OBLIGACIÓ

Disposar despesa, reconèixer
proposar pagament a UP7

UP7 Balear SL

562,65

DEPARTAMENT DE
MODERNITZACIÓ I
FUNCIÓ PÚBLICA

4-11-15

ALTRES

Aprovar contractació centralitzada 4 ordinadors
portàtils, i autoritzar i disposar la despesa

Hewlett-Packard
Española, SL

3746,16

DEPARTAMENT DE
MODERNITZACIÓ I
FUNCIÓ PÚBLICA

10-11-15

JUSTIFICACIÓ
BESTRETA CAIXA FIXA

Aprovar compte justificatiu J/2015/239

Departament
de
Modernització i Funció
Pública

208,92

DEPARTAMENT DE
MODERNITZACIÓ I
FUNCIÓ PÚBLICA

9-11-15

RECONEIXER
OBLIGACIÓ

Reconèixer obligació factura 438 de UP7 i
proposar pagament

UP7 Balear SL

15095,36

DEPARTAMENT DE
MODERNITZACIÓ I
FUNCIÓ PÚBLICA

5-11-15

ALTRES

Aprovar adquisició centralitzada 10 impressores i
autoritzar i disposar despesa

Hewlett-Packard
Española, SL

2770,9

DEPARTAMENT DE
MODERNITZACIÓ I
FUNCIÓ PÚBLICA

5-8-15

RECONEIXER
OBLIGACIÓ

Contractació centralitzada de 5 ordinadors
portàtils.

Varis departaments

3502,95

DEPARTAMENT DE
MODERNITZACIÓ I
FUNCIÓ PÚBLICA

5-8-15

RECONEIXER
OBLIGACIÓ

Contractació menor centralitzada de 4
impressores hp laserjet i 4 impressores color hp lj

Varis departaments

4172,08

DEPARTAMENT DE
MODERNITZACIÓ I
FUNCIÓ PÚBLICA

5-8-15

RECONEIXER
OBLIGACIÓ

Derivades de les factures de la relació
Q/2015/2682 relativa a les despeses de serveis
generals de la Misericòrdia.

Varis

989,66

DEPARTAMENT DE
MODERNITZACIÓ I
FUNCIÓ PÚBLICA

16-11-15

AUTORITZACIÓ
DESPLAÇAMENT

al Foro de Innovación de Gobiernos Locales
Intermedios, a Madrid dies 19 i 20 de novembre
de 2015

BSG

DEPARTAMENT DE
MODERNITZACIÓ I
FUNCIÓ PÚBLICA

20-11-15

RECONEIXER
OBLIGACIÓ

Abonament de la factura corresponent al servei
de telecomunicacions del CIM, lot 2 de telefonia
mòbil.
Fra. 28-J5Z0-000099 de data 10/10/2015

Telefonica
España, SAU

Moviles

6981,23

DEPARTAMENT DE
MODERNITZACIÓ I
FUNCIÓ PÚBLICA

20-11-15

RECONEIXER
OBLIGACIÓ

Abonament de la factura corresponent al servei
de telecomunicacions del CIM, lot 2, de telefonia
mòbil.
Factura núm. 28-H5Z0-000099

Telefonica
españa, SAU

moviles

6981,23

123

obligació

i

DEPARTAMENT DE
MODERNITZACIÓ I
FUNCIÓ PÚBLICA

20-11-15

RECONEIXER
OBLIGACIÓ

Abonament de la factura corresponent al servei
de telecomunicacions del CIM, lot 2, telefonia
mòbil.
Fra. 28-I5Z0-000098

Telefonica
España, SAU

moviles

6981,23

DEPARTAMENT DE
MODERNITZACIÓ I
FUNCIÓ PÚBLICA

20-11-15

RECONEIXER
OBLIGACIÓ

Contractació menor de serveis de "manteniment
sistema
de
gestió
econòmica".
Fra. 2016/FAV-15100/5010

AYTOS
Soluciones
informáticas, SLU

5444,44

DEPARTAMENT DE
MODERNITZACIÓ I
FUNCIÓ PÚBLICA

20-11-15

RECONEIXER
OBLIGACIÓ

Contractació menor de serveis "manteniment
webmail i agenda corporatiu 2014-2015"
Fra. 1015-00956

Quer System Informatica,
SL

450,99

DEPARTAMENT DE
MODERNITZACIÓ I
FUNCIÓ PÚBLICA

1-12-15

RECONEIXER
OBLIGACIÓ

Relatiu al servei auxiliar de vigilància i seguretat
dels edificis del Consell de Mallorca.

Visabren
Servicios
Generales, SL

28164,62

DEPARTAMENT DE
MODERNITZACIÓ I
FUNCIÓ PÚBLICA

20-11-15

RECONEIXER
OBLIGACIÓ

Relatiu al servei auxiliar de vigilància i seguretat
dels edificis del Consell de Mallorca

Visabren
Servicios
Generales, SL

8631,06

DEPARTAMENT DE
MODERNITZACIÓ I
FUNCIÓ PÚBLICA

23-11-15

RECONEIXER
OBLIGACIÓ

Derivades de la relació de factures Q/2015/2721,
relativa a les despeses de Serveis Tècnics

Varis

4784,83

DEPARTAMENT DE
MODERNITZACIÓ I
FUNCIÓ PÚBLICA

24-11-15

ALTA
LLOC
TREBALL

DE

Nomenament funcionari interí per execució de
programes TGS Economista a D.I. Residus.
Data nomenament: 24/11/2015 fins 30/06/2016

BBN

DEPARTAMENT DE
MODERNITZACIÓ I
FUNCIÓ PÚBLICA

24-11-15

ALTA
LLOC
TREBALL

DE

Nomenament de funcionari interí per execució
programes, enginyer industrial a la D.Ins.
Residus.
Data nomenament del 24/11/2015 a 30/06/2016

MPE

DEPARTAMENT DE
MODERNITZACIÓ I
FUNCIÓ PÚBLICA

25-11-15

RECONEIXEMENT
TRIENNI

DE

Guarda zelador capo corb.

BTF

DEPARTAMENT DE
MODERNITZACIÓ I
FUNCIÓ PÚBLICA

26-11-15

RECONEIXER
OBLIGACIÓ

Derivades de la relació de factures
Q/2015/2793, relativa a despeses de la Llar de la
Joventut corresponents a l'exercici 2015

Varis

1049,92

DEPARTAMENT DE
MODERNITZACIÓ I
FUNCIÓ PÚBLICA

26-11-15

RECONEIXER
OBLIGACIÓ

Derivades de la relació de factures Q/2015/2803
relativa a les despeses de la Llar de la Infància
corresponents a l'exercici 2015.

Varis

2159,15

DEPARTAMENT DE
MODERNITZACIÓ I
FUNCIÓ PÚBLICA

26-11-15

RECONEIXER
OBLIGACIÓ

Derivades de la relació de factures Q/2015/2782
relativa a les despeses de serveis generals
corresponents a l'exercici 2015

Varis

47,99

DEPARTAMENT DE
MODERNITZACIÓ I
FUNCIÓ PÚBLICA

26-11-15

RECONEIXER
OBLIGACIÓ

Rectificació de la relació de factures núm.
Q/2015/213

MMRV i MCPP

245,67
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DEPARTAMENT DE
MODERNITZACIÓ I
FUNCIÓ PÚBLICA

26-11-15

RECONEIXER
OBLIGACIÓ

Rectificació de la resolució de la consellera
executiva de M i FP de data 18/08/2015,
derivaves de la relació de factures Q/2015/2202.

JHP

108,3

DEPARTAMENT DE
MODERNITZACIÓ I
FUNCIÓ PÚBLICA

26-11-15

REQUERIMENT
SUBSANACIÓ
ERRADES

Classificació de les proposicions i requeriment de
documentació del contracte de 2 motors fora
borda per a l'embarcació Françoise d'Aragó,
mitjançant procediment negociat sense publicitat

Cial. Morey, SA

DEPARTAMENT DE
MODERNITZACIÓ I
FUNCIÓ PÚBLICA

26-11-15

PERMÍS PATERNITAT

Del dia 11/11/2015 a 25/11/2015

MACT

DEPARTAMENT DE
MODERNITZACIÓ I
FUNCIÓ PÚBLICA

27-11-15

ADJUDICACIÓ
EXPEDIENT
CONTRACTACIÓ

Menor de serveis "manteniment
incidències i inventari informàtic"

DEPARTAMENT DE
MODERNITZACIÓ I
FUNCIÓ PÚBLICA

26-11-15

DEPARTAMENT DE
MODERNITZACIÓ I
FUNCIÓ PÚBLICA

gestió

Espiral
SL

NOMENAMENT
FUNCIONARI INTERÍ

Per execució de programes, d'un TAG per a la
D.Insular de Residus

DABN

27-11-15

PERMÍS PATERNITAT

Del
dia
30/11/2015
Parc de bombers de Felanitx

12/12/2015

MCC

DEPARTAMENT DE
MODERNITZACIÓ I
FUNCIÓ PÚBLICA

27-11-15

ABONAR
AJUDA
ECONÒMICA FAMÍLIES
AMB MENORS

Reconeixement del dret a percebre ajuda per
escolaritat.

JACS

DEPARTAMENT DE
MODERNITZACIÓ I
FUNCIÓ PÚBLICA

27-11-15

ABONAR
AJUDA
ECONÒMICA FAMÍLIES
AMB MENORS

Reconèixer el dret
corresponent al seu fill

l'ajuda

MACT

DEPARTAMENT DE
MODERNITZACIÓ I
FUNCIÓ PÚBLICA

30-11-15

RECONEIXER
OBLIGACIÓ

Rectificació de la resolució de la consellera
executiva de MiFP de data 4 d'agost de 2015, de
la relació de factures núm. Q/2015/2139

MMRV

697,3

DEPARTAMENT DE
MODERNITZACIÓ I
FUNCIÓ PÚBLICA

30-11-15

RECONEIXER
OBLIGACIÓ

Rectificació de la resolució de la consellera
executiva de MiFP de data 17 d'agost de la
relació de factures núm. Q/2015/2196

MCPP

432,88

DEPARTAMENT DE
MODERNITZACIÓ I
FUNCIÓ PÚBLICA

30-11-15

RECONEIXER
OBLIGACIÓ

Rectificació de la resolució de la consellera
executiva de MiF de data 25/09/2015 de la
relació de factures núm. Q/2015/2429

SPB

347,25

DEPARTAMENT DE
MODERNITZACIÓ I
FUNCIÓ PÚBLICA

30-11-15

PROVEÏMENT
PLACES

Proposta per al proveïment dels llocs de
caporals, adscrits a la DI Emergències.

Varis
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DE

DE

a

a

percebre

Microsistemas,

7014,37

DEPARTAMENT
PARTICIPACIÓ
CIUTADANA
PRESIDÈNCIA

DE

DEPARTAMENT
PARTICIPACIÓ
CIUTADANA
PRESIDÈNCIA

DE

DEPARTAMENT
PARTICIPACIÓ
CIUTADANA
PRESIDÈNCIA

DE

DEPARTAMENT
PARTICIPACIÓ
CIUTADANA
PRESIDÈNCIA

DE

DEPARTAMENT
PARTICIPACIÓ
CIUTADANA
PRESIDÈNCIA

DE

DEPARTAMENT
PARTICIPACIÓ
CIUTADANA
PRESIDÈNCIA

DE

DEPARTAMENT
PARTICIPACIÓ
CIUTADANA
PRESIDÈNCIA

DE

DEPARTAMENT
PARTICIPACIÓ
CIUTADANA
PRESIDÈNCIA

DE

DEPARTAMENT
PARTICIPACIÓ
CIUTADANA
PRESIDÈNCIA

DE

DEPARTAMENT
PARTICIPACIÓ
CIUTADANA
PRESIDÈNCIA

DE

DEPARTAMENT
PARTICIPACIÓ
CIUTADANA
PRESIDÈNCIA

DE

DEPARTAMENT
PARTICIPACIÓ
CIUTADANA
PRESIDÈNCIA

DE

DEPARTAMENT
PARTICIPACIÓ
CIUTADANA
PRESIDÈNCIA

DE
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8-6-15

RECONEIXER
OBLIGACIÓ

Q/2015/847. Despeses de secretaria general.

DIVERSOS
SEGONS
RELACIÓ ADJUNTA

309,11

3-11-15

RECONEIXER
OBLIGACIÓ

Q/2015/2644 Despeses de la secretaria general.

MANANTIAL DE SALUT,
SL

20

3-11-15

RECONEIXER
OBLIGACIÓ

Q/2015/2645 Despeses del Parc Mobil.

DIVERSOS
SEGONS
RELACIÓ ADJUNTA

1388,59

3-11-15

RECONEIXER
OBLIGACIÓ

Q/2015/2643 Despeses de secretaria técnica de
PC. i Presidència.

DIVERSOS
SEGONS
RELACIÓ ADJUNTA

1173,12

3-11-15

RECONEIXER
OBLIGACIÓ

Q/2013/2642 Despeses de Assessoria Juridica

WALTERS
ESPAÑA, SA

1772,16

3-11-15

RECONEIXER
OBLIGACIÓ

Q/2015/2641 Despeses de Raixa

ALMACENES
FEMENIAS, SA

20,05

3-11-15

RECONEIXER
OBLIGACIÓ

Quota de novembre dels Grups polítics.

PP; PSIB-PSOE; MÉS
PER
MALLORCA;
PODEM; EL PI

20319,96

4-11-15

RECONEIXER
OBLIGACIÓ

Q/2015/2649 Despeses de la secretaria técnica
de P.C. i Presidència

DIVERSOS
SEGONS
RELACIÓ ADJUNTA

674,61

5-11-15

JUSTIFICACIÓ
BESTRETA CAIXA FIXA

J/2015/229 Despeses de setembre scr. técn. PC.
i Presidència.

S.E.
CORREOS
TELEGRAFOS, S.A.

801,99

5-11-15

RECONEIXER
OBLIGACIÓ

Fact. corresponent a agost del serv. de maneig i
manteniment dels Gegants del CdM 2013-15.

JBC

968

5-11-15

RECTIFICAR
RESOLUCIÓ

On diu: J/2015/208 ha de dir J/2015/226
(Despeses benzina)

FEBRER, S.A.

3000

9-11-15

JUSTIFICACIÓ
BESTRETA CAIXA FIXA

J2015/235 Despeses de scr. técn. PC. i
Presidència

DIVERSOS
SEGONS
RELACIÓ ADJUNTA

315,85

9-11-15

JUSTIFICACIÓ
BESTRETA CAIXA FIXA

J2015/230 Despeses de scr. técn. PC. i
Presidència

DIVERSOS
SEGONS
RELACIO ADJUNTA

208,54

I

I

I

I

KLUWER

I

I

I

I

Y

I

I

I

I

I

DEPARTAMENT
PARTICIPACIÓ
CIUTADANA
PRESIDÈNCIA

DE

DEPARTAMENT
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CIUTADANA
PRESIDÈNCIA

DE

DEPARTAMENT
PARTICIPACIÓ
CIUTADANA
PRESIDÈNCIA

DE

DEPARTAMENT
PARTICIPACIÓ
CIUTADANA
PRESIDÈNCIA

DE

DEPARTAMENT
PARTICIPACIÓ
CIUTADANA
PRESIDÈNCIA

DE

DEPARTAMENT
PARTICIPACIÓ
CIUTADANA
PRESIDÈNCIA

DE

DEPARTAMENT
PARTICIPACIÓ
CIUTADANA
PRESIDÈNCIA

DE

DEPARTAMENT
PARTICIPACIÓ
CIUTADANA
PRESIDÈNCIA

DE

DEPARTAMENT
PARTICIPACIÓ
CIUTADANA
PRESIDÈNCIA

DE

DEPARTAMENT
PARTICIPACIÓ
CIUTADANA
PRESIDÈNCIA

DE

DEPARTAMENT
PARTICIPACIÓ
CIUTADANA
PRESIDÈNCIA

DE

DEPARTAMENT
PARTICIPACIÓ
CIUTADANA
PRESIDÈNCIA

DE

DEPARTAMENT
PARTICIPACIÓ
CIUTADANA
PRESIDÈNCIA

DE
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10-11-15

JUSTIFICACIÓ
BESTRETA CAIXA FIXA

J2015/240 Despeses de scr. técn. PC. i
Presidència

DIVERSOS
SEGONS
RELACIÓ ADJUNTA

229,58

10-11-15

NOMENAMENT
REPRESENTANTS

Nomenar com a instructora del procediment pel
reintegrament parcial de la bestreta i pèrdua
parcial del dret de la subv. a la Assoc.
Pers.Majors del Port de Pollença per al 2014.

SRA. Mª MONSERRAT
B.

0

10-11-15

RECONEIXER
OBLIGACIÓ

Q/2015/2690 Despeses de promoció social i
associacionisme al 2015.

DISTRIBUCIONES
UNIVERSAL
MALLORCA, SL

229,75

12-11-15

RECONEIXER
OBLIGACIÓ

Q/2015/2697 Despeses de Promoció social i
Assoc. per 2015.

COMERCIAL BORDOY,
SL

26,4

13-11-15

RECONEIXER
OBLIGACIÓ

Q/2015/2705 Despeses de Gabinet de Premsa

CANON ESPAÑA, SA

572,73

13-11-15

RECONEIXER
OBLIGACIÓ

Q/2015/2706
Institucionals.

JBC

2411,5

13-11-15

RECONEIXER
OBLIGACIÓ

Q/2015/2707 D espeses de secretaria general

CANON ESPAÑA, SA

33,06

13-11-15

RECONEIXER
OBLIGACIÓ

Q/2015/2708 Despeses de la Assessoria Juridica

DIVERSOS
SEGONS
RELACIO ADJUNTA

122,64

13-11-15

RECONEIXER
OBLIGACIÓ

Q/2015/2709 Despeses Diada de Mallorca

HEXEL BALEAR, SL

363

13-11-15

RECONEIXER
OBLIGACIÓ

Q/2015/2710 Despeses de secretaria tècnica

DIVERSOS
SEGONS
RELACIO ADJUNTA

594,8

13-11-15

RECONEIXER
OBLIGACIÓ

Fact. de subministrament de material de juny
relatives al serv de manteniment d'edificis i
instal·lacions i mesures d'eficiència energètica a
Raixa.

FERROVIAL
SERVICIOS, SA

102,72

16-11-15

INCLUSIÓ
NÒMINA
DESPESES
QUILOMETRATGE

Despeses de juliol, agost i octubre de 2015.

ASM

122,95

16-11-15

INCLUSIÓ
NÒMINA
DESPESES
QUILOMETRATGE

Despeses d'octubre de 2015

J. A. R.

71,08

I

I

I

I

I
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I

I
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17-11-15

COMPENSACIÓ HORES
FORMACIÓ

Curs: "Administració electrónica:
electrónica i DNI electrónic"

17-11-15

APROVACIÓ INICI EXP.
CONTRACTACIÓ

17-11-15

signatura

CLLE

0

C.del subministrament de l'equip de megafonia
para Raixa.

SCR. TÉCNICA DE P.C.
I PRESIDENCIA

0

APROVACIÓ INICI EXP.
CONTRACTACIÓ

C.del subministrament de l'equip d'Equip de
videoproyecció para Raixa.

SCR. TÈCNICA DE PC. I
PRESIDÈNCIA

0

17-11-15

RECONEIXER
OBLIGACIÓ

Fact. corresponent al 1-10 de setembre de 2015
relatiu al servei de fotografia.

MRS

217,8

17-11-15

RECONEIXER
OBLIGACIÓ

Fact. corresponent a setembre de 2015 per
pròrroga del servei de manteniment i conservació
dels jardins de Raixa.

MELCHOR MASCARO,
SAU

5204,51

17-11-15

RECONEIXER
OBLIGACIÓ

Q/2015/2719 D espeses del centre sociocultural
d'Inca per 2015.

COMERCIAL BORDOY,
SL

35,2

18-11-15

COMPENSACIÓ HORES
FORMACIÓ

Curs:"Contracte sobre aspectes práctics de la
contractació"

SRA.
MARIA
MONSERRAT B.

0

12-11-15

RECONEIXER
OBLIGACIÓ

Despeses de l'Assessoria Jurídica. Fact. núm
841504637de 8/3/2015

CANON ESPAÑA SA

334,2

13-11-15

RECONEIXER
OBLIGACIÓ

Q/2015/2704 Despeses del Parc Mòbil.

DISTRIBUCIONES
UNIVERSAL MALLORCA
SL

59,08

13-11-15

RECONEIXER
OBLIGACIÓ

Fact. corresponent a les hores de juny relatives
al serv de manteniment d'edificis i instal·lacions i
mesures d'eficiència energètica a Raixa.

FERROVIAL
SERVICIOS, SA

1368,51

18-11-15

RECONEIXER
OBLIGACIÓ

Ftres. corresponents a setembre relatiu al servei
de la Procuradora dels Tribunals del CdM.

MLL.VS

837,3

19-11-15

RECONEIXER
OBLIGACIÓ

I liquidar l'obligació. Manteniment de la Linea 2

AULAS DE LA 3ªEDAD
DE MONTESION

39,2

19-11-15

RECONEIXER
OBLIGACIÓ

Q/2015/2742 Despeses de Promoció Social i
Assoc. 2015

DI7, SL

3073,4

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

DEPARTAMENT
PARTICIPACIÓ
CIUTADANA
PRESIDÈNCIA

DE

DEPARTAMENT
PARTICIPACIÓ
CIUTADANA
PRESIDÈNCIA

DE

DEPARTAMENT
PARTICIPACIÓ
CIUTADANA
PRESIDÈNCIA

DE

DEPARTAMENT
PARTICIPACIÓ
CIUTADANA
PRESIDÈNCIA

DE

DEPARTAMENT
PARTICIPACIÓ
CIUTADANA
PRESIDÈNCIA

DE

DEPARTAMENT
PARTICIPACIÓ
CIUTADANA
PRESIDÈNCIA

DE

DEPARTAMENT
PARTICIPACIÓ
CIUTADANA
PRESIDÈNCIA

DE

DEPARTAMENT
PARTICIPACIÓ
CIUTADANA
PRESIDÈNCIA

DE

DEPARTAMENT
PARTICIPACIÓ
CIUTADANA
PRESIDÈNCIA

DE

DEPARTAMENT
PARTICIPACIÓ
CIUTADANA
PRESIDÈNCIA

DE

DEPARTAMENT
PARTICIPACIÓ
CIUTADANA
PRESIDÈNCIA

DE

DEPARTAMENT
PARTICIPACIÓ
CIUTADANA
PRESIDÈNCIA

DE

DEPARTAMENT
PARTICIPACIÓ
CIUTADANA
PRESIDÈNCIA

DE
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19-11-15

RECONEIXER
OBLIGACIÓ

Lloguer del Centre sociocultural de Manacor
corresponent a octubre de 2015.

CNS

2159,83

19-11-15

RECONEIXER
OBLIGACIÓ

Consum d'electricitat del Centre Sociocultural de
Manacor (LOT5)

ENDESA
SAU

24-11-15

COMPENSACIÓ HORES
FORMACIÓ

Curs: "Jornada sobre
contractació". 12hr.

MA.VJ

0

25-11-15

RECONEIXER
OBLIGACIÓ

Q/2015/2795
Institucionals.

JBC

848

25-11-15

RECONEIXER
OBLIGACIÓ

Q/2015/2794 Despeses de Raixa.

ALMACENES
FEMENIAS, SA

8,52

25-11-15

RECONEIXER
OBLIGACIÓ

Q/2015/2796 Despeses de l'Oficicna Jurídica

CANON ESPAÑA, SA

214,17

25-11-15

RECONEIXER
OBLIGACIÓ

Q/2015/2798 Despeses de secretaria Gral

DIVERSOS
SEGONS
RELACIÓ ADJUNTA

245,3

25-11-15

RECONEIXER
OBLIGACIÓ

Q/2015/2799 Despeses de secretaria técnica de
P.C. i Presidència.

DIVERSOS
SEGONS
RELACIO ADJUNTA

1598,73

25-11-15

APROVACIÓ
LIQUIDACIÓ

Servei maneig i manteniment dels gegants del
CdM del 6 de setembre de 2013 a 6 sept. de
2015.

SR. JOAN BERGA C.

0

27-11-15

RECONEIXER
OBLIGACIÓ

Promoció sociocultural. Lloguer de local (LINIA 1)
i manteniment de l'entitat (LINIA 2)

ASSOC. TEMPS D'OCI

8200

23-11-15

RECONEIXER
OBLIGACIÓ

Despeses de secretaria general.

CANON ESPAÑA, SA

196,48

30-11-15

RECONEIXER
OBLIGACIÓ

Fact. corresponent a octubre.del servei de
manteniment i conservació dels jardins de Raixa.

MELCHOR
SAU

5204,51

30-11-15

RECONEIXER
OBLIGACIÓ

Despeses de l'Assessoria Jurídica

CANON ESPAÑA, SA

I

ENERGIA,

57,17

I

aspectes

pràctics

de

relacions

I

Despeses

I

I

I

I

I

I

I

I

MASCARO

I

I

167,1

DEPARTAMENT
PARTICIPACIÓ
CIUTADANA
PRESIDÈNCIA

DE

DEPARTAMENT
PARTICIPACIÓ
CIUTADANA
PRESIDÈNCIA

DE

DEPARTAMENT
PARTICIPACIÓ
CIUTADANA
PRESIDÈNCIA

DE

DEPARTAMENT
PARTICIPACIÓ
CIUTADANA
PRESIDÈNCIA

DE

DEPARTAMENT
PARTICIPACIÓ
CIUTADANA
PRESIDÈNCIA

DE

DEPARTAMENT
PARTICIPACIÓ
CIUTADANA
PRESIDÈNCIA

DE

DEPARTAMENT
PARTICIPACIÓ
CIUTADANA
PRESIDÈNCIA

DE

DEPARTAMENT
PARTICIPACIÓ
CIUTADANA
PRESIDÈNCIA

DE

DEPARTAMENT
PARTICIPACIÓ
CIUTADANA
PRESIDÈNCIA

DE

DEPARTAMENT
PARTICIPACIÓ
CIUTADANA
PRESIDÈNCIA

DE

DEPARTAMENT
PARTICIPACIÓ
CIUTADANA
PRESIDÈNCIA

DE

DEPARTAMENT
PARTICIPACIÓ
CIUTADANA
PRESIDÈNCIA

DE
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30-11-15

RECONEIXER
OBLIGACIÓ

Rslc. per fact. corresponent a octubre del
contracte de transport de gegants del CIM.

TRANSPORTES NAVIO,
SL

302,02

30-11-15

RECONEIXER
OBLIGACIÓ

Q/2015/2832 Despeses de l'Assessoria Jurídica

CANON ESPAÑA, SA

40,81

1-12-15

RECTIFICAR
RESOLUCIÓ

La J/2015/230 ha de ser la J/2015/262

DIVERSOS
SEGONS
RELACIÓ ADJUNTA

208,54

3-12-15

INCLUSIÓ
NÒMINA
DESPESES
QUILOMETRATGE

Quilometratge de novembre (96km)

SR. J.A.B.

23,05

23-11-15

RECONEIXER
OBLIGACIÓ

Q/2015/2773 Despeses del Centre Sociocultural
de Manacor per 2015.

COMERCIAL BORDOY,
SL

110

1-12-15

RECONEIXER
OBLIGACIÓ

Quota de desembre dels grups polítics.

PP; PSIB-PSOE; MÉS
PER
MALLORCA;
PODEM MALLORCA; EL
PI-PROPOSTA PER LES
ILLES I GRUP POLÍTIC
CIUDADANOS.

2031996

3-12-15

INCLUSIÓ
NÒMINA
DESPESES
QUILOMETRATGE

Quilometratge de novembre (154km)

C.E.F.

36,98

3-12-15

APROVAR EXPEDIENT
CONTRACTACIÓ

C.subministrament
(parenòstics).

INFORAIGUER
SOCIETAT
COOPERATIVA.

11996,4

4-12-15

RECONEIXER
OBLIGACIÓ

Fact. de juliol 2015 pel servei de manteniment i
conservació dels jardins de Raixa.

MELCHOR
SAU

2468,94

4-12-15

RECONEIXER
OBLIGACIÓ

Fact. de subministrament
corresponent a l'agost 2015

material

FERROVIAL
SERVICIOS, SA

563,18

4-12-15

RECONEIXER
OBLIGACIÓ

Fact. relativa a les hores realitzades a Raixa
corresponent a l'agost 2015.

FERROVIAL
SERVICIOS, SA

1510,08

4-12-15

RECONEIXER
OBLIGACIÓ

Q/2015/2856 Despeses del centre sociocultural
d'Inca.

COMUNIDAD
DE
PROPIETARIOS BISBE
LLOMPART

86,5

I

I

I

I

I

I

I

de

3000

almanacs

I

MASCARÓ

I

de

I

I

I

DEPARTAMENT
PARTICIPACIÓ
CIUTADANA
PRESIDÈNCIA

DE

DEPARTAMENT
PARTICIPACIÓ
CIUTADANA
PRESIDÈNCIA

DE

DEPARTAMENT
PARTICIPACIÓ
CIUTADANA
PRESIDÈNCIA

DE

DEPARTAMENT
PARTICIPACIÓ
CIUTADANA
PRESIDÈNCIA

DE

DEPARTAMENT
PARTICIPACIÓ
CIUTADANA
PRESIDÈNCIA

DE

DEPARTAMENT
PARTICIPACIÓ
CIUTADANA
PRESIDÈNCIA

DE

DEPARTAMENT
PARTICIPACIÓ
CIUTADANA
PRESIDÈNCIA

DE

DEPARTAMENT
PARTICIPACIÓ
CIUTADANA
PRESIDÈNCIA

DE

DEPARTAMENT
PARTICIPACIÓ
CIUTADANA
PRESIDÈNCIA

DE

DEPARTAMENT
PARTICIPACIÓ
CIUTADANA
PRESIDÈNCIA

DE

DEPARTAMENT
PARTICIPACIÓ
CIUTADANA
PRESIDÈNCIA

DE

DEPARTAMENT
PARTICIPACIÓ
CIUTADANA
PRESIDÈNCIA

DE

DEPARTAMENT
PARTICIPACIÓ
CIUTADANA
PRESIDÈNCIA

DE
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4-12-15

RECONEIXER
OBLIGACIÓ

Q/2015/2857
Despeses
sociocultural 2015

4-12-15

RECONEIXER
OBLIGACIÓ

3-12-15

de

promocio

DISTRIBUCIONES
UNIVERSAL
MALLORCA, SL

111,47

Fact. relativa a les hores realitzades a Raixa
corresponent al juliol 2015.

FERROVIAL
SERVICIOS, SA

4742,67

RECONEIXER
OBLIGACIÓ

Q/2015/2865Despeses de Raixa (cossiols)

JSC

1009,14

9-12-15

RECONEIXER
OBLIGACIÓ

Q/2015/2884 Despeses d'aigua corresponent a
novembre de l'Oficina Jurídica.

MANANTIAL DE SALUT,
SL

20

9-12-15

RECONEIXER
OBLIGACIÓ

Q/2015/2883 Despeses d'aigua a novembre de
la secretaria técnica.

MANANTIAL DE SALUT,
SA

131,82

9-12-15

RECONEIXER
OBLIGACIÓ

Q/2015/2885 Despeses de l'Assessoria Juridica.
(Nvo baremo de daños)

EDITORIAL ARANZADI,
SA

36,25

30-11-15

RECONEIXER
OBLIGACIÓ

Q/2015/2833 Despeses de secretaria técnica

DIVERSOS
SEGONS
RELACIÓ ADJUNTA

242,87

2-12-15

JUSTIFICACIÓ
BESTRETA CAIXA FIXA

Q/2015/264 Bestreta a favor d'Òrgans de Govern

DIVERSOS
SEGONS
RELACIO ADJUNTA

1205,84

3-12-15

RECTIFICAR
RESOLUCIÓ

On diu J/2015/210 ha de dir J/2015/266

DIVERSOS
SEGONS
RELACIO ADJUNTA

1486,59

3-12-15

RECONEIXER
OBLIGACIÓ

Q/2015/2862 Despeses d'Assessoria Jurídica

AGS

300

3-12-15

RECONEIXER
OBLIGACIÓ

Despeses de lloguer de fotocopiadora. Secretaria
técnica de Presidència

CANON ESPAÑA, SA

334,2

4-12-15

RECONEIXER
OBLIGACIÓ

Despeses de l'Assessoria Jurídica (taxació de
costes)

SR.
JOAN
MASSOT

2891,79

4-12-15

JUSTIFICACIÓ
BESTRETA CAIXA FIXA

J/2015/270 Despeses
Presidència

DIVERSOS
SEGONS
RELACIO ADJUNTA

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

FONT

I

I

de

secretaria

de

279,68

DEPARTAMENT
PARTICIPACIÓ
CIUTADANA
PRESIDÈNCIA

DE

9-12-15

RECTIFICAR
RESOLUCIÓ

On diu J/2015/235 ha de dir J/2015/272

DIVERSOS
SEGONS
RELACIO ADJUNTA

315,85

DEPARTAMENT
PARTICIPACIÓ
CIUTADANA
PRESIDÈNCIA

DE

9-12-15

RECONEIXER
OBLIGACIÓ

Despeses de Raixa

ENDESA ENERGIA SAU

2099,33

DEPARTAMENT
PARTICIPACIÓ
CIUTADANA
PRESIDÈNCIA

DE

17-11-15

RECONEIXER
OBLIGACIÓ

Despeses de lloguer de fotocopiadora i fax
de Gabinet de Premsa.

CANON ESPAÑA, SA

166,58

DEPARTAMENT
PARTICIPACIÓ
CIUTADANA
PRESIDÈNCIA

DE

3-12-15

RECONEIXER
OBLIGACIÓ

Despeses de lloguer de fotocopiadora. Gabinet
de Premsa

CANON ESPAÑA, SA

166,58

DEPARTAMENT DE
TERRITORI
I
INFRAESTRUCTURES

1-10-15

AUTORITZACIÓ
DESPLAÇAMENT

DE LA CONSELLERA EXECUTIVA DE
TERRITORI I INFRAESTRUCTURES AL "IX
ENCUENTRO NACIONAL DE GESTORES DE
PATRIMONIO CULTURAL MUNDIAL 2015

M.G.R

DEPARTAMENT DE
TERRITORI
I
INFRAESTRUCTURES

9-11-15

RECONEIXEMENT
CÒMPUT
HORES
FORMACIÓ

PER TEMPS EFECTIU DE TREBALL.24H

A.P.G

DEPARTAMENT DE
TERRITORI
I
INFRAESTRUCTURES

12-11-15

RECONEIXEMENT
CÒMPUT
HORES
FORMACIÓ

PER TEMPS EFECTIU DE TREBALL.23H

F.S.M

DEPARTAMENT DE
TERRITORI
I
INFRAESTRUCTURES

10-11-15

EXPEDICIÓ
DOCUMENT
EQUIVALENT

NÚM.EXP.004153/2015

J.V.T

DEPARTAMENT DE
TERRITORI
I
INFRAESTRUCTURES

11-11-15

ALTRES

PERMÍS PER DUR A TERME UNA ACTIVITAT
NO PERMANENT. " 17 RALLYE DIJOUS BO"

PEÑA
AUTOMOVILÍSTICA
SLICK QUEMADO

DEPARTAMENT DE
TERRITORI
I
INFRAESTRUCTURES

13-11-15

DENEGACIÓ CÈDULES
HABITABILITAT

NÚM.EXP.004160/2015

BANCO
NOSTRUM SA

DEPARTAMENT DE
TERRITORI
I
INFRAESTRUCTURES

16-11-15

DENEGACIÓ CÈDULES
HABITABILITAT

NÚM.EXP.004165/2015

SAREB SA

DEPARTAMENT DE
TERRITORI
I
INFRAESTRUCTURES

16-11-15

DENEGACIÓ CÈDULES
HABITABILITAT

NÚM.EXP.004377/2015

BUILDINGCENTER SAU

DEPARTAMENT DE
TERRITORI
I
INFRAESTRUCTURES

16-11-15

DENEGACIÓ CÈDULES
HABITABILITAT

NÚM.EXP.00481/2015

MARTORELL
COMPANY,SL

132

I

I

I

I

MARE

DEPARTAMENT DE
TERRITORI
I
INFRAESTRUCTURES

16-11-15

DENEGACIÓ CÈDULES
HABITABILITAT

NÚM.EXP.004253/2015

E.G.D

DEPARTAMENT DE
TERRITORI
I
INFRAESTRUCTURES

16-11-15

DENEGACIÓ CÈDULES
HABITABILITAT

NÚM.EXP.004163/2015

SAREB SA

DEPARTAMENT DE
TERRITORI
I
INFRAESTRUCTURES

16-11-15

JUSTIFICACIÓ
BESTRETA CAIXA FIXA

DEL DEPARTAMENT D'URBANISME
TERRITORI-J/2015/242-(11/2015)

DEPARTAMENT DE
TERRITORI
I
INFRAESTRUCTURES

12-11-15

AUTORITZACIÓ OBRES
LITORAL

NÚM.EXP.AL-2015/074

MR.A.E

DEPARTAMENT DE
TERRITORI
I
INFRAESTRUCTURES

17-11-15

ALTRES

PERMÍS PER DUR A TERME UNA ACTIVITAT
NO
PERMANENT."II
CLÀSSIC
DE
REGULARITAT D'HIVERN". DIA 28/11/15

D.F.M

DEPARTAMENT DE
TERRITORI
I
INFRAESTRUCTURES

9-11-15

CONCESSIÓ CÈDULES
HABITABILITAT

NÚM.CÉD.004625/2015
004649/2015

VARIS

DEPARTAMENT DE
TERRITORI
I
INFRAESTRUCTURES

10-11-15

CONCESSIÓ CÈDULES
HABITABILITAT

NÚM.CÉD.004650/2015 A004676/2015

VARIS

DEPARTAMENT DE
TERRITORI
I
INFRAESTRUCTURES

11-11-15

CONCESSIÓ CÈDULES
HABITABILITAT

NÚM.CÉD.004677/2015 A 004695/2015

VARIS

DEPARTAMENT DE
TERRITORI
I
INFRAESTRUCTURES

12-11-15

CONCESSIÓ CÈDULES
HABITABILITAT

NÚM.CÉD.004696/2015 A 004732/2015

VARIS

DEPARTAMENT DE
TERRITORI
I
INFRAESTRUCTURES

13-11-15

CONCESSIÓ CÈDULES
HABITABILITAT

NÚM.CÉD. 004733/2015 A 004754/2015

VARIS

DEPARTAMENT DE
TERRITORI
I
INFRAESTRUCTURES

17-11-15

DENEGACIÓ CÈDULES
HABITABILITAT

EXP.004244/2015

BUILDINGCENTER SAU

DEPARTAMENT DE
TERRITORI
I
INFRAESTRUCTURES

18-11-15

APROVAR FACTURES
ADO

DEL SERVEI D'URBANISME (15110) AMB EL
NÚM DE RELACIÓ Q/2015/2736

INTERVENCIÓ
GENERAL/VARIS

DEPARTAMENT DE
TERRITORI
I
INFRAESTRUCTURES

19-11-15

DENEGACIÓ CÈDULES
HABITABILITAT

EXP.004297/2015

J.V.C

133

A

I

NÚM.CÉD

INTERVENCIÓ
GENERAL

2769,6

1780,77

DEPARTAMENT DE
TERRITORI
I
INFRAESTRUCTURES

18-11-15

INFORME SÒL RUSTIC

NÚM.EXP.000158/2014-HLSR

M.O.Q

DEPARTAMENT DE
TERRITORI
I
INFRAESTRUCTURES

18-11-15

INFORME SÒL RUSTIC

NÚM.EXP.000108/2015-HLSR

L.G.P

DEPARTAMENT DE
TERRITORI
I
INFRAESTRUCTURES

18-11-15

INFORME SÒL RUSTIC

NÚM.EXP.000106/2015-HLSR

LD.T.R

DEPARTAMENT DE
TERRITORI
I
INFRAESTRUCTURES

18-11-15

INFORME SÒL RUSTIC

NÚM.EXP.000136/2014-HLSR

H.R

DEPARTAMENT DE
TERRITORI
I
INFRAESTRUCTURES

18-11-15

INFORME SÒL RUSTIC

NÚM.EXP.000104/2015-HLSR

J.M.C

DEPARTAMENT DE
TERRITORI
I
INFRAESTRUCTURES

18-11-15

INFORME SÒL RUSTIC

NÚM.EXP.000102/2015-HLSR

F.C.S

DEPARTAMENT DE
TERRITORI
I
INFRAESTRUCTURES

18-11-15

INFORME SÒL RUSTIC

NÚM.EXP.000033/2015-HLSR

R.O.C

DEPARTAMENT DE
TERRITORI
I
INFRAESTRUCTURES

18-11-15

ALTRES

INTERÈS GRAL NÚM.EXP.000013/2015-XIG

M.G.J.J

DEPARTAMENT DE
TERRITORI
I
INFRAESTRUCTURES

18-11-15

ALTRES

INTERÈS GRAL.NÚM.EXP.000019/2015-XIG

R.S.G

DEPARTAMENT DE
TERRITORI
I
INFRAESTRUCTURES

18-11-15

ALTRES

INTERÈS GRAL.NÚM.EXP.000047/2015-XIG

A.S.P

DEPARTAMENT DE
TERRITORI
I
INFRAESTRUCTURES

18-11-15

ALTRES

INTERÈS GRAL.NÚM.EXP.000092/2014-XIG

B.J.O

DEPARTAMENT DE
TERRITORI
I
INFRAESTRUCTURES

18-11-15

ALTRES

INTERÈS GRAL.NÚM.EXP.000048/2015-XIG

P.A

DEPARTAMENT DE
TERRITORI
I
INFRAESTRUCTURES

18-11-15

INFORME SÒL RUSTIC

NÚM.EXP.000054/2015-HLSR

PJ.P.V

134

DEPARTAMENT DE
TERRITORI
I
INFRAESTRUCTURES

18-11-15

INFORME SÒL RUSTIC

NÚM.EXP.000091/2015-HLSR

AI.T.P

DEPARTAMENT DE
TERRITORI
I
INFRAESTRUCTURES

18-11-15

INFORME SÒL RUSTIC

NÚM.EXP.000087/2015-HLSR

K.H

DEPARTAMENT DE
TERRITORI
I
INFRAESTRUCTURES

18-11-15

INFORME SÒL RUSTIC

NÚM.EXP.00011/2015-HLSR

IDAKAY PROJECT SL

DEPARTAMENT DE
TERRITORI
I
INFRAESTRUCTURES

18-11-15

INFORME SÒL RUSTIC

NÚM.EXP.000037/2015-HLSR

A.O.C

DEPARTAMENT DE
TERRITORI
I
INFRAESTRUCTURES

18-11-15

INFORME SÒL RUSTIC

NÚM.EXP.000049/2015-HLSR

W.C

DEPARTAMENT DE
TERRITORI
I
INFRAESTRUCTURES

18-11-15

INFORME SÒL RUSTIC

NÚM.EXP¿000050/2015-HLSR

C.M.R

DEPARTAMENT DE
TERRITORI
I
INFRAESTRUCTURES

23-11-15

AUTORITZACIÓ OBRES
LITORAL

NUM.EXP.AL-2015/083

S.J

DEPARTAMENT DE
TERRITORI
I
INFRAESTRUCTURES

18-11-15

ALTRES

INTERÈS GRAÑ.NÚM.EXP.000055/2015-XIG

ENDESA
DISTRIBUCIÓN
ELECTRICA SLU

DEPARTAMENT DE
TERRITORI
I
INFRAESTRUCTURES

18-11-15

ALTRES

INTERÈS GRAL.NÚM.EXP.000059/2015-XIG

OPTIMIZACION
GESTION
MARKETING SL

DEPARTAMENT DE
TERRITORI
I
INFRAESTRUCTURES

18-11-15

ALTRES

INTERÈS GRAL.NÚM.EXP.000038/2015-XIG

ENDESA
DISTRIBUCIÓN
ELECTRICA SLU

DEPARTAMENT DE
TERRITORI
I
INFRAESTRUCTURES

18-11-15

ALTRES

INTERÈS GRAL.NÚM.EXP.000052/2015-XIG

A.B.S

DEPARTAMENT DE
TERRITORI
I
INFRAESTRUCTURES

18-11-15

ALTRES

INTERÈS GRAL.NÚM.EXP.000049/2015-XIG

SA CORRATJA
PUJOL,SL

DEPARTAMENT DE
TERRITORI
I
INFRAESTRUCTURES

18-11-15

ALTRES

INTERÈS GRAL.NÚM.EXP.000043/2015-XIG

ADIKO REAL ESTATE
SL

135

Y
DE

DES

DEPARTAMENT DE
TERRITORI
I
INFRAESTRUCTURES

18-11-15

ALTRES

INTERÈS GRAL.NÚM.EXP.000028/2015-XIG

B.E

DEPARTAMENT DE
TERRITORI
I
INFRAESTRUCTURES

19-11-15

ALTRES

CORRECCIÓ D'ERROR MATERIAL EN LA
RESOLUCIÓ
DICTADA
EL
23/10/15.EXP.000125/2009-XIG

INSTALACIONS
ELECTRICAS
ROSCAM,SL

DEPARTAMENT DE
TERRITORI
I
INFRAESTRUCTURES

18-11-15

INFORME SÒL RUSTIC

NÚM.EXP.000060/2015-HLSR

P.M.V

DEPARTAMENT DE
TERRITORI
I
INFRAESTRUCTURES

24-11-15

AUTORITZACIÓ OBRES
LITORAL

NÚM.EXP.AL-2015/087

RIVILON SL

DEPARTAMENT DE
TERRITORI
I
INFRAESTRUCTURES

24-11-15

AUTORITZACIÓ OBRES
LITORAL

NÚM.EXP.AL-2015/084

S.J

DEPARTAMENT DE
TERRITORI
I
INFRAESTRUCTURES

24-11-15

AUTORITZAR
DISPOSAR
DESPESA

DEL CONTRACTE MENOR DE PRESTACIÓ
DELS SERVEIS DE REDACCIÓ D'UN ESTUDI
PRELIMINAR PER A LA REDACCIÓ D'UNES
DIRECTRIUS
DEL
PAISATGE
A
MALLORCA.EXP.123/2015-OT

MB.R./INTERVENCIÓ
GENERAL

DEPARTAMENT DE
TERRITORI
I
INFRAESTRUCTURES

16-11-15

CONCESSIÓ CÈDULES
HABITABILITAT

NÚM.CÉD.004755/2015 A 004805/2015

VARIS

DEPARTAMENT DE
TERRITORI
I
INFRAESTRUCTURES

17-11-15

CONCESSIÓ CÈDULES
HABITABILITAT

NÚM.CÉD.004806/2015 A 004817/2015

VARIS

DEPARTAMENT DE
TERRITORI
I
INFRAESTRUCTURES

19-11-15

CONCESSIÓ CÈDULES
HABITABILITAT

NÚM.CÉD.004818/2015 A 004836/2015

VARIS

DEPARTAMENT DE
TERRITORI
I
INFRAESTRUCTURES

20-11-15

CONCESSIÓ CÈDULES
HABITABILITAT

NÚM.CÉD.004839/2015 A 004919/2015

VARIS

DEPARTAMENT DE
TERRITORI
I
INFRAESTRUCTURES

24-11-15

ALTRES

PERMÍS PER DUR A TERME UNA ACTIVITAT
NO PERMANENT. " VI RALLY T.R.LLUBI
CONSERVAS ROSSELLO"

ESCUDERIA
BALEAR

DEPARTAMENT DE
TERRITORI
I
INFRAESTRUCTURES

24-11-15

DENEGACIÓ CÈDULES
HABITABILITAT

NÚM.EXP.004378/2015

BUILDINGCENTER SAU

136

I
UNA

9559

TR

DEPARTAMENT DE
TERRITORI
I
INFRAESTRUCTURES

24-11-15

DENEGACIÓ CÈDULES
HABITABILITAT

NÚM.EXP.004353/2015

A.F.M

DEPARTAMENT DE
TERRITORI
I
INFRAESTRUCTURES

24-11-15

DENEGACIÓ CÈDULES
HABITABILITAT

NÚM.EXP.004379/2015

BUILDINGCENTER SAU

DEPARTAMENT DE
TERRITORI
I
INFRAESTRUCTURES

24-11-15

ALTRES

RESOLUCIÓ SOBRE PERSONAL AUXILIAR
DEL DEP.TERRIT.I INF.

F.B.A/MODERNITZACIÓ
I FUNCIÓ PÚBLICA

DEPARTAMENT DE
TERRITORI
I
INFRAESTRUCTURES

26-11-15

APROVAR FACTURES
ADO

DEL
SERVEI
D'ORDENACIÓ
DEL
TERRITORI(15140) AMB EL NÚM.DE RELACIÓ
Q/2015/2808

VARIS/INTERVENCIÓ
GRAL

DEPARTAMENT DE
TERRITORI
I
INFRAESTRUCTURES

23-11-15

CONCESSIÓ CÈDULES
HABITABILITAT

NÚM.CÉD.004920/2015 A 004960/2015

VARIS

DEPARTAMENT DE
TERRITORI
I
INFRAESTRUCTURES

24-11-15

CONCESSIÓ CÈDULES
HABITABILITAT

NÚM.CÉD.004961/2015 A 004991/2015

VARIS

DEPARTAMENT DE
TERRITORI
I
INFRAESTRUCTURES

25-11-15

CONCESSIÓ CÈDULES
HABITABILITAT

NÚM.CÉD.004992/2015 A 005021/2015

VARIS

DEPARTAMENT DE
TERRITORI
I
INFRAESTRUCTURES

27-11-15

CONCESSIÓ CÈDULES
HABITABILITAT

NÚM.CÉD.005022/2015 A 005039/2015

VARIS

DEPARTAMENT DE
TERRITORI
I
INFRAESTRUCTURES

27-11-15

ALTRES

PERMÍS PER DUR A TERME UNA ACTIVITAT
NO PERMANENT."I CARRERA POPULARLUCHAMOS JUNTOS POR IZAN"

S.V.A

DEPARTAMENT DE
TERRITORI
I
INFRAESTRUCTURES

30-11-15

CONCESSIÓ CÈDULES
HABITABILITAT

NÚM.CÉD.00504/2015 A 005075/2015

VARIS

DEPARTAMENT DE
TERRITORI
I
INFRAESTRUCTURES

30-11-15

RECONEIXER
OBLIGACIÓ

A L'AJUNT. MANCOR DE LA VALL DE LA
CONV.SUBVENCIONS 2015 ADREÇADES A
LES
CORPORACIONS
LOCALS
PER
L'ADAPTAC.PLANEJAMENT URB.MUNIC.PLA
TERR.DE MCA.

AJUNTAMENT MANCOR
DE
LA
VALL/INTERVENCIÓ
GRAL.

DEPARTAMENT DE
TERRITORI
I
INFRAESTRUCTURES

30-11-15

AUTORITZACIÓ OBRES
LITORAL

NÚM.EXP.AL-2014/126

AJUNTAMENT
SALINES

137

SES

480,56

12000

DEPARTAMENT DE
TERRITORI
I
INFRAESTRUCTURES

30-11-15

RECONEIXER
OBLIGACIÓ

A
L'AJUNT.VILLAFRANCA
BONANY
CONV.SUBVENCIONS 2015 ADREÇADES A
LES CORPORAC.LOCALS DE MCA PER A
L'ADAP.PLANEJAMENT URB.MUNIC.AL PLA
TERRITORIAL

AJUNT.VILAFRANCA DE
BONANY/INTERVENCIÓ
GRAL.

DEPARTAMENT DE
TERRITORI
I
INFRAESTRUCTURES

30-11-15

AUTORITZACIÓ OBRES
LITORAL

NÚM.EXP.AL/2015/082

AJUNTAMENT
SERVERA

DEPARTAMENT DE
TERRITORI
I
INFRAESTRUCTURES

30-11-15

AUTORITZACIÓ OBRES
LITORAL

NÚM.EXP.AL-2015/086

SA BARCASSA, SL

DEPARTAMENT DE
TERRITORI
I
INFRAESTRUCTURES

30-11-15

AUTORITZAR
DISPOSAR
DESPESA

DE SUBMINISTRAMENT DE 2 CADIRES DE
DIRECCIÓ I 4 CADIRES OPERATIVES, BASAT
AMB L'ACORD MARC 1/2014 D'ADOPCIO DE
TIPUS DE SUBMINISTRAMENT DE MOBILIARI
D'OFICINA, LABORATORI I GERIÀTRIC

GRUPO FORMA
SLU/INTERVENCIÓ
GENERAL

DEPARTAMENT DE
TERRITORI
I
INFRAESTRUCTURES

30-11-15

RECONEIXER
OBLIGACIÓ

A
L'AJUNT.DE
BUGER
.CONV,DE
SUBVENCIONS 2015 ADREÇADES A LES
CORPORACIONS LOCALS DE MALLORCA
PER L'ADAPTACIO DEL PLANEJAMENT
URB.MUNICIPAL AL PLA TERRIT. DE MCA.

AJUNTAMIENTO
BUGER/INTERVENCIÓN
GRAL

DEPARTAMENT DE
TERRITORI
I
INFRAESTRUCTURES

30-11-15

RECONEIXER
OBLIGACIÓ

A L'AJUNT.DE COSTITX CONV.SUBV.2015
ADREÇADES A LES CORPORACIONS
LOCALS DE MALLORCA PER L'ADAPTACIÓ
DEL PLANEJAMENT URBANISTIC MUNICIPAL
AL PLA TERRITORIAL DE MCA.

AJUNTAMENT
COSTITX/INTERVENCIÓ
GRAL.

DEPARTAMENT
ECONOMIA
HISENDA

16-10-15

JUSTIFICACIÓ
BESTRETA CAIXA FIXA

Aprovar compte justificatiu J/2015/211

PRR

I

DEPARTAMENT
ECONOMIA
HISENDA

19-10-15

AUTORITZACIÓ
DESPLAÇAMENT

Resolució autorització desplaçament a Comisión
Bilateral Mixta Programación, Seguimiento y
Control del Convenio de Colaboración entre el
Ministerio de Fomento y el Consell de Mallorca
en Materia de Carreteras

JIMM

I

DEPARTAMENT
ECONOMIA
HISENDA

19-10-15

CESSAMENT
NOMENAMENT

I

Cessament i nomenament Ponència Tècnica
Artesania

FRF

I

DEPARTAMENT
ECONOMIA
HISENDA

19-10-15
I

ENDOSSAMENT
FACTURES ENTITATS
BANCÀRIES

Endossar factura derivada de la certificació 6 del
servei "Projecte de Conservació de la Xarxa de
Carreteres del Consell de Mallorca Zona 7"

Banco
S.A.

DEPARTAMENT
ECONOMIA
HISENDA

19-10-15

INICIAR EXPEDIENT

Iniciar expedient d'amortització anticipada
d'operacions de crèdit per fer front a l'aplicació
de l'art. 32 LO 2/2012

Veure expedient

I

DEPARTAMENT
ECONOMIA
HISENDA

20-10-15

AUTORITZACIÓ
CONTRACTE
FACTORING

Autoritzar el pagament dels crèdits derivats de la
facturació del mes de setembre de 2015 de Klüh
Linaer España SL

Bankinter S.A.

I

138

I
UNA

12000

SON

5,

1551,22

12000

17,42

Mare

Nostrum

102164,59

DEPARTAMENT
ECONOMIA
HISENDA

I

DEPARTAMENT
ECONOMIA
HISENDA

I

DEPARTAMENT
ECONOMIA
HISENDA

I

DEPARTAMENT
ECONOMIA
HISENDA

I

DEPARTAMENT
ECONOMIA
HISENDA

I

DEPARTAMENT
ECONOMIA
HISENDA

I

DEPARTAMENT
ECONOMIA
HISENDA

I

DEPARTAMENT
ECONOMIA
HISENDA

I

DEPARTAMENT
ECONOMIA
HISENDA

I

DEPARTAMENT
ECONOMIA
HISENDA

I

DEPARTAMENT
ECONOMIA
HISENDA

I

DEPARTAMENT
ECONOMIA
HISENDA

I

DEPARTAMENT
ECONOMIA
HISENDA

I

DEPARTAMENT
ECONOMIA
HISENDA

I

DEPARTAMENT
ECONOMIA
HISENDA

I

DEPARTAMENT
ECONOMIA
HISENDA

I
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21-10-15

APROVAR PROJECTE

Aprovar el Projecte de Conservació de Can
Weyler de setembre de 2012, projecte de
seguiment i designació directors obra, arqueòleg,
historiadora,
conservadora-restauradora,
responsable contracte.

Veure expedient

56872,29

21-10-15

DEVOLUCIÓ FIANÇA

Procedir a la devolució de la fiança amb carta de
pagament 320130007029

ENIX, S.L.

3650,07

21-10-15

DEVOLUCIÓ FIANÇA

Procedir a la devolució de la fiança carta de
pagament núm. 320130007766

LLRF

681,14

21-10-15

DEVOLUCIÓ FIANÇA

Devolució fiança
320140000611

Atica Balear SL

1188,33

21-10-15

DEVOLUCIÓ FIANÇA

Procedir a la devolució de la fiança carta de
pagament núm. operació 320130007821

CJJ

101,87

21-10-15

DEVOLUCIÓ FIANÇA

Procedir a la devolució de la fiança carta de
pagament 200800084892

MAC

705,16

21-10-15

DEVOLUCIÓ FIANÇA

Procedir a la devolució de la fiança carta de
pagament 320100005422

FSF

260,64

21-10-15

DEVOLUCIÓ FIANÇA

Procedir a la devolució de la fiança amb
referència de liquidació 2014/26/0003307

Inversiones Pascual S.L.

1437,05

21-10-15

DEVOLUCIÓ FIANÇA

Procedir a la devolució de la fiança referència de
liquidació 2014/26/0003555

Melia Hotels International
S.A.

683,85

21-10-15

APROVAR FACTURES
ADO

Aprovar factures ADO relació Q/2015/2535

Veure relació

213,78

21-10-15

APROVAR COMPTES
DESPESES ADO

Aprovar ADO relació factures Q/2015/2585

Veure relació

172,15

21-10-15

FRACCIONAMENT
PAGAMENT
SANCIONADOR

Concedir fraccionament sol·licitat exp.111-15SCCA-7446496

MMT

2542

22-10-15

APROVAR FACTURES
ADO

Aprovar relació factures Q/2015/2596

Veure relació

354,14

22-10-15

APROVAR COMPTES
DESPESES ADO

ADO en concepte de Comissió per aval
contractat pel Pla de Competitivitat Turística

Caixa Bank S.A.

1212,74

22-10-15

APROVAR COMPTES
DESPESES ADO

ADO en concepte de "Comissió per aval
contractat pel Pla de Competitivitat Turística"

Banc de Santander

745,64

22-10-15

APROVAR COMPTES
DESPESES ADO

ADOP en concepte de "Comissió per Aval
contractat pel Pla de Competitivitat Turística"

Caixabank S.A.

571,62

carta

de

pagament

DEPARTAMENT
ECONOMIA
HISENDA

I

DEPARTAMENT
ECONOMIA
HISENDA

I

DEPARTAMENT
ECONOMIA
HISENDA

I

DEPARTAMENT
ECONOMIA
HISENDA

I

DEPARTAMENT
ECONOMIA
HISENDA

I

DEPARTAMENT
ECONOMIA
HISENDA

I

DEPARTAMENT
ECONOMIA
HISENDA

I

DEPARTAMENT
ECONOMIA
HISENDA

I

DEPARTAMENT
ECONOMIA
HISENDA

I

DEPARTAMENT
ECONOMIA
HISENDA

I

DEPARTAMENT
ECONOMIA
HISENDA

I

DEPARTAMENT
ECONOMIA
HISENDA

I

DEPARTAMENT
ECONOMIA
HISENDA

I

DEPARTAMENT
ECONOMIA
HISENDA

I

DEPARTAMENT
ECONOMIA
HISENDA

I

DEPARTAMENT
ECONOMIA
HISENDA

I
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22-10-15

APROVAR FACTURES
ADO

Aprovar relacio factures Q/2015/2556

Veure relació

1455,35

22-10-15

APROVAR FACTURES
ADO

Aprovar relació factures Q/2015/2551

Veure relació

1311,2

22-10-15

APROVACIÓ
LIQUIDACIÓ

Aprovar la liquidació de reintegrament de la
subvenció destinada a donar suport a programes
d'activitats de caire sociocultural dirigits a les
persones majors, any 2014

Associació
Persones
Majors d'Ariany

17,26

23-10-15

AUTORITZAR
DISPOSAR
DESPESA

I
UNA

Resolució AD subministrament d'una multifunció
per la OIT de la Pça. de la Reina mitjançant
procediment de compra centralitzada

Canon España S.A.

2874,96

26-10-15

AUTORITZAR
DISPOSAR
DESPESA

I
UNA

Aprovar, autoritzar, diposar i adjudicar contracte
menor obra Projecte Conservació Ca'n Weyler

Pietra Restauración
Edificación S.L.

26-10-15

APROVAR FACTURES
ADO

Autorizar, disposar i reconeixer obligació relació
núm. Q/2015/2607

Veure relació

413,63

26-10-15

APROVAR FACTURES
ADO

Aprovar, autoritzar, disposar i reconèixer
l'obligació que es deriva de les factures relació
Q/2051/2604

Veure relació

485,9

26-10-15

ALTRES

Habilitar
l'aplicació
pressupostària
50.17223.61990 per admetre manaments de
pagament a justificar

Medi Ambient

26-10-15

DEVOLUCIÓ
INGRESSOS

Devolució ingressos indeguts

LRM

18,51

27-10-15

ENDOSSAMENT
FACTURES ENTITATS
BANCÀRIES

Endossar factura de la certificació núm.52 de
l'obra "Projecte de Conservació Integral MA-13 i
tram de la MA-13A Eix central 2011-2014"
Exp.33/10

Banco Sabadell

372987,02

27-10-15

ENDOSSAMENT
FACTURES ENTITATS
BANCÀRIES

Endossar la factura derivada de la certificació
núm.69 de l'obra "Projecte de Conservació de la
Xarxa de Carreteres del Consell de Mallorca
Zona 8" Exp.20/09

Banca March

70140,32

30-10-15

AUTORITZACIÓ
DESPLAÇAMENT

Autorització de desplaçament en comissió de
serveis DI de Turisme, Promoció Econòmica i
Artesania 2,3 i 4 novembre

MPGV

30-10-15

AUTORITZACIÓ
DESPLAÇAMENT

Autorització desplaçament comissió de serveis 24/11/15

PCO

30-10-15

AUTORITZACIÓ
DESPLAÇAMENT

Autoritzar desplaçament comissió de serveis
1/11/15-6/11/15

LAQLL

27-10-15

APROVACIÓ
LIQUIDACIÓ

Aprovar liquidació preu públic utilització
instal·lacions Poliesportiu Sant Ferran

Col·legi Sant Vicenç de
Paül

269

27-10-15

APROVACIÓ
LIQUIDACIÓ

Aprovar liquidació preu públic utilització
instal·lacions Poliesportiu Sant Ferran

Col·legi Pius XII

658

y

37013,78

DEPARTAMENT
ECONOMIA
HISENDA

I

27-10-15

APROVACIÓ
LIQUIDACIÓ

Aprovar liquidació preu
Poliesportiu Sant Ferran

DEPARTAMENT
ECONOMIA
HISENDA

I

DEPARTAMENT
ECONOMIA
HISENDA

I

DEPARTAMENT
ECONOMIA
HISENDA

I

DEPARTAMENT
ECONOMIA
HISENDA

I

DEPARTAMENT
ECONOMIA
HISENDA

I

DEPARTAMENT
ECONOMIA
HISENDA

I

utilització

Col·legi San José de la
Montaña

254

27-10-15

APROVACIÓ
LIQUIDACIÓ

Aprovar la liquidació del preu públic utilització
Poliesportiu Sant Ferran

Sociedad
Cooperativa
Educativa Manjón

331

27-10-15

APROVACIÓ
LIQUIDACIÓ

Aprovar liquidació preu
Poliesportiu Sant Ferran

Colegio
Trinidad

393

29-10-15

ENDOSSAMENT
FACTURES ENTITATS
BANCÀRIES

Acceptar l'endós i ordenar el pagament de la
factura núm E-15522 de 3/9/15 del contracte de
seervei de suport a l'organització del programa
"Jocs Esportius Escolars 2014-2015 i 2015-2016"

Banco Mare Nostrum

71388,04

29-10-15

ENDOSSAMENT
FACTURES ENTITATS
BANCÀRIES

Endossar la factura de la certificació núm.7 del
servei "Projecte de Conservació de la Xarxa de
Carreteres del Consell de Mallorca Zona 7"

Banco
S.A.

341114,78

29-10-15

FRACCIONAMENT
PAGAMENT
SANCIONADOR

Concedir el fraccionament del deute sol·licitat
infracció normativa caça exp.111-15SC-CA7450329

JOC

1202

30-10-15

MODIFICACIÓ
CRÈDITS

Aprovar l'expedient núm.4 de Modificació de
Crèdits en el pressupost de l'IEHM exercici 2015
(TR02/2015)

IEHM

30000

DEPARTAMENT
ECONOMIA
HISENDA

I

30-10-15

AUTORITZACIÓ
DESPLAÇAMENT

Autoritzar el desplaçament en comissió de
serveis de 1-4/11/2015

JMML

DIRECCIÓ INSULAR
INFRAESTRUCTURES
I MOBILITAT

9-11-15

RECONEIXER
OBLIGACIÓ

Relació de factures amb referència núm.
79/45300/20150929.

?

1892,88

DIRECCIÓ INSULAR
INFRAESTRUCTURES
I MOBILITAT

3-11-15

RECONEIXER
OBLIGACIÓ

Relació de factures de ENDESA ENERGIA, S.A.
UNIPERSONAL
amb
referència
núm.
79/45300/20150817.

?

9,51

DIRECCIÓ INSULAR
INFRAESTRUCTURES
I MOBILITAT

11-11-15

RECONEIXER
OBLIGACIÓ

Relació de factures amb referència núm.
79/45300/20150930.

?

2112,95

DIRECCIÓ INSULAR
INFRAESTRUCTURES
I MOBILITAT

13-11-15

RECONEIXER
OBLIGACIÓ

Relació de factures amb referència núm.
79/45300/20151003.

?

151,32

DIRECCIÓ INSULAR
INFRAESTRUCTURES
I MOBILITAT

13-11-15

RECONEIXER
OBLIGACIÓ

Relació de factures de DISTRIBUIDORA
ROTGER S.L. amb referència núm.
79/45300/20151005.

?

596,36

DIRECCIÓ INSULAR
INFRAESTRUCTURES
I MOBILITAT

13-11-15

AUTORITZACIÓ OBRES
CARRETERES

Permís per tancament amb pals i reixeta a la Ma3321 exp. 958/2015

Sr. J.F.H.

141

DE

públic

públic

utilització

Santísima

Mare

Nostrum

DIRECCIÓ INSULAR
INFRAESTRUCTURES
I MOBILITAT

10-11-15

AUTORITZACIÓ OBRES
CARRETERES

Permís per projecte de nova línia MT a la Ma-15
exp. 2568/2012B

ENDESA
DISTRIBUCION
ELECTRICA, SLU

DIRECCIÓ INSULAR
INFRAESTRUCTURES
I MOBILITAT

11-11-15

AUTORITZACIÓ OBRES
CARRETERES

Permís per projecte de nova línia LSMT a la Ma19 exp. 307/2014b

ENDESA
DISTRIBUCION
ELECTRICA, SL

DIRECCIÓ INSULAR
INFRAESTRUCTURES
I MOBILITAT

12-11-15

AUTORITZACIÓ OBRES
CARRETERES

Permís per tancament amb pals i reixeta a la Ma1031 exp. 528/2015

Sr. A.N.V.

DIRECCIÓ INSULAR
INFRAESTRUCTURES
I MOBILITAT

17-11-15

AUTORITZACIÓ OBRES
CARRETERES

Permís per instal·lació de fletxa indicadora a la
Ma-2100 exp. 244/2015

Sr. M.C.P.

DIRECCIÓ INSULAR
INFRAESTRUCTURES
I MOBILITAT

17-11-15

AUTORITZACIÓ OBRES
CARRETERES

Permís per col·locació de pancartes fira de la
tardor a la Ma-13 exp. 1025/2015

AJ. SA POBLA

DIRECCIÓ INSULAR
INFRAESTRUCTURES
I MOBILITAT

17-11-15

AUTORITZACIÓ OBRES
CARRETERES

Permís per recuperació de safareig a la Ma-10
exp. 815/2015

Sr. J.A.V.V.

DIRECCIÓ INSULAR
INFRAESTRUCTURES
I MOBILITAT

16-11-15

AUTORITZACIÓ OBRES
CARRETERES

Permís per legalització d'obres realitzades a la
Ma-4014 exp. 973/2015

Sra. M.G.B.

DIRECCIÓ INSULAR
INFRAESTRUCTURES
I MOBILITAT

16-11-15

AUTORITZACIÓ OBRES
CARRETERES

Permís per reteular i pavimentar a la Ma-6030
exp. 951/2015

Sr. M.M.O.

DIRECCIÓ INSULAR
INFRAESTRUCTURES
I MOBILITAT

17-11-15

RECONEIXER
OBLIGACIÓ

Relació de factures de l'Ajuntament de Palma,
amb referencia número 79/45300/2015091800

?

5140,66

DIRECCIÓ INSULAR
INFRAESTRUCTURES
I MOBILITAT

10-11-15

RECONEIXER
OBLIGACIÓ

Relació de factures de Endesa Energia, s.a.
Unipersonal,
amb
referència
número
79/45300/2015080800

?

39,15

DIRECCIÓ INSULAR
INFRAESTRUCTURES
I MOBILITAT

16-10-15

RECONEIXER
OBLIGACIÓ

Relació de factures de Endesa Energia, s.a.
Unipersonal,
amb
referència
número
79/45300/2015081500

?

91,28

DIRECCIÓ INSULAR
INFRAESTRUCTURES
I MOBILITAT

17-11-15

RECONEIXER
OBLIGACIÓ

Relació de factures, amb referència número
79/45300/2015100600

?

2688,87

DIRECCIÓ INSULAR
INFRAESTRUCTURES
I MOBILITAT

9-11-15

AUTORITZACIÓ OBRES
CARRETERES

Permís per tancament amb pals i reixeta a la Ma15 exp. 829/2015

Sr. I.L.D.
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DIRECCIÓ INSULAR
INFRAESTRUCTURES
I MOBILITAT

9-11-15

AUTORITZACIÓ OBRES
CARRETERES

Permís per col·locació de barrera al portell a la
Ma-3310 exp. 839/2015

Sr. S.V.M.

DIRECCIÓ INSULAR
INFRAESTRUCTURES
I MOBILITAT

9-11-15

AUTORITZACIÓ OBRES
CARRETERES

Permís per construcció habitatge a la Ma-2131
exp. 870/2015

Sr. J.M.R.G.

DIRECCIÓ INSULAR
INFRAESTRUCTURES
I MOBILITAT

9-11-15

AUTORITZACIÓ OBRES
CARRETERES

Permís per restauració de sínia a la Ma-2203
exp. 942/2015

Sr. J.C.M.C.

DIRECCIÓ INSULAR
INFRAESTRUCTURES
I MOBILITAT

9-11-15

AUTORITZACIÓ OBRES
CARRETERES

Permís per prolongació de mitjana existent a la
Ma-1014 exp. 881/2015

AJ. CALVIA

DIRECCIÓ INSULAR
INFRAESTRUCTURES
I MOBILITAT

11-11-15

AUTORITZACIÓ OBRES
CARRETERES

Permís per tancament de finca a la Ma-13A exp.
957/2015

Sr. A.P.F.

DIRECCIÓ INSULAR
INFRAESTRUCTURES
I MOBILITAT

10-11-15

AUTORITZACIÓ OBRES
CARRETERES

Permís per pla de senyalització tram pont Romà
de Pollença a la Ma-2200 exp. 962/2015

D.I. MEDI AMBIENT

DIRECCIÓ INSULAR
INFRAESTRUCTURES
I MOBILITAT

18-11-15

RECONEIXER
OBLIGACIÓ

Relació de factures amb referència número
79/45300/2015101300

?

1359,76

DIRECCIÓ INSULAR
INFRAESTRUCTURES
I MOBILITAT

18-11-15

RECONEIXER
OBLIGACIÓ

Relació de factures amb referència núm.
79/45300/20151015.

?

815,46

DIRECCIÓ INSULAR
INFRAESTRUCTURES
I MOBILITAT

5-11-15

RECONEIXER
OBLIGACIÓ

Relació de factures de ENDESA ENERGIA, S.A.
UNIPERSONAL
amb
referència
núm.
79/45300/20150812.

?

2,62

DIRECCIÓ INSULAR
INFRAESTRUCTURES
I MOBILITAT

9-11-15

RECONEIXER
OBLIGACIÓ

Relació de factures de ENDESA ENERGIA, S.A.
UNIPERSONAL
amb
referència
núm.
79/45300/20150811.

?

0,92

DIRECCIÓ INSULAR
INFRAESTRUCTURES
I MOBILITAT

20-11-15

RECONEIXER
OBLIGACIÓ

Relació de factures amb referència núm.
79/45300/20151018.

?

4396,29

DIRECCIÓ INSULAR
INFRAESTRUCTURES
I MOBILITAT

20-11-15

RECONEIXER
OBLIGACIÓ

Factura de BIOLINEA S.L. amb referència núm.
79/45300/20151019.

?

72,58

DIRECCIÓ INSULAR
INFRAESTRUCTURES
I MOBILITAT

11-11-15

AUTORITZACIÓ OBRES
CARRETERES

Permís per construcció d'un camp de polo a la
Ma-6014 exp. 871/2015

POLO MEDITERRANEO,
SL
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DIRECCIÓ INSULAR
INFRAESTRUCTURES
I MOBILITAT

18-11-15

AUTORITZACIÓ OBRES
CARRETERES

Permís per col·locació de pancartes a la Ma-13
exp. 1055/2015

AJ. SANTA MARIA DEL
CAMÍ

DIRECCIÓ INSULAR
INFRAESTRUCTURES
I MOBILITAT

20-11-15

AUTORITZACIÓ OBRES
CARRETERES

Permís per arreglar paret a la Ma-4012 exp.
922/2015

Sra. M.E.R.S.

DIRECCIÓ INSULAR
INFRAESTRUCTURES
I MOBILITAT

10-11-15

AUTORITZACIÓ OBRES
CARRETERES

Permís per col·locació de pancartes a la Ma1032 exp. 1008/2015

Sr. I.V.

DIRECCIÓ INSULAR
INFRAESTRUCTURES
I MOBILITAT

13-11-15

CATALOGACIÓ
VEHICLE HISTÒRIC

Catalogació de vehicle amb bastidor núm.
18A0900409

Sr. J.M.F.

DIRECCIÓ INSULAR
INFRAESTRUCTURES
I MOBILITAT

13-11-15

CATALOGACIÓ
VEHICLE HISTÒRIC

Catalogació de vehicle amb bastidor núm.
SAXXL2S1021464488

Sr. J.H.

DIRECCIÓ INSULAR
INFRAESTRUCTURES
I MOBILITAT

13-11-15

CATALOGACIÓ
VEHICLE HISTÒRIC

Catalogació de vehicle amb bastidor núm.
1582010205

Sra. K.G.

DIRECCIÓ INSULAR
INFRAESTRUCTURES
I MOBILITAT

13-11-15

CATALOGACIÓ
VEHICLE HISTÒRIC

Catalogació de vehicle amb bastidor núm.
VS5C37500J0001186

Sr. M.S.A.

DIRECCIÓ INSULAR
INFRAESTRUCTURES
I MOBILITAT

18-11-15

APROVAR EXPEDIENT
CONTRACTACIÓ

Aprovació projecte contractació clau: 14-31.0-ML

?

1140914,81

DIRECCIÓ INSULAR
INFRAESTRUCTURES
I MOBILITAT

18-11-15

APROVAR EXPEDIENT
CONTRACTACIÓ

Aprovació projecte contractació exp. clau: 15-270-RF

?

1224060,58

DIRECCIÓ INSULAR
INFRAESTRUCTURES
I MOBILITAT

23-11-15

RECONEIXER
OBLIGACIÓ

Relació
de
factures
79/45300/2015101700

?

2083,58

DIRECCIÓ INSULAR
INFRAESTRUCTURES
I MOBILITAT

17-11-15

RECONEIXER
OBLIGACIÓ

Factura número E25/1681/489/0

?

142,48

DIRECCIÓ INSULAR
INFRAESTRUCTURES
I MOBILITAT

12-11-15

RECONEIXER
OBLIGACIÓ

Relació de factures de ENDESA ENERGIA, S.A.
UNIPERSONAL
amb
referència
79/45300/2015082700

?

20619,42

DIRECCIÓ INSULAR
INFRAESTRUCTURES
I MOBILITAT

10-11-15

RECONEIXER
OBLIGACIÓ

Relació de factures de ENDESA ENERGIA, S.A.
UNIPERSONAL
amb
referència
79/45300/2015092300

?

14152,53

144

amb

referència

DIRECCIÓ INSULAR
INFRAESTRUCTURES
I MOBILITAT

20-11-15

RECONEIXER
OBLIGACIÓ

Relació de factures amb referència núm.
79/45300/20151011.

?

6453,88

DIRECCIÓ INSULAR
INFRAESTRUCTURES
I MOBILITAT

24-11-15

APROVAR EXPEDIENT
CONTRACTACIÓ

Aprovació projecte reforç del ferm Ma-10 clau:
15-30-0-RF

?

1520678,35

DIRECCIÓ INSULAR
INFRAESTRUCTURES
I MOBILITAT

17-11-15

RECONEIXER
OBLIGACIÓ

Reconeixement obligació 4ª factura exp. contrac.
5/2015

TYPSA

2083,62

DIRECCIÓ INSULAR
INFRAESTRUCTURES
I MOBILITAT

16-11-15

RECONEIXER
OBLIGACIÓ

Abonament factura 70ª certificació exp. 20/09

MELCHOR MASCARO,
SA

166599,86

DIRECCIÓ INSULAR
INFRAESTRUCTURES
I MOBILITAT

19-11-15

DESESTIMAR
SOL·LICITUD

Desestimació reclamació R.P. exp. RP 16/2013

Sra. M.N.B.

DIRECCIÓ INSULAR
INFRAESTRUCTURES
I MOBILITAT

11-11-15

RECONEIXER
OBLIGACIÓ

Reconèixer obligació factures subministrament
de vehicles exp. 1/2015-C

?

DIRECCIÓ INSULAR
INFRAESTRUCTURES
I MOBILITAT

20-11-15

INICIAR EXPEDIENT

Inici expedient contractació exp. 25/2015

?

DIRECCIÓ INSULAR
INFRAESTRUCTURES
I MOBILITAT

11-11-15

RECONEIXER
OBLIGACIÓ

Abonament factura 2ª certificació exp. 09/15

VOPSA

385106,51

DIRECCIÓ INSULAR
INFRAESTRUCTURES
I MOBILITAT

20-11-15

RECONEIXER
OBLIGACIÓ

Abonament factura 53ª certificació exp. 33/10

UTE
CONSERVACIO
INTEGRAL Ma-13

362202,47

DIRECCIÓ INSULAR
INFRAESTRUCTURES
I MOBILITAT

16-11-15

CATALOGACIÓ
VEHICLE HISTÒRIC

Catalogació vehicle històric amb núm. bastidor
VSELBHAL2AZ102416

Sr. P.B.R.

DIRECCIÓ INSULAR
INFRAESTRUCTURES
I MOBILITAT

18-11-15

RECONEIXER
OBLIGACIÓ

Abonament factura 54ª certificació exp. 35/10

ELECTROHIDRÁULICA
MANACOR, S.A.

12824,73

DIRECCIÓ INSULAR
INFRAESTRUCTURES
I MOBILITAT

24-11-15

RECONEIXER
OBLIGACIÓ

Aprovació ADO despesa finca 37 exp. CM-29
Add. 44

Sr. A.T.P.

1177,52

DIRECCIÓ INSULAR
INFRAESTRUCTURES
I MOBILITAT

16-11-15

RECONEIXER
OBLIGACIÓ

Aprovació ADO despesa finca 14 exp. 175 Add.
19

Sra. F.B.V.

5713,56
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36658,68

DIRECCIÓ INSULAR
INFRAESTRUCTURES
I MOBILITAT

24-11-15

DIRECCIÓ INSULAR
INFRAESTRUCTURES
I MOBILITAT

11-11-15

DIRECCIÓ INSULAR
INFRAESTRUCTURES
I MOBILITAT

Transport especial per la ctra. Ma-1022 exp.
1074/2015

VIAS
Y
OBRAS
PUBLICAS, SA

DEVOLUCIÓ FIANÇA

Devolució de fiança per obres exp. 08/14

ECOASFALT, SA

13-11-15

ALTRES

Citació per comparèixer al procediment:
Gasoducte Transport Primari Cas Tresorer
Manacor - Felanitx

?

DIRECCIÓ INSULAR
INFRAESTRUCTURES
I MOBILITAT

11-11-15

ALTRES

Autorització de desplaçament en comissió de
serveis grup de treball sobre vehicles històrics

Sr. G.F.D.

DIRECCIÓ INSULAR
INFRAESTRUCTURES
I MOBILITAT

11-11-15

ALTRES

Autorització de desplaçament en comissió de
serveis grup de treball sobre vehicles històrics

Sr. F.R.D.O.

DIRECCIÓ INSULAR
INFRAESTRUCTURES
I MOBILITAT

9-11-15

CERTIFICACIÓ OBRA

Aprovació certificació final obres exp. 34/2014

MATIAS
BIBILONI, SL

DIRECCIÓ INSULAR
INFRAESTRUCTURES
I MOBILITAT

9-11-15

CERTIFICACIÓ OBRA

Aprovació certificació final obra exp. 17/2014

COEXA, SA

0

DIRECCIÓ INSULAR
INFRAESTRUCTURES
I MOBILITAT

9-11-15

INICIAR EXPEDIENT

Inici expedient de contrac. exp. 2/2015-C

?

40135,7

DIRECCIÓ INSULAR
INFRAESTRUCTURES
I MOBILITAT

11-11-15

RECTIFICAR
RESOLUCIÓ

Rectificar resolució sobre adjudicació contracte
menor exp. 15M02655

ENDESA
DISTRIBUCION
ELECTRICA, SLU

DIRECCIÓ INSULAR
INFRAESTRUCTURES
I MOBILITAT

11-11-15

AUTORITZAR
DISPOSAR
DESPESA

Adjudicació de la contractació menor de servei
exp. 15M02555

CIMAR INGENIERIA, SL

DIRECCIÓ INSULAR
INFRAESTRUCTURES
I MOBILITAT

10-11-15

RECTIFICAR
RESOLUCIÓ

Esmena sol·licitud d'iniciació procediment ref. RP
37/2015

Sr. J.M.M.

DIRECCIÓ INSULAR
INFRAESTRUCTURES
I MOBILITAT

23-11-15

DEVOLUCIÓ FIANÇA

Devolució fiança definitiva exp. 22/10

AYESA

DIRECCIÓ INSULAR
INFRAESTRUCTURES
I MOBILITAT

25-11-15

AUTORITZACIÓ OBRES
CARRETERES

Permís per col·locació de cartell d'activitat a la
Ma-4012 exp. 1003/2015

Sr. J.M.O.
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AUTORITZACIÓ
ESPECIAL
CIRCULACIÓ

DE

I
UNA

ARROM

16940

5460,34

21417

1950

DIRECCIÓ INSULAR
INFRAESTRUCTURES
I MOBILITAT

25-11-15

AUTORITZACIÓ OBRES
CARRETERES

Permís per col·locació de tanca publicitària a la
Ma-19 exp. 966/2015

Sr. G.LL.F.

DIRECCIÓ INSULAR
INFRAESTRUCTURES
I MOBILITAT

24-11-15

AUTORITZACIÓ OBRES
CARRETERES

Permís per arreglar teulada a la Ma-4012 exp.
1077/2015

Sra. A.A.R.

DIRECCIÓ INSULAR
INFRAESTRUCTURES
I MOBILITAT

23-11-15

AUTORITZACIÓ OBRES
CARRETERES

Permís per obertura d'accés a la Ma-3413 exp.
1016/2015

Sra. A.G.M.

DIRECCIÓ INSULAR
INFRAESTRUCTURES
I MOBILITAT

23-11-15

AUTORITZACIÓ OBRES
CARRETERES

Permís per fer pretil per jardinera a la Ma-3331
exp. 1015/2015

Sr. D.J.

DIRECCIÓ INSULAR
INFRAESTRUCTURES
I MOBILITAT

23-11-15

AUTORITZACIÓ OBRES
CARRETERES

Permís per consolidació d'habitatge a la Ma-1110
exp. 1125/2014b

Sr. A.M.O.

DIRECCIÓ INSULAR
INFRAESTRUCTURES
I MOBILITAT

23-11-15

AUTORITZACIÓ OBRES
CARRETERES

Permís per rehabilitació d'habitatge unifamiliar a
la Ma-10 exp. 884/2015

Sra. C.V.T.

DIRECCIÓ INSULAR
INFRAESTRUCTURES
I MOBILITAT

23-11-15

AUTORITZACIÓ OBRES
CARRETERES

Permís per reforç de paret a la Ma-3422 exp.
955/2015

Sr. T.P.P.

DIRECCIÓ INSULAR
INFRAESTRUCTURES
I MOBILITAT

25-11-15

RECTIFICAR
RESOLUCIÓ

Rectificació resolució exp. DA 12/2015

Sr. V.D.S.

DIRECCIÓ INSULAR
INFRAESTRUCTURES
I MOBILITAT

26-11-15

RECONEIXER
OBLIGACIÓ

Aprovació preu just finca 36.4 exp. CM-31 Add.
38

Sra. A.B.G.A.

567,17

DIRECCIÓ INSULAR
INFRAESTRUCTURES
I MOBILITAT

11-11-15

RECONEIXER
OBLIGACIÓ

Aprovació ADO despesa finca 122 exp. CM-60
Add. 69

Sr. M.T.O.

686,35

DIRECCIÓ INSULAR
INFRAESTRUCTURES
I MOBILITAT

11-11-15

RECONEIXER
OBLIGACIÓ

Aprovació ADO despesa finca 72 exp. CM-57
Add. 21

Sr. J.N.M.

1402,56

DIRECCIÓ INSULAR
INFRAESTRUCTURES
I MOBILITAT

11-11-15

RECONEIXER
OBLIGACIÓ

Aprovació ADO despesa finca 47 exp. CM-60
Add. 64

Hereus de A.M.M.

341,93

DIRECCIÓ INSULAR
INFRAESTRUCTURES
I MOBILITAT

16-11-15

RECTIFICAR
RESOLUCIÓ

Esmena sol·licitud d'iniciació procediment ref. RP
38/2015

Sr. F.B.M.
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DIRECCIÓ INSULAR
INFRAESTRUCTURES
I MOBILITAT

16-11-15

RECTIFICAR
RESOLUCIÓ

Esmena sol·licitud d'iniciació exp. ref. RP
33/2015

Sra. M.J.N.

DIRECCIÓ INSULAR
INFRAESTRUCTURES
I MOBILITAT

10-11-15

INADMISSIÓ
SOL·LICITUD
RECURS

Inadmissió de reclamació ref. RP 20/2014

Sra. F.M.F.

DIRECCIÓ INSULAR
INFRAESTRUCTURES
I MOBILITAT

16-11-15

DESESTIMAR
SOL·LICITUD

Desestimar reclamació exp. ref. RP 38/2013

PASCUAL
ADMINISTRADORES

DIRECCIÓ INSULAR
INFRAESTRUCTURES
I MOBILITAT

18-11-15

IMPOSAR SANCIÓ PER
INFRACCIÓ

Obligació d'abonar danys exp. ES 2/2014

PERLAS ORQUIDEA, SA

DIRECCIÓ INSULAR
INFRAESTRUCTURES
I MOBILITAT

17-11-15

APROVAR PLA DE
SEGURETAT I SALUT

Aprovació P.S.S. en obres exp. 7/2015

PROHERIZ, SL

DIRECCIÓ INSULAR
INFRAESTRUCTURES
I MOBILITAT

23-11-15

INADMISSIÓ
SOL·LICITUD
RECURS

Inadmissió a tràmit reclamació ref. RP 35/2015

Sr. C.M.B.M.

DIRECCIÓ INSULAR
INFRAESTRUCTURES
I MOBILITAT

20-11-15

DESESTIMAR RECURS

Desestimació de recurs contenciós exp. RP
28/2013-LS

Sra. T.P.R.

DIRECCIÓ INSULAR
INFRAESTRUCTURES
I MOBILITAT

23-11-15

ADJUDICACIÓ
EXPEDIENT
CONTRACTACIÓ

Adjudicació contracte menor de servei exp.
15M02655

ENDESA
DISTRIBUCION
ELECTRICA, SLU

19548,58

DIRECCIÓ INSULAR
INFRAESTRUCTURES
I MOBILITAT

24-11-15

RECONEIXER
OBLIGACIÓ

Obligació d'abonament interessos derivats exp.
RP 26/2012

MUTUA
MADRILEÑA
AUTOMOVILISTICA

253,58

DIRECCIÓ INSULAR
INFRAESTRUCTURES
I MOBILITAT

25-11-15

DEVOLUCIÓ FIANÇA

Devolució de fiança definitiva exp. 27/10

CONSULTORS
D'ENGINYERIA
URBANISME, SL

2980

DIRECCIÓ INSULAR
INFRAESTRUCTURES
I MOBILITAT

17-11-15

RECONEIXER
OBLIGACIÓ

Abonament factura 2ª certificació exp. 33/14

UTE ROTONDA SON
REUS

DIRECCIÓ INSULAR
INFRAESTRUCTURES
I MOBILITAT

25-11-15

INICI PROCEDIMENT
ADMINISTRATIU

Incoació procediment ref. ES 26/2015

SERFOAG, SL

DIRECCIÓ INSULAR
INFRAESTRUCTURES
I MOBILITAT

19-11-15

RECONEIXEMENT
CÒMPUT
HORES
FORMACIÓ

Reconeixement hores de formació per temps
efectiu de treball Sr. A.C.P.

Sr. A.C.P.
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O

3000

O

DE

I

119073,01

DIRECCIÓ INSULAR
INFRAESTRUCTURES
I MOBILITAT

20-11-15

AUTORITZACIÓ
DESPLAÇAMENT

Autorització desplaçament en comissió de
serveis
GRUP
DE
TREBALL
ITV
CONFERENCIA SECTORIAL D'INDUSTRIA I
PYME

?

DIRECCIÓ INSULAR
INFRAESTRUCTURES
I MOBILITAT

18-11-15

AUTORITZACIÓ
ASSISTÈNCIA CURSOS

Autorització per realitzar el Màster en Paisatge i
restauració Sra. C.R.P.

Sra. C.R.P.

1050

DIRECCIÓ INSULAR
INFRAESTRUCTURES
I MOBILITAT

12-11-15

RECONEIXER
OBLIGACIÓ

Relació de factures de ENDESA ENERGIA, S.A.
UNIPERSONAL
amb
referència
núm.
79/45300/20150820.

?

2,6

DIRECCIÓ INSULAR
INFRAESTRUCTURES
I MOBILITAT

18-11-15

RECONEIXER
OBLIGACIÓ

Relació
de
factures
72/42200/2015100900

?

4549,27

DIRECCIÓ INSULAR
INFRAESTRUCTURES
I MOBILITAT

24-11-15

ADJUDICACIÓ
EXPEDIENT
CONTRACTACIÓ

Adjudicació exp. contractació ref. 15M03055

TOPOSISTEMAS, SL

17781,16

DIRECCIÓ INSULAR
INFRAESTRUCTURES
I MOBILITAT

12-11-15

RECONEIXER
OBLIGACIÓ

Abonament factura 51ª certificació exp. 37/10

VIABAL MANTENIMENT
I CONSERVACIÓ, SA

80504,75

DIRECCIÓ INSULAR
INFRAESTRUCTURES
I MOBILITAT

12-11-15

RECONEIXER
OBLIGACIÓ

Abonament factura 70ª certificació exp. 15/09

CONSTRUCCIONES
LLABRES FELIU, SLU

91087,34

DIRECCIÓ INSULAR
INFRAESTRUCTURES
I MOBILITAT

12-11-15

RECONEIXER
OBLIGACIÓ

Abonament factura 70ª certificació exp. 14/09

CONSTRUCCIONES
LLULL SASTRE, SA

98699,05

DIRECCIÓ INSULAR
INFRAESTRUCTURES
I MOBILITAT

11-11-15

RECONEIXER
OBLIGACIÓ

Abonament factura 70ª certificació exp. 13/09

COMASA

85166,7

DIRECCIÓ INSULAR
INFRAESTRUCTURES
I MOBILITAT

10-11-15

RECONEIXER
OBLIGACIÓ

Reconeixement obligació contracte menor ref.
15M01855

AUTOMOVILES
CITROEN ESPAÑA, SA

16268,58

DIRECCIÓ INSULAR
INFRAESTRUCTURES
I MOBILITAT

17-11-15

RECONEIXER
OBLIGACIÓ

Abonament tarifa de tractament de residus
construcció i demolició obres exp. 3/2013/F/0/05

UTE MAN, SA TORRESCAMARA, SA ESTEL, SA - SIQUIER,
SA

55488

DIRECCIÓ INSULAR
INFRAESTRUCTURES
I MOBILITAT

25-11-15

INICI PROCEDIMENT
ADMINISTRATIU

Incoació procediment sancionador en matèria de
ctres. exp. ES 24/2015

MALLA, SA

DIRECCIÓ INSULAR
INFRAESTRUCTURES
I MOBILITAT

17-11-15

RECONEIXEMENT
CÒMPUT
HORES
FORMACIÓ

Reconeixement hores de formació per temps
efectiu de treball Sra. M.C.T.A.

Sra. M.C.T.A.

149

amb

codi

DE

DIRECCIÓ INSULAR
INFRAESTRUCTURES
I MOBILITAT

27-11-15

INICIAR EXPEDIENT

Inici expedient ref. DA 19/2015 de danys
carreteres

Sra. E.N.F.

DIRECCIÓ INSULAR
INFRAESTRUCTURES
I MOBILITAT

13-11-15

RECONEIXER
OBLIGACIÓ

Relació de factures de ENDESA ENERGIA, S.A.
UNIPERSONAL
amb
referència
núm.
79/45300/20150830.

?

12,02

DIRECCIÓ INSULAR
INFRAESTRUCTURES
I MOBILITAT

26-11-15

RECONEIXER
OBLIGACIÓ

Aprovació preu just i ADO despesa finca 27.2
exp. CM-61 Add. 34

Sr. G.N.R. I Sra. F.N.F.

1079,5

DIRECCIÓ INSULAR
INFRAESTRUCTURES
I MOBILITAT

24-11-15

RECONEIXER
OBLIGACIÓ

Relació
de
factures
79/45300/2015102300

?

224,11

DIRECCIÓ INSULAR
INFRAESTRUCTURES
I MOBILITAT

27-11-15

INICI PROCEDIMENT
ADMINISTRATIU

Incoació procediment sancionador en matèria de
carreteres exp. ES 27/2015-LS

Sr. J.L.S.

DIRECCIÓ INSULAR
INFRAESTRUCTURES
I MOBILITAT

27-11-15

INICI PROCEDIMENT
ADMINISTRATIU

Incoació procediment sancionador en matèria de
carreteres exp. ES 25/2015-LS

Sr. F.G.C.

DIRECCIÓ INSULAR
INFRAESTRUCTURES
I MOBILITAT

27-11-15

INICI PROCEDIMENT
ADMINISTRATIU

Incoació procediment sancionador en matèria de
carreteres exp. ES 23/2015

MALLA, SA

DIRECCIÓ INSULAR
INFRAESTRUCTURES
I MOBILITAT

27-11-15

INICI PROCEDIMENT
ADMINISTRATIU

Incoació procediment sancionador en matèria de
ctres. exp. ES 22/2015

MALLA, SA

DIRECCIÓ INSULAR
INFRAESTRUCTURES
I MOBILITAT

27-11-15

INICI PROCEDIMENT
ADMINISTRATIU

Incoació procediment sancionador en matèria de
ctres. exp. ES 20/2015

TOLULO CONSULTING,
SL

DIRECCIÓ INSULAR
INFRAESTRUCTURES
I MOBILITAT

27-11-15

INICI PROCEDIMENT
ADMINISTRATIU

Incoació procediment sancionador en matèria de
ctres. exp. ES 11/2015

INDUSTRIA BISUTERA
MALLORQUINA, SA

DIRECCIÓ INSULAR
INFRAESTRUCTURES
I MOBILITAT

27-11-15

INICI PROCEDIMENT
ADMINISTRATIU

Incoació procediment sancionador en matèria de
ctres. exp. ES 9/2015

PERLAS ORQUÍDEA, SA

DIRECCIÓ INSULAR
INFRAESTRUCTURES
I MOBILITAT

27-11-15

INICI PROCEDIMENT
ADMINISTRATIU

Incoació procediment sancionador en matèria de
ctres. exp. ES 8/2015

INDÚSTRIA BISUTERA
MALLORQUINA, SA

DIRECCIÓ INSULAR
INFRAESTRUCTURES
I MOBILITAT

27-11-15

INICI PROCEDIMENT
ADMINISTRATIU

Incoació procediment sancionador en matèria de
ctres. exp. ES 7/2015

MALLA, SA

150

amb

referència

DIRECCIÓ INSULAR
INFRAESTRUCTURES
I MOBILITAT

27-11-15

INICI PROCEDIMENT
ADMINISTRATIU

Incoació procediment sancionador en matèria de
ctres. exp. ES 6/2015

MALLA, SA

DIRECCIÓ INSULAR
INFRAESTRUCTURES
I MOBILITAT

27-11-15

INICI PROCEDIMENT
ADMINISTRATIU

Incoació procediment sancionador en matèria de
ctres. exp. ES 5/2015

ORENOL, SA

DIRECCIÓ INSULAR
INFRAESTRUCTURES
I MOBILITAT

27-11-15

RECONEIXER
OBLIGACIÓ

Aprovació preu just i ADO despesa finca 78-A
exp. CM-29 Add. 50

BIONORICA
EXTRACTS, SL

14107,76

DIRECCIÓ INSULAR
INFRAESTRUCTURES
I MOBILITAT

25-11-15

RECONEIXER
OBLIGACIÓ

Relació de factures amb referència núm.
79/45300/20151022.

?

2058,09

DIRECCIÓ INSULAR
INFRAESTRUCTURES
I MOBILITAT

26-11-15

RECONEIXER
OBLIGACIÓ

Relació de factures amb referència núm.
79/45300/20151029.

?

256,75

DIRECCIÓ INSULAR
INFRAESTRUCTURES
I MOBILITAT

20-11-15

RECONEIXER
OBLIGACIÓ

Abonament factura 34ª certificació exp. 38/11

UTE ROIG, SA ELECTRÒNIC TRÀFIC,
SA

15219,04

DIRECCIÓ INSULAR
INFRAESTRUCTURES
I MOBILITAT

20-11-15

RECONEIXER
OBLIGACIÓ

Abonament factura 70ª certificació exp. 18/09

AGLOMSA

68941,26

DIRECCIÓ INSULAR
INFRAESTRUCTURES
I MOBILITAT

20-11-15

RECONEIXER
OBLIGACIÓ

Abonament factura 3ª certificació exp. 02/15

VIAS
Y
CONSTRUCCIONES, SA

306661,31

DIRECCIÓ INSULAR
INFRAESTRUCTURES
I MOBILITAT

27-11-15

APROVAR PLA DE
SEGURETAT I SALUT

Aprovació Pla de Seguretat i Salut exp. 2/2015

VIAS
Y
CONSTRUCCIONES, SA

DIRECCIÓ INSULAR
INFRAESTRUCTURES
I MOBILITAT

20-11-15

RECONEIXER
OBLIGACIÓ

Reconèixer obligació derivada de la factura núm.
Emit-6 i resolució del contracte exp. 1/2012

Sr. R.G.E.

DIRECCIÓ INSULAR
INFRAESTRUCTURES
I MOBILITAT

30-11-15

RECTIFICAR
RESOLUCIÓ

Rectificar resolució d'aprovació de projecte de
reforç del ferm clau: 15-22-0-RF

.

DIRECCIÓ INSULAR
INFRAESTRUCTURES
I MOBILITAT

23-11-15

RECONEIXER
OBLIGACIÓ

Abonament factura 1ª certificació exp. 13/15

OBRAS
Y
PAVIMENTACIONES
MAN, SA

146784,59

DIRECCIÓ INSULAR
INFRAESTRUCTURES
I MOBILITAT

1-12-15

RECONEIXER
OBLIGACIÓ

Aprovació ADO despesa finca 79 exp. CM-29
Add. 48

Sra. J.A.S.F. i E.F.M.

5435,04

151

42838,48

DIRECCIÓ INSULAR
INFRAESTRUCTURES
I MOBILITAT

1-12-15

RECONEIXER
OBLIGACIÓ

Aprovació ADO despesa finca 56 exp. C-23 Add.
20

Sra. M.G.N.

2265,75

DIRECCIÓ INSULAR
INFRAESTRUCTURES
I MOBILITAT

1-12-15

RECONEIXER
OBLIGACIÓ

Aprovació ADO despesa finca 47 exp. C-23 Add.
18

Sr. C.V.M.

4538,57

DIRECCIÓ INSULAR
INFRAESTRUCTURES
I MOBILITAT

30-11-15

RECONEIXER
OBLIGACIÓ

Aprovació ADO despesa finca 84 exp. C-23 Add.
19

PREFAMA, MAT.
CONSTRUCCION

DIRECCIÓ INSULAR
INFRAESTRUCTURES
I MOBILITAT

30-11-15

RECONEIXER
OBLIGACIÓ

Aprovació de l'ADO despesa finca 26 exp. C-27
Add. 17

Sra. F.A.S.

DIRECCIÓ INSULAR
INFRAESTRUCTURES
I MOBILITAT

26-11-15

AUTORITZACIÓ OBRES
CARRETERES

Permís per canalització per xarxa de fibra òptica
a la Ma-19 exp. 834/2015

Prefectura Provincial de
Trànsit I.B.

DIRECCIÓ INSULAR
INFRAESTRUCTURES
I MOBILITAT

30-11-15

ALTRES

Resolució peça incidental Separada 11/2005
relativa a finques 1.1, 1.2, 1.3 i altres exp. CM-45

MELLRAY, SL

DIRECCIÓ INSULAR
INFRAESTRUCTURES
I MOBILITAT

30-11-15

RECONEIXER
OBLIGACIÓ

Relació de factures amb referència número
79/45300/2015103100

?

662,4

DIRECCIÓ INSULAR
INFRAESTRUCTURES
I MOBILITAT

30-11-15

RECONEIXER
OBLIGACIÓ

Justificació de Caixa Fixa del mes de Novembre
2015, amb número de compte justificatiu
J/2015/263.

?

2754,17

DIRECCIÓ INSULAR
INFRAESTRUCTURES
I MOBILITAT

16-11-15

RECONEIXER
OBLIGACIÓ

Relació de factures amb
79/45300/2015082100

referència número

?

19719,28

DIRECCIÓ INSULAR
INFRAESTRUCTURES
I MOBILITAT

2-12-15

RECONEIXER
OBLIGACIÓ

Relació de factures amb referència núm.
79/45300/20151101.

?

253,09

DIRECCIÓ INSULAR
INFRAESTRUCTURES
I MOBILITAT

17-11-15

RECONEIXER
OBLIGACIÓ

Relació de factures de ENDESA ENERGIA, S.A.
UNIPERSONAL
amb
referència
núm.
79/45300/20150926.

?

75,61

DIRECCIÓ INSULAR
INFRAESTRUCTURES
I MOBILITAT

24-11-15

RECONEIXER
OBLIGACIÓ

Abonament factura 53ª certificació exp. 32/10

UTE EIX
LLEVANT6

DIRECCIÓ INSULAR
INFRAESTRUCTURES
I MOBILITAT

2-12-15

AUTORITZACIÓ OBRES
CARRETERES

Permís per col·locació de pancartes a la Ma-13
exp. 1072/2015

AJ. SELVA

152

DE

5055,62

12006,43

PONENT-

633422,11

DIRECCIÓ INSULAR
INFRAESTRUCTURES
I MOBILITAT

2-12-15

AUTORITZACIÓ OBRES
CARRETERES

Permís per col·locació fletxa indicativa a la Ma1110 exp. 2221/2012d

SES
FINQUES
D'ESPORLES, SL

DIRECCIÓ INSULAR
INFRAESTRUCTURES
I MOBILITAT

2-12-15

AUTORITZACIÓ OBRES
CARRETERES

Permís per manteniment d'arquetes a la Ma-13
exp. 975/2015

VODAFONE ONO, SA

DIRECCIÓ INSULAR
INFRAESTRUCTURES
I MOBILITAT

1-12-15

RECTIFICAR
RESOLUCIÓ

Rectificació resolució exp. ES 2/2014

PERLAS ORQUÍDEA, SA

DIRECCIÓ INSULAR
INFRAESTRUCTURES
I MOBILITAT

20-11-15

RECONEIXER
OBLIGACIÓ

Abonament factura 42ª certificació exp. 26/11

UTE TUNELES

DIRECCIÓ INSULAR
INFRAESTRUCTURES
I MOBILITAT

2-12-15

INICIAR EXPEDIENT

Inici exp. contractació ref. 26/2015

.

DIRECCIÓ INSULAR
INFRAESTRUCTURES
I MOBILITAT

2-12-15

ALTRES

Resolució de classificació
contractació 19/2015

DIRECCIÓ INSULAR
INFRAESTRUCTURES
I MOBILITAT

2-12-15

RECONEIXER
OBLIGACIÓ

Abonament tarifa tractament de residus de
construcció i demolició exp. 9/2012/F/0/02

UTE
SENGUNDO
CINTURON PALMA

DIRECCIÓ INSULAR
INFRAESTRUCTURES
I MOBILITAT

23-11-15

ADJUDICACIÓ
EXPEDIENT
CONTRACTACIÓ

Adjudicació exp. contrac. 15M02855

.

DIRECCIÓ INSULAR
INFRAESTRUCTURES
I MOBILITAT

24-11-15

RECONEIXER
OBLIGACIÓ

Contracte menor d'obra exp. 15M02255

REFOART, SL

17787,45

DIRECCIÓ INSULAR
INFRAESTRUCTURES
I MOBILITAT

2-12-15

ALTRES

Resolució a peça incidental separada exp. CM70 finca 31

Sra. F.P.D.L.C.

3472

DIRECCIÓ INSULAR
INFRAESTRUCTURES
I MOBILITAT

2-12-15

RECONEIXER
OBLIGACIÓ

Aprovació preu just i ADO despesa finca 31 exp.
CM-61

Sra. F.R.V.M. i altres

7090,38

DIRECCIÓ INSULAR
INFRAESTRUCTURES
I MOBILITAT

2-12-15

RECONEIXER
OBLIGACIÓ

Aprovació ADO despesa finca 48 exp. CM-61

Sra. J.B.F.

876,88

DIRECCIÓ INSULAR
INFRAESTRUCTURES
I MOBILITAT

2-12-15

RECONEIXER
OBLIGACIÓ

Aprovació ADO despesa finca 115 exp. C-24
Add. 5

Sr. M.LL.B.

2882,49

153

d'ofertes

exp.

8292,22

DIVERSOS

26868942,46

DE

DIRECCIÓ INSULAR
INFRAESTRUCTURES
I MOBILITAT

1-12-15

ALTRES

Resolució peça incidental relativa a finca 2 exp.
CM-83

Sr. M.A.M.T.

3057,6

DIRECCIÓ INSULAR
INFRAESTRUCTURES
I MOBILITAT

2-12-15

RECONEIXER
OBLIGACIÓ

Aprovació preu just per execució de sentència
núm. 472/2015 exp. CM-34 Add. 44

JARDINERIA
BISANYES, SL

118936,73

DIRECCIÓ INSULAR
INFRAESTRUCTURES
I MOBILITAT

3-12-15

RECONEIXER
OBLIGACIÓ

Aprovació de preu just finca 7 exp. CM-61 Add.
44

APARCAMIENTOS
Y
OFICINAS
SANTA
PONÇA, SL

1397,7

DIRECCIÓ INSULAR
INFRAESTRUCTURES
I MOBILITAT

2-12-15

RECONEIXER
OBLIGACIÓ

Aprovació ADO despesa finca 77, 92, 94 i 98
exp. CM-60 Add. 65

Sra. M.M.R.S.

2742,15

DIRECCIÓ INSULAR
INFRAESTRUCTURES
I MOBILITAT

2-12-15

RECONEIXER
OBLIGACIÓ

Aprovació preu just i ADO despesa finca 46 exp.
C-29 Add. 7

Sr. A.J.P.

1225,67

DIRECCIÓ INSULAR
INFRAESTRUCTURES
I MOBILITAT

2-12-15

ALTRES

No admissió a tràmit de la sol·licitud d'iniciació
del procediment ref. RP 39/2015

Sr. J.O.V.

250,42

DIRECCIÓ INSULAR
INFRAESTRUCTURES
I MOBILITAT

30-11-15

JUSTIFICACIÓ
BESTRETA CAIXA FIXA

Justificació bestreta ref. J/2015/258 - (5/2015)

SERVEI ITV

197,71

DIRECCIÓ INSULAR
INFRAESTRUCTURES
I MOBILITAT

9-12-15

INICIAR EXPEDIENT

Inici exp. contractació exp. 27/2015

.

DIRECCIÓ INSULAR
INFRAESTRUCTURES
I MOBILITAT

1-12-15

ADJUDICACIÓ
EXPEDIENT
CONTRACTACIÓ

Adjudicació contracte menor exp. 15M02355

UAP 2100, SL

10769

DIRECCIÓ INSULAR
INFRAESTRUCTURES
I MOBILITAT

24-11-15

RECONEIXER
OBLIGACIÓ

Abonament factura 5ª i darrera certificació exp.
29/14

ACSA,
OBRAS
E
INFRAESTRUCTURAS,
SA

36327,45

DIRECCIÓ INSULAR
INFRAESTRUCTURES
I MOBILITAT

26-11-15

RECONEIXER
OBLIGACIÓ

Abonament factura exp. 24/14

EMPRESA
ESTABILIZACION
GEOTALUD, SL

DE

432044,02

DIRECCIÓ INSULAR
INFRAESTRUCTURES
I MOBILITAT

26-11-15

RECONEIXER
OBLIGACIÓ

Abonament factura 28ª certificació exp. 9/2012
MF1

UTE DRAGADOS MELCHOR MASCARO

626654,06

154

DE

