ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DEL CONSELL DE
MALLORCA
Identificació de la sessió
Núm.: 14/2016
Caràcter: ordinària
Data: 8 de setembre de 2016
Hora: de 9.10 h a 14.35 h
Lloc: sala de plens
Assistents:
Hble. Sr. President: Miquel Ensenyat Riutort.
Hbles. Srs./Sres. consellers/-es: Antoni Amengual Perelló, Lluís Enric Apesteguia
Ripoll, Cosme Bonet Bonet, Mercè Bujosa Estarellas, Esperança Català Ribó, Catalina
Cirer Adrover, Miquel Àngel Coll Canyelles, Onofre Ferrer Riera, Joan Font Massot,
Lucas Gálvez Garrido, Maria Roser Garcia Borràs, Javier de Juan Martín, Jesús Juan
Jurado Seguí, Francesc Miralles Mascaró, Apol·lònia Miralles Xamena, Francesca Mora
Veny, Lorena Oliver Far, María del Carmen Palomino Sánchez, Antoni Pastor Cabrer,
Estanislao Pons Cuart, Margalida Puigserver Servera, Aurora Ribot Lacosta, Margalida
Isabel Roig Catany, Joan Rotger Seguí, Mauricio Rovira de Alós, Maria Salom Coll,
Jeroni Salom Munar, Antoni Serra Comas, Catalina Serra Garcias, Maria Francesca
Servera Pascual, Iván Sevillano Miguel i Catalina Soler Torres.
També hi assisteixen les Hbles. Sres. conselleres executives Sandra Espeja Almajano i
Mercedes Garrido Rodríguez.
Secretari general: Sr. Jeroni M. Mas Rigo.
Interventora general: Sra. Elena Montejo Fuentes.
ORDRE DEL DIA:
I) PART RESOLUTIVA
PRESIDÈNCIA
1. Aprovació actes anteriors (14-7-2016 i 28-7-2016)
2. Declararacions Institucionals.
3. Decrets a ratificar
a) Decret del president del Consell Insular de Mallorca pel qual es nomena el
represetnant del Consell Insular de Mallorca en la Comissió tècnica de desapareguts i
fosses.
4. Presa de coneixement de les mesures organitzatives adoptades per la Presidència :
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a) Decret de presidència pel qual es determina la suplència de les conselleres
executives de Territori i Infraestructures i de Moernització i Funció Pública de dia 16
a 22 d’agost de 2016, ambdós inclusos.
b) Decret del president del Consell de Mallorca pel qual s’accepta la renúncia de la
vicepresidenta segona de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials.
c) Decret del president del Consell Insular de Mallorca pel qual es disposa el
cessament d’un calt càrrec.
d) Decret del president del Consell Insular de Mallorca pel qual es nominen alts
càrrecs.
e) Decret del president del Consell Insular de Mallorca pel qual es determina el
regime de dedicación del conseller Sr. Lucas Gálvez Garrido i la consellera Sra.
Maria Roser García Borràs.
5. Proposta de designación del representant del Consell en la Comissió d’Impuls del
Turisme Sostenible.
6. Proposta de modificació d’un dels representants del Consell Insular de Mallorca en la
Junta Rectora del Consorci de Recuperació de Fauna de les Illes Balears (COFIB).
DEPARTAMENT DE CULTURA, PATRIMONI I ESPORTS
7. Proposta de nomenament de membres, titulars i suplents, del Consell Escolar de
Mallorca.
8. Proposta d’acord de concessió de subvenció nominativa de l’exp. num. FS-105/16 per
el desenvolupament del Programa “L’Esport Escolar Federat a Mallorca” pel periode
comprès entre el 31/10/2015 i el 30/10/2016 i d’aprovació del text del conveni
regulador.
DEPARTAMENT DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA I PRESIDÈNCIA
9. Proposta d’acord d’aprovació, autorització i disposició d’una subvenció a la
Universitat de les Illes Balears pel programa la UOM als Pobles de Mallorca 2016.
DEPARTAMENT D’ECONOMIA I HISENDA
10. Donar compte de l’informe d’Intervenció núm.2T/2016 de compliment de les
obligacions trimestrals, corresponents al segon trimestre de 2016, de subministrament
d’informació de la Llei 2/2012 LOEPFS, desemvolupada per l’ordre HAP/2015/2012.
11. Proposta d’aprovació de l’expedient núm. 23 de modificació de crèdits en el
pressupost propi de la Corporació de l’exercici de 2016 per crèdit extraordinari
(CE08/2016) i de canvi de destinació núm. 4 de projectes de finançament afectat
(CD04/2016).
DEPARTAMENT DE TERRITORI I INFRAESTRUCTURES
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12. Proposta d’acord del ple relatiu a l’expedient sancionador en matèria de carreteres
amb referència ES núm.6/2015 (“Malla S.A”).
13. Proposta d’acord de ple relatiu a l’expedient sancionador en matèria de carreteres
amb referència ES núm.5/2015 (“ Orenol S.A”).
14. Proposta d’acord de ple relatiu a l’expedient sancionador en matèria de carreteres
amb referència ES núm.27/2015.
15. Proposta d’aprovació de la memòria d’activitats de l’any 2015, de l’Agència de
Protecció de la Legalitat Urbanística i Territorial de Mallorca.
DEPARTAMENT DE BENESTAR I DRETS SOCIALS
16. Proposta d’acord d’aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdits de l’Institut
Mallorquí d’Afers Socials (exp. rec 16/2016).
DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT
17. Proposta d’aprovació dels import relatius a la reversió de 60.000 m2 de 80.000 m2
de terrenys i instal·lacions de Son Reus cedits en ús pel Pla per a la gestió de residus,
segons Conveni de 12.04.91 i ampliació de 8.980 m2 per Conveni de data 07.04.94 per
part de l’Ajuntament de Palma
18. Proposta d'acord d’aprovació inicial de la modificació del reglament regulador dels
usos i serveis dels refugis del Consell de Mallorca.
19. Nomenament inspector servei públic de gestió dels residus de construcció,
demolició, voluminosos i pneumàtics fora d’ús de Mallorca.
DEPARTAMENT DE DESENVOLUPAMENT LOCAL
20. Aprovació inicial de la modificació del Reglament de Cooperació Municipal.
21. Modificació definitiva dels estatuts del Consorci “Eurolocal-Mallorca”.
22. Proposta de concessió de subvenció nominativa a favor de la Federació Balear de
Caça any 2016.
II) PART DE CONTROL
23. Decrets i resolucions per donar-ne compte
a) Relació de resolucions de modificacions de crèdits adoptats des de la darrera
sessió plenària.
MOCIONS IMPULSORES O DE TRÀMIT I DE CARÀCTER IDEOLÒGIC
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24. Moción que presenta el Grupo Ciudadanos (Partido de la Ciudadania) del Consell
de Mallorca sobre la creación y puesta en marcha de una Comisión de Seguimiento de
las mociones aprobadas en Pleno y su posterior publicación en la web.
25. Moció que presenta El Pi – Proposta per les Illes Balears del Consell de Mallorca
sobre la creació de l’Institut Mallorquí de Voluntariat.
26. Moció que presenta El Pi – Proposta per les Illes Balears del Consell de Mallorca
sobre ajuts a les associacions de nins amb discapacitats.
27. Moció que presenta el Grup Popular del Consell de Mallorca sobre l’activitat
cinegètica als espais lliures de Palma.
28. Moció que presenta el Grup Popular del Consell de Mallorca envers reconeixement
de les bestretes pendent de pagament de la CAIB.
29. Moció que presenta el Grup Popular del Consell de Mallorca per a la millora del
ferm de l’Autopista MA-1 Palma-Andratx.
30. Moció que presenta el Grup Popular del Consell de Mallorca sobre la gestió del
Teatre Principal.
INTERPEL·LACIONS
31. Interpel·lació que presenta el Sr. Antoni Pastor Cabrer al Sr. Cosme Bonet sobre
“Situació actual del turisme a Mallorca”.
32. Interpel·lació que presenta la Sra. Catalina Cirer Adrover, a la Sra. Margalida
Puigserver Servera sobre “Situació de la llista d’espera de dependència”.
PREGUNTES
33. Pregunta que formula la Sra. Catalina Serra Garcias al Sr. Jersús Jurado Seguí
(Associacions persones majors).
34. Pregunta que formula la Sra. Francisca Mora Veny al Sr. Joan Font (Convocatòria
ajuts sostenibles).
35. Pregunta que formula el Sr. Antoni Amengual Perrelló a la Sra. Mercedes Garrido
(Estacionaments indeguts i perillosos)
36. Pregunta que formula la Sra. Esperanza Català Ribó al Sr. Francesc Miralles
Mascaró (Betlem solidari de la Misericòrdia)
37. Pregunta que formula la Sra. Esperanza Català Ribó al Sr. Francesc Miralles
Mascaró (Destinació fons Betlem solidari de la Misericòrdia)
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38. Pregunta que formula el Sr. Joan Rotger Seguí al Sr. Francesc Miralles Mascaró
(denegació actuació “Mallorca Gay Men’s Chorus”)
39. Pregunta que formula la Sra. Catalina Cirar Adrover a la Sra. Margalida Puigserver
Servera (Programa “Incorpora”)
40. Pregunta que formula la Sra. Catalina Cirar Adrover a la Sra. Margalida Puigserver
Servera (Incidència Renda Social Garantida)
41. Pregunta que formula el Sr. Mauricio Rovira de Alós al Sr. Juan Jesús Jurado Seguí
(programa festes Diada de Mallorca)
42. Pregunta que formula la Sra. Catalina Cirar Adrover a la Sra. Margalida Puigserver
Servera (tancament centre Nuevo Futuro a Mallorca)
PRECS
III)DESPATX EXTRAORDINARI
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
I) PART RESOLUTIVA
PRESIDÈNCIA
PUNT 1. APROVACIÓ ACTES ANTERIORS (14-7-2016 I 28-7-2016).
Sotmeses les actes a votació, s’aproven per unanimitat.
PUNT 2. DECLARARACIONS INSTITUCIONALS.
No n’hi ha.
PUNT 3. DECRETS A RATIFICAR
a) Decret del president del Consell Insular de Mallorca pel qual es nomena el
representant del Consell Insular de Mallorca en la Comissió Tècnica de Desapareguts i
Fosses.
Fets
1. La consellera de Transparència, Cultura i Esports ha demanat que el Consell Insular
de Mallorca nomeni un representant a la Comissió tècnica de desapareguts i fosses.
Fonaments jurídics
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1. L’article 8 de la Llei 10/2016, de 13 de juny, per a la recuperació de persones
desaparegudes durant la Guerra Civil i el franquisme crea la Comissió tècnica de
desapareguts i fosses.
2. L’article 8.3 b) de la Llei 10/2016, de 13 de juny estableix que la Comissió tècnica de
desapareguts i fosses està integrada, entre d’altres, per una persona en representació de
cada consell insular.
3. L’article 48 del Reglament orgànic del Consell Insular de Mallorca estableix que « El
nomenament dels representants de la corporació en tota classe d'òrgans col·legiats o
d'entitats en els quals hagi d'estar representada serà competència del Ple, excepte quan
la legislació corresponent assigni aquesta competència a un altre òrgan de la corporació.
No obstant això, en casos d'urgència, la Presidència podrà efectuar aquests
nomenaments, que hauran de ser ratificats pel Ple en la primera sessió que farà.»
Per tot això, resolc:
1. Nomenar el senyor Jaume Cardell Perelló, cap de Secció d’Arqueologia i Etnologia
del Servei de Patrimoni Històric, representant del Consell Insular de Mallorca en la
Comissió tècnica de desapareguts i fosses.
2. Comunicar-ho a les persones interessades, a la Conselleria de Transparència, Cultura
i Esports i a la Secretaria Tècnica de Cultura, Patrimoni i Esports.
3. Donar-ne compte al Ple en la primera sessió ordinària que tengui lloc per a la
ratificació.
Sotmès el decret a votació, es ratifica per vint-i-un vots a favor (PSOE, MÉS per
Mallorca, Podem Mallorca i El Pi-Proposta per les Illes), cap vot en contra i onze
abstencions (PP i Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía).
PUNT 4. PRESA DE CONEIXEMENT DE LES MESURES ORGANITZATIVES
ADOPTADES PER LA PRESIDÈNCIA.
a) DECRET DE PRESIDÈNCIA PEL QUAL ES DETERMINA LA SUPLÈNCIA DE
LES CONSELLERES EXECUTIVES DE TERRITORI I INFRAESTRUCTURES I
DE MODERNITZACIÓ I FUNCIÓ PÚBLICA DE DIA 16 A 22 D’AGOST DE 2016,
AMBDÓS INCLUSOS.
Fets
1. El dia 6 de juliol de 2015 es va dictar el decret pel qual es determina la suplència dels
consellers executius i de les conselleres executives.
2. Les conselleres executives de Territori i Infraestructures i de Modernització i Funció
Pública se supleixen mútuament.
3. Està previst que ambdues conselleres estiguin absents de dia 16 a dia 22 d’agost de
2016, ambdós inclosos.
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Fonaments
En l’article 27.3 del Reglament orgànic del Consell de Mallorca es disposa que «En cas
d’absència, malaltia o un altre impediment temporal d’un conseller executiu o d’una
consellera executiva, l’ha de substituir el conseller executiu o la consellera executiva
que designi la Presidència, mitjançant el decret corresponent».
Per tant, resolc:
1. Establir que del dia 16 al dia 22 d’agost de 2016, ambdós inclosos, el conseller
executiu de Desenvolupament Local ha de suplir les conselleres executives de Territori i
Infraestructures i de Modernització i Funció Pública.
2. Publicar el contingut d’aquesta resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.
3. Publicar el contingut d’aquesta resolució en la Seu electrònica del Consell de
Mallorca.
4. Donar-ne compte al Ple en la primera sessió que tengui lloc.
b) DECRET DEL PRESIDENT DEL CONSELL DE MALLORCA PEL QUAL
S’ACCEPTA LA RENÚNCIA DE LA VICEPRESIDENTA SEGONA DE
L’INSTITUT MALLORQUÍ D’AFERS SOCIALS.
Fets
1. La Sra. Apol·lònia Miralles Xamena, vicepresidenta segona de l’Institut Mallorquí
d’Afers Socials (IMAS) ha presentat la renúncia al càrrec amb efectes de dia 1 d’agost
de 2016.
Fonaments jurídics
1. L’article 8.2 dels Estatuts de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials estableix que els
vicepresidents o vicepresidentes de l’IMAS seran nomenats per la Presidència del
Consell de Mallorca, a proposta de la Presidència de l’IMAS.
Per tant, resolc:
1. Acceptar la renúncia de la vicepresidenta segona de l’Institut Mallorquí d’Afers
Socials, Sra. Apol·lònia Miralles Xamena, amb efectes de dia 1 d’agost de 2016, i
agrair-li els serveis prestats.
2. Notificar aquesta resolució a la persona interessada i publicar-ne el contingut en el
Butlletí Oficial de les Illes.
3. Donar-ne compte al Ple en la primera sessió que tengui lloc.
c) DECRET DEL PRESIDENT DEL CONSELL INSULAR DE MALLORCA PEL
QUAL ES DISPOSA EL CESSAMENT D’UN CALT CÀRREC.
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Fets
Aquesta Presidència, mitjançant el decret dictat dia 6 de juliol de 2015, va resoldre crear
els departaments en què va quedar estructurat el Consell de Mallorca i en va determinar
les atribucions bàsiques.
Així mateix, mitjançant decret de dia 6 de juliol de 2015, va establir l’estructura interna
dels departaments que integren el govern del Consell de Mallorca.
Fonaments
En l’art 13. 2 de la Llei 8/2000, de 27 d’octubre, de consells insulars, s’estableix que els
departaments poden estructurar-se internament en direccions insulars i tenir una
secretaria tècnica, si així s’estableix en els reglaments d’organització del consell insular.
D’aquests òrgans depèn la resta d’òrgans i unitats del departament. A més, la
Presidència del Consell pot designar lliurement les persones que han d’ocupar els
càrrecs de directors insulars i secretaris tècnics d’acord amb criteris de competència i
experiència professionals.
En l'article 30 del Reglament orgànic del Consell de Mallorca (ROCM), aprovat pel Ple
dia 2 de juliol de 2001 (BOIB núm. 102, de 25 d'agost), es disposa que correspon a la
Presidència nomenar i separar els directors insulars i els secretaris tècnics.
En l’art. 31.2 c) del ROCM s’estableix que correspon als consellers executius i a les
conselleres executives proposar el nomenament i el cessament dels alts càrrecs que
depenen del seu departament.
La consellera executiva de Territori i Infraestructures ha fet la proposta corresponent.
Per tant, resolc:
1. Disposar el cessament del senyor Ignacio Miranda Larrucea en l’exercici de les
funcions de director insular d’Infraestructures i Mobilitat amb efectes de dia 24 d’agost
de 2016, i agrair-li els serveis prestats.
2. Notificar aquesta resolució a la persona interessada i publicar-ne el contingut en el
Butlletí Oficial de les Illes Balears.
3. Donar-ne compte al Ple en la primera sessió que tengui lloc.
d) DECRET DEL PRESIDENT DEL CONSELL INSULAR 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 de Departament de Territori i Infraestructures ha proposat el
nomenament del Sr. Juan Cifre Martínez com director insular d’Infraestructures i
Mobilitats.
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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 el Sr. Juan Cifre Martínez director insular d’Infraestructures i Mobilitats
del Departament de Territori i Infraestructures.
2. Notificar aquesta resolució a l’interessat i publicar-ne el contingut en el Butlletí
Oficial de les Illes Balears, que comença a vigir el mateix dia en què s’hi publica.
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.
e) DECRET DEL PRESIDENT DEL CONSELL INSULAR DE MALLORCA PEL
QUAL ES DETERMINA EL REGIM DE DEDICACIÓN DEL CONSELLER SR.
LUCAS GÁLVEZ GARRIDO I LA CONSELLERA SRA. MARIA ROSER GARCÍA
BORRÀS.
Antecedents
1. El dia 17 de juliol de 2015, el Ple de la corporació va establir el règim de dedicació,
les retribucions i les indemnitzacions dels membres de la corporació.
2. El dia 20 de juliol de 2015, el president va dictar el decret pel qual es determina que
el conseller electe Sr. Lucas Gálvez Garrido i la consellera electa Sra. Maria Roser
García Borràs exerceixen les funcions en règim de dedicació exclusiva.
3. El dia 18 d’agost de 2016, la portaveu del Grup Polític Podem Mallorca al Consell de
Mallorca ha comunicat que el conseller Sr. Lucas Gálvez Garrido i la consellera Sra.
Maria Roser García Borràs passen de tenir dedicació exclusiva a dedicació parcial a
partir de la data de l’1 de setembre de 2016.
Consideracions jurídiques
Única. L’article 75 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim
local, estableix el sistema de retribució dels membres de les Corporacions locals i el Ple
de la corporació, en sessió de 17 de juliol, delegà en la Presidència del Consell Insular
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l’execució per determinar els membres de la corporació que fan funcions en règim de
dedicació exclusiva o parcial.
Per tant, resolc:
1. Determinar que el conseller Sr. Lucas Gálvez Garrido i la consellera Sra. Maria Roser
García Borràs passen de tenir dedicació exclusiva a exercir les funcions en règim de
dedicació parcial, amb efectes de dia 1 de setembre de 2016.
2. Publicar el contingut d’aquesta resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.
3. Publicar el contingut d’aquesta resolució en la Seu electrònica del Consell de
Mallorca.
4. Donar-ne compte al Ple en la primera sessió que tengui lloc.
El Sr. ROVIRA (PP) exposa que hi ha diversos canvis en l’organigrama de càrrecs i voldria que
s’explicassin, breument, els motius pels quals se fan aquests canvis.
La Sra. GARRIDO (consellera executiva de Territori i Infraestructures) explica, quant a la modificació de
l’organigrama del seu Departament, que el director insular d’Infraestructures i Mobilitat va decidir, per
motius personals, que volia abandonar el servei públic i s’ha hagut de nomenar un nou director insular.
La Sra. PUIGSERVER (consellera executiva de Benestar i Drets Socials) relata que, com ja va informar
la Sra. Miralles, la seva renúncia respon a motius familiars i personals i, de fet, ja s’ha incorporat al seu
lloc de feina a Educació.

a) Es donen per assabentats.
b) Es donen per assabentats.
c) Es donen per assabentats.
d) Es donen per assabentats.
e) Es donen per assabentats.
PUNT 5. PROPOSTA DE DESIGNACIÓN DEL REPRESENTANT DEL
CONSELL EN LA COMISSIÓ D’IMPULS DEL TURISME SOSTENIBLE.
Es dóna compte de la següent proposta del president:
L’article 20 de la Llei 2/2016, de 30 de març, de l’impost sobre estades turístiques a les
Illes Balears i de mesures d’impuls del turisme sostenible crea la Comissió d’Impuls del
Turisme Sostenible.
L’article 36 del Decret 35/2016, de 23 de juny, pel qual es desplega la Llei de l’impost
sobre estades turístiques i de mesures d’impuls del turisme sostenible estableix la
composició de la Comissió d’Impuls del Turisme Sostenible i preveu que hi ha d’haver
una persona en representació de cada consell insular.
L’article 37 del Decret 35/2016 regula la designació i nomenament dels membres de la
Comissió i preveu que els organismes representats en la Comissió han de designar els
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representants, titular i suplent, que han de ser nomenats pel conseller d’Innovació,
Recerca i Turisme.
El Ple del Consell en la sessió de dia 14 de juliol de 2016 va designar les persones
representants del Consell Insular de Mallorca. Ara es considera convenient modificar la
persona representant suplent.
Per això, propòs que el Ple adopti l’acord següent:
1. Proposar que es disposi el cessament de la Sra. Mercedes Garrido Rodríguez,
consellera executiva de Territori i Infraestructures, com a representant suplent del
Consell Insular de Mallorca en la Comissió d’Impuls del Turisme Sostenible, i agrair-li
els serveis prestats.
2. Designar la Sra. Sandra Espeja Almajano, consellera executiva de Medi Ambient,
representant suplent del Consell Insular de Mallorca en la Comissió d’Impuls del
Turisme Sostenible.
3. Comunicar-ho a les persones interessades, a la Conselleria d’Innovació, Recerca i
Turisme, a la Secretaria Tècnica d’Economia i Hisenda, a la Secretaria Tècnica de
Territori i Infraestructures i a la Secretaria Tècnica de Medi Ambient.
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per devuit vots a favor (PSOE, MÉS per
Mallorca i Podem Mallorca), cap vot en contra i catorze abstencions (PP, El Pi-Proposta
per les Illes i Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía).
PUNT 6. PROPOSTA DE MODIFICACIÓ D’UN DELS REPRESENTANTS DEL
CONSELL INSULAR DE MALLORCA EN LA JUNTA RECTORA DEL
CONSORCI DE RECUPERACIÓ DE FAUNA DE LES ILLES BALEARS
(COFIB).
Es dóna compte de la següent proposta de presidència:
El Ple del Consell Insular de Mallorca, en la sessió de dia 12 d’abril de 2012, va acordar
l’adhesió en el Consorci de Recuperació de Fauna de les Illes Balears. A l’Acord
d’adhesió es va establir que el Consell Insular de Mallorca disposaria de dos
representants en la Junta Rectora de l’esmentat Consorci.
El Ple del Consell, en les sessions de dia 12 de novembre de 2015 i de 10 de març de
2016, va nomenar els dos representants a la Junta Rectora del Consorci de Recuperació
de Fauna de les Illes Balears.
Es considera convenient canviar una de les persones representants.
Per tot això, propòs que el Ple adopti l’Acord següent:
1. Disposar el cessament del Sr. Josep Manchado Rojas, director insular de Medi
Ambient, com a representant del Consell Insular de Mallorca en la Junta Rectora del
Consorci de Recuperació de Fauna de les Illes Balears, i agrair-li els serveis prestats.
2. Nomenar el Sr. Joan Manera Jaume, director insular de Cooperació Local i Caça,
representant titular del Consell Insular de Mallorca en la Junta Rectora del Consorci de
Recuperació de Fauna de les Illes Balears (COFIB).
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3. Comunicar-ho a les persones interessades i al Consorci de Recuperació de Fauna de
les Illes Balears (COFIB).
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per devuit vots a favor (PSOE, MÉS per
Mallorca i Podem Mallorca), cap vot en contra i catorze abstencions (PP, El Pi-Proposta
per les Illes i Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía).
DEPARTAMENT DE CULTURA, PATRIMONI I ESPORTS
PUNT 7. PROPOSTA DE NOMENAMENT DE MEMBRES, TITULARS I
SUPLENTS, DEL CONSELL ESCOLAR DE MALLORCA.
Es dóna compte de la següent proposta del conseller executiu del Departament de
Cultura, Patrimoni i Esports que diu:
Fonaments jurídics
1. L’article 2 del Decret 10/2003, de 14 de febrer, de regulació dels consells escolars
insulars i dels consells escolars municipals de les Illes Balears, regula la representació
dels membres del consells escolars insulars.
2. L’article 6.3 del Reglament d’organització i funcionament (ROF) del Consell Escolar
de Mallorca (CEM) estableix la composició del Consell Escolar de Mallorca.
3. L’article 7.1 del ROF del Consell Escolar de Mallorca disposa que els membres són
nomenats pel Ple del Consell Insular de Mallorca.
4. L’article 7.7 del ROF del CEM, tots els consellers del CEM exerceixen el càrrec per
un període de 4 anys sens perjudici dels canvis que es produeixin pel cessament
anticipat d’algun dels membres.
5. Les diferents entitats i organismes han presentat les designacions dels representants.
6. Atesa la proposta del president del Consell Escolar de Mallorca.
Per això, propòs que el Ple adopti els acords següents:
1. Nomenar membres del Consell Escolar de Mallorca les persones que a continuació es
relacionen:
GRUP G. REPRESENTANTS DELS AJUNTAMENTS DE MALLORCA
Ajuntament de Marratxí
Titular: Josep Valero González
Suplent: Aina Amengual Marí
Ajuntament de Ses Salines
Titular: Bernat Roig Galmés
Suplent: Ana Maria Peralta Martínez
Ajuntament de Son Servera
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Titular: Maria Arenas Zarco
Suplent: Catalina Servera Elhauge
GRUP J. REPRESENTANTS DELS CONSELLS ESCOLARS MUNICIPALS
Consell escolar municipal de l’Ajuntament de Felanitx:
Titular: Isabel Montero Morán
Suplent: Francisco Duarte Barceló
2. Notificar aquest acord a les persones interessades.
3. Publicar aquest acord en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.
El Sr. MIRALLES (conseller executiu de Cultura, Patrimoni i Esports) fa notar que es tracta de la
ratificació del nomenament dels representants municipals (els quals, alhora, han estat ratificats pels seus
plens respectius) dins el marc de l’acord pres entre tots i just queda un ajuntament pendent, el
representant del qual esperen poden dur a Ple durant els propers mesos.

Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per vint-i-un vots a favor (PSOE, MÉS per
Mallorca, Podem Mallorca i El Pi-Proposta per les Illes), cap vot en contra i onze
abstencions (PP i Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía).
PUNT 8. PROPOSTA D’ACORD DE CONCESSIÓ DE SUBVENCIÓ
NOMINATIVA DE L’EXP. NUM. FS-105/16 PER EL DESENVOLUPAMENT
DEL PROGRAMA “L’ESPORT ESCOLAR FEDERAT A MALLORCA” PEL
PERIODE COMPRÈS ENTRE EL 31/10/2015 I EL 30/10/2016 I D’APROVACIÓ
DEL TEXT DEL CONVENI REGULADOR.
Es dóna compte de la següent proposta del vicepresident de Cultura, Patrimoni i Esports
que diu:
ANTECEDENTS:
Atesa la sol·licitud de subvenció nominativa formulada per la FEDERACIÓ DE
GIMNÀSTICA DE LES ILLES BALEARS, davant la Direcció Insular d’Esports.
Atesos l’informe justificatiu de la conveniència de la concessió de la subvenció, emes
per la cap de Secció de Foment de l’Esport, amb el vistiplau del Secretari Tècnic del
Departament de Cultura, Patrimoni i Esports del Consell de Mallorca de data 2 d’agost
de 2016.
Atès l'informe jurídic de data 2 d’agost de 2016.
Atès l’informe de fiscalització prèvia núm. ref. FS-105/16 de data 30 d’agost de 2016.
Atès el que disposen l’article 17.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de
Subvencions, el punt 3 de l’article 65 del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol i
l’apartat i) de l’article 8 de la Llei 8/2000, de 27 d’octubre, de Consells Insulars,
correspon al Ple del Consell de Mallorca, la competència per a concedir aquesta
subvenció i aprovar el seu conveni regulador.
Per tot això, propòs al Ple que adopti el següent:
ACORD
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Primer.- APROVAR la concessió d’una subvenció per un import de 31.920,08 €, a
favor de la Federació de Gimnàstica de les Illes Balears, amb NIF V07163439, per al
desenvolupament del programa l’esport escolar federat a Mallorca (gimnàstica), durant
el període comprés entre el 31/10/2015 i el 30/10/2016.
Segon.- AUTORITZAR I DISPOSAR una despesa per un import de 31.920,08 €, amb
càrrec a l’aplicació pressupostària 20 34101 48916 del pressupost de despeses del
Consell de Mallorca de l’exercici 2016 (RC núm. 220160003352) a favor de la
Federació de Gimnàstica de les Illes Balears, amb NIF V07163439.
Tercer.- APROVAR EL TEXT DEL CONVENI mitjançant el qual s’instrumentarà
l’atorgament d’aquesta subvenció.
Quart.- NOTIFICAR aquest acord a l’entitat interessada i a la Intervenció General i
publicar la concessió d’aquesta subvenció en el Butlletí Oficial de les Illes Balears per
conducte de la base de dades nacional de subvencions.
Conveni entre el Consell de Mallorca i la Federació de Gimnàstica de les Illes Balears,
pel desenvolupament del programa “l’Esport Escolar Federat a Mallorca”, pel període
comprés entre el 31 d’octubre de 2015 i el 30 d’octubre de 2016
Palma, ---REUNITS
D’una part l’Hble. Sr. Francesc Miralles Mascaró, vicepresident primer i conseller
executiu de Cultura, Patrimoni i Esports del Consell de Mallorca.
I d’altra la Sra. Maria Bibiloni Adrover, amb NIF 43002138G, presidenta de la
Federació de Gimnàstica de les Illes Balears.
ACTUEN
La primera, en nom i representació del Consell de Mallorca.
La segona, en la condició de Presidenta de la Federació de Gimnàstica de les Illes
Balears en nom i representació d’aquesta Federació.
Ambdues parts es reconeixen mútuament plena capacitat jurídica per a aquest acte.
MANIFESTEN
Primer.- Que el Consell de Mallorca té atribuïdes les competències en matèria d’esports
per la Llei 6/1994, de dia 13 de desembre, d’atribució de competències dels consells
insulars en matèria de patrimoni històric, de promoció sociocultural, d’animació
sociocultural, de dipòsit legal de llibres i d’esports.
Segon.- Que el Consell de Mallorca dóna suport al desenvolupament del programa
“l’Esport Escolar Federat a Mallorca”, de caire competitiu, adreçat als esportistes en
edat escolar interessats a desenvolupar un més alt nivell esportiu d’àmbit federatiu.
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Els seus objectius han de ser bàsicament formatius, competitius i de rendiment. S’ha de
desenvolupar en el marc d’entitats autoritzades, les federacions esportives, i en l’àmbit
territorial insular.
Tercer.- Que la Federació de Gimnàstica de les Illes Balears, en endavant, la Federació,
és una entitat privada sense ànim de lucre, l’objecte de la qual és, d’acord amb els seus
estatuts, el foment i la pràctica d’activitat física i esportiva d’àmbit federatiu.
Quart.- Que la Federació ha presentat al Consell de Mallorca una sèrie d’activitats
esportives adreçades a nins i nines en edat escolar de caràcter no obligatori, i ha
demanat una subvenció al Consell de Mallorca per dur a terme aquestes activitats.
Cinquè.- Que el dia xxxxxx el Ple del Consell de Mallorca va acordar atorgar a la
Federació una subvenció nominativa de 31.920,08 €, per al desenvolupament del
programa “l’Esport Escolar Federat a Mallorca” (gimnàstica), pel període comprés entre
el 31 d’octubre de 2015 i el 30 d’octubre de 2016.
Per tal d’instrumentar la subvenció esmentada i d’optimitzar el desenvolupament de
l’activitat inclosa en l’àmbit del programa “l’Esport Escolar Federat a Mallorca”
(gimnàstica), pel període comprés entre el 31 d’octubre de 2015 i el 30 d’octubre de
2016, acorden formalitzar aquest conveni conforme a les següents clàusules:
CLÀUSULES
1.- Objecte
L’objecte d’aquest conveni és el programa “l’Esport Escolar Federat a Mallorca”, dins
l’àmbit territorial de l’illa de Mallorca, d’acord amb el projecte d’activitats i el
pressupost que ha presentat la Federació i que acompanya a la sol·licitud de subvenció.
La programació d’activitats, pel període comprès entre el 31/10/2015 i el 30/10/2016
de la FEDERACIÓ del programa “l’Esport Escolar Federat a Mallorca”, és la següent:

Nom de la competició

Categoria

Sexe

Data inici

Data
finalització

Control Escolar GAF P3-4

Promoció 3-4

F

13/02/2016

13/02/2016

Control Escolar GAM

Inicial,
superior

M

13/02/2016

13/02/2016

Control Escolar GAF P1-2

Promoció 1-2

F

14/02/2016

14/02/2016

N-5,6,7,8,9,10

F

20/02/2016

20/02/2016

F

20/02/2016

20/02/2016

Cnat. Mca. Individual Base Prebenj., benj. Alev., F

20/02/2016

20/02/2016

Cnat. Mca.
olímica GAF

Aparells

via

medio

Cnat. Mca. Aparells Base N-1a4
+
GAF
autonòmic

15

i

N1

GR

inf., cadet i juv.

Copa Conjunts Base GR

Prebenj., benj. Alev.,
F
inf., cadet i juv.

20/02/2016

20/02/2016

N 6,7,8,9,10

M

27/02/2016

27/02/2016

M

27/02/2016

27/02/2016

Promeses,
inic.,
Torneig hivern Escolar GR benj., alev., inf.,
M/F
(ponent)
cadet i juv. (indiv.
Trios i conjunts)

27/02/2016

27/02/2016

Promeses,
inic.,
Torneig hivern Escolar GR benj., alev., inf.,
M/F
(raiguer)
cadet i juv. (indiv.
Trios i conjunts)

27/02/2016

27/02/2016

Promeses,
inic.,
Torneig hivern Escolar GR benj., alev., inf.,
M/F
(migjorn)
cadet i juv. (indiv.
Trios i conjunts)

28/02/2016

28/02/2016

Cnat. Mca. Aparells
Olímpica GAM

Via

Cnat. Mca. Aparells Base
N 1,2,3,4,5
GAM

Cnat. Escolar conjunts GAF

Inic., benj.,
inf., cadet

F

13/03/2016

13/03/2016

Cnat. Mallorca Aparells GR

Preb.B, benj. A/B,
Alev. A/B, Inf. A/B,
F
Júnior A/B, Sènior
A/B

19/03/2016

19/03/2016

19/03/2016

19/03/2016

Nivell inic. Medio i
sup.
Categ.
GR Promeses,
inic.,
M/F
benj., alev., inf.,
cadet i juv. (indiv.
Trios i conjunts)

02/04/2016

02/04/2016

Nivell inic. Medio i
Categ.
GR sup.
Promeses,
inic., M/F
benj., alev., inf.,
cadet i juv. (indiv.

02/04/2016

02/04/2016

Cnat. Mca. Individual Base
Nivell 1,2,3,4,5
GAM

Torneig
(ponent)

Torneig
(raiguer)
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primavera

primavera

alev.,

M

Trios i conjunts)

Torneig
(migjorn)

primavera

Nivell inic. Medio i
sup.
Categ.
GR Promeses,
inic.,
M/F
benj., alev., inf.,
cadet i juv. (indiv.
Trios i conjunts)

03/04/2016

03/04/2016

F

09/04/2016

09/04/2016

F

09/04/2016

09/04/2016

Cnat. Mca. Equips GR

Preb.B, benj. A/B,
Alev. A/B, Inf. A/B,
F
Júnior A/B, Sènior
A/B

09/04/2016

09/04/2016

Cnat. Mca. Individual GR

Preb.B, benj. A/B,
Alev. A/B, Inf. A/B,
F
Júnior A/B, Sènior
A/B

10/04/2016

10/04/2016

16/04/2016

16/04/2016

23/04/2016

24/04/2016

23/04/2016

24/04/2016

Cnat. Mca. Clubs GAF Base i
N.1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 F
Via Olimp.

30/04/2016

30/04/2016

Cnat.
Mca.
Minitramp Esc. Inic., bej., alev.,
F/M
(escolar i federat)
inf., juv. Fed.: A,B,C

07/05/2016

07/05/2016

Nivell inic. Medio i
sup.
Categ.
Promeses,
inic.,
M/F
benj., alev., inf.,
cadet i juv. (indiv.
Trios i conjunts

14/05/2016

15/05/2016

inf., M/F

17/09/2016

17/09/2016

Cnat. Mca. Individual via
Niv. 5,6,7,8,9,10
olímpica GAF
Cnat. Mca. Individual Base N.1,2,3,4
GAF
autonòmic

+

Cnat. Mca. Individual Via
Niv. 6,7,8,9,10
Olímpica GAM

N1

M

Final Insular Escolar GAF

Promo.
auton.(inic.,
alev.)

Final Insular Escolar GAM

Nivell incial, meido i
M
superior

Final Escolar Insular GR

Cnat. Mca. Conjunts Base GR Benj.,
17

alev.,

3,4.
benj., F

i Cnat. Mca. Individual Masc. júnior i sènior
GR
Copa Individual Base GR

Preb., benj., alev.,
F
inf., juv., cadet

17/09/2016

17/09/2016

Base: inici. Benj.,
Cnat. Mca. Trampolí i doble
alev., inf., juv. Élit: M/F
minitramp federats
Inic., benj., alev., juv.

21/05/2016

21/05/2016

Cnat.
Mallorca
absolut GR

01/10/2016

01/10/2016

Curso Jutge Nivell 1 GR

27/11/2015

29/11/2015

Curso Jutge Nivell 1 GAF

20/11/2015

22/11/2015

Curso Jutge Nivell II GR
(nacional)

24/03/2016

27/03/2016

Curso Jutge Nivell II GAF
(nacional)

18/03/2016

20/03/2016

Curso Tècnic GR Nivell II
(nacional)

04/07/2016

27/07/2016

Curso Tècnic GA Nivell II
(nacional)

18/07/2016

15/08/2016

conjunts Benj., Alev.,
júnior i sènior.

Inf.,

F

El Consell de Mallorca aportarà a la Federació la quantitat de 31.920,08 € amb càrrec a
l’aplicació pressupostària 20 34101 48916 del vigent pressupost de despeses del
Consell de Mallorca per a les activitats objecte del present conveni, realitzades per la
Federació, durant el període comprés entre el 31/10/2015 i el 30/10/2016.
2.- Condicions específiques per a l’exercici de l’activitat subvencionada
2.1- La Federació accepta la unificació entre les activitats federatives i de “l’Esport
Escolar Federat a Mallorca”, en els termes següents:
2.1.1. L'acord afecta les categories de nins i nines en edat escolar (des dels 6 fins als 16
anys), següents:
2.1.1.1. Iniciació (cicle inicial d’educació primària). Pertanyen a aquesta categoria els
infants que hagin de fer set o vuit anys l’any en què finalitzin les activitats del
programa.
2.1.1.2. Benjamina (cicle mitjà d’educació primària). Pertanyen a aquesta categoria els
infants que hagin de fer nou o deu anys l’any en què finalitzin les activitats del
programa.
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2.1.1.3. Alevina (cicle superior d’educació primària). Pertanyen a aquesta categoria els
infants que hagin de fer onze o dotze anys l’any en què finalitzin les activitats del
programa.
2.1.1.4. Infantil (primer cicle d’educació secundària obligatòria). Pertanyen a aquesta
categoria els infants que hagin de fer tretze o catorze anys l’any en què finalitzin les
activitats del programa.
2.1.1.5. Cadet (segon cicle d’educació secundària obligatòria). Pertanyen a aquesta
categoria els infants que hagin de fer quinze o setze anys l’any en què finalitzin les
activitats del programa.
2.1.2. Les activitats físiques i esportives organitzades en aquestes edats tindran, a tots
els efectes, la consideració d'esport en edat escolar.
2.2- Els drets d'inscripció (llicència federativa) s'abonaran a la Federació o a la seva
delegació insular a Mallorca.
Per participar a les activitats físiques i esportives del programa “L’Esport Escolar
Federat a Mallorca” és obligatori que els esportistes estiguin en possessió d’una
llicència federativa, que ha d’expedir la federació esportiva corresponent, l’import de la
qual preveurà la convocatòria anual del programa, d’acord al model de convocatòria
previst a l’annexa 1 del conveni.
La Federació donarà compte d’aquests drets d’inscripció (llicència federativa), al
Consell de Mallorca. Aquesta serà l’única despesa que hauran d’assumir els esportistes
que participin a les activitats físiques i esportives previstes en el conveni amb el Consell
de Mallorca.
Les llicències esportives, tal com preveu l’article 38, de la Llei 14/2006, de 17
d’octubre, de l’esport de les Illes Balears, han de contenir com a mínim, una cobertura
que garanteixi les eventuals indemnitzacions, la responsabilitat civil adequada als riscs
que suposi l’activitat i l’assistència sanitària. Per via reglamentària, han de regular-se les
llicències temporals.
2.3.- Inscripció al programa “l’Esport Escolar Federat a Mallorca”: Se seguiran els
requisits establerts a l’apartat 14 de l’Acord de Funcionament del programa “l’Esport
Escolar Federat a Mallorca” “Documentació, comprovació, tramitació i terminis de
presentació de la informació necessària per a inscriure equips i esportistes a les
activitats del Programa”.
2.4.- La Federació, té l’obligació de recopilar les actes i els resultats, i d’establir
setmanalment les classificacions, havent d’exposar públicament tota aquesta informació
així com de presentar-la si es requereix a la secció d’Esport Federat de la Direcció
Insular d’Esports. Així mateix s’haurà d’informar al personal tècnic de la secció
d’Esport Federat dels acords presos pel comitè de competició i l’assemblea general
sempre que afectin l’Acord de Funcionament del programa “l’Esport Escolar Federat a
Mallorca”.
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2.5.- La Federació es compromet a respectar i complir l’Acord de Funcionament del
programa “l’Esport Escolar Federat a Mallorca”, a més a més de totes les
consideracions que la Direcció Insular d’Esports del Consell de Mallorca faci al
respecte.
2.6.-A tot acte públic de presentació, celebració, lliurament de trofeus i de medalles o
d'altres relacionat amb les activitats del programa, es convidarà a les persones
representants del Consell de Mallorca perquè si poden el presideixin.
Qualsevol publicitat, informació i/o nota pública, s'atendrà al que especifica la clàusula
anterior, havent d'incloure en qualsevol document, roba esportiva, cartell, publicació i/o
opuscle els anagrames actualitzats del Consell de Mallorca i els d'aquelles entitats amb
les quals el Consell de Mallorca hagi firmat conveni d'esponsorització i col·laboració
per al programa de “l’Esport Escolar Federat a Mallorca”.
2.7.- El Consell de Mallorca, d’acord a l’article 5 del Decret 38/2015, de 22 de maig,
pel qual s’estableixen els àmbits de participació en relació amb l’activitat física i
esportiva per a l’edat escolar, podrà convocar, amb caràcter d’iniciació i de promoció
les activitats físiques i esportives que consideri oportunes i gaudirà, si es considera
convenient, de la col·laboració de la Federació.
2.8.- Totes les activitats que corresponguin al programa “l’Esport Escolar Federat a
Mallorca”, es regiran pel disposat en aquest conveni i, estaran subjectes, a les decisions
de la Federació i del Consell de Mallorca.
3.- Finançament de les activitats
3.1.- El Consell de Mallorca, subvencionarà a la Federació, amb la quantitat de
31.920,08 €, destinats al pagament de les despeses que generi el desenvolupament de les
activitats, que a continuació es detallen, previstes realitzar durant el període de temps
comprès entre el 31/10/2015 i el 30/10/2016:
Cost total Activitat pel període comprès entre el 31/10/2015 i el 30/10/2016: 53.589,08
€
Subvenció Consell de Mallorca:

31.920,08 €

Percentatge subvencionat del projecte:

59,5645232%

Esdeveniment

Nº

Arbitrat.

Gestió

Material

Cost
Esdev.

Total

Control GAF

2

224,00€

472,69€

182,45€

879,14€

1.758,28€

Control GAM

1

227,00€

569,92€

182,45€

979,37€

979,37€
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Cnat. Escolar Conjunts 1
GAF

224,00€

472,69€

182,45€

879,14€

879,14€

Torneigs GR

6

279,00€

488,25€

182,45€

949,70€

5.698,20€

Campionats
GAF

Mallorca 5

395,00€

472,69€

182,45€

879,14€

5.250,70€

Campionats
GAM

Mallorca 4

227,00€

569,92€

182,45€

979,37€

3.917,48€

Campionats Mallorca GR 7

279,00€

488,25€

182,45€

949,70€

6.647,90€

Campionats
Tramp.

Mallorca 2

125,00€

278,25€

182,45€

585,70€

1.171,40€

Copa Reina GR

1

279,00€

488,25€

182,45€

949,70€

949,70€

Final Insular GAF

1

224,00€

472,69€

182,45€

879,14€

879,14€

Final Insular GAM

1

227,00€

569,92€

182,45€

979,37€

979,37€

Final Insular GR

1

279,00€

488,25€

182,45€

949,70€

949,70€

Total

30.060,38€

Total
escolar
federat

27.893,03€

Curs formació jutges GR I

3.042,00€

Curs formació jutges GR
II

3.297,00€

Curs formació jutges GAF
I

1.790,00€

Curs formació jutges GAF
II

1.648,00€

Curs Formació tècnics GR
II

8.950,00€

Curs Formació
GA II

6.969,05€

Total
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tècnics

53.589,08€

31.2.- El Consell de Mallorca aportarà la quantitat de 31.920,08 € amb càrrec a
l’aplicació pressupostària 20 34101 48916 (document RC 220160003352) del
pressupost de despeses del Consell de Mallorca per a l’any 2016.
3.3.- La unitat mòdul comptable serà l’ESDEVENIMENT.
A aquesta unitat mòdul, s’imputarà la part proporcional de les despeses generades amb
motiu del desenvolupament de l’activitat, com són els conceptes de:
-Arbitratge, despeses dels àrbitres (jutges) per a cada modalitat esportiva.
-Gestió, despeses del rrhh necessaris per al desenvolupament del programa (secretaria
federació i tècnics específics de cada modalitat esportiva)
-Material, material esportiu fungible (material oficina), medalles i programa informàtic.
3.4.- Tot el personal col·laborador tècnic i professional, relacionat amb les activitats
esmentades, serà a càrrec de la Federació, que assumirà totes les obligacions socials,
laborals i tributàries que derivin d'aquestes prestacions i que, en cap cas, suposarà una
relació laboral o professional amb el Consell de Mallorca.
Així mateix, la Federació serà responsable davant terceres persones de les activitats
relacionades en aquest conveni.
3.5.- A requeriment del Consell de Mallorca, en el termini de 24 hores, la Federació
facilitarà la documentació que acrediti l'estructura i cobertura de la plantilla de personal,
en general o per centres de treball. En tot cas, el Consell de Mallorca podrà sol·licitar
que s'adjunti fotocòpia de l'imprès corresponent a l'últim ingrés reglamentari a la
seguretat social i/o, quan escaigui, el document acreditatiu del pagament de l'última
quota meritada en el règim de l'assegurança autònoma. Igualment i en les mateixes
condicions facilitarà la documentació que acrediti haver efectuat les corresponents
retencions i pagaments relatius a l'impost sobre la renda de les persones físiques dels
treballadors que l'empresa hagi assignat a la prestació del servei.
4.- Subcontractació
4.1. - La federació pot subcontractar la totalitat de la realització del projecte esportiu
d’acord amb el previst als articles 29 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de
Subvencions i l’article 68.1 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova
el reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre i el previst a aquest punt 4. Atès
que la realització de l’activitat subvencionada és obligació personal del beneficiari (art.
68.1 de la LGS), s’haurà de justificar per part del beneficiari la impossibilitat de dur-la a
terme.
4.2 La federació haurà de presentar declaració responsable que la persona o l’entitat
amb la qual vol subcontractar:
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4.2.1. No es troba sotmesa a cap de les circumstàncies que determinen la impossibilitat
d’obtenir la condició de beneficiari a què es fa referència en l’article 13 de la LGS.
4.2.2. No ha percebut altres subvencions per a la realització de l’activitat objecte de la
contractació.
4.2.3. El subcontractista no es tracta d’una persona o entitat sol·licitant de l’ajuda o
subvenció en la mateixa convocatòria i programa, que no hagin obtingut subvenció
perquè no compleixen els requisits o no assoleixen la valoració suficient.
4.2.4. No són intermediaris o assessors en els quals els pagaments es defineixin com un
percentatge de cost total de l’operació, llevat que el pagament estigui justificat amb
referència al valor del mercat del treball efectuat o els serveis prestats.
4.3 A més la federació haurà d’acreditar, si escau, que la subcontractació, tot i
augmentar el cost de l’activitat subvencionada, aporta valor afegit al contingut de la
mateixa activitat i que obeeix a criteris d’eficàcia i eficiència.
4.4 A més de la documentació anterior, quan l’activitat concertada amb tercers
excedeixi el 20 % de l’import de la subvenció i l’import sigui superior a 60.000 €, la
subcontractació està sotmesa al compliment dels següents requisits:
4.4.1. Proposta de formalització de la subcontractació, que ha d’estar autoritzada per
l’entitat concedent de la subvenció
4.4.2. Contracte subscrit per escrit
4.4.3. Documentació que acrediti la personalitat del subcontractista.
4.5. - D’acord amb ‘article 29.7 de la Llei 38/2003, la federació no pot concertar
l’execució total o parcial de les activitats subvencionades amb:
4.5.1. Persones o entitats sotmeses a alguna de les prohibicions previstes a l’art. 13 de la
Llei 38/2003.
4.5.2. Persones o entitats que hagin percebut altres subvencions per a la realització de
l’activitat objecte de contractació.
4.5.3. Intermediaris o assessors els honoraris dels quals es defineixen com un
percentatge de cost total de l’operació, llevat que el pagament estigui justificat amb
referència al valor de mercat del treball efectuat o dels serveis prestats.
4.5.4. Persones o entitats vinculades amb la federació, llevat que la contractació
s’efectuï d’acord amb les condicions normals de mercat i s’obtingui l’autorització
prèvia de l’òrgan concedent de la subvenció en els termes que estableixin les bases
(S’ha de tenir en compte, en aquest cas, l’article 68.2 del Reial decret 887/2006 que
defineix les circumstàncies en què es considera que hi ha vincle amb l’entitat
beneficiària).
4.5.5. Persones o entitats sol·licitants d’ajuda o subvenció en la mateixa convocatòria i
programa que no hagin obtingut subvenció perquè no compleixin els requisits o no
assoleixin la valoració suficient.
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4.6 En el cas de subcontractació vinculada l’òrgan que concedeix la subvenció ha
d’autoritzar-la prèviament. Perquè dit òrgan pugui acordar aquesta autorització, l’entitat
beneficiària ha d’aportar la documentació següent:
4.6.1. Sol·licitud d’autorització de la subcontractació amb persona o entitat vinculada,
indicant el tipus de vinculació existent.
4.6.2. Atès que la realització de l’activitat subvencionada és obligació personal del
beneficiari (art. 68.1 de la LGS), s’haurà de justificar per part del beneficiari la
impossibilitat de dur-la a terme.
4.6.3. Documentació que acrediti la personalitat del subcontractista.
4.6.4. Declaració responsable que la persona o l’entitat amb la qual vol subcontractar:
4.6.4.1. No es troba sotmesa a cap de les circumstàncies que determinen la
impossibilitat d’obtenir la condició de beneficiari i a què es fa referència en l’article 13
de la LGS.
4.6.4.2. No ha percebut altres subvencions per a la realització de l’activitat objecte de la
subvenció
4.6.4.3. El subcontractista no es tracta d’una persona o entitat sol·licitant de l’ajuda o
subvenció en la mateixa convocatòria i programa, que no hagin obtingut subvenció
perquè no compleixen els requisits o no assoleixen la valoració suficient.
4.6.4.4. No són intermediaris o assessors en els quals els pagaments es defineixin com
un percentatge de cost total de l’operació, llevat que el pagament estigui justificat amb
referència al valor del mercat del treball efectuat o els serveis prestats.
4.6.5. Documentació que acrediti que la contractació s’efectua en les condicions
normals de mercat, en aquest sentit, l’entitat beneficiària ha d’haver demanat 3
pressuposts sobre l’activitat que vol subcontractar, llavors haurà de presentar la factura
definitiva de la subcontractació efectuada a més dels dos pressuposts rebutjats.
4.6.6. Acreditar, si escau, que la subcontractació, tot i augmentar el cost de l’activitat
subvencionada, aporta valor afegit al contingut de la mateixa activitat i que obeeix a
criteris d’eficàcia i eficiència.
4.6.7. Quan l’activitat concertada amb tercers excedeixi el 20 % de l’import de la
subvenció i l’import sigui superior a 60.000 € , la subcontractació està sotmesa al
compliment dels següents requisits:
4.6.7.1. Proposta de formalització de la subcontractació, que ha d’estar autoritzada per
l’entitat concedent de la subvenció.
4.6.7.2. Contracte subscrit per escrit
4.6.7.3. Documentació que acrediti la personalitat del subcontractista.
Una vegada l’òrgan que concedeix la subvenció ha analitzat l’anterior documentació,
procedirà, si escau, a acordar la corresponent l’autorització de la subcontractació que
notificarà al beneficiari.
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5.- Despeses subvencionables
5.1.- Es consideren despeses subvencionables, als efectes del present conveni, aquelles
que de manera indubtable responguin a la naturalesa de l’activitat subvencionada, i
s’efectuïn durant el període comprés entre el dia 31 d’octubre de 2015 i el 30 d’octubre
de 2016.
En cap cas el cost d’adquisició de les despeses subvencionables pot ser superior al valor
de mercat.
5.2.- Es considera despesa subvencionable aquella que respongui a la naturalesa del
projecte esportiu subvencionat. Aquestes despeses s’hauran d’haver abonat abans de la
finalització de l’any natural en que es concedeix la subvenció.
5.3.- Quan l'import de la despesa subvencionable superi les quanties establertes en la
Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de contractes del sector públic per al contracte menor
(fins a 18.000,00€ per a contractes de serveis i subministraments), el beneficiari haurà
de sol·licitar com a mínim tres ofertes de diferents proveïdors, amb caràcter previ a la
contracció de la prestació del servei o el lliurament del bé, llevat que per les seves
especials característiques no existeixi en el mercat suficient nombre d'entitats que els
realitzin, prestin o subministrin, o llevat que la despesa s'hagués realitzat amb
anterioritat a la subvenció. L’elecció de l’oferta presentada, s’ha de fer d’acord amb els
principis d’eficiència i economia, i s’ha de justificar expressament en una memòria
l’elecció quan no recaigui en la proposta econòmica més avantatjosa.
5.4.- Les despeses financeres, les despeses d’assessoria jurídica o financera, les
despeses notarials i registrals, i les despeses pericials per a la realització del projecte
subvencionat i les d’administració específiques són subvencionables si estan
directament relacionades amb l’activitat subvencionada i són indispensables per a
l’adequada preparació o execució d’aquesta.
5.5.- En cap cas no són despeses subvencionables:
5.5.1. Els interessos deutors dels comptes bancaris.
5.5.2. Interessos, recàrrecs i sancions administratives i penals.
5.5.3 Les despeses de procediments judicials.
5.5.4. Despeses d’adquisició de béns inventariables.
5.6.-Els tributs són despesa subvencionable quan el beneficiari de la subvenció els
abona de manera efectiva.
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5.7.-En cap cas no es consideren despeses subvencionables els impostos indirectes quan
siguin susceptibles de recuperació o compensació, ni els impostos personals sobre la
renda.
6.- Justificació de la subvenció i termini de presentació
6.1. – La justificació de la subvenció es realitzarà a través de mòduls. La unitat mòdul
comptable serà l’ESDEVENIMENT.
A aquesta unitat mòdul, s’imputarà la part proporcional de les despeses generades amb
motiu del desenvolupament de l’activitat, com són els conceptes de:
- Arbitratge
- Gestió
- Material
6.2 - Quan les activitats hagin estat finançades, a més de la subvenció, amb fons propis
o altres subvencions o recursos, s’haurà d’acreditar en la justificació l’import, la
procedència i l’aplicació d’aquests fons a les activitats subvencionades.
6.3 - L’import esmentat al punt 3.1 d’aquest conveni, s’abonarà a la Federació una
vegada revisada i tramitada la documentació prevista a la clàusula 7 del conveni que
duu per títol Documentació que s’ha de presentar per la Justificació de la Subvenció.
Si la despesa justificada és inferior a l’import del pressupost presentat es reduirà
proporcionalment la subvenció concedida, disminució que, si s’estima oportú, es podrà
considerar aplicar per a l’exercici següent.
6.4 - La federació ha de realitzar la justificació de despeses d’una sola vegada. (total)
6.5- Terminis i forma de presentació de la documentació justificativa de la subvenció.
La documentació justificativa de les activitats subvencionades es presentarà d’una
vegada, pel total de l’activitat subvencionada i desenvolupada.
En el cas que les activitats subvencionades (establertes a la clàusula 1 del conveni)
s’haguessin desenvolupat (totes) amb anterioritat a la data de la signatura d’aquest
conveni, la justificació s’haurà de presentar en el termini de 10 dies hàbils comptadors
des del dia següent al de la signatura del conveni. (si el darrer dia fos dissabte o inhàbil,
el termini esmentat s’ajorna fins al dia hàbil següent)
Si la signatura d’aquest conveni es produís abans de finalitzar les activitats
subvencionades (establertes a la clàusula 1 del conveni), la federació ha de presentar la
documentació justificativa al més aviat possible i, en tot cas, en el termini de 15 dies
hàbils comptadors des de l’endemà de la finalització de les activitats subvencionades.
(si el darrer dia fos dissabte o inhàbil, el termini esmentat s’ajorna fins al dia hàbil
següent)
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En el cas de les Federacions que finalitzen les seves activitats a partir de dia 16
d’octubre i fins a dia 30 d’octubre de 2016, la data màxima per presentar la
documentació justificativa de despeses és el dia 4 de novembre de 2016.
6.6- Modificació de les dates de l’esdeveniment. Quan l’entitat beneficiària, per causa
de força major o per causes imprevisibles i alienes a la seva voluntat, hagi de canviar les
dates dels esdeveniments o activitats, aquestes s’han de comunicar a l’òrgan concedent
a través de l’òrgan instructor, al més aviat possible o, en tot cas, en el moment de la
justificació.
6.7.- La Federació, es compromet a realitzar la gestió econòmica i administrativa, sent
la dipositària i responsable de custodia de tots els justificants de pagament i altra
documentació, degudament tramesa.
La Federació ha de custodiar els justificants de les despeses realitzades imputades a la
justificació de les activitats d’aquesta subvenció. (tant les factures com els resguards de
transferències bancàries o rebuts)
Aquesta documentació es posarà a disposició del Consell de Mallorca en qualsevol
moment, si es requereix.
La documentació acreditativa del pagament segons la forma que hagi utilitzat la
federació ha de ser la següent:
a) Pagament mitjançant transferència bancària o ingressos en compte bancari:
Còpia del justificant de l’ordre de transferència bancària o document bancari acreditatiu
del pagament en el qual figurin el concepte de la transferència o l’ingrés, la data del
document, l’import, la identificació del concepte, a fi que quedi identificat el pagament
de la factura, i les dades de l’ordenant i del destinatari, que han de coincidir amb el
beneficiari i amb l’emissor de la factura, respectivament, i extracte del compte bancari
del beneficiari de l’ajuda en el qual figuri el càrrec d’aquesta transferència.
b) Pagament mitjançant xec nominatiu:
Còpia del xec nominatiu o pagaré nominatiu emès a nom del proveïdor que emet la
factura o document equivalent, sempre que estigui vençut; Extracte del compte corrent
del beneficiari de l’ajuda en el qual figuri el càrrec d’aquest xec o pagaré, i certificat de
l’entitat bancària en què consti el número de xec, l’import i la identificació de qui el
cobra i la data de cobrament (no és necessari presentar l’extracte del compte corrent si
el certificat de l’entitat bancària inclou també la identificació del número de compte en
què s’ha carregat el xec i el titular del compte, que ha de coincidir amb el beneficiari de
l’ajuda).
c) Pagament mitjançant pagarés, lletres de canvi o similars:
Document acreditatiu del càrrec en compte de l’efecte mercantil i extracte del compte
on figuri el càrrec de l’efecte mercantil. Aquesta documentació es pot substituir per un
certificat o document similar emès per l’entitat bancària que contengui: el titular i el
número de compte en què s’ha carregat l’efecte mercantil, el lliurador i el lliurat de la
lletra de canvi, el beneficiari, el concepte pel qual es fa l’efecte mercantil, l’import de la
lletra de canvi i la data d’emissió de la lletra i del seu abonament per part del lliurat.
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d) Pagament mitjançant targeta de crèdit:
Resguard del pagament amb targeta, i extracte del compte on figuri el càrrec del
pagament amb targeta. L’extracte del compte pot substituir-se per un certificat o títol
similar de l’entitat bancària en què com a mínim consti el titular i el número del compte
corrent en què es carrega el pagament de la targeta, el beneficiari, el concepte pel qual
es fa la transferència i l’import i data de l’operació.
e) Pagament mitjançant domiciliació bancària:
Notificació bancària del càrrec i extracte bancari on figuri el càrrec de la domiciliació.
Aquesta documentació es pot substituir per un certificat o títol similar de l’entitat
bancària en què consti el titular i número del compte corrent en què s’ha anotat el càrrec
i l’ordenant del càrrec, el beneficiari, el concepte pel qual es fa el càrrec i l’import i data
de l’operació.
f) Pagament en efectiu d’una factura:
Per acreditar el pagament cal presentar un “Rebut” (un recibí), signat i segellat pel
proveïdor en el qual s’ha d’especificar la despesa a què correspon el pagament, la seva
data i l’expressió «rebut en metàl·lic». Sota la signatura ha de figurar el nom, els
llinatges i el número de DNI de la persona que signa.
Només es poden justificar en efectiu els pagaments de factures per import no superior a
100,00 €, incloent-hi l’IVA”
6.8.- En l’execució i justificació de les activitats objecte d’aquesta subvenció es poden
compensar uns conceptes amb altres dels que figuren al pressupost del projecte i en base
al qual ha estat concedida la present subvenció.
7. Documentació que s’ha de presentar per la Justificació de la Subvenció
En finalitzar les activitats del programa “l’Esport Escolar Federat a Mallorca”, la
Federació haurà de presentar davant la Direcció Insular d’Esports la següent
documentació en els terminis que preveu la clàusula 6.5 del conveni:
1. Document de Justificació de les activitats desenvolupades. (Document J-1)
2. Relació d’Esdeveniments on es relacionin les activitats realitzades especificant-ne el
nom, la data, l’horari, el lloc, la instal·lació i el nombre d’esportistes participants.
(Document J-2)
3. Certificat del president / de la presidenta on on s’indiqui que l’activitat
subvencionada s’ha realitzat i desenvolupat d’acord amb la programació establerta,
sense que s’hagi produït cap tipus d’incidència. En el mateix s’acreditarà que la
documentació justificativa compleix tots els requisits previstos a la legislació vigent i es
troba a disposició del Consell de Mallorca.
En el supòsit que s’hagi produït alguna incidència, tal com s’indica a la clàusula 6.6 del
conveni, es farà constar en l’esmentat certificat indicant-hi els motius pel qual l’activitat
no s’ha pogut realitzar i desenvolupat d’acord a la programació inicialment prevista.
(Document J-3)
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4. Declaració d’ingressos i despeses per part del president en relació al
desenvolupament del programa “l’Esport Escolar Federat a Mallorca”. Cal que d’acord
a la clàusula 6.2 del present conveni quan les activitats hagin estat finançades, a més de
la subvenció, amb fons propis o altres subvencions o recursos, s’acrediti en aquesta
declaració l’import, la procedència i l’aplicació d’aquests fons a les activitats
subvencionades. (Document J-4)
5. Declaració responsable relativa a que la federació es troba al corrent en el pagament
d’obligacions per reintegrament de subvencions ( document J - 5)
Tots els documents anteriorment esmentats s’han de presentar en paper, d’acord amb els
models facilitats per la Direcció Insular d’Esports.
8. Memòria tècnico-esportiva
Abans de la data de 30 de novembre de 2016 (inclòs) es presentarà una memòria
tècnico-esportiva, que contindrà:
1. La descripció de les activitats objecte del conveni, els calendaris amb les dates i els
llocs de realització de les competicions (instal·lacions esportives), els resultats i les
classificacions, descriure qui ha assistit a les cerimònies de lliurament de trofeus i de
medalles, fotografies que il·lustrin el desenvolupament d’això, notícies que s’hagin
publicat a les webs de les federacions i o mitjans de comunicació, i tot allò que serveixi
per comprendre la destinació de la subvenció concedida a la Federació. Es pot presentar
en format pdf o en suport digital (CD).
2. Full de recollida de dades de la participació a les competicions esportives federades
en edat escolar, incloses en aquest conveni, que han tingut lloc de 31/10/2015 a
30/10/2016. (document ME-1)
3. La relació de llicències federatives per categoria i sexe, dels clubs participants a les
competicions federades, en edat escolar incloses en aquest conveni, expedides durant el
període 31/10/2015 a 30/10/2016. (document ME-2)
4. Les federacions que decideixin fer ús del procediment d’importació de dades al
sistema informàtic, hauran de presentar les dades necessàries per a inscriure als clubs, i
als esportistes al programa “l’Esport Escolar Federat a Mallorca”, tal com s’estableix a
l’apartat 14 de l’Acord de Funcionament del programa “l’Esport Escolar Federat a
Mallorca” “Documentació, comprovació, tramitació i terminis de presentació de la
informació necessària per a inscriure equips i esportistes a les activitats del
Programa”.
Aquesta memòria no té l’objecte de justificar la subvenció regulada en aquest conveni,
només té la intenció de facilitar informació a la Direcció Insular d’Esports per tal que
pugui analitzar la realitat esportiva de l’esport escolar federat a Mallorca.
9.- Pagament de la subvenció
9.1.- L’import de la subvenció s’abonarà prèvia presentació dels justificants
corresponents a les despeses generades per l’activitat en el període comprès entre el
31/10/2015 i el 30/10/2016.
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9.2.- D’acord amb el previst en la base 25.3 de les bases d’execució del Pressupost
General del Consell de Mallorca per a l’any 2016, amb caràcter excepcional, el
conseller executiu d’Economia i Hisenda podrà concedir, i conseqüentment, reconèixer
bestretes d’un màxim del 50% de l’import de les subvencions concedides sense
l’obligació de concedir aval, previ informe del centre gestor de la despesa acreditatiu de
les circumstàncies que aconsellin l’adopció d’aquesta mesura, sempre i quan els
beneficiaris de les subvencions siguin entitats sense ànim de lucre o Ajuntaments i els
seus organismes autònoms, i quan així ho prevegin les bases reguladores i les
convocatòries de subvencions, convenis o propostes d’acord de concessió de
subvencions nominatives i altres subvencions de concessió directa.
9.3.- Es preveu la possibilitat de bestreure part d’aquesta subvenció abans de la
realització de l’activitat o despesa per a la qual ha estat concedida.
10.- Obligacions de la Federació
10.1.- La Federació, a més del que s’ha exposat fins ara, queda sotmesa a les següents
obligacions:
a) Dur a terme l’activitat objecte de la subvenció d’acord amb les condicions establertes.
b) Comunicar al Consell de Mallorca les modificacions que s’hagin produït i que siguin
causa de la concessió o del compliment de la subvenció.
c) Comunicar, en el seu cas, al Consell de Mallorca, l’obtenció de subvencions o ajudes
per la mateixa finalitat no previstes en el moment de sol·licitar la subvenció.
d) Constituir les garanties que siguin exigibles, en el seu cas.
e) Sotmetre’s a les actuacions de comprovació i control financer que pugui dur a terme
tant el Consell de Mallorca, com el Tribunal de Comptes, o en el seu cas la Sindicatura
de Comptes.
f) El Consell podrà, en qualsevol moment, auditar tant econòmicament com
tècnicament, el programa objecte de la subvenció.
g) Quan es faci publicitat de les activitats subvencionades pel Consell de Mallorca, a
Mallorca o qualsevol territori de parla catalana, es farà ús, com a mínim, de la llengua
catalana. En cas d’utilitzar-se diverses llengües, la catalana tindrà el tractament de
preferència.
h) La Federació haurà d’acreditar trobar-se al corrent en el compliment de les seves
obligacions tributàries, de Seguretat Social i amb el Consell de Mallorca i de no ser
deutor d’obligacions per reintegrament de subvencions, en les fases de reconeixement
de l’obligació i de pagament de la subvenció instrumentada per aquest conveni. Tot això
d’acord amb el previst a l’article 34.5 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General
de Subvencions.
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i) La federació obligarà a que els clubs esportius no cobrin entrades als esdeveniments
esportius corresponents a les categories d’esportistes en edat escolar (entre 6 i 16 anys).
j) Es farà constar el suport del Consell de Mallorca en les activitats objecte de la
subvenció en els següents termes:
j.1) A qualsevol acte públic de presentació, celebració, finals o d’altres es convidarà als
representants del Consell de Mallorca.
j.2) Qualsevol publicitat, informació i/o nota pública, s’atendrà al que especifica
l’apartat g), havent, també, d’incloure en qualsevol document, roba esportiva, cartell,
publicació i/o opuscle els anagrames del Consell de Mallorca i els d’aquelles entitats
amb les quals el Consell de Mallorca hagi firmat conveni d’esponsorització i
col·laboració pel programa “l’Esport Escolar Federat a Mallorca”.
El Consell de Mallorca podrà modificar l’acord de concessió de la subvenció en cas
d’alteració de les condicions o d’obtenció d’altres ajudes concurrents que no figurin a la
sol·licitud, quan l’activitat u objecte determinat de la subvenció es vegi modificat per
causes imprevistes o sigui d’impossible compliment, l’òrgan competent del Consell de
Mallorca podrà resoldre aplicar la quantitat concedida a la nova activitat o objecte.
L’òrgan competent del Consell de Mallorca podrà anular total o parcialment aquesta
subvenció, en cas d’incompliment per part de la Federació, d’alguna de les obligacions
previstes en aquest conveni, així com exigir el reintegrament de la subvenció en cas
d’incompliment.
La Federació en aquest cas vindrà obligada al reintegrament de les quantitats rebudes i
dels interessos de demora que corresponguin, tot això prèvia la tramitació del
corresponent procediment previst a les lleis, que en tot cas serà contradictori i garantit
sempre el dret de l’interessat a l’audiència.
Si el procediment de reintegrament s’hagués iniciat com a conseqüència de fets que
poguessin ser constitutius d’infracció administrativa, aquesta es posarà en coneixement
de l’òrgan competent per a la iniciació del corresponent procediment sancionador.
11.- Durada
El present conveni, de caràcter administratiu, tindrà vigència des de la data de signatura,
fins dia 31 d’octubre de 2016.
12.- Resolució
El present conveni es podrà extingir per expiració del temps convingut, i podrà
rescindir-se per qualsevol de les parts, mitjançant denúncia d’alguna d’elles, que serà
comunicada a l’altra amb una antelació mínima de quinze dies, o per alguna de les
següents causes:
1. El mutu acord de les parts, que s’haurà de formalitzar per escrit.
2. L’incompliment greu i/o manifest de les obligacions d’una de les parts signants del
conveni.
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3. La impossibilitat sobrevinguda, legal o material, de poder dur a terme l’objecte del
conveni.
13.- Acord de Funcionament del programa l’Esport per a l’Edat Escolar a Mallorca.
La signatura del present conveni compromet a les parts sotasignants a respectar
l’Acord de Funcionament del programa “l’Esport Escolar Federat a Mallorca” signat
per la presidenta de la Federació de Gimnàstica de les Illes Balears i el vicepresident
primer i conseller executiu de Cultura, Patrimoni i Esports del Consell de Mallorca.
14.- Ús d’instal·lacions esportives.
La Direcció Insular d’Esports es compromet a facilitar a la Federació l’ús de les
instal·lacions esportives de Sant Ferran previ acord entre ambdues parts.
Les instal·lacions esportives on es duen a terme les activitats del programa “l’Esport
Escolar Federat a Mallorca” han d’estar homologades, si escau, per la federació,
igualment han de tenir les autoritzacions que siguin necessàries per dur a terme
l’activitat per part de l’organisme competent.
L’accés a les instal·lacions esportives on es duen a terme partits, competicions o
activitats del programa “l’Esport Escolar Federat a Mallorca” és lliure i de caràcter
gratuït.
En cas d’incompliment la federació esportiva corresponent haurà d’informar per escrit
d’ofici o a instància a la Direcció Insular d’Esports del Consell de Mallorca, sobre els
fets esdevinguts.
L’incompliment d’aquests requisits per parts dels clubs o de les entitats esportives pot
ésser motiu de denegació de qualsevol de les línies d’ajudes i de subvencions d’aquesta
institució.
15.- Competència jurisdiccional
Les parts renuncien al seu propi fur i se sotmeten expressament als jutges i tribunals de
Palma de Mallorca.
I, en prova de conformitat, signen totes i cadascuna de les pàgines d’aquest document,
en quatre originals i a un sol efecte, en la ciutat i en la data indicats a dalt.

El vicepresident primer i conseller

La presidenta de la federació

executiu de Cultura, Patrimoni i

de Gimnàstica de les Illes Balears

Esports del Consell de Mallorca
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat.
DEPARTAMENT DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA I PRESIDÈNCIA
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PUNT 9. PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ, AUTORITZACIÓ I
DISPOSICIÓ D’UNA SUBVENCIÓ A LA UNIVERSITAT DE LES ILLES
BALEARS PEL PROGRAMA LA UOM ALS POBLES DE MALLORCA 2016.
Es dóna compte de la següent proposta del conseller executiu del Departament de
Participació Ciutadana i Presidència que diu:
Antecedents
1. Dia 23 de març de 2016, registre general d’entrada núm. 8211, el senyor Llorenç
Huguet Rotger, Magnífic Rector de la Universitat de les Illes Balears, va sol·licitar una
subvenció per dur a terme el programa la UOM als Pobles de Mallorca 2016.
2. Dia 9 de juny de 2016, la Intervenció General del Consell de Mallorca va emetre
certificat de retenció de crèdit, número d’operació 220160010932.
3. Dia 1 de juliol de 2016, el secretari tècnic del Departament de Participació Ciutadana
i Presidència va emetre memòria justificativa de la concessió d’una subvenció
nominativa a la Universitat de les Illes Balears pel programa la UOM als Pobles de
Mallorca 2016.
4. Dia 4 de juliol de 2016, la tag de Promoció Sociocultural va emetre informe jurídic
de l’expedient de subvenció.
5. Dia 20 de juliol de 2016, la Intervenció General del Consell de Mallorca va emetre
informe de fiscalització de l’expedient.
Fonaments
La Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
El Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el reglament de la Llei
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
Acord del Ple, de 26 de juliol de 2001, pel qual s’aprova el Reglament de subvencions i
ajudes econòmiques del Consell de Mallorca (BOIB núm. 132, de 3 de novembre de
2001).
L’article 70.18 de la Llei orgànica 1/2007, de 28 de febrer, de reforma de l’Estatut
d’autonomia de les Illes Balears, inclou dins les competències pròpies dels consells
insulars les referides a la promoció i l’animació sociocultural.
El Decret de 10 de juliol de 2015, d’organització del Consell de Mallorca (BOIB núm.
109 de 18/07/2015), modificat pel Decret de dia 24 de febrer de 2016 (BOIB núm. 27,
de 27 de febrer de 2016) i pel Decret de dia 9 de març de 2016 (BOIB núm. 35, de 17 de
març de 2016), 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.
L’òrgan competent per aprovar la despesa, d’acord amb el que s’estableix en l’article 65
del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el reglament de la Llei
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, en l’article 17.2 de la Llei
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38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i en la base 23.1 de les bases
d’execució del pressupost de 2016, és el Ple del Consell de Mallorca.
Proposta d’acord
Per això, propòs al Ple, amb el dictamen previ de la Comissió Informativa General i de
Comptes, que adopti l’acord següent:
1.- Aprovar la subvenció per un import de dotze mil euros (12.000,00 €) a favor de la
Universitat de les Illes Balears pel desenvolupament del programa la UOM als Pobles
de Mallorca 2016.
2.- Autoritzar i disposar d’una despesa per un import de dotze mil euros (12.000,00 €) a
favor de la Universitat de les Illes Balears, Q0718001A, carretera de Valldemossa, km
7.5, 07122, Palma, amb càrrec a la partida pressupostària 00.23180.48906 del
pressupost del Consell de Mallorca per a l’any 2016 i número d’operació de retenció de
crèdit 220160010932, quantitat que s’abonarà prèvia presentació dels corresponents
justificants, dintre de l’exercici econòmic en el qual s’hagi concedit.
3.- La Universitat de les Illes Balears, com a entitat beneficiària de la subvenció, es
sotmetrà a les següents consideracions:
PRIMERA.- Obligacions de l’entitat beneficiària
L’entitat beneficiària ha de complir amb les obligacions establertes en l’article 14 de la
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvenciones (BOE núm. 276 de 18 de
novembre de 2003), en l’article 10 del Reglament de subvencions del Consell de
Mallorca (publicada la seva aprovació definitiva en el BOIB núm. 132, de 03/11/01) i
les establertes en la resta de normativa que hi sigui d'aplicació així com, en especial, les
recollides en aquestes prescripcions:
a) Dur a terme l’activitat objecte de la subvenció d’acord amb les condicions establertes.
b) Acreditar davant el Consell de Mallorca la realització de l’activitat i el compliment
de la finalitat que determinin la concessió o el gaudi de la subvenció.
c) Comunicar al Consell de Mallorca les modificacions que s’hagin produït i que siguin
causa de la concessió o compliment de la subvenció.
d) Comunicar al Consell de Mallorca, en qualsevol moment, l’obtenció de subvencions
o ajudes per a la mateixa finalitat no previstes en el moment de sol·licitar la subvenció.
e) Constituir les garanties que siguin exigibles, en el seu cas.
f) Quan es faci publicitat de les activitats subvencionades pel Consell de Mallorca, a
Mallorca o a qualsevol territori de parla catalana, es farà ús com a mínim de la llegua
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catalana. En cas d’utilitzar-se diverses llengües, el català tindrà el tractament de
preferència.
g) Es farà constar el suport del Consell de Mallorca en les activitats objecte de la
subvenció.
h) El Consell de Mallorca podrà, en qualsevol moment, auditar tan econòmica com
tècnicament, el programa objecte de la subvenció.
i) Sotmetre`s a les actuacions de fiscalització i control de la Intervenció del Consell de
Mallorca i del Tribunal de Comptes i dels òrgans que hi siguin competents.
j) Acreditar que està al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries,
amb la Seguretat Social i amb el Consell de Mallorca i de no ser deutor d’obligacions
per reintegrament de subvencions, en les fases de reconeixement de l’obligació i
pagament de la subvenció. Tot això d’acord amb el que preveu l’article 34.5 de la Llei
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
SEGONA.- Subcontractació
D’acord amb l’article 29 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions, s’entén que el beneficiari subcontracta quan concerta amb tercers
l’execució total o parcial de l’activitat que és l’objecte de la subvenció. Per tant, no es
troba inclosa en aquest terme, és a dir, no s’entén compresa dins els terme
subcontractació, la contractació d’aquelles despeses compromeses amb diferents
proveïdors en les quals hagi d’incórrer el beneficiari per realitzar el projecte sempre que
no siguin un element principal o essencial de l’activitat que constitueix el seu objecte
social.
L’entitat beneficiària pot subcontractar el projecte subvencionat, objecte de la
sol·licitud, fins al 100% del seu import, d’acord amb els requisits establerts en els
articles 29 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i 68 del
Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el reglament de la Llei
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i els que s’indiquen a
continuació:
a) L’entitat beneficiària ha de presentar amb la factura justificativa de la
subcontractació, la documentació següent:
1- Una declaració responsable del subcontractista sobre els fets següents:
- que no incorr en cap de les prohibicions establertes en l’article 13 de la LGS
- que no ha rebut cap subvenció per dur a terme l’activitat objecte de la contractació
- que no se li ha denegat una sol·licitud de subvenció en la mateixa convocatòria per no
reunir els requisits per ser-ne beneficiari o per no haver assolit l’avaluació suficient.
- que no és un intermediari o assessor en els quals els pagaments es defineixen com un
percentatge del cost total de l’operació, llevat que el pagament estigui justificat amb
referència al valor del mercat de treball efectuat o dels serveis prestats
2- Documentació acreditativa o justificativa sobre els aspectes següents:
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- els motius pels quals es dura terme la subcontractació i la impossibilitat d’executar
l’activitat concertada per si mateix així com que respon a criteris d’eficàcia i eficiència,
i
- si escau, el valor afegit que el fet de la subcontractació aporta a l’activitat
subvencionada
b) Quan l’activitat concertada amb terceres persones excedeixi del 20 % de l’import de
la subvenció i aquest import sigui superior a 60.000 euros, la subcontractació estarà
sotmesa al compliment dels requisits següents:
1- Que el contracte es faci per escrit, una vegada rebuda l’autorització de l’òrgan
concedent de la subvenció (article 29.3 de la LGS)
2- Que l’entitat presenti una sol·licitud d’autorització per subcontractar amb la
documentació següent:
- la documentació esmentada en els punts 1 i 2 de l’apartat a)
- la proposta de formalització de la subcontractació
- la documentació acreditativa de la personalitat del subcontractista
c) L’entitat beneficiària, d’acord amb l’article 29.7 de la Llei 38/2003, no pot concertar
l’execució total o parcial de les activitats subvencionades amb:
1- persones o entitats sotmeses a alguna de les prohibicions de l’article 13 de la Llei
38/2003.
2- persones o entitats que hagin percebut altres subvencions per realitzar l’activitat
objecte de la contractació.
3- intermediaris o assessors els honoraris dels quals siguin un percentatge del cost total
de l’operació, llevat que el pagament estigui justificat en referència al valor de mercat
del treball efectuat o dels serveis prestats.
4- persones o entitats vinculades amb l’entitat beneficiària, tret que la contractació
s’efectuï d’acord amb les condicions normals de mercat i l’autoritzi prèviament l’òrgan
concedent de la subvenció en els termes que estableixin les bases. (S’ha de tenir en
compte, en aquest cas, l’article 68.2 del Reial decret 887/2006, que defineix les
circumstàncies en què es considera que hi ha vincle amb l’entitat beneficiària).
No obstant això, es pot subcontractar a favor de les persones o les entitats vinculades a
l’entitat beneficiària recollit en l’apartat 4 de la lletra c) amb la prèvia autorització de
l’òrgan concedent de la subvenció, sempre que es presenti la següent documentació:
1- Sol·licitud de l’entitat beneficiària per subcontractar amb persones vinculades amb
indicació del tipus de vinculació existent. (En el cas que la subcontractació concertada
vagi a excedir del 20 % de l’import de la subvenció i aquest és superior a 60.000 euros,
s’ha de presentar, a més, la proposta de formalització de la subcontractació ja que
aquesta s’ha de materialitzar a través d’un contracte escrit i, la documentació
acreditativa de la personalitat del subcontractista).
2- La subcontractació s’ha de fer en condicions normals de mercat, i en aquest sentit,
l’entitat beneficiària ha d’haver demanat tres pressuposts sobre l’activitat que vol
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subcontractar i, posteriorment, en la justificació ha de presentar la factura de la
subcontractació efectuada i els dos pressuposts rebutjats.
3- Una declaració responsable del subcontractista sobre els fets següents:
- que no incorr en cap de les prohibicions establertes en l’article 13 de la LGS
- que no ha rebut cap subvenció per dur a terme l’activitat objecte de la contractació
- que no se li ha denegat una sol·licitud de subvenció en la mateixa convocatòria per no
reunir els requisits per ser-ne beneficiari o per no haver assolit l’avaluació suficient.
- que no és un intermediari o assessor en els quals els pagaments es defineixen com un
percentatge del cost total de l’operació, llevat que el pagament estigui justificat amb
referència al valor del mercat de treball efectuat o dels serveis prestats
4- Documentació acreditativa o justificativa sobre els aspectes següents:
- els motius pels quals es dura terme la subcontractació i la impossibilitat d’executar
l’activitat concertada per si mateix així com que respon a criteris d’eficàcia i eficiència,
i
- si escau, el valor afegit que el fet de la subcontractació aporta a l’activitat
subvencionada
TERCERA.- Despeses subvencionables
Es consideren despeses subvencionables, aquelles que de manera indubtable responguin
a la naturalesa de l’activitat subvencionada, i s’efectuïn durant el període comprés entre
l’1 de gener de 2016 i el 31 d’octubre de 2016.
En cap cas el cost d’adquisició de les despeses subvencionables pot ser superior al valor
de mercat.
Es considera despesa efectuada la que hagi estat efectivament pagada abans de
l’acabament del període de justificació.
Les despeses financeres, les despeses d’assessoria jurídica o financera, les despeses
notarials i registrals, les despeses pericials per dur a terme el projecte subvencionat i les
d’administració específiques són subvencionables si estan directament relacionades amb
l’activitat subvencionada i són indispensables per preparar-la o executar-la de manera
adequada.
En cap cas no són despeses subvencionables:
a) Els interessos deutors dels comptes bancaris.
b) Els interessos, els recàrrecs i les sancions administratives i penals.
c) Les despeses de procediments judicials.
Els tributs són despesa subvencionable quan el beneficiari de la subvenció els abona de
manera efectiva.
En cap cas no es consideren despeses subvencionables els imposts indirectes quan
siguin susceptibles de recuperació o compensació, ni els imposts personals sobre la
renda.
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Quan l’import de la despesa subvencionable superi les quanties establertes en la Llei
30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic per al contracte menor (50.000
euros, quan es tracti de contractes d’obra, o 18.000 euros, quan es tracti d’altres
contractes), el beneficiari ha de sol·licitar com a mínim tres ofertes de diferents
proveïdors, amb caràcter previ a la contractació de la prestació del servei o el lliurament
del bé, llevat que per les seves característiques especials no existeixi en el mercat suficient
nombre d’entitats que els realitzin, prestin o subministrin, o llevat que la despesa s’hagués
realitzat amb anterioritat a la subvenció. L’elecció de l’oferta presentada s’ha de fer
d’acord amb els principis d’eficiència i economia, i s’ha de justificar expressament en una
memòria l’elecció quan no recaigui en la proposta econòmica més avantatjosa.
QUARTA.- Modificació de l’objecte de la subvenció
D’acord amb l’article 64 del RD 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el reglament
de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, quan una persona o entitat
tingui concedida una subvenció per a una activitat o objecte determinat, el beneficiari
podrà sol·licitar la modificació del seu contingut, sempre que aquest estigui contemplat a
les bases reguladores de la subvenció. La sol·licitud s’haurà de presentar abans de
finalitzar el termini per a la realització de l’activitat, la qual haurà de comptar amb la
corresponent autorització de l’òrgan concedent
Així mateix, l’article 86 del RD 887/2006, de 21 de juliol, estableix que si el beneficiari de
la subvenció, en el moment de la justificació, manifesta que s’han produït alteracions en
les condicions que es varen tenir en compte per a la seva concessió, havent-se omès el
tràmit d’autorització administrativa prèvia, l’òrgan competent podrà acceptar la justificació
presentada, sempre què no es vulneri els drets dels tercers.
CINQUENA.- Pagament de la subvenció
L’import de la subvenció s'ha de fer efectiu quan s'hagi justificat, sempre abans del dia
2 de novembre de 2016, el projecte objecte de la subvenció. Si la quantia de la
subvenció justificada és inferior al projecte presentat, s’ha de reduir proporcionalment la
subvenció concedida.
Les factures justificatives han de tenir data d’emissió de dia 1 de gener a 31 d’octubre de
2016, ambdós inclosos. En aquest sentit, la justificació de la realització del projecte s’ha
de fer mitjançant un compte justificatiu, d’acord amb el que estableix l’article 72 del
Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el reglament de la Llei
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, que ha d'estar integrat per la
documentació següent:
1. Una memòria tècnica sobre els resultats de l'execució del projecte subvencionat on es
faci constar l'avaluació dels objectius i finalitats aconseguits, els mitjans de difusió
utilitzats, nombre d'assistents i qualsevol altre aspecte que sigui rellevant.
2. Una memòria econòmica justificativa de les despeses derivades de l'execució del
pressupost del projecte que ha d'estar integrada per la següent documentació:

qual
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a) Declaració responsable de l’entitat beneficiària de la subvenció, mitjançant la
s’acrediti que les despeses relacionades corresponen sense cap dubte a l’activitat
subvencionada.

b) Declaració responsable de l’entitat beneficiària de la subvenció que acrediti
que el cost
d’adquisició justificat no supera el valor de mercat.
c) Declaració responsable de l’entitat beneficiària de la subvenció que acrediti
que no recupera ni compensa l’IVA.
d) Relació classificada de les despeses i ingressos, amb indicació del creditor i del
document,
l’import, la data d’emissió i la data de pagament. En cas de que la
subvenció s’atorgui d’acord amb un pressupost, s’han d’indicar les desviacions
esdevingudes de l'activitat.
e) Detall d’altres ingressos o subvencions que hagin finançat l’activitat
subvencionada amb indicació de l’import i la seva procedència. En cas de no tenir
ingressos s’haurà d’adjuntar una
declaració responsable de la inexistència d’ingressos.
f) Una mostra, si n'és el cas, del material de difusió de l'activitat subvencionada:
cartells,
fullets de mà i qualsevol altre element publicitari.
g) Els tres pressuposts que, en aplicació de l’article 31.3 de la Llei general de
subvencions, ha d’haver sol·licitat el beneficiari (quan l’import de la despesa
subvencionable superi les quanties que estableix el Reial decret legislatiu
3/2011, de
14
de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la llei de
contractes del sector públic: 50.000 euros, quan es tracti de contractes d’obra, o 18.000
euros, quan es tracti d’altres contractes).
h) Les factures originals o d’altres documents amb valor probatori equivalent
amb validesa en el tràfic jurídic mercantil o amb eficàcia administrativa del
pressupost executat del projecte subvencionat que han d’estar expedits a nom de les
persones o entitats subvencionades i, a més, han de tenir tots els requisits que exigeix
el Reial decret
1619/2012, de 30 de novembre, pel que s’aprova el reglament que
regula les obligacions
de facturació. Així, es poden citar, entre d’altres, com a
exemple i sempre que siguin escaients:
- NIF i nom complet de la persona o entitat expedidora i pagadora
- Data i número de la factura
- Concepte i import
- IVA i IRPF (si correspon)
- Altres justificants acreditatius de la despesa subvencionable sempre que
reuneixin els requisits legals pertinents.
(En cas que s’hagin de retornar les factures o justificants originals, a petició de
l’entitat
beneficiària, s’hi ha de reflectir amb un segell la data de concessió de la
subvenció així
com l’import del justificant que s’imputa a la subvenció).
En el cas que s’aportin factures amb retenció d’IRPF al prestador del servei,
s’haurà de
presentar juntament amb la factura el document 111 que justifiqui el
pagament de l’impost. En cas contrari únicament s’entendrà justificat l’import de la
factura amb la
deducció de la quantia de l’IRPF
3. La documentació acreditativa del pagament de les factures esmentades, segons la
forma que hagi utilitzat l’entitat beneficiària ha de ser la següent:
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a) Pagament mitjançant transferència bancària o ingressos en compte bancari:
a) Còpia del justificant de l’ordre de transferència bancària o document bancari
acreditatiu
del pagament en el qual figurin el concepte de la transferència o l’ingrés,
la data del
document, l’import, la identificació del concepte, a fi que quedi
identificat el pagament de la factura, i les dades de l’ordenant i del destinatari, que
han de coincidir amb el
beneficiari
i amb l’emissor de la factura,
respectivament, i
b) Extracte del compte bancari de l’entitat beneficiària de l’ajuda en el qual
figuri el
càrrec d’aquesta transferència.
b) Pagament mitjançant xec nominatiu:
a) Còpia del xec nominatiu o pagaré nominatiu emès a nom del proveïdor que
emet la
factura o document equivalent, sempre que estigui vençut;
b) Extracte del compte corrent del beneficiari de l’ajuda en el qual figuri el
càrrec d’aquest xec o pagaré, i
c) Certificat de l’entitat bancària en què consti el número de xec, l’import i la
identificació de qui el cobra i la data de cobrament (no és necessari presentar l’extracte
del compte corrent si el certificat de l’entitat bancària inclou també la identificació
del número de
compte en què s’ha carregat el xec i el titular del compte, que ha
de coincidir amb el beneficiari de l’ajuda).
c) Pagament mitjançant pagarés, lletres de canvi o similars:
a) Document acreditatiu del càrrec en compte de l’efecte mercantil i
b) Extracte del compte on figuri el càrrec de l’efecte mercantil. Aquesta
documentació es
pot substituir per un certificat o document similar emès per
l’entitat bancària que contengui: el titular i el número de compte en què s’ha carregat
l’efecte mercantil, el lliurador i el lliurat de la lletra de canvi, el beneficiari, el concepte
pel qual es fa l’efecte mercantil, l’import de la lletra de canvi i la data d’emissió de la
lletra i del seu abonament
per part del lliurat.
d) Pagament mitjançant targeta de crèdit:
a) Resguard del pagament amb targeta, i
b) Extracte del compte on figuri el càrrec del pagament amb targeta. L’extracte
del
compte pot substituir-se per un certificat o títol similar de l’entitat bancària en
què com a
mínim consti el titular i el número del compte corrent en què es carrega
el pagament de la
targeta, el beneficiari, el concepte pel qual es fa la transferència i
l’import i data de
l’operació.
e) Pagament mitjançant domiciliació bancària:
a) Notificació bancària del càrrec i extracte bancari on figuri el càrrec de la
domiciliació. Aquesta documentació es pot substituir per un certificat o títol similar de
l’entitat bancària
en què consti el titular i número del compte corrent en què s’ha
anotat el càrrec i
l’ordenant
del càrrec, el beneficiari, el concepte pel qual es fa
el càrrec i l’import i data de l’operació.
SISENA.- Revocació i reintegrament
La present subvenció, d’acord amb l’article 13.1 del reglament de subvencions i ajudes
econòmiques del Consell de Mallorca, aprovat per acord del Ple, de 26 de juliol de
2001, (BOIB núm. 132, de 3 de novembre de 2001), és revocable i reductible per les
causes previstes a les lleis, i al present reglament, i no seran invocables com a
precedents. En aquest sentit, el Consell de Mallorca procedirà a modificar, anul·lar o
revocar i, si n'és el cas, al reintegrament total o parcial, de la present subvenció d’acord
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amb allò que estableix el títol II de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions, el capítol I del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol de 2006, pel qual
s'aprova el reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i
la resta de normativa que li sigui d'aplicació.
Els òrgans competents del Consell de Mallorca podran anul·lar total o parcialment les
subvencions i ajudes concedides en el cas d’incompliment per part de l’entitat
beneficiària d’alguna de les obligacions previstes en aquest acord de concessió, la qual
vendrà obligada al reintegrament de les quantitats rebudes i dels interessos de demora
que corresponguin, prèvia la tramitació del corresponent procediment previst a les lleis.
El procediment utilitzat serà el contradictori, garantint sempre el dret de l’interessat a
l’audiència.
Si el procediment de reintegrament s’hagués iniciat com a conseqüència de fets que
poguessin ser constitutius d’infracció administrativa, aquesta es posarà en coneixement
de l’òrgan competent per la iniciació del corresponent procediment sancionador.
SETENA.- Infraccions i sancions
L’incompliment dels requisits establerts en aquest acord de concessió dóna lloc a
l’aplicació del règim d’infraccions i sancions de la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
general de subvencions.
Per imposar les sancions corresponents s’han d’aplicar el procediment que estableix el
Decret 14/1994, de 10 de febrer, regulador de l’exercici de la potestat sancionadora.
Les infraccions i sancions prescriuran transcorreguts els terminis establerts a l’article 65
de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
VUITENA.- Inspecció
El Consell de Mallorca podrà inspeccionar les activitats que hagi subvencionat, sense
perjudici de les competències que puguin correspondre, per normativa legal o
reglamentària, a altres organismes o institucions.
NOVENA.- Protecció de dades
La informació i les dades declarades en les sol·licituds de subvenció de la present
convocatòria estan emparades per la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de
protecció de dades de caràcter personal.
4.- Notificar aquest acord a la Universitat de les Illes Balears i a la Intervenció General
del Consell de Mallorca.
Contra aquest acord, que posa fi a la via administrativa, podeu 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 de rebre aquesta notificació.
b) El recurs de reposició potestatiu davant el Ple, en el termini d’un mes, comptador a
partir de l’endemà de rebre aquesta notificació. Contra la desestimació expressa
d’aquest recurs de reposició, hi podeu interposar el recurs contenciós administratiu
davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Palma que correspongui, en el termini de
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dos mesos, comptadors a partir de l’endemà de rebre la notificació de la desestimació
del dit recurs de reposició.
Si ha transcorregut un mes des de la interposició del recurs de reposició potestatiu i no
n’heu rebut la notificació de resolució expressa, s’entén desestimat per silenci i podeu
interposar el recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu
de Palma que correspongui, sense limitació de temps.
No obstant l’anterior, podeu interposar, si escau, qualsevol altre recurs que considereu
oportú. Tot això de conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la
jurisdicció contenciosa administrativa, i la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
La Sra. ROIG (PP) diu que, com ja varen manifestar en Comissió Informativa, el seu Grup estaria d’acord
amb atorgar aquesta subvenció nominativa a la Universitat de les Illes Balears per impartir els cursos de
la UOM però els preocupa allò que diu l’informe d’Intervenció General, que recull una observació o
discrepància dient que l’expedient es remetrà directament al Tribunal de Comptes.
El vicepresident els va informar que intentarien esmenar la deficiència –si era possible– i, per això, li vol
demanar si s’ha fet qualque passa en aquest sentit i si la discrepància ha desaparegut. En cas que
l’informe d’Intervenció mantengui la discrepància, aleshores el Grup Popular s’abstendrà en la votació
d’aquest punt.
El Sr. JURADO (conseller executiu de Participació Ciutadana i Presidència) opina que tothom estarà
d’acord que subvencionar aquesta activitat és del tot adient atès que és una activitat que té el seu valor i és
un impuls a la cultura, un impuls a les activitats que fa la gent gran i, per tant, pensa que és una bona
notícia que el Consell de Mallorca col·labori amb la UOM.
Per altra banda indica que és cert que existeix la discrepància esmentada i que l’equip de govern, des del
primer moment, estava convençut que seria possible argumentar la concessió d’una subvenció a la UOM
però Intervenció General considera que no s’ha aconseguit acreditar l’exclusió dels principis de publicitat
i concurrència.
Ressalta que l’equip de govern creia que aquesta exclusió estava correctament acreditada però, en darrera
instància, no ha estat possible acreditar-la i, per tant, no s’ha pogut solucionar la discrepància encara que
no tendrà cap tipus de conseqüència, és a dir, que el fet que l’expedient es remeti al Tribunal de Comptes
no tendrà cap conseqüència posterior.
Fa avinent que, amb vista a l’any que ve, tenen previst mantenir aquest suport a les activitats de la UOM
però d’una altra manera per evitar les discrepàncies. Aleshores el que faran serà una licitació amb 3
pressuposts perquè tothom hi pugui concórrer, d’acord amb la línia suggerida pels tècnics de la casa.
La Sra. ROIG observa que el Sr. Jurado diu que el Tribunal de Comptes no dirà res al respecte però dubta
que sigui així perquè allò que consta en l’informe és que no s’han complert els requisits de publicitat i de
concurrència.
Per tant, estan a davant d’una subvenció nominativa que no reuneix els requisits per ser una subvenció
nominativa i els òrgans que fiscalitzen diuen que això no es pot fer de cap manera i, per això, no entén
que hi estiguin tan tranquils.
Amb tot, fa constar que el seu Grup no està en contra de la concessió d’aquest tipus d’ajudes encara que
adverteix que hi pot haver altres entitats privades o públiques que puguin impartir aquests mateixos
cursos –que és el motiu de la discrepància– i, atès el que consta en l’expedient, manifesta que el seu Grup
no hi pot votar a favor.

Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per vint-i-tres vots a favor (PSOE, MÉS per
Mallorca, Podem Mallorca, El Pi-Proposta per les Illes i Ciudadanos-Partido de la
Ciudadanía), cap vot en contra i deu abstencions (PP).
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DEPARTAMENT D’ECONOMIA I HISENDA
PUNT 10. DONAR COMPTE DE L’INFORME D’INTERVENCIÓ NÚM.2T/2016
DE
COMPLIMENT
DE
LES
OBLIGACIONS
TRIMESTRALS,
CORRESPONENTS
AL
SEGON
TRIMESTRE
DE
2016,
DE
SUBMINISTRAMENT D’INFORMACIÓ DE LA LLEI 2/2012 LOEPFS,
DESEMVOLUPADA PER L’ORDRE HAP/2015/2012.
Es dóna compte de la següent proposta del conseller executiu del Departament
d’Economia i Hisenda que diu:
I. NORMATIVA APLICABLE
•

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

•

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

•

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

•

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

•

Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat
financera.

•

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

II. ANTECEDENTS DE FET
Atès que la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i
sostenibilitat financera, en endavant LOEPSF, regula el principi de transparència
com a base del funcionament de les administracions públiques, per la qual cosa,
resulta clau la rendició de comptes i el control de la gestió pública per contribuir a
generar confiança en el correcte funcionament del sector públic.
La importància d’aquest principi, ha dut al legislador a establir en l’article 6 de la
LOEPSF, l’obligació de les administracions públiques de subministrar tota la
informació necessària per al compliment de les disposicions de l’esmentada llei i de
les normes i acords que s’adoptin en el seu desenvolupament i garantir la coherència
de les normes i procediments comptables, així com la integritat dels sistemes de
recopilació i tractament de dades.
Vist que el Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques ha dut a terme el
desenvolupament reglamentari de l’article 6 de la LOEPSF mitjançant l’Ordre
HAP/2105/2012, de 1 de octubre, i que en l’article 16 d’aquesta Ordre es recullen
les obligacions trimestrals de subministrament d’informació de les corporacions
locals.
Vist que els articles 14 i 16 de l’Ordre HAP/2105/2012, de 1 de octubre, que
determinen les obligacions mensuals i trimestrals de subministrament d’informació
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de les comunitats autònomes i les corporacions locals, van entrar en vigor l’1 de
gener de 2013, de conformitat amb la disposició transitòria única de l’Ordre.
Atès, finalment, que l’article 4 de la referida Ordre HAP 2105/2012 imposa la
centralització del compliment de l’obligació de remissió i recepció d’informació de
les corporacions locals a la intervenció local o unitat que exerceixi les seves
funcions.
Per tots els fets i els fonaments de dret abans relacionats, emeto el següent
INFORME:
PRIMER.- Compliment de l’obligació de remissió d’informació
De conformitat amb el que disposa l’article 4 de la Llei 2/2012, LOEPSF,
desenvolupat per l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, concretament als seus
articles 4 i 16, aquesta intervenció ha complert l’obligació de trametre la informació
trimestral corresponent al SEGON trimestre de 2016, en temps i forma, dia
29/04/2016 i ha bolcat la totalitat de la informació requerida pel Ministeri d’Hisenda
i Administracions Públiques mitjançant la plataforma telemàtica habilitada en
l’Oficina
Virtual
de
les
Entitats
Locals
https://serviciostelematicos.minhap.gob.es/Trimestrales/
SEGON.- Justificació de l’informe i del seu coneixement per part del Ple de la
corporació.
Per subministrar la informació requerida corresponent al SEGON trimestre de 2016,
encara que la normativa no exigeix de manera específica l’elaboració d’un informe,
aquesta intervenció el considera necessari perquè resumeix la informació bolcada,
els principals criteris d’estimació seguits i recull les conclusions quant a les
previsions de compliment o incompliment al tancament de l’exercici pressupostari
dels objectius d’estabilitat pressupostària i del deute públic.
Cal destacar que la pròpia plataforma telemàtica habilitada per bolcar la informació
recull en l’apartat 4 “Tancament de l’informe d’avaluació i signatura”, la necessitat
de donar trasllat al Ple de la corporació, del resultat de l’informe d’avaluació. El
capítol IV de la LOEPSF regula les mesures preventives, correctives i coercitives
que el Govern, a proposta del Ministeri podria imposar a les entitats locals, quan
s’apreciés un risc d’incompliment dels objectius d’estabilitat pressupostària, de
deute públic o de la regla de despesa al tancament de l’exercici, i les limitacions
pressupostàries futures que això generaria.
D’altra banda, també el Reial decret 1463/2007, de 2 de novembre, de
desenvolupament de la Llei 18/2001, d’estabilitat pressupostària, estableix a l’article
16.2 l’obligació d’emetre informe d’intervenció de compliment de l’objectiu
d’estabilitat i de donar compte al Ple en els supòsits dels expedients de modificació
de crèdits. En l’actualitat, després de l’entrada en vigor de la LOEPSF i l’Ordre
ministerial de desenvolupament sobre les obligacions de subministrament
d’informació HAP2105/2012, la Subdirecció General d’Estudis i Finançament de les
Entitats Locals, en resposta a una consulta de Cosital Network va emetre
contestació en el sentit que tant la verificació del compliment dels objectius
d’estabilitat com de la regla de despesa, no és requisit previ necessari per a
l’aprovació dels expedients de modificació de crèdits sinó que el que procedeix és
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l’actualització trimestral de l’informe d’intervenció de compliment dels objectius a
què se refereix l’Ordre HAP2105/2012.
Per tant, el present informe trimestral de compliment o incompliment dels objectius
d’estabilitat pressupostària, del deute públic i de valoració de la regla de despesa, a
què es refereix l’Ordre HAP2105/2012 ve a substituir els informes que s’emetien
abans de l’aprovació dels expedients de modificació de crèdits en aplicació del que
disposa l’esmentat article 16.2 del Reial decret 1463/2007, de 2 de novembre.
S’ha de tenir en compte que, d’acord amb els càlculs que s’inclouen en aquest
informe trimestral, en el supòsit que no es compleixin els objectius, s’ha d’elaborar
preceptivament un pla econòmic financer, perquè el Ple conegui l’incompliment.
Per tot l’anterior, aquesta intervenció considera necessari donar trasllat a la
presidenta del present informe perquè l’elevi al Ple de la corporació per al seu
coneixement i efectes oportuns.
TERCER.- Contingut de la informació
La informació que s’ha subministrat per complir l’obligació de remissió és la que
recull l’article 16 de l’Ordre HAP/2105/2012, d’ 1 de octubre, que es materialitza en
els formularis que ha dissenyat la Subdirecció General d’Estudis i Finançament de
les Entitats Locals, complimentats mitjançant l’Oficina Virtual abans citada i en
relació a totes les institucions que el Ministeri ha sectoritzat a la corporació i que
són les següents:
- Consell Insular de Mallorca.
- Institut Mallorquí d’Afers Socials.
- Institut de l’Esport Hípic de Mallorca.
- Agència de protecció de la legalitat urbanística i territorial de Mallorca.
- Ràdio i Televisió de Mallorca, SAU.
- Consorci de la Serra de Tramuntana.
- Consorci TIC Mallorca.
- Consorci Eurolocal Mallorca.
- Fundació Teatre Principal.
- Fundació Casa Museu Llorenç Villalonga, Pare Ginard i Blai Bonet.
- Fundació ACA (Àrea de Creació Acústica).
- Fons Mallorquí de Solidaritat.
A l’annex I, s’adjunta còpia impresa dels formularis tramesos, els quals es relacionen
a continuació:
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1. Comunicació trimestral de dades individualitzades per entitats:
Dades pressupostàries:
Resum classificació econòmica
Desglossament ingressos corrents
Desglossament ingressos de capital i financers
Desglossament despeses corrents
Desglossament despeses de capital i financeres
Calendari i pressupost de tresoreria
Romanent de Tresoreria
Deute viu i meritació mensual previst en el pròxim trimestre
Perfil de meritació del deute en els pròxims 10 anys
Dotació de plantilles i retribucions
Annexos informació (formularis requerits per la IGAE)
Ajusts Informe d'Evaluació per a relacionar ingressos/despeses amb normes SEC
F.1.1.B2.1 Detall de les inversios financerament sostenibles (DA 6 LO 2/2012)
A1 Interessos i rendiments meritats durant l'exercici (despeses)
A5 Fluxos interns
B5 Moviments compte "Creditors per op. pendents d'aplicar a pressupost"
2. Ajusts SEC aplicables al grup d'entitats de la Corporació
2.1 Ajusts per operacions internes entre entitats
3. Informe d'avaluació grup
3.0 Dades generals de l'informe d'avaluació
3.1 Validació dades informe avaluació / aixecar validació
3.2 Resum anàlisi estabilitat pptaria i valoració del compliment regla de la despesa
3.4 Resum anàlisi deute públic
4. Tancament de l'informe d'avaluació i signatura.

QUART.- Observacions i explicació dels continguts:
En relació a la informació subministrada al MINHAP i, concretament, pel que fa a
les previsions d’evolució de les ORN i dels DRN al tancament de l’exercici, els
càlculs realitzats per acreditar el compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària
i del deute públic de cada institució, s’ha efectuat aplicant el percentatge estimat del
grau d’execució per a l’exercici a l’import dels crèdits d’operacions no financeres
(Cap. 1 a 7) del pressupost d’ingressos i de despeses.
Aquest percentatge estimat del grau d’execució, és la mitjana aritmètica dels
percentatges del grau d’execució, per capítols, dels crèdits per operacions no
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financeres del pressupost dels tres exercicis anteriors, una vegada eliminats els valors
atípics.
En el cas que la mitjana aritmètica anterior sigui menor a 1, implicarà una estimació
dels DRN i les ORN inferior als crèdits inicials del pressupost per operacions no
financeres.
Ben al contrari, si la mitjana aritmètica esmentada és superior a 1, implicarà una
estimació dels DRN i les ORN superior als crèdits inicials del pressupost per als
capítols 1 a 7.
III.

CONCLUSIÓ DE L’INFORME D’AVALUACIÓ:

Amb les dades d’execució pressupostària provisionals existents a 30 de juny de 2016,
i amb les estimacions i els càlculs realitzat d’acord amb aquestes, l’execució del
pressupost consolidat de l’entitat local, dels seus organismes autònoms i de les
entitats dependents que presten serveis o produeixen béns no finançats
majoritàriament amb ingressos comercials, que s’inclouen en el pressupost general
de l’exercici de 2016,
1) Compleix l’objectiu d’estabilitat pressupostària, estimant-se una capacitat de
finançament al tancament de l’exercici pressupostari de 31.307.863,66 €.
2) Compleix l’objectiu d’estabilitat financera essent el nivell de deute viu estimat a
30/06/2016 de 121.533.555,88 €.
Es donen per assabentats.
PUNT 11. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT NÚM. 23 DE
MODIFICACIÓ DE CRÈDITS EN EL PRESSUPOST PROPI DE LA
CORPORACIÓ DE L’EXERCICI DE 2016 PER CRÈDIT EXTRAORDINARI
(CE08/2016) I DE CANVI DE DESTINACIÓ NÚM. 4 DE PROJECTES DE
FINANÇAMENT AFECTAT (CD04/2016).
Es dóna compte de la següent proposta del conseller executiu del Departament
d’Economia i Hisenda que diu:
Ateses les sol·licituds de modificació de crèdits i canvi de destinació dels departaments
de Medi Ambient, de 26 de juliol de 2016, i de Territori i Infraestructures, de 25 d’agost
de 2016.
Atès el canvi de destinació proposat del projecte d’inversió del departament de Territori
i Infraestructures (codi 2010.2.46.1) que finalment no s’executarà segons consta en la
memòria del departament, necessari per a dotar de finançament l’aportació a
l’ajuntament de Pollença per a l’adequació vial de la primera línia el Port de Pollença
Atesa la resolució del conseller executiu d’Economia i Hisenda, de 16 de març de 2016,
amb què s’aprovà l’expedient núm. 7 de modificació de crèdits en el pressupost propi de
la corporació de 2016, per incorporació de romanents (ROM02/2016) en què es van
incorporar els romanents de crèdits per finançar despeses amb finançament afectat de
projectes d’exercicis anteriors entre els quals s’inclogué els romanents del projecte
objecte del canvi de destinació proposat.
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Vista d’altra banda la provisió del conseller executiu d’Economia i Hisenda que
subscriu, de 25 d’agost de 2016, d’incoació d’un expedient de modificació de crèdits i
canvi de destinació en el Pressupost propi del Consell de Mallorca de l’exercici de
2016, a l’objecte de poder atendre algunes despeses, les aplicacions a les quals s’havien
d’imputar no s’havien incloses en el pressupost de 2016 i de dotar-les de finançament
en els casos de projectes de finançament afectat atenent les necessitats que
s’especifiquen a les memòries corresponents i de les quals n’hi ha constància en els
antecedents de l’expedient
Vist que la Intervenció d’aquest Consell Insular ha emès el dictamen preceptiu, on
consten les operacions de modificacions de crèdits que es proposen per atendre les
despeses esmentades, i d’acord amb allò que es preveu en els articles 177 i 180 del Text
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per RDLEG 2/2004, de 5 de
març, concordant amb els articles 35 a 38 i 40 a 42 del RD 500/1990, de 20 d’abril i
amb la base 10 de les d’execució del pressupost per a 2016, el conseller d’Economia i
Hisenda proposa al Ple de la Corporació que adopti el següent
ACORD
PRIMER.- Aprovar l’expedient de canvi de destinació núm. 4 dels següents projectes
d'inversió finançats amb romanents de tresoreria afectat (RF.4) per import de 494.000
€:
Aplicació

Descripció

55 45300 61980

Incorporació p/reposició infraestructures Ctres. CdM

RF

Import

4

494.000,00

TOTAL

Projecte
2010 2 46 1

494.000,00

Projectes que reben el finançament:
Aplicació

Descripció
RF
APORTACIÓ AJUNTAMENT DE POLLENÇA PER A
L'ADEQUACIÓ VIAL DE LA PRIMERA LÍNIA DEL PORT DE
4
55 45300 76201 POLLENÇA

Import

494.000,00

TOTAL

Projecte
2016 2 45300 1

494.000,00

I destinar-ho a finançar les aplicacions de despesa següents definides dins els mateixos
projectes de finançament afectat corresponents al conveni de col·laboració entre el
Ministeri de Foment i el Consell de Mallorca, prèvia aprovació del corresponent
expedient de modificació de crèdits per crèdits extraordinaris:
Aplicació

55 45300 76201

Descripció
Aportació Ajuntament de Pollença per a l’adequació vial de la primera línia
del Port de Pollença
TOTAL

RF

Import

4

494.000,00

Projecte

2016 2 45300 1

494.000,00

SEGON.- Aprovar l’expedient núm. 23 de modificació de crèdits en el pressupost propi de
2016, d’acord amb el següent detall:
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EXPEDIENT NÚM. 23 MODIFICACIÓ DE CRÈDITS EN EL PRESSUPOST PROPI DE 2016

* CRÈDIT EXTRAORDINARI (CE08/2016)
Aplicació

Descripció

50 17225 48901

APORTACIÓ A L'ASSOCIACIÓ INTERNACIONAL "RED EUROPEA DE LA PIEDRA
EN SECO"

55 45300 76201

APORTACIÓ AJUNTAMENT DE POLLENÇA PER A L'ADEQUACIÓ VIAL DE LA
PRIMERA LÍNIA DEL PORT DE POLLENÇA

Import

Projecte

1.000,00
494.000,00 2016 2 45300 1
495.000,00

TOTAL CRÈDIT EXTRAORDINARI
FONTS DE FINANÇAMENT DEL CRÈDIT EXTRAORDINARI

· Baixes per anul·lació
Aplicació
50 17225 22199
55 45300 61980

Descripció
ALTRES SUBMINISTRAMENTS CAMINA PER MALLORCA
Incorporació p/reposició infraestructures Ctres. CdM
TOTAL FONS P/BAIXES PER ANUL·LACIÓ
TOTAL FONS FINANÇAMENT P/CRÈDIT EXTRAORDINARI

Import
1.000,00
494.000,00
495.000,00

Projecte

495.000,00

Per la qual cosa queda anivellat el Pressupost.
TERCER.- Aquest acord aprovatori serà considerat definitiu si no es produeixen
reclamacions en contra durant el termini d’exposició pública, i entrarà en vigor, una
vegada s’hagi complit el que disposa l’article 112.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
Reguladora de les bases del règim local, i també l’article 169 del Text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals, aprovat pel RDLEG 2/2004, de 5 de març.
RECTIFICACIÓ PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT NÚM. 23 DE
MODIFICACIÓ DE CRÈDITS EN EL PRESSUPOST PROPI DE LA CORPORACIÓ DE
L'EXERCICI DE 2016 PER CRÈDIT EXTRAORDINARI (CE08/2016) I DE CANVI DE
DESTINACIÓ NÚM. 4 DE PROJECTES DE FINANÇAMENT AFECTAT (CD04/2016).

Detectada l’errada material en la redacció del primer punt referit al canvi de destinació
núm. 4 de la proposta d’aprovació, de 25 d’agost de 2016, de l’expedient núm. 23 de
modificació de crèdits en el pressupost propi de la corporació de l’exercici 2016 per
crèdit extraordinari (CE08/2016) i de canvi de destinació núm. 4 de projectes de
finançament afectat d’exercicis anteriors (CD04/2016), proposada al plenari de la
corporació pel conseller executiu d’Economia i Hisenda, i, presentada a la comissió
informativa de 1 de setembre de 2016, via despatx extraordinari i d’acord amb el previst
a l’art. 109.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de
les Administracions Públiques que estableix que les Administracions Públiques podran
rectificar, així mateix, en qualsevol moment, d’ofici o a instàncies dels interessats, els
errors materials, de fet o aritmètics existents en els seus actes, es procedeix a realitzar la
següent correcció:
On diu:
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2010 2 46 1

PRIMER.- Aprovar l’expedient de canvi de destinació núm. 4 dels següents projectes
d'inversió finançats amb romanents de tresoreria afectat (RF.4) per import de 494.000 €:
Aplicació

Descripció

55 45300 61980

Incorporació p/reposició infraestructures Ctres. CdM

RF

Import

4

494.000,00

TOTAL

Projecte
2010 2 46 1

494.000,00

Projectes que reben el finançament:
Aplicació

Descripció
RF
APORTACIÓ AJUNTAMENT DE POLLENÇA PER A
L'ADEQUACIÓ VIAL DE LA PRIMERA LÍNIA DEL PORT DE
4
55 45300 76201 POLLENÇA

Import

494.000,00

TOTAL

Projecte
2016 2 45300 1

494.000,00

I destinar-ho a finançar les aplicacions de despesa següents definides dins els mateixos
projectes de finançament afectat corresponents al conveni de col·laboració entre el
Ministeri de Foment i el Consell de Mallorca, prèvia aprovació del corresponent
expedient de modificació de crèdits per crèdits extraordinaris:
Aplicació

55 45300 76201

Descripció

RF

Aportació Ajuntament de Pollença per a l’adequació vial de la primera línia
del Port de Pollença

Import

4

TOTAL

494.000,00

Projecte

2016 2 45300 1

494.000,00

Ha de dir:
PRIMER.- Aprovar l’expedient de canvi de destinació núm. 4 dels següents projectes d'inversió
finançats amb romanents de tresoreria afectat (RF.4), per import de 494.000 €:
Aplicació

Descripció

RF

55 45300 61980 Incorporació p/reposició infraestructures Ctres. CdM

Import

4

494.000,00

TOTAL

Projecte
2010 2 46 1

494.000,00

I destinar-ho a finançar les aplicacions de despesa següents, en càrrec al Fons
Interinsular de Finançament dels Serveis (concepte d’ingrés 70 75061) prèvia
aprovació del corresponent expedient de modificació de crèdits per crèdits
extraordinaris:
Aplicació

55 45300 76201

Descripció
Aportació Ajuntament de Pollença per a l’adequació vial de la primera línia
del Port de Pollença
TOTAL
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RF

Import

4

494.000,00
494.000,00

Projecte

2016 2 45300 1

El Sr. BONET (conseller executiu d’Economia i Hisenda) observa que en la passada reunió de la
Comissió Informativa ja se va debatre a fons, aquesta proposta. Tot i això, reitera que en gran part
correspon a un canvi de destinació de 494.000 € que proposa el Servei de Carreteres per a l’adequació del
vial de la primera línia del Port de Pollença.
Per les raons que ha explicat, considera que els membres de la corporació del Ple es donen per
assabentats.
El Sr. ROVIRA (PP) fa notar, en primer lloc, que no és certa la informació que varen donar alguns
mitjans de comunicació en el sentit que el Grup Popular va votar en contra, en la reunió de la darrera
Comissió Informativa.
Reitera que no és cert, sinó que el Grup Popular es va abstenir de votar aquest punt. Destaca que allò que
va manifestar, tot i l’abstenció, va ser la seva postura contrària a la que s’utilitzava per finançar aquestes
obres i tot seguit ho explica.
Assegura que el Grup Popular considera que les obres són necessàries, i està d’acord a fer-les. Fa notar
que durant la passada legislatura l’opinió era la mateixa i s’havia previst que el Consell de Mallorca les
finançàs, com una carretera pròpia de la institució, i que el càlcul estimatiu del cost de licitació que
s’havia fet era de 500.000 €.
Diu que s’havia previst fer allò que s’ha fet sempre: el Consell de Mallorca faria les obres en una
carretera de la qual n’és titular i posteriorment, per mitjà del conveni corresponent, se’n faria la cessió a
l’Ajuntament de Pollença, amb tots els informes que avalen aquest tipus de cessions. Explica que es tracta
de casos de cessions molt clares de carreteres que ja no compleixen tal funció sinó que passen a ser
considerades carrers, raó per la qual els ajuntaments, lògicament, n’han de tenir la titularitat.
Fa avinent que fins ara era el Consell de Mallorca qui aprovava, licitava, adjudicava el projecte,
controlava la qualitat de les obres fetes, abonava les factures i posteriorment transferia la carretera a
l’ajuntament.
Observa que en aquest cas concret se fa de forma diferent, després de quasi tres anys d’espera per poder
fer aquestes obres, entre l’anterior i l’actual legislatura, de forma que la consellera executiva de Territori i
Infraestructures ha decidit donar-li els doblers, fer-li la cessió de la carretera i que ho faci el mateix
ajuntament, en comptes d’esperar que l’Ajuntament de Pollença faci la part que li pertoca.
Reconeix que és una fórmula correcta; si se fa bé, és clar que finalment el resultat serà el mateix, la
carretera estarà asfaltada i en serà el titular l’Ajuntament de Pollença. Tot i això, adverteix que planteja
molts dubtes, al Grup Popular, que aquesta obra es faci correctament, entre d’altres raons pel fet que
durant el darrer any i mig l’Ajuntament de Pollença ha demostrat incapacitat per fer la part de les obres
que li correspon, raó per la qual preocupa que sigui capaç de fer la part que li correspondria al Consell de
Mallorca.
Insisteix a dir que el més lògic és actuar d’acord a l’ordre en què ell ho ha explicat abans.
D’altra banda, assenyala que avui se presenta l’expedient de modificació de crèdits, però fa avinent que el
seu Grup no ha vist el conveni, l’esborrany o el document que l’estableix. Adverteix que no es tracta d’un
Pla d’Obres i Serveis sinó que el Consell de Mallorca donarà els doblers i la carretera, per la qual cosa vol
saber com controlarà que la carretera se fa bé, que s’hi fa allò que pertoca, que s’hi destinen els doblers
que li corresponen. Si l’Ajuntament de Pollença licita les obres per 494.000 € i l’adjudicació és de
350.000 €, vol saber si la diferència retornarà al Consell de Mallorca o no, si està clar que tot allò que no
s’adjudiqui no s’haurà de pagar.
Insisteix a dir que no han vist cap document que ho expliqui convenientment, per la qual cosa no ho tenen
clar ni controlat. En conseqüència, considera que el seu Grup no pot votar a favor d’aquesta proposta.
La Sra. GARRIDO (consellera executiva de Territori i Infraestructures) intervé tot seguit.
Diu que és evident que el Sr. Rovira ha rebut informacions inconnexes a partir de les quals ell n’ha
formulat la seva versió, raó per la qual ella explicarà tot seguit en què consisteix, exactament, la decisió
que s’ha adoptat.
Fa notar que la titularitat de la carretera del Port de Pollença pertany al Consell de Mallorca, i que aquesta
representa una excepció respecte de la resta de carreteres que són de titularitat del Consell de Mallorca i
que se van cedint als municipis de Mallorca, pel fet que és la primera línia del Port de Pollença, la cara
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més visible des del punt de vista turístic i, alhora, la que més necessita unes obres de condicionament
adequat pel fet que és la seva imatge, la seva fotografia, allò que determina la repercussió internacional
positiva o negativa pel que fa a la seva promoció turística.
Fa avinent que l’Ajuntament de Pollença es planteja una intervenció en la primera línia del Port de
Pollença, i té dret a desitjar que aquest indret no sigui només un carrer asfaltat; és el seu municipi, és una
decisió seva i el Consell de Mallorca opina que és la més correcta.
Allò que proposa és fer un passeig per a vianants però obert als vehicles dels comerços i dels residents,
amb una via ciclista al costat i amb el paviment empedrat. És clar que el Consell de Mallorca no fa aquest
tipus d’obra, atès que no és aquesta la seva encomanda, ni el que ha de fer, perquè el seu cost seria
elevadíssim. Consegüentment, allò que no podia fer aquesta institució era asfaltar i que després
l’Ajuntament de Pollença fes l’empedrat damunt l’asfalt, ni tampoc empedrar la carretera.
A partir d’aquest plantejament, se va decidir de forma excepcional –com excepcional és el cas del Port de
Pollença– que en aquest cas el Consell de Mallorca faria un traspàs dels doblers a l’Ajuntament de
Pollença perquè fes l’obra, que consisteix en empedrar, no asfaltar. Torna a dir que se va pactar en
aquests termes, i de forma excepcional perquè ho és també el supòsit que tenen davant.
Diu al Sr. Rovira que pot estar tranquil i li fa avinent que pel que fa a la resta dels casos es tracta de
carrers que passen pel municipi, no és el cas d’una primera línia i no es fa un empedrat, per la qual cosa
serà el Consell de Mallorca qui faci les obres.
També li diu que el Consell de Mallorca controlarà adequadament les obres que se facin, si és això el que
el preocupa. Afirma que la institució no pagarà res que no li correspongui i que el conveni establirà que el
Consell de Mallorca donarà 490.000 €.
Observa que aquesta és la quantitat per la qual s’hagués licitat aquesta obra i, atès que s’hagués produït
una baixa, el conveni establirà que en funció de l’import que hi hagi de baixa en l’adjudicació que faci
l’Ajuntament de Pollença s’aplicarà el percentatge que correspongui al crèdit que atorga el Consell de
Mallorca a l’Ajuntament de Pollença. És a dir, si la baixa és d’un 20%, aquest serà el percentatge que es
descomptarà dels 490.000 €. D’aquesta forma es garanteix que el Consell de Mallorca no pagarà res més
del que li correspongui pagar.
Recorda al Sr. Rovira que, com ell sap prou bé, aquesta obra estava valorada en més d’1 M€ per poder
traspassar la primera línia del Port de Pollença un cop feta la ronda i afirma que està tot fet, tot invertit,
menys els esmentats 490.000 €.
Observa també que a dia d’avui l’Ajuntament de Pollença té el projecte fet, pendent d’una autorització del
mateix Servei de Carreteres del Consell de Mallorca i d’una autorització de la Direcció General de Ports i
Aeroports del Govern de les Illes Balears per tenir el projecte aprovat.
Per acabar, expressa el desig que l’Ajuntament de Pollença tengui sort, amb aquest projecte i en la seva
execució i fa notar al Sr. Rovira que fins ara el Consell de Mallorca ha tengut poca sort, tant pel que fa als
projectes de la institució com a la seva execució.
El Sr. ROVIRA assegura que per al Grup Popular continua essent un acte de fe, acceptar aquesta
proposta. Atès que no han vist cap document ni un, espera que tot sigui tal i com ha explicat la Sra.
Garrido.
Torna a dir que el seu Grup no està en contra del projecte ni de la seva execució, tot i que segueix pensant
que no és la millor manera de fer-ho, raó per la qual manté la decisió d’abstenir-se de votar la proposta.

Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per vint-i-un vots a favor (PSOE, MÉS per
Mallorca, Podem Mallorca i El Pi-Proposta per les Illes), cap vot en contra i dotze
abstencions (PP i Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía).
DEPARTAMENT DE TERRITORI I INFRAESTRUCTURES
PUNT 12. PROPOSTA D’ACORD DEL PLE RELATIU A L’EXPEDIENT
SANCIONADOR EN MATÈRIA DE CARRETERES AMB REFERÈNCIA ES
NÚM.6/2015 (“MALLA S.A”).
52

Es dóna compte de la següent proposta de la consellera executiva del Departament de
Territori i Infraestructures que diu:
La consellera executiva de Territori i Infraestructures, en ús de les atribucions que li són
conferides per l’article 31 (apartat 2n, lletra e) del Reglament Orgànic del Consell de
Mallorca (Acord de Ple de 2 de juliol de 2001; BOIB núm. 102, de 25 d’agost de 2001)
en relació amb l’article 5è (lletra l) del Decret pel qual es determina l’Organització del
Consell de Mallorca (Decret de Presidència de 10 de juliol de 2015; BOIB núm. 109, de
18 de juliol de 2015), sotmet a la consideració de la Comissió Informativa General i de
Comptes, per al seu dictamen previ a l’elevació al Ple del Consell Insular de Mallorca,
la següent proposta d’
ACORD
Atès que a l’empara del Butlletí de Denúncia emès- en data 27 de juny de 2013 i amb
núm. 2206- per l’Agent d’Explotació núm. 018, i mitjançant Resolució de la consellera
executiva de Territori i Infraestructures del Consell de Mallorca de data 27 de novembre
de 2015, es va disposar la incoació d'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, per instal·lar- en el punt quilomètric 1,250 de la carretera
Ma-3013 (terme municipal de Palma)- una tanca publicitària visible des de la zona de
domini públic i sense autorització del Departament de Territori i Infraestructures del
Consell de Mallorca (tanca ubicada a uns 6 metres del bord de l’explanació de la
carretera).
Atès l’informe jurídic i proposta de resolució de l’instructor de l’expedient de dia 11 de
juliol de 2016 (registre de sortida núm. 16063) i notificada en data 14 de juliol de 2016.
Ateses les al·legacions (amb entrada en el registre del Departament de Territori i
Infraestructures del Consell de Mallorca en data 1 d’agost de 2016, i amb núm. 4899) a
dita proposta presentades per l’entitat “Malla, S.A.”.
Atès l’informe jurídic de valoració de dites al·legacions emès pel tècnic
d’Administració general en data 2 d’agost de 2016.
I atesa la proposta de la consellera executiva de Territori i Infraestructures de data 2
d’agost de 2016.
El Ple del Consell de Mallorca, en ús de les atribucions que li són conferides per la
Disposició Addicional 6na de la Llei 16/2001, de 14 de desembre, d’atribució de
competències als Consells Insulars en matèria de carreteres i camins, i per majoria
simple dels membres presents, ACORDA:
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1. DESESTIMAR les al·legacions a la proposta de resolució de l’instructor
de l’expedient d’11 de juliol de 2016 presentades- en data 1 d’agost de
2016- per l’entitat “Malla, S.A.” (amb NIF núm. A-07015605), tot
confirmant íntegrament el contingut de dita proposta.
2. IMPOSAR a l’entitat “Malla, S.A.”, amb NIF núm. A-07015605, una
sanció de NOU MIL DOS-CENTS EUROS (9.200,00 €), per la comissió
d’una infracció administrativa, amb caràcter de molt greu, contra la Llei
5/1990, de 24 de maig, de Carreteres de les Illes Balears (LCIB);
concretament, per executar- dins la zona de protecció de la carretera- una
obra (tanca publicitària) que pot posar en perill la seguretat del trànsit
(per la qual cosa no és susceptible de legalització) en no trobar-se la
tanca- respecte de la carretera Ma-3013- a una distància de al manco una
vegada i mitja la seva alçada (en efecte, la tanca feia 6 metres d’alçada i
es trobava a 1 metre de l’aresta exterior de l’esplanació de la carretera).
3. NOTIFICAR aquesta resolució als interessats, tot adjuntant una còpia de
l’informe jurídic i proposta de resolució de l’instructor de l’expedient de
dia 11 de juliol de 2016 així com de l’informe jurídic del tècnic
d’Administració general de dia 2 d’agost de 2016.
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat.
PUNT 13. PROPOSTA D’ACORD DE PLE RELATIU A L’EXPEDIENT
SANCIONADOR EN MATÈRIA DE CARRETERES AMB REFERÈNCIA ES
NÚM.5/2015 (“ ORENOL S.A”).
Es dóna compte de la següent proposta de la consellera executiva del Departament de
Territori i Infraestructures que diu:
La consellera executiva de Territori i Infraestructures, en ús de les atribucions que li són
conferides per l’article 31 (apartat 2n, lletra e) del Reglament Orgànic del Consell de
Mallorca (Acord de Ple de 2 de juliol de 2001; BOIB núm. 102, de 25 d’agost de 2001)
en relació amb l’article 5è (lletra l) del Decret pel qual es determina l’Organització del
Consell de Mallorca (Decret de Presidència de 10 de juliol de 2015; BOIB núm. 109, de
18 de juliol de 2015), sotmet a la consideració de la Comissió Informativa General i de
Comptes, per al seu dictamen previ a l’elevació al Ple del Consell Insular de Mallorca,
la següent proposta d’
ACORD
Atès que a l’empara del Butlletí de Denúncia emès- en data 26 de juny de 2013 i amb
núm. 2201- per l’Agent d’Explotació núm. 018, i mitjançant Resolució de la consellera
executiva de Territori i Infraestructures del Consell de Mallorca de data 27 de novembre
de 2015, es va disposar la incoació d’un procediment sancionador contra l’entitat
“Orenol, S.A.” (amb NIF núm. A-07278740), per la presumpta comissió d’una infracció
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contra la Llei 5/1990, de 24 de maig, de Carreteres de les Illes Balears (LCIB; BOCAIB
núm. 77, de 26 de juny); concretament, per instal·lar- en el punt quilomètric 21,300 de
la carretera Ma-19 (sentit Santanyí, terme municipal de Llucmajor)- una tanca doble de
publicitat (“Iberostar Son Antem”) amb una alçada de 10 metres i a una distància del
ferm de 6 metres, visible des de la zona de domini públic de la carretera i sense
autorització del Departament d’Urbanisme i Territori del Consell de Mallorca.
Atès l’informe jurídic i proposta de resolució de l’instructor de l’expedient de dia 6 de
juliol de 2016 (registre de sortida núm. 15660) i notificada en data 8 de juliol de 2016.
Ateses les al·legacions (amb entrada en el registre del Departament de Territori i
Infraestructures del Consell de Mallorca en data 29 de juliol de 2016, i amb núm. 4867)
a dita proposta presentades per l’entitat “Orenol, S.A.”.
Atès l’informe jurídic de valoració de dites al·legacions emès pel tècnic
d’Administració general en data 1 d’agost de 2016.
I atesa la proposta de la consellera executiva de Territori i Infraestructures de data 1
d’agost de 2016.
El Ple del Consell de Mallorca, en ús de les atribucions que li són conferides per la
Disposició Addicional 6na de la Llei 16/2001, de 14 de desembre, d’atribució de
competències als Consells Insulars en matèria de carreteres i camins, i per majoria
simple dels membres presents, ACORDA:
1. DESESTIMAR les al·legacions a la proposta de resolució de l’instructor
de l’expedient de 6 de juliol de 2016 presentades- en data 29 de juliol de
2016- per l’entitat “Orenol, S.A.” (amb NIF núm. A-07278740), tot
confirmant íntegrament el contingut de dita proposta.
2. IMPOSAR a l’entitat “Orenol, S.A.”, amb NIF núm. A-07278740, 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
executar- dins la zona de protecció de la carretera- d’una obra (tanca
publicitària doble de considerables dimensions i que conté pels 2 costats
l’anunci “Iberostar Son Antem”) que pot posar en perill la seguretat del
trànsit (per la qual cosa no és susceptible de legalització) en no trobar-se la
tanca- respecte del ferm del vial de servei de la carretera Ma-19- a una
distància de al manco una vegada i mitja la seva alçada; com ja hem dit, la
tanca es troba situada- respecte del ferm del vial de servei (pel qual el trànsit
és escàs amb comparació amb el de la carretera principal) de la carretera Ma19- a una distància de 6 metres i la seva alçada és de 10 metres.
3. ORDENAR a l’entitat infractora la demolició, en el termini d’UN (1)
MES comptador des del dia següent al de la notificació del present escrit, de
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la tanca publicitària en el paràgraf anterior esmentada (més concretament,
dels seus suports), amb l’advertència que, en cas contrari, es procedirà per
part d’aquesta Administració a dur a terme l’execució forçosa de dita
demolició mitjançant l’execució subsidiària a càrrec de l’entitat esmentada.
4. NOTIFICAR aquesta resolució als interessats, tot adjuntant una còpia de
l’informe jurídic i proposta de resolució de l’instructor de l’expedient de dia
6 de juliol de 2016 així com de l’informe jurídic del tècnic d’Administració
general de dia 1 d’agost de 2016.
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat.
PUNT 14. PROPOSTA D’ACORD DE PLE RELATIU A L’EXPEDIENT
SANCIONADOR EN MATÈRIA DE CARRETERES AMB REFERÈNCIA ES
NÚM.27/2015 ( SR. JOHN LESLIE SMITH).
Es dóna compte de la següent proposta de la consellera executiva del Departament de
Territori i Infraestructures que diu:
La consellera executiva de Territori i Infraestructures, en ús de les atribucions que li són
conferides per l’article 31 (apartat 2n, lletra e) del Reglament Orgànic del Consell de
Mallorca (Acord de Ple de 2 de juliol de 2001; BOIB núm. 102, de 25 d’agost de 2001)
en relació amb l’article 5è (lletra l) del Decret pel qual es determina l’Organització del
Consell de Mallorca (Decret de Presidència de 10 de juliol de 2015; BOIB núm. 109, de
18 de juliol de 2015), sotmet a la consideració de la Comissió Informativa General i de
Comptes, per al seu dictamen previ a l’elevació al Ple del Consell Insular de Mallorca,
la següent proposta d’
ACORD
Atès que a l’empara del Butlletí de Denúncia emès- en data 28 de juny de 2012 i amb
núm. 3011- pel Zelador d’Explotació núm. 005, i mitjançant Resolució de la consellera
executiva de Territori i Infraestructures del Consell de Mallorca de data 27 de novembre
de 2015, es va disposar la incoació d'expedient sancionador contra el Sr. John Leslie
Smith (amb NIE núm. X-5974566-V) per la presumpta comissió d’una infracció contra
la Llei 5/1990, de 24 de maig, de Carreteres de les Illes Balears (LCIB; BOCAIB núm.
77, de 26 de juny); concretament, per (en el punt quilomètric 9,300 de la carretera Ma6110, Far de Cap de Ses Salines, terme municipal de Ses Salines) ocupar la calçada amb
un vehicle i un generador preparat per la venda de begudes i gelats, sense autorització
del Departament de Carreteres i sense ajustar-se a la Llei 5/1990, de 24 de maig, de
Carreteres de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
Atès l’informe jurídic i proposta de resolució de l’instructor de l’expedient de data 13 de
juliol de 2016 (registre de sortida núm. 16259) i notificada en data 14 de juliol de 2016.
Ateses les al·legacions (amb entrada en el registre del Departament de Territori i
Infraestructures del Consell de Mallorca en data 2 d’agost de 2016, i amb núm. 4931) a
dita proposta presentades pel Sr. John Leslie Smith.
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Atès l’informe jurídic de valoració de dites al·legacions emès pel tècnic
d’Administració general en data 8 d’agost de 2016.
I atesa la proposta de la consellera executiva de Territori i Infraestructures de data 8
d’agost de 2016.
El Ple del Consell de Mallorca, en ús de les atribucions que li són conferides per la
Disposició Addicional 6na de la Llei 16/2001, de 14 de desembre, d’atribució de
competències als Consells Insulars en matèria de carreteres i camins, i per majoria
simple dels membres presents, ACORDA:
1. DESESTIMAR les al·legacions a la proposta de resolució de l’instructor
de l’expedient de 13 de juliol de 2016 presentades- en data 2 d’agost de
2016- pel Sr. John Leslie Smith (amb NIE núm. X-5974566-V), tot
confirmant íntegrament el contingut de dita proposta.
2. IMPOSAR al Sr. John Leslie Smith, amb NIE núm. X-5974566-V, una
sanció de SET MIL SET-CENTS EUROS (7.700,00 €), 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 ocupar la calçada (punt quilomètric 9,300 de la
carretera Ma-6110, Far de Cap de Ses Salines, terme municipal de Ses
Salines) amb un vehicle i un generador preparat per la venda de begudes
i gelats.
3. 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 13 de juliol de 2016 així com de l’informe jurídic del tècnic
d’Administració general de dia 8 d’agost de 2016.
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat.
PUNT 15. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA MEMÒRIA D’ACTIVITATS DE
L’ANY 2015, DE L’AGÈNCIA DE PROTECCIÓ DE LA LEGALITAT
URBANÍSTICA I TERRITORIAL DE MALLORCA.
Es dóna compte de la següent proposta de la consellera executiva del Departament de
Territori i Infraestructures que diu:
Atesa l’elaboració de la Memòria d’activitats de l’any 2015 de l’Agència de protecció
de la legalitat urbanística i territorial de Mallorca
Atès que el Consell de Direcció de l’Agència en data 29 de juliol de 2016, va adoptar
l’acord d’aprovació de la Memòria d’activitats de l’any 2015 amb caràcter previ a
l’aprovació que correspon al Ple de Consell Insular de Mallorca, la Consellera
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Executiva de Territori i Infraestructures eleva al Ple del Consell Insular de Mallorca la
següent
PROPOSTA D’ACORD

1r.- Aprovar la Memòria d’activitats de l’any 2015, de l’Agència de protecció de la
legalitat urbanística i territorial de Mallorca, que figura com a annex.
2n.- Comunicar el present acord al ajuntaments amb competències delegades.
La Sra. GARRIDO (consellera executiva de Territori i Infraestructures) explica que la memòria es va
presentar en el Consell Direcció de l’Agència de Protecció de la Legalitat Urbanística de Mallorca i s’hi
varen donar les explicacions oportunes per part del director gerent.
Tot i això, aprofundeix en el tema dient que l’any 2015 ha estat un any de transició, com ho tots els anys
d’eleccions, donat que hi ha un període en què el govern està en funcions a l’espera de la constitució del
nou govern. A més a més, en 2015 també va passar que el nomenament dels representants de la FELIB no
se va produir fins al mes de setembre i, per tant, hi va haver un període d’uns 5 o 6 mesos en què
l’Agència de Protecció de la Legalitat Urbanística de Mallorca se podria dir que estava en funcions, la
qual cosa va fer que no es poguessin posar en marxa totes les actuacions que tocava.
Cal tenir en compte també que a finals d’any es va nomenar un nou director gerent i, fins al moment de
fer-se aquest nomenament, les actuacions de l’Agència de Protecció de la Legalitat Urbanística de
Mallorca no eren les que haurien volgut ni tampoc no se feia la via que hauria estat desitjable.
A nivell de personal, l’Agència de Protecció de la Legalitat Urbanística de Mallorca l’any 2015 tenia una
dotació mínima però, a poc a poc, dins el 2016 s’ha anat incrementant i, fent-ne una anàlisi, s’ha fet
comprovat que, entre juny de 2015 i juny de 2016 hi ha hagut un gran increment de la tasca de l’Agència
de Protecció de la Legalitat Urbanística de Mallorca encara que hi té molt a veure el període de 5 o 6
mesos en què la seva activitat ha estat alentida per mor del període electoral.
Destaca de la memòria de l’Agència de Protecció de la Legalitat Urbanística de Mallorca una dada que no
s’havia donat mai. Aquesta dada és la dels expedients pendents de tramitar així com també dels recursos
pendents de tramitar.
Aquesta dada no s’havia donat mai però, ja que la memòria vol oferir un reflex exacte de l’activitat de
l’Agència de Protecció de la Legalitat Urbanística de Mallorca, s’ha considerat oportú incloure-hi aquesta
dada per saber el nombre real d’expedients pendents de tramitar per calcular el percentatge sobre el total
d’expedients i així conèixer el seu grau d’eficiència.
Recalca que la nova Llei del sòl ha ajudat molt l’Agència de Protecció de la Legalitat Urbanística de
Mallorca a l’hora de fer la seva feina, sobretot per les multes coercitives i per l’article que disposa
l’obligació de les administracions públiques a reiterar les ordres de demolició dictades, ja fermes i que no
s’havien executades. Aquestes ordres de demolició eren 150.
Entre la reunió del Consell de Direcció del mes de setembre d’enguany i la del mes d’octubre hauran
acabat la reiteració de totes les ordres de demolició i, avui per avui, hi ha 37 edificacions que havien rebut
la reiteració esmentada i que han fet la demolició de manera voluntària. A part d’això, totes les
reiteracions que han estat notificades han derivat en l’inici de multes coercitives en 7 casos més.
Per això, considera que l’Agència de Protecció de la Legalitat Urbanística de Mallorca està funcionant
molt bé i insisteix que en gran part és gràcies a la Llei de sòl que entrà en vigor l’any 2014.
Finalment observa que el millor resum de l’activitat que poden fer és donar dades reals que fan palès que
l’Agència de Protecció de la Legalitat Urbanística de Mallorca comença a funcionar molt bé i aprofita
l’avinentesa per agrair tant la tasca del director gerent com la dels funcionaris d’aquest organisme, els
quals li consta que fan feina de valent i amb molta dedicació.
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El Sr. AMENGUAL (El Pi-Proposta per les Illes) anuncia que el seu Grup votarà a favor d’aquesta
memòria de l’Agència de Protecció de la Legalitat Urbanística de Mallorca, una memòria que és la d’un
any de transició atès que el nou gerent hi va entrar el mes de desembre de 2015.
De totes maneres destaca que El Pi-Proposta per les Illes ja recollia, en el seu programa electoral, que hi
havia d’haver un impuls de l’Agència de Protecció de la Legalitat Urbanística de Mallorca ja que
consideren que durant els darrers 4 anys hi havia hagut un cert declivi d’aquest organisme, la qual cosa
queda reflectida en la memòria i s’observa amb el repunt d’expedients de l’any 2010 i la posterior baixada
que se produeix l’any 2015 assolint gairebé els mateixos nivells de l’any 2008 o 2009, quan se va crear
l’organisme.
Recorda que el seu Grup va donar suport al nomenament del nou director gerent atès que confien en el
funcionari que ocupa aquest càrrec, un funcionari que compta amb un perfil professional idoni per tirar
endavant l’activitat d’aquest organisme i, alhora, ha de servir per donar-li un impuls definitiu. Així i tot,
no basta que hi hagi aquest funcionari. També cal que hi hagi una feina política de suport a aquest
organisme.
Observa que la mateixa memòria recull que de les 25 places amb què compta l’Agència de Protecció de la
Legalitat Urbanística de Mallorca només n’hi ha 18 de dotades i, per això, pensa que l’equip de govern ha
de treballar per aconseguir que se cobreixin totes les places que encara resten vacants.
A més a més, s’ha de tenir en compte que l’Agència de Protecció de la Legalitat Urbanística de Mallorca
està subscrivint nous convenis amb nous ajuntaments mentre que no se n’està ampliant la plantilla, la qual
cosa arribarà a col·lapsar l’organisme si no hi posen remei.
Adverteix, per altra banda, que també s’havien de modificar els estatuts de l’Agència de Protecció de la
Legalitat Urbanística de Mallorca i, transcorregut gairebé un any, encara no han estat modificats cosa que
provoca que alguns grups polítics que formen part del Consell de Direcció no hi puguin votar ni dir-hi la
seva. Per això, insisteix en la necessitat d’aprovar, al més aviat possible, la modificació d’aquests estatuts.
Al respecte fa notar que el seu Grup ha fet alguns suggeriments i ara en vol fer algun més. En aquest
sentit comenta que els convenis d’adhesió que se signen amb els ajuntaments, amb relació a les
inspeccions i sancions en sòl rústic, podrien mirar que fossin només d’inspecció i no de sanció ja que així,
per ventura, hi hauria més ajuntaments que signarien un conveni només d’inspecció i ells s’encarregarien
de les sancions ja que compten amb els mitjans adients per tramitar tot el procés sancionador i, per la seva
banda, el Consell de Mallorca vetllaria per controlar l’estat dels expedients.
Així mateix reconeix que la Llei d’ordenació i ús de sòl (LOUS) ha beneficiat molt l’acció de l’Agència
de Protecció de la Legalitat Urbanística de Mallorca ja que, per exemple, li atribueix directament la
competència de subrogació. Insta, per tant, l’equip de govern a aprofitar el fet que aquesta llei atribueix
unes certes preferències i competències al Consell de Mallorca.
Per concloure, matisa que només el Consell de Mallorca té signat conveni amb el Col·legi de Registradors
de la Propietat i no les ajuntaments. Vist que aquesta institució aspira a ser l’ajuntament dels ajuntaments,
estaria bé que donàs suport als ajuntaments per tal d’afavorir i coordinar que aquells que no estiguin
adherits a l’Agència de Protecció de la Legalitat Urbanística de Mallorca també puguin signar convenis –
podria establir-se’n un conveni marc– amb el Col·legi de Registradors de la Propietat.
La Sra. GARRIDO li agraeix al Sr. Amengual el suport del seu Grup i ressalta que la tasca de l’Agència
de Protecció de la Legalitat Urbanística de Mallorca està relacionada directament amb la tasca del nou
director gerent i l’interès que demostra a l’hora de fer la seva feina.
Malgrat que és cert que tant El Pi-Proposta per les Illes com Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía
participen en el Consell de Direcció però sense poder-hi votar, saben perfectament que aquest és un
aspecte formal però les decisions sempre ha intentat prendre-les entre tots, de manera consensuada, i en
cap decisió presa per l’Agència de Protecció de la Legalitat Urbanística de Mallorca no s’ha obviat
l’opinió de cap grup polític. Aleshores poden dir que és una tasca feta entre tots i se’n poden congratular
tots del funcionament d’aquest organisme.
Pel que fa a la dotació de places, indica que a principis d’aquest mes de setembre s’hi varen incorporar 7
persones (4 TAG, 1 vigilant, 1 inspector i 2 auxiliars administratius) i la idea és continuar dotant, a poc a
poc, totes les places perquè, si bé aquest mes duen a Ple la memòria, el mes que ve l’Agència de Protecció
de la Legalitat Urbanística de Mallorca tendrà un protagonisme especial perquè se durà a Ple l’adhesió
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d’una sèrie de municipis més la modificació dels seus estatuts i, a partir d’aquí, miraran de consensuar
una fórmula per tal que la participació de tots els grups polítics sigui efectiva així com també la dels
ajuntaments.
Quant al comentari sobre els convenis, fa notar que se n’ha de parlar ja que els supòsits dels ajuntaments
són molt concrets i se’ls ha de plantejar que l’actuació del Consell de Mallorca sigui en igualtat de
condicions.
La gran novetat dels estatuts és que se modifica aquell apartat que deia que seria la mateixa Agència de
Protecció de la Legalitat Urbanística de Mallorca que disposaria dels sobrants del que se recapti per
destinar-los als projectes que triàs i ara la nova redacció dels estatuts planteja que els sobrants aniran als
ajuntaments en proporció al nombre de sancions imposades a cada municipi.
Així doncs, esperen que els ajuntaments puguin tenir bastants ingressos ja que a nivell de recaptació
comença a funcionar prou bé l’Agència de Protecció de la Legalitat Urbanística de Mallorca, encara que a
l’hora d’elaborar els pressuposts siguin prudents a l’hora de consignar les quanties ja que els ingressos per
sancions poden oscil·lar molt.
Referent a la qüestió plantejada relativa al conveni amb el Col·legi de Registradors de la Propietat,
assegura que ho miraran però ara no pot donar-li una resposta. Cal mirar el conveni que hi té el Consell de
Mallorca i estudiar si és possible que els ajuntaments s’hi adhereixin.
Finalment assenyala que l’Agència de Protecció de la Legalitat Urbanística de Mallorca exerceix les
seves competències en subrogació i, de fet, hi ha ajuntaments que ja se n’han donat compte.

Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat.
DEPARTAMENT DE BENESTAR I DRETS SOCIALS
PUNT 16. PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ DEL RECONEIXEMENT
EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS DE L’INSTITUT MALLORQUÍ D’AFERS
SOCIALS (EXP. REC 16/2016).
Es dóna compte de la següent proposta de la consellera executiva del Departament de
Benestar i Drets Socials que diu:
1 Ateses les factures presentades corresponents a béns i serveis prestats amb destí a
l’Institut Mallorquí d’Afers Socials durant l’any 2016 que no han seguit el procediment
legalment establert o es inadequat pel tipus de despesa.
2. La disposició addicional denou de la TRLCSP imposa a l’administració l’exigència
de responsabilitat de caràcter patrimonial derivada de les actuacions en matèria de
contractació de les autoritats i del personal al servei de les administracions públiques,
afegint que, “la infracció o aplicació indeguda dels preceptes que conté aquesta llei per
part del personal al servei de les administracions públiques, quan hi hagi almenys
negligència greu, constitueix falta molt greu de la que la seva responsabilitat
disciplinària s’exigirà de conformitat amb la normativa específica en la matèria”.
3. És procedent el reconeixement de la despesa per tal d'evitar l'enriquiment injust que
suposaria no pagar a tercers els drets adquirits davant la corporació i obligar als
particulars a haver de recórrer davant els tribunals de justícia per el cobrament dels seus
crèdits.
4. D’acord amb la legislació vigent, correspon al Ple del Consell de Mallorca el
reconeixement extrajudicial de crèdits, expedient que, amb caràcter previ, haurà de
dictaminar la Comissió Informativa corresponent.
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5. S'ha emès informe jurídic i s’ha sotmès a fiscalització les factures que conformen
l’expedient.
6. D’acord amb les bases d’execució i els Estatuts de l’Institut Mallorquí d’afers
Socials, correspon al director gerent l’ordenació del pagament
Per tot això, propòs al Ple adopti el següent
ACORD
1r. Aprovar el reconeixement extrajudicial REC 16-2016 de crèdits amb les relacions de
factures F/2016/1121 i F/2016/1133 per import de 1.011.677,81€, d’acord amb el que
disposa la base 26 de les d’execució del pressupost de 2016 amb l’exigència de les
responsabilitats de caràcter patrimonial que pertoquin.
2n. Autoritzar, disposar i reconèixer les obligacions de les factures que s’inclouen a les
relacions F/2016/1121 i F/2016/1133, a favor dels tercers interessats i l’import de les
indemnitzacions que s’hi indiquen, per import total d’1.011.677,81 €.
3r. Aplicar aquestes indemnitzacions a les partides del pressupost de despeses de
l’exercici 2016 que s’indiquen a les esmentades relacions, atesa la existència de crèdit
adequat i suficient en l’esmentat pressupost.
4r. Proposar al director gerent de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials l’ordenament del
pagament.
La Sra. PUIGSERVER (consellera executiva de Benestar i Drets Socials) exposa que, tal i com va
avançar en el Ple del mes de juliol, aquest mes de setembre duen el REC corresponent a les factures del
mes de juliol i, així mateix, també les factures de la primera quinzena del mes d’agost, que han entrat avui
mateix i que se tractaran més tard per despatx extraordinari.
La Sra. MORA (El Pi-Proposta per les Illes) anuncia que el seu Grup s’abstendrà en la votació d’aquest
punt.
Tot seguit li retreu a la Sra. Puigserver que en les seves declaracions a la premsa hagi dit que l’oposició fa
demagògia amb aquest tema. Al respecte observa que li han estès la mà i a cada Ple han expressat la seva
opinió per fer oposició constructiva tant referint-se a un tema de menors, com de gent gran o de qualsevol
altre tema però en cap cas no ha estat per fer demagògia.
Puntualitza que en la documentació d’aquest expedient s’adjunta un informe d’Intervenció General en
contra i que diu en el punt 5è: “Hi ha incompliment de la normativa de la contractació administrativa”.
Així mateix l’informe diu que hi ha deficiències en la justificació de les factures.
Fer-ho notar no és fer demagògia. Dir-ho és fer constar una irregularitat que és que s’estan pagant
factures sense fer un concurs i, de fet, a hores d’ara el concurs encara no està finalitzat i les entitats estan
fent feina d’una manera irregular.
Recalca que aquest fet és el que ha constatat el seu Grup ple rere ple, sense fer demagògia.
La Sra. CIRER (PP) dóna per reproduïdes les seves intervencions en altres plens respecte a aquest
assumpte i afegeix que ja sobra dir-hi més coses ja que fa molts mesos –des de desembre de 2015– que
estan parlant d’aquesta qüestió i tant el PP com altres grups polítics ha exposat distints arguments al
respecte i ara la Sra. Mora n’ha afegit uns altres.
Quant a les declaracions de la Sra. Puigserver a la premsa, observa que no sap si la Sra. Mora se’n podia
donar per al·ludida però el que és cert que el seu nom sí que sortia encara que, així i tot, no se va donar
per al·ludida quan la Sra. Puigserver deia que ella (Sra. Cirer) feia demagògia amb aquest tema.
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Reitera que el Grup Popular manté els mateixos arguments que han repetit en diferents sessions plenàries
i fa palès, perquè en quedi constància, que és cert que s’hi ha posat fil a l’agulla i en Comissió
Informativa els han explicat que el procés ja està en marxa, cosa que creu que tots han de celebrar i han
d’estar contents que la feina de l’IMAS se faci bé.
Fa un incís per dir-li a la Sra. Puigserver que no pensi que el Grup Popular s’alegra que les coses surtin
malament a l’IMAS sinó més aviat al contrari. El Partit Popular voldria que tota la feina de l’IMAS
hagués sortit bé des del primer moment.
Malgrat tot això, vol fer constar que els contractes de menors varen acabar dia 31 de gener i l’informe que
s’adjunta a aquest REC diu clarament que dia 16 d’abril es va publicar en el BOIB l’anunci de licitació,
és a dir, amb mesos de retard respecte a la data de finalització dels contractes. L’informe també diu que
dia 27 de juliol ha conclòs el termini de presentació d’ofertes. Tots aquests arguments són motius més que
suficients perquè el Partit Popular estigui en desacord amb la gestió de la Sra. Puigserver sobre aquest
tema.
Recorda que en el Ple passat el Grup Popular va demanar al Secretari General com ho podien fer per no
haver de votar aquell punt i ara, si el President els ho permet, voldrien no votar aquest punt i, per tant,
s’absentaran de la sala durant la votació.

Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per devuit vots a favor (PSOE, MÉS per
Mallorca i Podem Mallorca), cap vot en contra i cinc abstencions (El Pi-Proposta per les
Illes i Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía).
DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT
PUNT 17. PROPOSTA D’APROVACIÓ DELS IMPORT RELATIUS A LA
REVERSIÓ DE 60.000 M2 DE 80.000 M2 DE TERRENYS I INSTAL·LACIONS
DE SON REUS CEDITS EN ÚS PEL PLA PER A LA GESTIÓ DE RESIDUS,
SEGONS CONVENI DE 12.04.91 I AMPLIACIÓ DE 8.980 M2 PER CONVENI
DE DATA 07.04.94 PER PART DE L’AJUNTAMENT DE PALMA.
Es dóna compte de la següent proposta de la consellera executiva del Departament de
Medi Ambient que diu:
Atès el Conveni entre el Consell de Mallorca, la Conselleria d’Indústria de la CAIB i
l’Ajuntament de Palma, de data 12 d’abril de 1991.
Atès el Conveni de 7 d’abril de 1994 entre el Consell de Mallorca i l’Ajuntament de
Palma, en què s’amplien els 80.000 m2 en una parcel·la de 4.800 m2, adjacent a les
seves noves instal·lacions i un vial d’accés d’altres 4.180 m2.
Atès el Conveni de gestió de residus entre el Consell de Mallorca i l’Ajuntament de
Palma de 19 d’abril de 2005.
Atesa l’acta de recepció de l’antic abocador temporal de cendres cimentades el 19 de
gener de 2007.
Atès que el Ple del Consell de Mallorca, en sessió de 3 de juny de 2010, va aprovar la
reversió de 60.000m2 a l’Ajuntament de Palma dels 88.980m2 que varen ser cedits en
ús de la finca de Son Reus.
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Atesa l’Acta de Reversió a l’Ajuntament de Palma dels 60.000m2 signada l’1 d’octubre
de 2010.
Atès l’informe de l’economista de la Direcció Insular de Residus de 27 de març de
2014.
Atès l’informe de l’enginyer industrial de la Direcció Insular de Residus de 28 de març
de 2014.
Atès l’informe del cap del Servei Jurídic DIR de 28 de març de 2014.
Atès l’informe econòmic complementari de l’economista de la Direcció Insular de
Residus de 21 de desembre de 2015.
Atès l’informe jurídic del cap de servei jurídic de la Direcció Insular de Residus de 21
de desembre de 2015.
Atès l’informe econòmic complementari de l’economista de la Direcció Insular de
Residus de 5 de juliol de 2016.
Atès l’informe jurídic del cap de servei jurídic de la Direcció Insular de Residus de 8 de
juliol de 2016.
Atès l’informe econòmic complementari de l’economista de la Direcció Insular de
Residus de 16 d’agost de 2016.
Atès l’Informe de fiscalització prèvia de la Interventora general en funcions, de data 23
d’agost de 2016.
Per tot el que s'ha exposat i atès l’article 7.i. del Decret de dia 15 de juliol pel qual es
determina l’organització del Consell de Mallorca, modificat pel decret de dia 10
d’octubre de 2011, la consellera executiva del Departament de Medi Ambient eleva al
Ple del Consell de Mallorca la següent proposta d'
ACORD
1- Convalidar l’Acta de reversió a l’Ajuntament de Palma de 60.000 m2 cedits en ús de
la Finca de Son Reus, de 1 d’Octubre de 2010 on s’estableix al punt seté que:
“...la quantitat fixa anual que el Consell de Mallorca, a través de l’empresa
concessionària, ha d’abonar a l’Ajuntament de Palma per la cessió d’ús dels terrenys de
la finca de Son Reus que romanen en possessió del Consell de Mallorca és de
23.995,99.-euros a revisar dins l’any 2011 i següents segons la variació de l’IPC de
desembre de l’any anterior (2010 en el primer exercici) sobre el de desembre de dos
anys enrera (2009 en el primer exercici).”
En base a aquesta Acta de reversió, establir la quantitat a abonar en concepte de cessió
d’ús dels terrenys i instal·lacions de Son Reus cedits per l’Ajuntament de Palma en ús,
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pel Pla per a la gestió de residus, per l’any 2011, en 24.715,86.- euros, en base al quadre
següent:
BASE
BASE
IMPOSABLE VARIACIÓ IMPOSABLE
ANY
IPCn-1/
ANY EN
ANY
ANTERIOR
IPC n-2
CURS
2009
72.083,22 €
1,40 %
73.092,39
2010
61.154,76 €
0,8 %
66.047,14
2010

73.092,39 €

0,8 %

73.677,13

2011
2011
2012
2013
2014
2015

23.995,99 €
24.715,86 €
25.309,04 €
26.042,96 €
26.121,09 €

3,00%
2,40%
2,90%
0,30%
-1 %

24.715,86
25.309,04
26.042,96
26.121,09
25.859,88

Calculats per 88.980 m2
Reversió de 60.000 m2
(si no hagués hagut reversio de
60.000 m2)
73.677,13 € (per 88.980 m2) son :
73.677,13 € x 28.980 m2 / 88.980
m2 = 23.995,99 € (per 28.980 m2)
Calculats per 28.980 m2
Calculats per 28.980 m2
Calculats per 28.980 m2
Calculats per 28.980 m2
Calculats per 28.980 m2

2- Autoritzar i disposar la despesa, a favor de L’AJUNTAMENT DE PALMA amb
N.I.F. P0704000I per la cessió d’ús de la finca de Son Reus dels anys 2011 a 2014, per
un import de 154.001,18 euros (IVA, Interessos i Recàrrecs inclosos), amb càrrec a la
partida 50.16220.46201, RC 220160013836, AD 920160013479 (148.378,36 €,
corresponent al total de factura més recàrrecs), i amb càrrec a la partida
50.16220.35200, RC 220160018582, AD 920160013478 (5.622,82 €, corresponent als
interessos), amb el següent detall :
ANY
2011
2012
2013
2014
TOTAL

Nº
FACTURA
2013/8
2013/9
2013/10
2014/5

IMPORT
FRA
24.715,86
25.309,04
26.042,96
26.121,09
102.188,95

IVA
5.190,33
5.314,90
5.469,02
5.485,43
21.459,68

TOTAL
29.906,19
30.623,94
31.511,98
31.606,52
123.648,63

RECÀRREC
5.981,24
6.124,79
6.302,40
6.321,30
24.729,73

INTERESSOS
1.646,89
1.686,41
1.735,32
554,20
5.622,82

COMPENSAR
PER L’ATIB
37.534,32
38.435,14
39.549,70
38.482,02
154.001,18

El Consell de Mallorca ha cobrat de Tirme, S.A. el lloguer per la cessió d’us dels
terrenys de Son Reus, dels anys 2011 a 2014, per les factures emeses per un import total
de 123.648,63 € (B.I. de 102.188,95 euros més IVA 21% de 21.459,68 euros).
La Sra. ESPEJA (consellera executiva de Medi Ambient) fa avinent que, tal com va explicar en Comissió
Informativa, aquest acord és part de tot un procés per acabar un tràmit administratiu.
L’any 1991 l’Ajuntament de Palma va cedir 88.980 m2 al Consell de Mallorca perquè TIRME els utilitzàs
per a la gestió de residus i l’any 2010 hi va haver una revisió d’aquesta superfície cedida, que va ser
aprovada pel Ple però no se’n va aprovar la modificació del preu corresponent al canvi del nombre de
metres quadrats. Aquest fet va ocasionar que l’Ajuntament de Palma hagi estat sense cobrar des de l’any
2011 fins ara que s’aprovarà aquest canvi.
Tot i que l’Ajuntament de Palma no va cobrar de 2011 a 2014, l’Agència Tributària sí que va generar la
compensació i, per tant, l’Ajuntament de Palma té cobrat tot aquest període però, a data d’avui i a nivell

64

comptable, al Consell de Mallorca consta aquest deute encara que no és real perquè l’Ajuntament de
Palma ja l’ha cobrat.
Per això, en el Ple del mes de maig, des del Departament de Medi Ambient varen demanar 185.500 €, a
càrrec de romanent de tresoreria per despeses generals procedents de la liquidació del pressupost de 2015,
per compensar aquest canvi a nivell comptable i el que resta per fer és aprovar el canvi d’import perquè
sigui coherent amb els metres quadrats de terreny que realment s’estan llogant.
El Sr. PASTOR (El Pi-Proposta per les Illes) observa que aquest assumpte va ser explicat en Comissió
Informativa i ara l’han tornat a explicar. El seu Grup no el va entendre en Comissió Informativa i ara
tampoc no l’han entès.
Sí que entenen el procediment però no que des de 2014 fins a dia d’avui el Consell de Mallorca no sabés
que l’Agència Tributària havia compensat un deute que tenia amb l’Ajuntament de Palma. Adverteix que
El Pi-Proposta per les Illes considera que el fet és greu perquè resulta que el Consell de Mallorca ha pagat
però pensa que té aquest deute.
La Sra. Espeja fa la seva feina i avui intenta regularitzar una situació que no sol ser habitual a les
administracions públiques i ha dit una cosa que voldria que els ho aclarís.
En aquest sentit exposa que en Comissió Informativa va entendre que simplement era un tema comptable,
és a dir, que d’alguna manera s’actualitzava la comptabilitat del Consell de Mallorca reconeixent que
s’havia pagat a l’Ajuntament de Palma però, en canvi, després es va fer una modificació de crèdit i es va
incorporar una partida al Departament de Medi Ambient per poder pagar aquest deute.
Aleshores demana quin és el motiu pel qual s’ha hagut de generar el crèdit dins l’exercici 2016 per pagar
un deute que se va pagar l’any 2014. Vol saber si tot això és correcte i què passarà amb aquesta partida
perquè no la pagaran però el Departament la tendrà.
Assenyala que confia en què no hi hagi més sorpreses com aquesta, que el Consell de Mallorca es posi al
dia, lamenta aquest fet perquè demostra que no se’n fa una bona gestió dels recursos d’aquesta
administració i, per concloure, anuncia que el seu Grup votarà a favor d’aquest punt.
El Sr. SERRA (PP) puntualitza que aquest punt ja va ser tractat durant la passada legislatura i consisteix
en una reversió de terrenys a favor de l’Ajuntament de Palma.
Tot seguit relata que el Pla Director de 2007 alliberava 60.000 m2 de l’abocador de Son Reus a favor de
l’Ajuntament de Palma perquè eren d’un abocador de cendres que no s’havia emprat i s’havia de
clausurar.
De 2007 a 2010 se’n varen fer les gestions oportunes que conclogueren amb un acte de reversió l’any
2010 i la passada legislatura, des del departament de Residus, varen negociar amb l’Ajuntament de Palma
durant 2 o 3 anys per procedir a la compra d’aquests terrenys.
Passa que les 4 línies d’incineració de Son Reus estan ubicades en terrenys de l’Ajuntament de Palma i,
quan acabi el contracte de lloguer, resultarà que les línies 1 i 2 quedaran en terrenys de l’Ajuntament de
Palma i la passada legislatura volien arreglar aquesta situació negociant la compra dels terrenys i en
l’acord s’havia inclòs que no se pagaria el lloguer mentre s’estava negociant.
Durant aquest temps no se va poder arribar a un acord amb l’Ajuntament de Palma i, a partir de 2014, es
varen iniciar els tràmits per pagar la part proporcional aplicant-hi una simple regla de tres però, encara
que ha de parèixer una cosa senzilla, ha comportat tota aquesta tramitació que figura en l’expedient, el
qual se va iniciar l’any 2014 amb uns primers informes d’un economista, d’un enginyer i dels serveis
jurídics i, posteriorment, hi hagut 3 informes més complementaris de l’economista més 2 informes
complementaris dels serveis jurídics per poder resoldre aquesta simple regla de tres (si per 80.000 m2
paguen 73.000 €, per 60.000 m2 menys han de pagar 23.000 €).
Observa que la gestió administrativa de residus és complicada i n’és una prova aquest expedient que s’ha
hagut de resoldre entre 2014 i 2016 amb diferents informes tant d’economista com de serveis jurídics.
Atès que aquest tràmit és el final d’un procés de gestió de reversió, el seu Grup hi votarà a favor fent
constar que aquests doblers al final els paga l’empresa concessionària de la gestió de residus.
La Sra. ESPEJA es dirigeix al Sr. Pastor i li comenta que l’equip de govern també havia observat que era
un tema greu i, per això, ha fet tota la feina necessària per poder-lo solucionar al més aviat possible.
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A principis de legislatura no en tenien coneixement però, quan se n’assabentaren, hi varen posar fil a
l’agulla i a posta s’ha hagut de modificar el pressupost atès que no ho varen tenir en compte en el mes
d’agost de 2015.
Respecte a la pregunta sobre què passarà amb aquesta partida, respon que és un tema comptable de
pressupost i ella no n’és una experta, per la qual cosa també li costa entendre quin és el concepte exacte
com per poder-lo explicar perquè s’entengui clarament. Tot això està en mans dels tècnics de la casa, que
sí que són experts i saben que aquesta és la manera de tancar el tema i, per això, creu que hi poden estar
tranquils.
El Sr. PASTOR assenyala que no demanarà més explicacions perquè cada vegada que en demana encara
entén menys el tema i, per tant, prefereix no insistir-hi més.

Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat.
PUNT 18. PROPOSTA D'ACORD D’APROVACIÓ INICIAL DE LA
MODIFICACIÓ DEL REGLAMENT REGULADOR DELS USOS I SERVEIS
DELS REFUGIS DEL CONSELL DE MALLORCA.
Es dóna compte de la següent proposta de la consellera executiva del Departament de
Medi Ambient que diu:
Vista la Memòria del director insular de Medi Ambient de data 16 de juny de 2016 que
es transcriu, justificativa de la necessitat de modificació del vigent Reglament regulador
dels usos i serveis dels refugis del Consell de Mallorca:
“D’acord amb el vigent Decret de 10 de juliol de 2015 (BOIB núm. 109 de 18 de juliol
de 2015) pel qual es determina l’organització del Consell Insular de Mallorca és una
atribució del Departament de Medi Ambient, entre d’altres, planificar, crear i gestionar
rutes senderistes i refugis de muntanya en l’àmbit de les competències del Consell de
Mallorca.
En aquests moments el Departament de Medi Ambient gestiona, directa o
indirectament, els refugis de Can Boi, Muleta, Tossals Verds, Son Amer i Pont Romà, i
està previst, en un futur, posar en marxa el refugi de Sa Coma d’en Vidal.
Des de l’any 1995, en que es va posar en marxa el refugi de Tossals Verds que va ser
el primer, s’han anat incorporant la resta d’equipaments, la funció dels quals és el de
facilitar la pràctica del senderisme i l’excursionisme, en totes les seves modalitat
mitjançant l’oferta dels serveis d’allotjament i de manutenció en la mesura de les seves
possibilitats.
Per tal de garantir un ús adequat, la conservació correcta d’aquests refugis i la
prestació adequada dels serveis públics, i de regular-ne les normes i les condicions a
les quals s’han de subjectar les persones usuàries, el Consell de Mallorca promulgà
l’any 2004, un Reglament regulador dels usos i serveis dels refugis, el qual ha estat
objecte de diverses modificacions, la darrera és per Acord de Ple del Consell de
Mallorca de 8 de maig de 2014. El reglament va ser publicat al BOIB núm. 68 de 17 de
maig de 2014.
Per altra banda el Consell de Mallorca va aprovar en data 3 de març de 2008
l’ordenança reguladora dels preus públics dels serveis dels refugis que fixa els preus
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que han d’abonar els usuaris com a contraprestació dels serveis rebuts. L’ordenança
va ser publicada al BOIB Núm. 74 de 29 de maig de 2008.
Atès el temps transcorregut es de la seva aprovació, més de vuit anys, en aquests
moments s’està tramitant per part del Departament de Medi Ambient, una modificació
de l’ordenança reguladora dels preus públics dels serveis dels refugis, per tal
d’adequar els preus als costos actuals, sempre considerant el caràcter de servei públic
amb una funció social de primer ordre.
Mitjançant escrit de la secretaria tècnica de Medi Ambient adreçat a la Intervenció
General del Consell de Mallorca es sol·licita informe de fiscalització previ de
l’expedient de modificació de l’ordenança reguladora esmentada.
Mitjançant informe 235/15, de 17 de maig de 2016, la Intervenció General notifica,
entre d’altres, i com a deficiència que, a la vista del que es proposa, també cal
modificar el Reglament regulador dels usos i serveis dels refugis del Consell de
Mallorca.
Per tal motiu i amb l’objectiu d’adequar la redacció i efectivitat del Reglament d’usos i
serveis amb la proposta de nova redacció de l’ordenança reguladora dels preus
públics, es proposa la modificació que s’adjunta com annex a la present memòria
justificativa.
En conseqüència de l’anterior i atenent a raons d’interès públic, i una gestió dels
recursos públics orientats per l’eficàcia, eficiència, economia i qualitat, en la prestació
dels serveis públics i que han de regir als refugis de muntanya del Consell de Mallorca,
s’eleva per a la seva consideració, la present memòria justificativa per tal d’iniciar la
tramitació de l’expedient de modificació del vigent Reglament regulador dels usos i
serveis dels refugis del Consell de Mallorca, d’acord amb la legislació i procediments
vigents en matèria de contractació pública.”
Vist l’esborrany del text del reglament un cop introduïdes les modificacions que es
consideren adients.
Vista la resolució d’inici de l’expedient relatiu a la modificació del Reglament regulador
dels usos i serveis dels refugis del Consell de Mallorca de 17 de juny de 2016.
Vist l’informe tècnic relatiu a l’atribució de competències del Consell de Mallorca en
relació a la proposta de modificació del Reglament regulador dels usos i serveis dels
refugis del Consell de Mallorca de 5 de juliol de 2016.
Vist l’informe jurídic emès en data 11 de juliol de 2016 pel servei de la secretaria
tècnica del departament de Medi ambient.
Considerant que la tramitació de la modificació reglamentaria que ens ocupa no suposa
despesa econòmica directa pel Consell de Mallorca.
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Per tot el que s'ha exposat, la Consellera Executiva del Departament de Medi Ambient
eleva al Ple la següent proposta d'
ACORD
1.- Aprovar inicialment el text consolidat del Reglament regulador dels usos i serveis
dels refugis del Consell de Mallorca aprovat mitjançant acord del Ple del Consell de
Mallorca de data 8 de març de 2004 (BOIB núm. 73, de 22-05-2004) i modificat en data
6 de juny de 2005 (BOIB núm. 137, de 15-09-2005) i 3 de març de 2008 (BOIB núm.
74, de 29-05-2008) i 8 de maig de 2014 (BOIB núm. 68, de 17 de maig de 2014). Text
complet que s’incorpora con annex a la present proposta.
2.- Sotmetre l’expedient a informació pública mitjançant la inserció dels corresponents
anuncis en el tauler d’edictes del Consell de Mallorca i en el Butlletí Oficial de les Illes
Balears amb la finalitat que totes les persones que hi estiguin interessades puguin
examinar-lo i presentar les reclamacions i els suggeriments que considerin pertinents,
dins el termini de trenta dies, comptadors des de la inserció de l’anunci corresponent en
el butlletí.
3.- Trametre l’expedient a l’Institut Balear de la Dona per a que, en compliment de
l’article 7.g) de la Llei 12/2006, de 20 de setembre, per a la Dona, s’adjunti informe
sobre el seu impacte de gènere.
Així mateix donar audiència prèvia a les associacions inscrites en el Registre d’entitats
de participació Ciutadana del Consell de Mallorca, les finalitats de les quals guardin
relació directa amb l’objecte de la disposició.

REGLAMENT REGULADOR DELS USOS I SERVEIS DELS REFUGIS DEL
CONSELL DE MALLORCA
Capítol I
Normes i funcionament
Article 1. Objecte
Aquest Reglament regeix el funcionament dels refugis del Consell de Mallorca, ja
siguin de gestió directa o en règim de concessió administrativa, per a garantir un ús
adequat i la conservació correcta dels refugis, la convivència amb les persones usuàries,
així com la prestació adequada dels serveis públics.
Article 2. Definició i finalitat
Els refugis del Consell de Mallorca són instal·lacions d’ús públic destinades a:
a) Facilitar la pràctica del senderisme i l’excursionisme, en totes les seves
modalitats, mitjançant l’oferta dels serveis d’allotjament i de manutenció en la
mesura de les seves possibilitats.
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b) Proporcionar la formació, l’educació i la investigació en el camp de la
conservació i de la millora de l’entorn natural, del patrimoni etnològic i
arquitectònic de muntanya, així com la gestió del medi natural.
Article 3. Usuaris
Poden ser persones usuàries dels refugis:
a) Les persones aficionades als esports de muntanya, senderistes i excursionistes
a nivell particular o col·lectiu.
b) Les institucions, els organismes i les entitats, públiques o privades, que fan
activitats formatives, educatives o d’investigació relacionades amb les finalitats
esmentades a l’article anterior.
Article 4. Normes
Com que els refugis són instal·lacions d’ús públic, d’una banda, la persona usuària ha
de:
a) Formalitzar la inscripció i el registre quan arriba al refugi, si hi ha de
pernoctar, d’acord amb la normativa vigent; l’arribada i el registre, en aquest cas,
s’ha de fer abans de les 18 h (entre dia 1 de novembre i dia 30de març) i abans
de les 19 h (entre dia 1 d’abril i dia 31 d’octubre). Excepcionalment i per causa
de força major, es podrà autoritzar l’entrada i registre fora d’aquest horari.
b) Atendre, en tot moment, les indicacions del personal del refugi.
c) Tenir un comportament correcte i respectuós amb la resta de persones usuàries
i amb el personal del refugi.
d) Accedir als refugis a peu o amb un altre mitjà de locomoció no motoritzat,
llevat dels casos en què l’ús d’aquest mitjà s’autoritza expressament.
e) Reduir al màxim el consum d’energia i d’aigua, i la generació de residus.
f) Respectar en tot moment les normes de seguretat, i també les que resulten dels
cartells i dels avisos col·locats a la vista.
g) Utilitzar sempre, per raons d’higiene, els sacs de dormir o els llençols.
h) Comunicar als guardes qualsevol desperfecte ocasionat o observat.
i) Fer-se càrrec dels possibles desperfectes ocasionats per una mala utilització de
les instal·lacions, excepte quan siguin causats per força major.
j) Abonar els preus públics vigents i aprovats pel Consell de Mallorca en
l’ordenança reguladora de preus públics per a la prestació de serveis
corresponent.
k) Respectar la normativa en matèria d’incendis forestals al seus voltants.
D’altra banda, queda expressament prohibit que la persona usuària pugui:
a) Encendre foc o cuinar fora dels llocs destinats a aquest efecte.
b) Moure mobles del seu lloc habitual.
c) Entrar cap casta d’animals (excepte cans pigall).
d) Fumar en tot el refugi.
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e) Menjar o encendre espelmes dins els dormitoris.
f) Accedir als dormitoris amb botes i material de muntanya, que s’han de
col·locar en el lloc establert a aquest efecte.
g) Utilitzar aparells de música i similars que poden molestar les persones
usuàries.
h) Dormir fora del lloc indicat (excepte els casos que s’autoritzen expressament).
i) Entrar o sortir dels refugis després de:
- les 22 h, entre l’1 de novembre i el 30 de març;
- les 23 h, entre l’1 d’abril i el 31 d’octubre.
- Excepcionalment, i per causa de força major, es podrà autoritzar
l’entrada i sortida fóra d’aquest horari.
j) Deixar aliments dins els dormitoris. S’han de deixar en els llocs indicats pel personal
dels refugis.
k) Entrar begudes alcohòliques als refugis, servir-ne a menors de 18 anys o servir-ne
més tard de les 22 h.
Article 5. Silenci
S’ha de guardar silenci de les 23 h a les 8 h del matí.
En aquest període s’han de deixar lliures les sales i els menjadors, i les entrades i les
sortides dels dormitoris s’han de fer amb la màxima discreció.
Article 6. Reserves
Tenen prioritat en l’ús dels serveis dels refugis les persones que han fet prèviament la
reserva corresponent, d’acord amb el que s’estableix en aquest article.
a) Amb caràcter general, la sol·licitud de reserves d’allotjament i altres serveis s’ha
de fer amb un mínim de cinc dies i amb un màxim de quatre mesos d’antelació.
b) La sol·licitud de reserva de serveis es pot fer:
1) Per als refugis que gestiona directament el Consell de Mallorca:
1.a) per via telemàtica, mitjançant el web <www.conselldemallorca.net>;
1.b) per via telefònica, al Departament de Medi Ambient, de dilluns a
divendres, de 9 h a 14 h, als telèfons 971173700 – 971173731.
2) Per als refugis gestionats en règim de concessió administrativa:
2.a) per via telemàtica, mitjançant el web dels concessionaris;
2.b) per via telefònica;
2.c) per qualsevol altre sistema que garanteixi la reserva.
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c) La meritació i el pagament de les reserves es farà d’acord amb l’establert a
l’ordenança en vigor reguladora dels preus públics dels refugis del Consell de
Mallorca.
d) Excepcionalment, i en el cas que hi hagi places disponibles, es poden fer
reserves:
1. En un termini inferior als cinc dies, per via telefònica, al Departament de
Medi Ambient o als concessionaris corresponents;
2. El mateix dia, directament al refugi.
Article 7. Servei d’allotjament
La capacitat màxima d’allotjament dels refugis és la mateixa que el nombre de llits de
què disposen, independentment de l’edat de les persones usuàries. Els menors de 18
anys han d’anar acompanyats d’una persona major d’edat, que se n’ha de fer
responsable.
Per tal de facilitar l’ús al major nombre de persones usuàries, com a norma general, no
es poden fer reserves d’allotjament d’una durada de més de tres vespres consecutius.
Aquesta limitació es pot alterar si hi ha places lliures a partir de les 18 h.
Amb una sol·licitud prèvia, degudament justificada i adreçada a la persona titular del
Departament de Medi Ambient, es poden autoritzar reserves d’allotjament de durada
superior, quan hi concorren circumstàncies acreditades degudament.
Els dormitoris es poden ocupar des de les 16 h i s’han de deixar abans de les 10 h del
dia següent.
Vista l’obligatorietat d’utilitzar sempre sacs de dormir o llençols, els refugis ofereixen a
les persones usuàries la possibilitat de llogar roba de llit.
Article 8. Servei de manutenció
L’horari de prestació del servei de menjador és, preferentment, el següent:
Berenar: de 8 h a 9 h
Dinar: a les 13.30 h
Sopar: a les 20.30 h
Article 9. Servei de bar
El servei de bar és de 8 h a 22.30 h.
S’hi serveixen els productes establerts en l’ordenança reguladora dels preus públics, en
funció de la disponibilitat.
Article 10. Servei de dutxes
Els refugis ofereixen la possibilitat de disposar de servei de dutxes i lloguer de
tovalloles de bany. Els preus per la utilització d’aquests serveis es regularan a
l’ordenança reguladora dels preus públics dels refugis del Consell de Mallorca.
Article 11. Altres serveis

71

En la mesura de les possibilitats, els refugis poden oferir els serveis següents, que es
poden sol·licitar:
a) directament al personal del refugi:
- venda de roba
- ús de torradores
- ús de taquilles
b) mitjançant l’escrit de l’Annex I:
- ús de sales de reunions
Aquests serveis estaran subjectes als pagaments dels preus de la vigent ordenança
reguladora dels preus dels refugis del Consell de Mallorca.
Els refugis en règim de concessió administrativa poden prestar altres serveis en el marc
d’aquest reglament, del contracte vigent de concessió de la gestió del servei públic, i
també de qualsevol legislació sectorial aplicable, amb la sol·licitud i l’autorització
prèvies de l’òrgan competent del Consell de Mallorca.
Article 12. Preus del servei
Els preus dels serveis oferts als refugis es regeixen en tot moment per l’ordenança
reguladora dels preus públics dels refugis del Consell de Mallorca en vigor, i estan
exposats en el tauler d’anuncis del Departament de Medi Ambient del Consell de
Mallorca.
Article 13. Reclamacions
A cada refugi hi ha a disposició de les persones usuàries un llibre de reclamacions, del
contingut del qual es dóna compte a l’autoritat competent, amb un informe previ,
d’acord amb la normativa vigent aplicable.
Article 14. Responsabilitat
El Consell de Mallorca, o en el seu cas, els concessionaris respectius, quan
correspongui, resten exempts de responsabilitat per robatoris, danys, accidents derivats
de la pràctica de l’excursionisme o supòsits similars.
En cas que el Consell incorri en responsabilitat patrimonial, s’aplicarà la normativa
vigent en cada moment.
Article 15. Sancions
L’incompliment d’aquestes normes pot ocasionar que el personal del refugi adopti les
actuacions següents de manera immediata:
1. Que es compleixi la normativa..
2. En ocasions especialment greus, que s’abandonin les instal·lacions del refugi, per
evitar molèsties a les altres persones usuàries del refugi o perjudicis al patrimoni
natural, etnològic i arquitectònic de muntanya.
Amb la tramitació prèvia de l’expedient corresponent expedient, si s’incompleix dues o
més vegades aquesta normativa, es pot prohibir, mitjançant resolució del conseller
executiu competent, usar les instal·lacions del refugi per un període màxim de:
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un any, en cas de dos incompliments
dos anys, en cas de tres incompliments
tres anys, en cas de més de tres incompliments.
Tot això, sens perjudici de donar-ne trasllat a l’autoritat competent i de les sancions que
puguin correspondre per infraccions previstes en la normativa vigent aplicable.
CAPÍTOL II
Personal dels refugis
Article 16. Personal dels refugis
Sens perjudici que el Consell de Mallorca disposi d’altre personal, el personal dels
refugis està format per:
guardes
personal de cuina
personal de neteja
16.1 Guardes
Els guardes són les persones que el Consell de Mallorca o, en el seu cas, el gestor dels
refugis ha designat responsables.
Són funcions dels guardes:
a) Vetlar pel compliment d’aquest reglament.
b) Tenir cura del bon estat, del funcionament i de la conservació de les
instal·lacions.
c) Rebre i atendre les persones usuàries, i garantir la prestació dels serveis en la
mesura de les possibilitats dels refugis.
d) Identificar i registrar les persones usuàries, d’acord amb la normativa vigent
aplicable.
e) Fer respectar l’ordre necessari per l’interès general, adoptar les mesures
oportunes, i donar-ne, si cal, trasllat a l’autoritat competent.
f) Vetlar per la seguretat del refugi.
g) En general, qualsevol altra tasca que li encomani el Departament de Medi
Ambient necessària per a garantir el bon funcionament del servei.
16.2 Personal de cuina
El personal de cuina és l’encarregat del bon funcionament del servei de manutenció:
Són funcions d’aquest personal:
a) Dur a terme totes les tasques necessàries per a prestar aquest servei, aplicant
en tot moment les normes pràctiques de seguretat i d’higiene.
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b) En general, qualsevol altra tasca que li sigui encomanada pel Departament de
Medi Ambient necessària per a garantir el bon funcionament del servei.
16.3 Personal de neteja
El personal de neteja és l’encarregat de la neteja del refugi.
Són funcions d’aquest personal:
a) Dur a terme totes les tasques necessàries per a mantenir la neteja i la higiene
del refugi.
b) En general, qualsevol altra tasca necessària que el Departament de Medi
Ambient li encomani per a garantir el bon funcionament del servei.
Disposició final
Aquest Reglament entra en vigor un cop transcorreguts quinze dies hàbils, comptadors a
partir de l’endemà de la publicació del text íntegre en el Butlletí Oficial de les Illes
Balears, d’acord amb el que es disposa en l’article 102 de la Llei 20/2006, de 15 de
desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears.
ANNEX I
SOL·LICITUD D’ÚS DE SALA DE REUNIONS DELS REFUGIS DEL CONSELL
DE MALLORCA

Nom i llinatges de la persona responsable:
Entitat:
Adreça:
CP:

Localitat:
Telèfon: fix:

Adreça electrònica:

mòbil:
Fax:

EXPÒS:
1. Que necessitam la sala de reunions del refugi: [posau una creu]
Tossals Verds □ Son Amer □ Muleta □
Data/dates: _______________________ Hora: de ___________ a ___________
Nombre de persones: __________ Motiu:_____________________________
2. Que l’entitat es compromet a complir en tot moment el Reglament regulador dels
usos i els serveis dels refugis del Consell de Mallorca, aprovat pel Ple del Consell de
Mallorca en sessió de (dia).......................................................... (BOIB núm.
..............................).
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Observacions:

SOL·LICIT:
Que em concediu l’ús de la sala de reunions del refugi i en la data indicats més amunt.
[Datació] _____________________________
[Rúbrica]
La Sra. ESPEJA (consellera executiva de Medi Ambient) inicia la seva intervenció.
En primer lloc, fa notar quina és la diferència entre el reglament i l’ordenança que regulen els usos i els
serveis dels refugis del Consell de Mallorca.
Tot seguit informa que la proposta que se presenta se refereix només al canvi de temes molt concrets del
reglament, pel fet que se superposen a l’ordenança, de forma que quan s’havien de fer canvis concrets
s’havien d’aplicar tant al reglament com a l’ordenança. El canvi representa separar el reglament de
l’ordenança i, atès que la llei en què es basa quedarà derogada el proper 2 d’octubre, ja s’ha fet el canvi de
redacció adient per adaptar-lo a la normativa vigent.
Indica que els articles objecte de canvis són el 14, 6, 10, 11 i 12.
El Sr. PASTOR (El Pi-Proposta per les Illes) anuncia que el seu Grup s’abstendrà de votar aquesta
proposta i estudiarà si pot fer alguna modificació per millorar-ne el text.
La Sra. SOLER (PP) diu que el seu Grup entén part de la modificació del reglament, amb vista a poder
aprovar definitivament l’ordenança, allò que realment és urgent i necessari. Recorda que el primer
reglament se va aprovar l’any 2008 i que no se fa modificar fins que ho va fer el Partit Popular, l’any
2014, durant la passada legislatura.
Fa notar que dins la modificació actual, de 2016, hi ha temes que no afecten només l’ordenança, per la
qual cosa en demana una explicació.
Pel que fa a l’article 14, es mostra totalment d’acord amb el que ha explicat la Sra. Espeja, atès que es
tracta d’una modificació que se fa per adaptar-la a la llei.
En canvi, no entén els arguments referits a l’article 6; diu que s’ha afegit l’expressió “i altres serveis” i li
haurà d’explicar què significa. Retreu també que s’hagi eliminat, dels apartats c) i d) del reglament de
2014, la referència a què quan se feia la reserva de plaça s’havia de pagar el 80% i el 20% s’abonava en el
mateix refugi. Atès que no sap si s’ha eliminat perquè se farà constar en l’ordenança reguladora, vol saber
com ho faran.
Quant a l’article 10 fa notar que en la redacció de 2016 no queda clar que quedi garantit un servei de
dutxa gratuïta per a les persones que pernoctin en el refugi, com establia el reglament de 2014. Tot seguit
fa una sèrie de consideracions referides a aquest tema perquè opina que amb els canvis que s’han fet ho
embullen tot; en demana una explicació.
Pel que fa a l’article 11, fa notar que en cap moment no es parla de la llenya, no queda clar qui l’ha
d’aportar, si és el refugi o la persona interessada a pernoctar. Retreu que tot allò que el Partit Popular va
introduir en la redacció, perquè resultàs més aclaridor, ara s’ha eliminat; opina que ho han embullat.
Sobre l’article 12, assegura no el pot entendre, perquè ve d’un partit com Podem, que fa bandera de la
transparència i és clar que el que presenta significa un retrocés, en aquest sentit. Diu que no entén que ara
s’elimini l’obligació d’exposar públicament en els taulers d’anuncis dels refugis els preus dels serveis (el
preu d’un refresc, d’un cafè, etc.). Tot i que la redacció mantengui que han d’estar exposats en el
Departament de Medi Ambient del Consell de Mallorca, demana l’explicació adient.
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Anuncia que el seu Grup no pot votar a favor de la proposta, per les raons que ha explicat i comenta que,
atès que es tracta d’una aprovació inicial, el seu Grup durant el termini d’al·legacions plantejarà que la
modificació del reglament de 2014, feta durant la passada legislatura, va obtenir el consens de tots els
partits polítics representats en el Consell de Mallorca.
Per acabar insisteix a dir que es tracta de modificacions que no tenen cap sentit, que no s’entenen.
La Sra. ESPEJA refusa que la Sra. Soler digui que aquestes modificacions no tenen cap sentit.
Assenyala que tots els exemples que ha posat la Sra. Soler són qüestions que estaven incloses tant en
l’ordenança com en el reglament i aquest fet provoca que qualsevol canvi en l’ordenança implicava també
una modificació del reglament.
Assegura que no s’han limitat a eliminar coses, sinó que, atès que ja consten en l’ordenança, es manté el
reglament com a paraigües més ampli, perquè no s’hagi de canviar aquest cada vegada que canvia
l’ordenança.
Diu a la Sra. Soler que tot allò que ella ha nomenat es troba inclòs dins l’ordenança, i ho reitera.
Sobre el seu comentari referit als preus públics, li diu que seguiran òbviament figurant en els refugis i en
el Departament de Medi Ambient; no s’ha fet cap canvi pel que fa a la transparència en aquest sentit,
perquè no estarà especificat en el reglament, però sí en l’ordenança, que és una normativa amb el mateix
pes però que conté aspectes molt més concrets.
Li fa notar que no se perd res, que se manté tot allò que ella ha nomenat (preus, llenya, dutxes, etc.) però
s’ha deixat cada tema específic en el document que li pertoca, pel fet que a dia d’avui ja existien moltes
duplicitats i era del tot necessari fer els canvis que avui se proposen al Ple.
Per acabar reitera els criteris en què s’han basat per fer els esmentats canvis.
La Sra. SOLER demana a la Sra. Espeja que, si manté en el reglament una part d’una norma, la
mantengui tota completa. Llegeix íntegrament el paràgraf referit als preus públics i li fa notar que ho ha
deixat talment, perquè també hi consta, en l’ordenança. Considera que n’ha eliminat la meitat, i no ho
accepta.
Pel que fa a la qüestió de les dutxes, li demana que no creï embulls en el reglament, que ho deixi talment
perquè també hi consta, en l’ordenança. Posa exemples concrets sobre allò que ha de constar en el
reglament i en quins termes concrets s’ha d’especificar.
Insisteix a dir que no consta cap al·lusió a la venda de llenya, mentre que sí es fa per a la venda de roba i
també consta el procediment establert per a l’ús de torradores i de taquilles. Ho posa com exemple per fer
notar que el document queda incomplet.
Reconeix allò que està ben modificat, perquè era necessari, com ara l’article 14. En canvi, no admet la
resta de modificacions que s’han fet a mitges, perquè creen confusió.
Per acabar reitera tots els retrets que ha explicat en les intervencions anteriors i anuncia les al·legacions
que el seu Grup presentarà a la proposta.
La Sra. ESPEJA tanca el debat.
Diu a la Sra. Soler que té la sensació que cerca arguments en contra inútilment. És evident, que repeteixen
el mateix, una i altra vegada.
Li torna a dir que l’ordenança és el document que especifica (i la llenya és una cosa específica) mentre
que el reglament manté les qüestions generals i, consegüentment, s’ha d’expressar d’una forma més
general.
Diu que respondran gustosos les al·legacions que vulgui presentar el Grup Popular, però manté el mateix
criteri i reitera les explicacions que ha donat en les seves intervencions.

Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per denou vots a favor (PSOE, MÉS per
Mallorca, Podem Mallorca i Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía), cap vot en contra i
tretze abstencions (PP i El Pi-Proposta per les Illes).
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PUNT 19. NOMENAMENT INSPECTOR SERVEI PÚBLIC DE GESTIÓ DELS
RESIDUS
DE
CONSTRUCCIÓ,
DEMOLICIÓ,
VOLUMINOSOS
I
PNEUMÀTICS FORA D’ÚS DE MALLORCA.
Es dóna compte de la següent proposta de la consellera executiva del Departament de
Medi Ambient que diu:
Vist l’apartat 3.1 de la correcció d’errates de l’Acord del Ple del Consell de Mallorca
d’aprovació definitiva del Reglament d’Explotació del Servei Públic de Gestió dels
residus de construcció, demolició, voluminosos i pneumàtics fora d’ús de l’illa de
Mallorca, amb núm. D’edicte 3684, publicat al BOIB núm. 52 de 15 d’abril de 2003, en
què manifesta que, per a la millor labor d’inspecció i control, el Consell de Mallorca
nomenarà inspectors del Servei que tendran les facultats que es derivin del present
reglament.
Vist el punt setè del contracte d’1 de juliol de 2003 amb Mac Insular, SL, relatiu al
servei de gestió de residus de construcció, demolició, voluminosos i pneumàtics fora
d’ús de Mallorca (Acord del ple del Consell de Mallorca de 5 de maig de 2003), en què
s’expressa, que el concessionari posarà a disposició del Consell de Mallorca l’espai i els
mitjans tècnics adequats per a dur a terme el control i la inspecció de les instal·lacions i
del funcionament del servei públic.
Vist que, en data 9 de gener de 2014, el ple del Consell de Mallorca, com a òrgan de
contractació del servei públic de gestió dels residus de construcció, demolició,
voluminosos i pneumàtics fora d’ús de Mallorca, va adoptar l’acord de nomenar com a
inspectores del servei de gestió dels residus de construcció, demolició, voluminosos i
pneumàtics fora d’ús de Mallorca la Sra. Maria Reyes Barrachina Ortells,enginyera
tècnica de la DIR i la Sra. Ana María Bistuer Giménez, biòloga de la DIR.
Vist que en data 12 de maig de 2016, el ple del Consell de Mallorca, com a òrgan de
contractació del servei públic de gestió dels residus de construcció, demolició,
voluminosos i pneumàtics fora d’ús de Mallorca, va adoptar l’acord de nomenar com a
inspector del servei de gestió dels residus de construcció, demolició, voluminosos i
pneumàtics fora d’ús de Mallorca al Sr. Bartolomé Gili Crespo i vista la situació actual
del personal que presta servei a la Direcció Insular de Residus.
Vista la proposta de la directora insular de Residus de data 25 d’agost de 2016.
Atès que, en virtut de l’article 31.2.e) del Reglament Orgànic del Consell de Mallorca
aprovat per Acord del Ple de 2 de juliol de 2001, modificat per Acord del Ple de 8 de
març de 2004 (BOIB núm. 38, de 16 de març de 2004), per Acord del Ple de dia 28 de
juliol de 2008 (BOIB núm. 113, de 14 d’agost de 2008), per Acord del Ple de dia 13
d’octubre de 2011 (BOIB núm. 158, de 20 d’octubre de 2011), per Acord del Ple de dia
14 de febrer de 2013 (BOIB núm. 86, de 18 de juny de 2013), per Acord del Ple de dia 9
d’octubre de 2014 (BOIB núm. 145, de 21 d’octubre de 2014) i per acord del Ple de dia
8 d’octubre de 2015 (BOIB núm. 186, de 24 de desembre de 2015).), “els consellers
executius, com a caps dels seus departaments, exerceixen amb caràcter genèric les
següents atribucions, que inclouen la facultat de dictar actes administratius que afectin a
tercers: ...e) Preparar i proposar al Ple, a la Comissió de Govern, al Consell Executiu i a
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la Presidència del Consell l’adopció dels acords escaients respecte de les matèries
atribuïdes al seu departament, i d’acord amb la competència de cada òrgan esmentat”.
Per tot l’exposat anteriorment i atès l’article 7.h. del Decret de dia 10 de juliol de 2015,
pel qual es determina l’organització del Consell de Mallorca, la consellera executiva del
Departament de Medi Ambient eleva al Ple del Consell de Mallorca la següent proposta
d'
ACORD
1. Nomenar també com a inspector del servei de gestió dels residus de construcció,
demolició, voluminosos i pneumàtics fora d’ús de Mallorca la següent persona,
funcionari interí de la Direcció Insular de Residus:
-

JOAN ROVIRA SERRANO, Tècnic

2. L’esmentada tasca d’inspecció del servei tendrà l’abast següent:
Inspecció i control de la gestió del Servei perquè es presti amb conformitat a les
condicions pactades i a les altres normes. La inspecció inclourà a més:
-

el Servei,
les instal·lacions,
els vehicles,
els locals,
els llibres,
els documents del Concessionari,
i qualsevol altre que el Consell de Mallorca consideri oportú.

Tot l’anterior en el marc del Reglament d’Explotació del Servei Públic.
3. Notificar aquesta resolució a
concessionària Mac Insular, SL.

les

persones

interessades

i

l’empresa

El Sr. PASTOR (El Pi-Proposta per les Illes) sol·licita una explicació clara d’aquest punt perquè hi ha
hagut molts canvis al Departament de Medi Ambient. Creu que hi han intentat passar-hi de puntetes i no
han estat transparents. Per tant, insisteix en què se doni una explicació clara de per què hi ha hagut tants
canvis en el Departament de Medi Ambient.
La Sra. SOLER (PP) observa que l’informe que s’adjunta a aquest nomenament els crea alguns dubtes.
Està clar que hi ha d’haver un inspector de servei d’enderrocs i voluminosos. Ja hi va haver un
nomenament dia 9 de gener de 2014, tal i com recull l’informe a què feia referència abans, però no va ser
fins al mes de maig de 2016 que varen nomenar el Sr. Bartomeu Gili Crespo.
L’informe diu literalment: “...i vista la situació actual del personal que presta serveis a la Direcció Insular
de Residus...”. Donat que el Grup Popular no veu quina és la situació actual de la Direcció Insular de
Residus, sol·licita que els l’expliquin.
Al mateix temps, en la proposta d’acord es nomena també, com a inspector del servei, el Sr. Joan Rovira
Serrano –tècnic– i demana si això vol dir que mantenen d’inspector del servei el Sr. Bartomeu Gili
Crespo i també nomenen el Sr. Joan Rovira Serrano. En aquest cas, demana quin n’és el titular i quin el
suplent o si tots dos faran la mateixa feina ja que no queda clar en l’informe que els han fet arribar.
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La Sra. ESPEJA (consellera executiva de Medi Ambient) explica que tant el Sr. Pastor com la Sra. Soler
han plantejat gairebé el mateix dubte i contestarà a tots dos a la vegada.
En aquest sentit aclareix en la inspecció tant de MAC Insular com de TIRME –que són les dues
concessionàries del Departament de Medi Ambient– hi ha inspectors associats a les concessionàries per
controlar-les ja que aquesta és feina que li toca fer a la institució pública.
Aquest aspecte se l’han pres molt seriosament i han anat fent modificacions en funció de la feina que hi
ha al Departament i també han incrementat el nombre de persones que poden anar a les inspeccions.
La situació actual –que està publicada en la pàgina web– és que hi ha un cap de servei tècnic vacant
perquè, encara que s’han convocat una comissió de serveis, el lloc ha quedat vacant i ara tornaran a
treure, per segona vegada, una convocatòria de comissió de serveis.
Normalment la persona que ocupa aquest lloc de feina és l’inspector de TIRME, perquè té un caire més
d’enginyer. Atès que el Sr. Bartomeu Gili és l’enginyer més capacitat del Departament de Medi Ambient,
doncs se n’anirà a la inspecció de TIRME –abans estava destinat a la inspecció de MAC Insular– i, per
això, inclouen en la proposta l’altre nomenament per cobrir aquesta plaça que queda vacant.
Així doncs, continuen mantenint les persones que hi havia destinades a la inspecció de MAC Insular
afegint-ne una més ja que per a l’equip de govern és molt important el control i la inspecció d’aquestes
dues concessionàries. Per això, és possible que durant els propers mesos també hi hagi més nomenaments
si consideren que hi ha més volum de feina i, consegüentment, hi ha d’haver més control.
La Sra. SOLER assenyala que, segons les explicacions de la Sra. Espeja, entén que, donat que hi ha
vacant la plaça de cap de servei d’inspecció de TIRME, mantenen el Sr. Bartomeu Gili com a inspector
de MAC Insular però amb la previsió de destinar-lo a la inspecció de TIRME i, per això, també nomenen
el Sr. Rovira.
Per tant, ara MAC Insular tendrà 4 inspectors –els enumera– i voldria saber quants en té TIRME, quina
plaça està vacant i demana confirmació si el Sr. Gili passarà de la inspecció de MAC Insular a la de
TIRME.
La Sra. ESPEJA confirma que, mentre no es cobreixi la plaça de cap del servei tècnic, el Sr. Bartomeu
Gili és l’inspector de TIRME i, si bé ara hi ha 4 inspectors de MAC Insular, n’hi quedaran 3 perquè no
tenen intenció que una mateixa persona assumeixi les dues inspeccions perquè suposaria molta càrrega de
feina.
Aleshores, per cobrir la plaça que deixa vacant el Sr. Gili, s’ha inclòs en aquesta proposta el nou
nomenament.

Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per devuit vots a favor (PSOE, MÉS per
Mallorca i Podem Mallorca), cap vot en contra i catorze abstencions (PP, El Pi-Proposta
per les Illes i Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía).
DEPARTAMENT DE DESENVOLUPAMENT LOCAL
PUNT 20. APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DEL REGLAMENT
DE COOPERACIÓ MUNICIPAL.
Es dóna compte de la següent proposta del conseller executiu del Departament de
Desenvolupament Local que diu:
Els principals canvis en el vigent Reglament de Cooperació Municipal consisteixen en
simplificar la documentació per a la tramitació dels pagaments de les subvencions del
Pla d’Obres i Serveis; modificar el percentatge de finançament de les actuacions del Pla;
posar fi als convenis prevists a l’article 10 per a obres de finançament pluriennal; limitar
la cooperació tècnica solament als municipis de població de dret inferior o igual a
10.000 habitants (en lloc de 20.000 habitants, com estava regulat); establir la gratuïtat
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de la defensa judicial i en tots els casos de la cooperació tècnica, gratuïtat aquesta de la
qual abans just es veien beneficiats els municipis de menys de 6.000 habitants. També
cal ressaltar que s'han incorporat com a noves competències en matèria de Cooperació
Municipal les previstes a l'article 36 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les
bases del règim local, segons la redacció de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de
racionalització i sostenibilitat de l'Administració Local.
Per tal d’aconseguir aquests objectius, i també facilitar el compliment dels requisits i les
condicions a les entitats locals beneficiàries de les accions del Pla, es proposen un seguit
de modificacions al Reglament de Cooperació Municipal. Concretament, es proposa la
modificació dels articles 3, 6, 10, 11, 15, 16, 18, 20, 21, 23, 24, 25, 27, 28, 33, 39 i 41;
un nou article 42 que relaciona les competències en matèria de cooperació local dels
Consells Insulars en virtut de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de modificació de la
Llei 7/1985, de 2 d'abril; i la supressió de la disposició addicional segona.
Atès l'informe de data 10 d'agost de 2016 (núm. ref: 70.4/16) de fiscalització de
conformitat de la Intervenció General.
Per tot això, el conseller executiu de Desenvolupament Local eleva al Ple del Consell de
Mallorca la següent proposta d'
ACORD
1.- Aprovar inicialment les següents modificacions del Reglament de Cooperació
Municipal, aprovat per acord del Ple del Consell de dia 5 d’octubre de 1998 (darrera
modificació: acord del Ple de dia 28 de juliol de 2008; BOIB núm. 127, de dia 11 de
setembre de 2008):
‘ Article 3.- Els apartats 2, 3 i 4 d’aquest article tendran la següent redacció:
“2.- Es podran prioritzar les obres i serveis obligatoris determinats a l'article 26 de la
Llei 7/1985, de 2 d'abril o en altres lleis o disposicions. També s'inclouran al Pla les
altres obres i serveis que són de competència municipal, d'acord amb el que estableix
l'article 25 de la Llei 7/1985 i també altres lleis de l'Estat o de la Comunitat Autònoma.
En cap cas es podran incloure en el Pla les obres o els serveis que legalment
correspongui sufragar als particulars.
3.- Únicament seran subvencionables els projectes de quantia igual o superior a
24.000,00 euros excepte els ajuntaments de menys de 2.000 habitants, en què la quantia
mínima serà igual o superior a 12.000,00 euros. Es podrà sol·licitar la inclusió al Pla
d'Obres i Serveis d'un màxim de 5 obres o serveis.
4.- També es podrà finançar la compra de béns mobles de quantia igual o superior a
12.000,00 euros, excepte els ajuntaments de menys de 2.000 habitants, en què la quantia
mínima serà igual o superior a 6.000,00 euros”.
Article 6.- Aquest article tendrà la següent redacció:
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“Percentatge de subvenció.
L’aportació mínima del Consell Insular de Mallorca a cada entitat beneficiària i per a
cada obra i servei serà del 95 % per a tots els municipis, independentment del tipus
d’obra o servei.
En el cas que el Pla d’Obres i Serveis sigui finançat únicament amb fons del Consell de
Mallorca, l’aportació mínima podrà ser del 100 % de l’obra o servei per a tots els
municipis, independentment del tipus d’obra o servei.
La determinació del nombre d'habitants s'efectuarà en funció de les xifres de població
resultants de la darrera revisió del padró municipal, publicades anualment per l’Institut
Nacional d’Estadística.
A cada Pla d’Obres i Serveis es podrà establir una quantitat fixa d’aportació econòmica
del Consell de Mallorca a cada municipi per cada nucli de població del seu terme
municipal. Aquesta previsió no serà d’aplicació si es financia l’obra o servei amb una
aportació del 100 % o si l’obra o servei té finançament del Ministeri competent en la
matèria i es financia amb una aportació del 95 %.
Els nuclis de població seran els que vénguin recollits a l’Enquesta d’Infraestructura i
Equipaments Locals de Mallorca.”
Article 10.- Aquest article tendrà la següent redacció:
“Obres pluriennals.
No es podran incloure actuacions en el Pla d’Obres i Serveis que tenguin un termini
d’execució superior a un any.”
Article 11.- Aquest article tendrà la següent redacció:
La selecció de les actuacions per incorporar al Pla d'Obres i Serveis es produirà a partir
de les dades de l'Enquesta d’Infraestructura i Equipaments Locals tenint com a
referència els següents criteris:
a) L’ordre d’entrada en el registre general del Consell de Mallorca dels
projectes dels quals es demana la seva inclusió al Pla d’Obres i Serveis.
b) L'ordre de la proposta d'actuacions de l'Entitat sol·licitant.
Article 15.- Pel que fa a la documentació a presentar amb la sol·licitud, els punts 3 i 6
d’aquest article diran el següent:
“3. Informe acreditatiu de l’adaptació de l’obra sol·licitada al corresponent planejament
urbanístic vigent i a la normativa urbanística i territorial (MOD. 3).
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6. Informe de Secretaria sobre les corresponents autoritzacions i/o concessions
administratives que són necessàries perquè es puguin començar les obres abans del
dia 1 de novembre de l'exercici corresponent al Pla o, en el seu cas, assenyalant la no
necessitat de les esmentades autoritzacions o concessions per a l'execució de l'obra
(MOD. 6).”
Article 16.- El final de l’apartat 2 d’aquest article tendrà la següent redacció:
“Total pressupost per a coneixement de l'Administració (Pressupost objecte de
subvenció)

(IVA

(21%

sobre

D)

+

D)

...........................................................................”

Article 16.- S’afegeix un apartat nou, que serà el 3, i dirà el següent:
“3.- El contingut dels projectes i avantprojectes serà revisat per part dels serveis tècnics
del Consell. En els casos legalment obligatoris emetran informe de supervisió dels
projectes. Així mateix, en el transcurs de les obres, els serveis tècnics del Consell
efectuaran les visites d’obra corresponents per tal de verificar l’adaptació de les obres
en execució al projecte inclòs al Pla d’Obres i Serveis.”
Article 18.- Aquest article tendrà la següent redacció:
“Aprovació inicial.
Un cop rebudes les sol·licituds d’obres i serveis per incloure al Pla, i en funció dels
mecanismes de selecció prevists a l’article 11, el conseller competent en la matèria
lliurarà la proposta del Pla d’Obres i Serveis a la Comissió informativa perquè l’informi
i passi a l’aprovació del Ple del Consell Insular de Mallorca.
El Pla haurà de contenir una memòria justificativa dels seus objectius i dels criteris de
distribució dels fons, criteris que en tot cas han de ser objectius i equitatius i entre els
que hi haurà l'anàlisi dels costs efectius dels serveis dels municipis.
Quan el Consell Insular de Mallorca detecti que els costs efectius dels serveis prestats
pels municipis són superiors als dels serveis coordinats o prestats pel propi Consell,
inclourà en el Pla insular fórmules de prestació unificada o supramunicipal per reduir
els costs efectius.”
Article 20.- El paràgraf 1 d’aquest article dirà el següent:
“1.- Les corporacions, una vegada assabentades que la petició ha estat inclosa en el Pla
d'Obres i Serveis i aprovada amb caràcter inicial, han de remetre, en el termini d’un mes
des de la recepció de la notificació del Consell Insular de Mallorca, la següent
documentació:”
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Article 20.- La lletra b) de l’apartat 1 d’aquest article dirà:
“b) Si s'escau, s'haurà de remetre la certificació acreditativa que es compta amb les
corresponents autoritzacions i/o concessions administratives necessàries perquè es
pugui començar l'obra abans del dia 1 de novembre de l'any de vigència del Pla (MOD.
8) i còpia autenticada de les esmentades autoritzacions i/o concessions.”
Article 21.- En el paràgraf 1 d’aquest precepte allà on diu: “Ministeri per a les
Administracions Públiques” dirà: “Ministeri competent en la matèria”, per la qual cosa
la redacció d’aquest paràgraf serà la següent:
“1.- Una vegada el Ministeri competent en la matèria comuniqui amb caràcter definitiu
l’assignació de l'Estat al Pla d'Obres i Serveis del Consell Insular, aquest serà aprovat
definitivament i es remetrà amb el corresponent expedient administratiu al Ministeri
competent en la matèria abans de dia 1 d'abril de l'any d'execució del Pla, perquè
comprovada pel Ministeri la seva conformitat amb la legislació aplicable, s’iniciï la
tramitació de la corresponent subvenció. Si no es produeix la notificació de l'esmentada
conformitat o, en el seu cas, de les deficiències observades, en el termini màxim de 45
dies naturals des de la data de recepció del Pla, s'entendrà que el Ministeri li ha prestat
la seva conformitat. Una vegada obtinguda la conformitat del Ministeri, el Pla definitiu
es publicarà en el BOIB.”
Article 21.- El paràgraf 2 d’aquest article dirà:
“2.- Una vegada aprovat definitivament el Pla, solament es podran canviar les obres per
altres obres noves per causes degudament justificades i en cap cas dins el darrer
trimestre de l’any d’aprovació del Pla. En el cas que l’obra tengués aportació del
Ministeri competent en la matèria, el canvi d’obra quedaria condicionat a l’autorització
per part del Ministeri.”
Article 23.- El paràgraf 2 dirà el següent:
“2.- Les obres incloses en el Pla es contractaran ordinàriament amb procediment obert i
emprant un sol criteri per a l'adjudicació del contracte: el del preu més baix, per tal
d'aconseguir la màxima objectivitat, lliure concurrència i publicitat en el procés de
selecció del contractista. No obstant això, la corporació podrà seleccionar l'adjudicatari
emprant altres criteris a més del preu i altres procediments prevists a la Legislació de
Contractes del Sector Públic vigent en cada moment, sempre que motivi adequadament
aquesta decisió. En aquest sentit, en els plecs de clàusules administratives particulars
per a la contractació de les obres s’hauran d’incloure clàusules socials i mediambientals,
que han de tenir, en tot cas, relació amb l'objecte de la contractació, el contingut de les
quals es determinarà anualment a l’acord d’aprovació del Pla d’Obres i Serveis.”
Article 23.- Se suprimeix l’apartat 7 d’aquest article.
Article 23.- L’apartat 8 d’aquest article, que passarà a ser el 7, tendrà la següent
redacció:
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“7.- Excepcionalment, tots els ajuntaments, i especialment els que tenguin aprovada una
normativa que limiti l'execució d'obres en determinats períodes de l'any, podran
demanar justificadament una pròrroga per a la seva finalització.
Pel que fa a obres que tenguin subvenció del Ministeri o de la Comunitat Autònoma les
peticions de pròrroga quedaran condicionades al que resolgui el Ministeri o la
Comunitat Autònoma.”
Article 24.- La redacció dels apartats a) i d) d’aquest article diran el següent:
“a) Certificació de l’adjudicació de l’obra. (MOD 12).
d) Comunicació del nomenament del Director de l’obra per part de la Corporació
Local”.
Article 25.- L’apartat 1 d’aquest article dirà:
“1.- Una vegada adjudicada l’obra, el Consell de Mallorca abonarà el 50 % de la
subvenció que resulti després de l’adjudicació de l’obra contra la presentació per part
de l’entitat local beneficiària del certificat d’adjudicació de l’obra i del certificat del
Director de l’obra de col·locació del cartell previst a l’article 23.4 d’aquest
Reglament, i el 50 % restant contra la presentació del certificat final d’obra i de
l’acta de recepció.”
Article 25.- L’apartat 2 d’aquest article dirà:
“2.- Per a l’abonament dels pagaments prevists al punt anterior s’haurà de presentar,
juntament amb la documentació que s’hi esmenta, declaració responsable que l’entitat
local es troba al corrent del compliment d’obligacions tributàries i de Seguretat Social.
El Consell de Mallorca, d’ofici, emetrà certificació d’estar al corrent d’obligacions
econòmiques amb el propi Consell de cadascun dels beneficiaris de les subvencions que
es proposin adjudicar a l’empara d’aquest Reglament.”
Article 25.- L’apartat 3 d’aquest article tendrà la següent redacció:
“3.- En finalitzar l’obra, la Corporació Local haurà d’adjuntar la següent documentació:
a) Certificat final d’obra (MOD. 14).
b) Acta de recepció de l’obra, signada conjuntament pel director de l’obra, el
contractista, un facultatiu tècnic en representació de l’ajuntament i un altre en
representació del Consell de Mallorca (MOD. 15).”
Article 25.- L’apartat 4 d’aquest precepte se suprimeix, i l’apartat 5 passa a ser el 4.
Article 25.- L’apartat 6 d’aquest article passa a ser el 5 i dirà el següent:
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“5.- El dia 31 d’octubre de l’any que correspongui serà la data límit per presentar la
documentació referida al Pla d’Obres i Serveis, tal com actes de recepció, certificats del
director de la finalització i la resta de la documentació que s’hagi de remetre al
Ministeri corresponent.”
Article 27.- L’apartat primer d’aquest article dirà:
“L'incompliment per part de les entitats locals d'alguna de les clàusules i condicions del
present Reglament, i, de manera especial, l’adjudicació de les obres o la seva
finalització fora dels terminis aprovats pel Consell de Mallorca, serà causa suficient per
a la revocació i el reintegrament, en el seu cas, de les subvencions concedides. També
serà causa suficient per a la revocació i el reintegrament, en el seu cas, de les
subvencions aprovades l'incompliment dels terminis establerts pel Consell de Mallorca
per a la presentació, correctament emplenats, d'algun dels següents documents:
-El certificat d'adjudicació de l'obra.
-El certificat final d’obra.
-L'acta de recepció de l'obra.”
Article 28.- Aquest article quedarà redactat de la manera següent:
“El Consell Insular de Mallorca proporcionarà cooperació tècnica als municipis que ho
necessitin, tant per a la redacció de projectes com per a la direcció tècnica de les obres,
d'acord amb les condicions següents:
1.- Els municipis de població de dret inferior o igual a 10.000 habitants podran ser
beneficiaris del suport tècnic del Consell Insular de Mallorca, mitjançant els seus propis
serveis interns, per a la redacció de projectes i per a la direcció d'obres. Aquests
municipis de població de dret inferior o igual a 10.000 habitants gaudiran d’aquests
serveis de manera gratuïta.
2.- Si el Consell Insular concedeix l'ajuda tècnica es signarà un conveni entre el
Conseller competent en la matèria del Consell Insular de Mallorca i el Batle de
l'Ajuntament corresponent que establirà les obligacions que recull el present article.
3.- En cap cas tendran dret al suport tècnic mitjançant els serveis propis del Consell
Insular regulat en aquest article els municipis de població de dret superior a 10.000
habitants.”
Article 33.- Aquest precepte quedarà redactat de la forma següent:
1.- Tots els serveis d'assessorament i d'assistència establerts en el present títol seran
gratuïts.
2.- No seran ateses les peticions de finançament de qualsevol tipus d'assistència que
hagi estat encarregada directament per l'entitat sol·licitant a persones alienes al
Consell."
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Article 39.- Aquest article tendrà la següent redacció:
" D'acord amb l'article 36.2, lletra c), de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les
Bases del Règim Local, el Consell Insular, mitjançant els funcionaris d'Administració
local amb habilitació de caràcter estatal adscrits al Servei d'Assistència Tècnica als
Municipis, prestarà l'assistència administrativa comprensiva de les funcions que les
disposicions esmentades qualifiquen com a funcions públiques necessàries en totes les
entitats locals. En tot cas garantirà en els municipis de menys de 1.000 habitants la
prestació dels serveis de secretaria i intervenció.
No obstant això, es podrà formalitzar un conveni amb el col·legi que representa els
funcionaris amb habilitació de caràcter estatal que prestarà aquestes funcions en els
casos en què sigui impossible la cobertura del Servei per part dels funcionaris del
Consell Insular."
Article 41.- Aquest precepte dirà:
"El Consell podrà fomentar i, si escau, finançarà complementàriament la constitució
d'agrupacions o mancomunitats, a l'efecte de la prestació en comú de les funcions
públiques necessàries en els ajuntaments."
Després de l'article 41 s'afegeix un nou títol, que es dirà:
"TÍTOL QUART.- DE LA RESTA DE COMPETÈNCIES EN MATÈRIA DE
COOPERACIÓ MUNICIPAL".
Aquest títol tendrà un sol capítol, amb el següent enunciat:
"Capítol únic: Competències del Consell Insular de Mallorca en cooperació municipal".
Dins aquest capítol hi haurà un sol article, el 42, que tendrà la següent redacció:
Article 42.- Són competències pròpies del Consell Insular de Mallorca en cooperació
local les següents:
a) La coordinació dels serveis municipals entre si per a la garantia de la prestació
integral i adequada en la totalitat del territori insular dels serveis de competència
municipal.
b) La cooperació en el foment del desenvolupament econòmic i social i en la
planificació en el territori insular, d'acord amb les competències de la resta
d'administracions públiques en aquest àmbit.
c) L'exercici de funcions de coordinació en els casos prevists a l'article 116 bis de la
Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local.
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d) Assistència en la prestació dels serveis de gestió de la recaptació tributària, en
període voluntari i executiu, i de serveis de suport a la gestió financera dels municipis
amb població inferior a 20.000 habitants.
e) La prestació dels serveis d'administració electrònica i la contractació centralitzada en
els municipis amb població inferior a 20.000 habitants.
f) El seguiment dels costs efectius dels serveis prestats pels municipis de l'illa. Quan el
Consell detecti que aquests costs són superiors als dels serveis coordinats o prestats pel
propi Consell, oferirà als municipis la seva col·laboració per a una gestió coordinada
més eficient dels serveis que permeti reduir aquests costs.
g) La coordinació mitjançant conveni, amb la Comunitat Autònoma de les Illes Balears,
de la prestació del servei de manteniment i neteja dels consultoris mèdics en els
municipis amb població inferior a 5.000 habitants.
h) Prestar suport en la selecció i formació del personal al servei dels ajuntaments sense
perjudici de l'activitat desenvolupada en aquestes matèries per l'Administració de l'Estat
i la de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
i) Dóna suport als ajuntaments per a la tramitació de procediments administratius i
realització d'activitats materials i de gestió, assumint-les quan els ajuntaments els hi
encomanin.
Disposició Addicional 2a- Se suprimeix aquesta Disposició Addicional 2a.-’
2.- Sotmetre aquest acord de modificació del Reglament de Cooperació Municipal a
informació pública mitjançant un anunci al Butlletí Oficial de les Illes Balears i en el
tauler d'anuncis del Consell de Mallorca per un termini de trenta dies perquè es pugui
examinar l'expedient i formular reclamacions, objeccions o observacions.
També es passarà a informe de la Federació d’entitats locals de les Illes Balears
(FELIB).
Un cop es resolguin les reclamacions, les objeccions i les observacions que s’hagin
pogut formular, la proposta definitiva es trametrà a l'Institut Balear de la Dona, atès que,
d’acord amb l’article 7, lletra g), de la Llei 12/2006, de 20 de setembre, per a la dona,
«en totes les normatives dictades per les distintes administracions, s’ha d’adjuntar un
informe sobre el seu impacte de gènere, elaborat per l’Institut Balear de la Dona».
Quan s'hagi incorporat aquest informe, l'expedient es remetrà al Consell Consultiu
perquè n’emeti l’informe corresponent, amb caràcter previ a l'aprovació definitiva pel
Ple.
El Sr. FONT (conseller executiu de Desenvolupament Local) comenta que duen a aprovació inicial el
Reglament de cooperació municipal, que ha estat consensuat en el si de l’Assemblea de Batles i Batlesses
de Mallorca.
Destaca que avui se’n fa l’aprovació inicial, la qual cosa significa que hi haurà una altra oportunitat per
revisar-lo entre tots i, si escau, tornar-ne a parlar en l’Assemblea de Batles i Batlesses de Mallorca atès
que sempre poden sorgir qüestions que s’hagin de corregir.
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En aquest sentit fa constar que ja vol proposar, in voce, dues petites modificacions per tal d’esmenar
errades de redacció.
La primera fa referència a l’article 6. El tercer paràgraf diu: “En el cas que el Pla d’Obres i Serveis sigui
finançat únicament amb fons del Consell de Mallorca, l’aportació mínima podrà ser del 100%...”. La
correcció consisteix en què l’article hauria de dir: “...l’aportació màxima podrà ser del 100%...”.
La segona afecta al punt 3 de l’article 15 que diu: “Pel que fa a la documentació a presentar amb la
sol·licitud, els punts 3 i 6 d’aquest article diran el següent: 3. Informe acreditatiu de l’adaptació de
l’obra sol·licitada al corresponent planejament urbanístic...”. La correcció consisteix en què, en lloc de
dir “Informe acreditatiu...”, ha de dir “Certificat acreditatiu...”.
En conseqüència i si tothom hi està d’acord, avui podrien aprovar aquestes dues petites rectificacions del
text del Reglament, fer-ne l’aprovació inicial per llavors tornar a mirar a fons el Reglament establint un
marge de temps d’un parell de mesos per sotmetre’l al criteri de l’Assemblea de Batles i Batlesses de
Mallorca, per si és necessari fer-hi altres modificacions.
El Sr. PASTOR (El Pi-Proposta per les Illes) fa notar que ja varen discutir la redacció de l’article 6 del
Reglament i, segons el seu parer, li sembla que està mal redactat tant si parla del mínim del 100% com si
parla del màxim del 100%. Pensa, doncs, que s’hauria d’estudiar més a fons aquest article a fi d’intentarhi trobar una redacció millor.
Confirma que el Reglament s’ha debatut en el si de l’Assemblea de Batles i Batlesses de Mallorca i fa
avinent que al seu Grup hi ha temes que no li queden prou clars però, donat que és una aprovació inicial,
hi votarien a favor reservant-se la possibilitat de fer-hi al·legacions per millorar-ne el text.
Tot i que el Reglament ha estat consensuat, creu que s’hauria de reconduir el tema per evitar que sempre
hi hagi una diferència entre els municipis de més de 20.000 habitants i els de menys població tenint en
compte, sobretot, el tema del nombre de nuclis de població.
El Sr. SALOM (PP) anuncia que el Partit Popular s’abstendrà en la votació d’aquest punt per la senzilla
raó que s’han de fer algunes correccions al text i confia que tant el Sr. Font com el seu equip siguin
capaços de dur a bon port aquestes correccions.
Observa que tant el Sr. Font com el Sr. Pastor han dit que el Reglament es va debatre en l’Assemblea de
Batles i Batlesses de Mallorca però no hi està acord perquè en realitat no va ser un debat sinó una
presentació del Reglament i els assistents varen dir que anava bé, encara que no se varen repassar tots els
articles i, per tant, no varen poder detectar els errors que hi havia al text.
Per tot això, reitera que confia en què els errors s’esmenaran i que s’hi puguin fer les al·legacions
necessàries durant el període d’exposició pública per tal de tancar un text que satisfaci tots els municipis.
El Sr. FONT assegura que, en tractar-se d’un reglament relatiu a la cooperació local, és desitjable assolir
el màxim grau de perfecció en la seva redacció i, per això, és important que tothom hi faci les seves
aportacions.
Encara que cadascú pot entendre-ho com vulgui, la realitat és que el Reglament es va debatre en
l’Assemblea de Batles i Batlesses de Mallorca i no només una vegada sinó en distintes ocasions i s’hi
varen fer diferents incorporacions.
Així doncs, creu que només per respecte al consens assolit en l’Assemblea de Batles i Batlesses de
Mallorca, malgrat les errades que s’hi hagin pogut cometre, pensa que tenen l’obligació moral de votar a
favor d’aquest punt, independentment que després s’obri un termini per fer-hi al·legacions i que hi hagi
qüestions que s’hagin de rectificar.
L’Assemblea de Batles i Batlesses de Mallorca és l’espai més adient per fer-hi totes les modificacions que
siguin necessàries via al·legacions. Això no obstant, vol deixar clar que la predisposició és absoluta a
l’hora de modificar tot allò que calgui, sempre que se consensuï amb els batles i partits polítics, però
insisteix en l’idea que tots tenen, èticament i per responsabilitat amb els batles, l’obligació de votar-hi a
favor.
El Sr. SALOM fa notar, en primer lloc, que no s’ha de dubtar de la implicació que té el Partit Popular
amb els batles.
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En segon lloc expressa que, en anunciar que s’abstendran en la votació d’aquest punt, és perquè el seu
Grup confia que el text se pugui modificar i s’hi puguin fer les al·legacions pertinents.
Opina que el Grup Popular, en qualitat de consellers del Consell de Mallorca, no pot aprovar un text que
saben, per endavant, que té errors. Per això, entenen que una abstenció és un vot de confiança en la feina
posterior de tots, la qual ben segur farà que s’arribi a un consens.
El Sr. FONT accepta, com no pot ser d’altra manera, la decisió del Grup Popular però li observa que els
arguments exposats anteriorment no eren més una pura reflexió, en la qual vol insistir.
Quan els batles de Mallorca, per unanimitat, han decidit una cosa –malgrat que s’hi puguin haver
equivocat i hagi petits errors en el Reglament–, aleshores aquest Ple ha de respectar aquella decisió, presa
per unanimitat per tots els batles de Mallorca, tot essent conscients que s’han d’esmenar les errades.
Finalment reitera que, al cap i a la fi, aquests arguments són una reflexió i, evidentment, el Grup Popular
pot actuar com consideri més adient.

Sotmesa la proposta a votació amb les correccions esmentades pel Sr. Font, s’aprova per
vint-i-dos vots a favor (PSOE, MÉS per Mallorca, Podem Mallorca, El Pi-Proposta per
les Illes i Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía), cap vot en contra i nou abstencions
(PP).
PUNT 21. MODIFICACIÓ DEFINITIVA DELS ESTATUTS DEL CONSORCI
“EUROLOCAL-MALLORCA”.
Es dóna compte de la següent proposta del conseller executiu del Departament de
Desenvolupament local que diu:
El Ple del Consell de Mallorca, en sessió de dia 12 de novembre de 2015, va adoptar el
següent acord:
"1.- Aprovar, com a ens consorciat, la modificació dels articles dels estatuts del
Consorci “Eurolocal Mallorca” en els termes que figuren al document adjunt.
2.- Aquest acord se sotmetrà a informació pública per un termini de 30 dies hàbils
mitjançant anunci en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB).
3.- Es donarà audiència prèvia a les associacions inscrites en el Registre d’Entitats de
Participació Ciutadana del Consell de Mallorca.
La proposta definitiva es trametrà a l'Institut Balear de la Dona, atès que, d’acord amb
l’article 7, lletra g), de la Llei 12/2006, de 20 de setembre, per a la dona, «en totes les
normatives dictades per les distintes administracions, s’ha d’adjuntar un informe sobre
el seu impacte de gènere, elaborat per l’Institut Balear de la Dona».
4.- Si durant el termini d’informació pública no s’hi presenten reclamacions ni
suggeriments, aquest acord s’entendrà definitivament aprovat.
5.- Comunicar aquest acord, una vegada sigui definitiu, al Consorci abans esmentat, i a
la Secretaria i a la Intervenció General del Consell de Mallorca".
Aquest acord s'ha sotmés a informació pública per un termini de 30 dies hàbils
mitjançant anunci al Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB) núm. 54, de dia 30
d'abril de 2016. El termini d'informació pública va finalitzar el dia 4 de juny de 2016.
Durant el termini d'informació pública es va presentar un suggeriment subscrit per la
Sra. Mercè Bujosa Estarellas, com a portaveu del grup polític MÉS PER MALLORCA
del Consell.
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El suggeriment diu:
"s'hauria d'afegir, perquè així ho fa constar la Intervenció General del Consell de
Mallorca en els seus informes de dates 16 d'abril de 2015 (Núm. Ref: 80/15); 13 de
maig de 2015 (Núm. Ref: 80.2/15) i 11 de maig de 2016 (Núm. Ref: 80.3/15), el
següent text al final de l'article 25 referit al Pressupost:
'En tot cas, es durà a terme una auditoria dels comptes anuals' ".
Així mateix, s'ha donat audiència prèvia a les associacions inscrites en el Registre
d'Entitats de Participació Ciutadana del Consell de Mallorca. Cap d'aquestes entitats a
les que s'ha donat audiència ha formulat reclamacions o suggeriments.
També s'ha tramès la proposta a l'Institut Balear de la Dona, d'acord amb el que disposa
l'article 7, lletra g), de la Llei 12/2006, de 20 de novembre, per a la dona. L'Institut
Balear de la Dona ha emès l'informe sol·licitat sobre l'impacte de gènere en el qual fa un
seguit de recomanacions pel que fa al llenguatge emprat, les quals s'han incorporat a la
proposta de modificació dels Estatuts.
Respecte del suggeriment del grup polític MÉS PER MALLORCA, aquest s'ha
d'acceptar, ja que és una modificació que la Intervenció General del Consell ve
reclamant en tres informes de dates 16 d'abril de 2015; 13 de maig de 2015; i 11 de
maig de 2016. I també perquè la disposició final segona de la Llei 27/2013, de 27 de
desembre, de racionalització i sostenibilitat de l'Administració Local inclou una nova
disposició addicional vigèsima de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic
de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, que en el seu
punt 4 preveu el que demana el grup polític esmentat.
L’article 47.2, lletra g), de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de règim
local, determina que “se requiere el voto favorable de la mayoría absoluta legal de
miembros de las corporaciones para la adoptación de acuerdos en las siguientes
materias:
“Creación, modificación o disolución de mancomunidades u otras organizaciones
asociativas, así como la adhesión a las mismas y la aprobación y modificación de sus
Estatutos”.
A l’article 47.2 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les
Illes Balears, també es preveu l’exigència de la majoria absoluta legal per modificar els
estatuts d’un consorci.
Segons disposa l’article 33.2, lletra ñ), de la Llei 7/1985 abans esmentada, és el Ple de
la Corporació l’òrgan competent per a l’aprovació d’aquesta modificació dels estatuts.
Diu aquest precepte: “Corresponde en todo caso al Pleno:
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ñ) Aquellas atribuciones que deban correponder al Pleno por exigir su aprobación una
mayoría especial.”
Atès l'informe de data 2 d'agost de 2016 (núm. ref. 80.4/15) de fiscalització de
conformitat de la Intervenció General.
Per tot això, el Conseller Executiu de Desenvolupament Local fa al Ple del Consell de
Mallorca la següent proposta d'
ACORD
1.- Acceptar el suggeriment de data 30 de maig de 2016 presentat durant el termini
d'informació pública per la Sra. Mercè Bujosa Estarellas, com a portaveu del grup
polític "MÉS PER MALLORCA" del Consell, atès que és una modificació que la
Intervenció General del Consell ve reclamant en tres informes de dates 16 d'abril de
2015; 13 de maig de 2015; i 11 de maig de 2016, i així ho disposa la disposició
addicional vigèsima de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú, en el seu punt 4, en el
sentit d'afegir el següent text al final de l'article 25 dels Estatuts referit al Pressupost:
"En tot cas, es durà a terme una auditoria dels comptes anuals".
2.- Aprovar definitivament, com a ens consorciat, la modificació dels articles dels
estatuts del Consorci “Eurolocal Mallorca” en els termes que figuren al document
adjunt.
3.- Comunicar aquest acord definitiu al Consorci abans esmentat, a la Secretaria General
i a la Intervenció General del Consell de Mallorca, i publicar-lo al Butlletí Oficial de les
Illes Balears (BOIB).
El Sr. FONT (conseller executiu de Desenvolupament Local) manifesta que, quan varen dur a aprovació
la modificació dels estatuts d’Eurolocal, hi va haver una observació per part d’Intervenció General que, in
voce, varen dir que se rectificaria.
Per les raons que fossin, aquesta rectificació no se va recollir en l’acta i avui duen la proposta per tal que
l’observació d’Intervenció General s’incorpori als estatuts, en el sentit que cada any se farà una auditoria
dels comptes d’Eurolocal.

Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat.
PUNT 22. PROPOSTA DE CONCESSIÓ DE SUBVENCIÓ NOMINATIVA A
FAVOR DE LA FEDERACIÓ BALEAR DE CAÇA ANY 2016.
Es dóna compte de la següent proposta del conseller executiu del Departament de
Desenvolupament Local que diu:
ANTECEDENTS
La Federació Balear de Caça ha presentat davant el Consell de Mallorca, el 25 de febrer
de 2016, escrit mitjançant el qual sol·licita l’inici del corresponent expedient per fer
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efectiva la subvenció nominativa per import de 50.000 euros per dur a terme diverses
activitats de foment de la caça.
Vist l’informe tècnic, emès el 15 de juny de 2016 pel cap del Servei de Caça, en relació
a la sol·licitud de subvenció nominativa presentada per la Federació Balear de Caça.
Vist l’informe - proposta d’inici de l’expedient, emès el 15 de juny de 2016 pel Director
Insular de Caça, en relació a la necessitat de concedir subvenció a l’entitat denominada
Federació Balear de Caça.
Atès que al Pla Estratègic del Consell de Mallorca per a l’any 2016 figura, com a un
dels objectius específics de la Direcció Insular de Cooperació Local i Caça del
departament de Desenvolupament Local, la subvenció de 50.000 euros a favor de la
Federació Balear de Caça, amb càrrec a l’aplicació nominativa 65 17226 48901
Vista la resolució d’inici de l’expedient de concessió de subvenció nominativa a favor
de la Federació Balear de Caça, emesa pel conseller executiu del Departament de
Desenvolupament Local de data 20 de juny de 2016
Atès que Intervenció General ha informat de l’existència de crèdit suficient per fer front
a aquesta subvenció, amb càrrec a l’aplicació pressupostària nominativa 65 17226
48901, amb número de reserva de crèdit 2201600001224
Vista la memòria justificativa de la conveniència i/o oportunitat d’atorgar la subvenció
nominativa de 50.000 euros a la Federació Balear de Caça, emesa per la Secretària
Tècnica del Departament de Desenvolupament Local de 27 de juny de 2016.
FONAMENTS DE DRET
-

Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

-

Real Decret 887/2006, de 21 de juliol, mitjançant el qual s’aprova el Reglament
de la Llei 38/2003 General de Subvencions.

-

Decret del President del Consell de Mallorca de dia 10 de juliol de 2015, pel
qual es determina l’organització del Consell de Mallorca, (BOIB núm. 109 de 18
de juliol de 2015)

-

Bases d’execució de l’any 2016. Article 23.1 recull que correspon « Correspon
al Ple: Les competències regulades en la Disposició addicional segona, punt 2
del Real Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel que s’aprova el text
refós de la Llei de Contractes del Sector Públic i l’article 8.1 de la Llei de
Consells Insulars, sense perjudici dels acords de desconcentració o delegació
que puguin efectuar-se, així com totes les referides a les despeses que siguin de
la seva competència, en particular els expedients de subvencions nominatives i
subvencions de concessió directa i els expedients de reconeixement extrajudicial
de crèdits.»

Vists els fets i fonaments jurídics esmentats, el conseller executiu del Departament de
Desenvolupament Local eleva al Ple del Consell de Mallorca, el següent
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ACORD
1.- Concedir a la Federació Balear de Caça, amb CIF G07198500, l’import de
CINQUANTA MIL EUROS (50.000,00 €) en concepte de subvenció nominativa per
portar a terme diverses activitats pel foment de la caça realitzades a l’any 2016 (de l’1
de gener al 20 de novembre), i en concret les següents: Repoblació amb perdiu roja
(Alectoris rufa) a l’illa de Mallorca i contractar un assessorament jurídic per les
societats de caçadors.
2.- Autoritzar i disposar la despesa a favor de la Federació Balear de Caça, amb CIF
G07198500 i domicili a efectes de notificacions al carrer Cedre, núm. 13, CP 07009 de
Palma, per un import de 50.000,00 € en concepte de subvenció per a l’any 2016 per
portar a terme diverses activitats pel foment de la caça, amb càrrec a l’aplicació
pressupostària nominativa 65.17226.48901, amb número de reserva de crèdit
220160001224.
3.- Aquesta subvenció serà compatible amb altres subvencions, ajudes, ingressos o
recursos que pugui rebre el beneficiari per al mateix projecte subvencionat, procedents
de qualsevol Administracions o ens públics o privats, nacionals, de la Unió Europea o
d’Organismes internacionals, sempre que el còmput total de les subvencions, ajudes,
ingressos o recursos rebuts no superi el cost del projecte.
4.- La subvenció s’ha de pagar després de justificar la realització del projecte
subvencionat i l’execució del seu pressupost. En aquest sentit, el grau d’execució del
pressupost presentat, per import de 50.000.- euros, serveix de base per determinar
l’import definitiu de la subvenció que s’ha de pagar, per la qual cosa, si aquell no
s’executa íntegrament s’ha de reduir l’import de la subvenció per tal de mantenir la
proporció que representava envers el pressupost presentat.
5.- L’entitat beneficiària ha de complir les obligacions establertes en les disposicions
normatives que hi són aplicables: les de l’article 14 de la Llei 38/2003 General de
subvencions; les de l’article 10 del Reglament de subvencions i ajudes econòmiques del
Consell de Mallorca, aprovat pel Ple del Consell de Mallorca de 26 de juliol de 2001
(BOIB núm. 132 de 3/11/01); les recollides en aquestes bases i la resta que hi siguin
d’aplicació. Concretament:
a) Dur a terme el projecte objecte de la subvenció, en les mateixes condicions i
amb les mateixes característiques que es va presentar o, si n’és el cas, amb les
modificacions comunicades.
b) Comunicar a l’òrgan que ha concedit la subvenció, en qualsevol moment o, en
tot cas, a l’hora de justificar la subvenció, la sol·licitud o l’obtenció d’altres
subvencions o ajudes per a la mateixa finalitat, distintes de les que figuren en la
presentació de la sol·licitud.
c) Constituir les garanties que siguin exigibles, si n’és el cas.
d) Sotmetre’s a les actuacions posteriors de comprovació i control financer que
dugui a terme el Consell de Mallorca i la resta d’òrgans competents, i aportar la
informació que li sigui requerida en l’exercici d’aquestes actuacions.
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e) Deixar constància de la percepció i l’aplicació de la subvenció en la seva
comptabilitat o en els llibres de registre que hagi de dur l’entitat beneficiària
d’acord amb la normativa vigent, i, en el cas de no tenir obligació de dur-la, en
la documentació que la substitueixi.
f) Acreditar que està al corrent de les obligacions tributàries i de la Seguretat
Social i de les obligacions tributàries amb el Consell de Mallorca.
g) Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons percebuts, inclosos
els documents electrònics, mentre puguin ser objecte d’actuacions de
comprovació i control.
h) Dur a terme les mesures de difusió adients per fer públic el suport econòmic del
Consell de Mallorca en el projecte subvencionat. En el cas que es realitzin,
fulletons, cartells, i qualsevol altre material imprès, la difusió s’ha de dur a
terme mitjançant la inclusió de la imatge corporativa del departament de Medi
Ambient del Consell de Mallorca.
i) Reintegrar els fons percebuts en els supòsits previstos a l’article 37 de la Llei
38/2003, de 17 de novembre, General de subvencions.
6.- D’acord amb la base 35.3 de les Bases d’execució del pressupost de 2016 del
Consell de Mallorca, quan el pagament de la subvenció es realitzi amb l’aportació
prèvia del compte justificatiu, la comprovació formal per a la liquidació de la subvenció
haurà de complir les següents condicions i figurar dins de l’expedient els següents
documents que s’indiquen, a més dels que estableix la legislació aplicable:
1. Les factures que justifiquin la despesa subvencionable, les quals hauran de
complir els requisits formals d’acord amb la legislació vigent.
2. Els justificants (factures, certificacions, minutes, etc.), hauran de ser originals o
còpies compulsades si així ho preveuen les bases reguladores, conveni o acord
de concessió, expedits a nom del beneficiari de la subvenció i degudament
conformats pel responsable administratiu del Centre Gestor o servei que l’hagi
concedida.
3. La conformitat dels justificants pel responsable administratiu del Centre Gestor
o servei que l’hagi concedida, podrà ser substituïda per la seva signatura a
l’informe del centre gestor que es relaciona a l’apartat 4).
4. Informe del centre gestor, en què hi figuri una relació classificada de les
despeses derivades de l’activitat, amb identificació del creditor i dades de la
factura, amb referència a la data de pagament, si escau. L’informe acreditarà que
s’ha comprovat la realització de l’activitat i el compliment dels objectius i
finalitat per la qual es va concedir la subvenció així com les condicions
establertes en l’acord de concessió, incloent les de publicitat del finançament
rebut. L’esmentat informe ha d’anar signat pel Secretari Tècnic del Departament
afectat i pel responsable administratiu del Centre Gestor.
5. Declaració responsable del beneficiari de la subvenció, mitjançant el qual
s’acrediti que les despeses relacionades ( hi ha de constar una relació de totes les
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factures i/o documents justificatius a què es refereix) corresponen sense cap
dubte a l’activitat subvencionada.
6. Declaració responsable que les factures presentades per justificar la subvenció
concedida no superen el valor de mercat i que declari si es recuperarà i/o es
compensarà l’IVA.
7. Memòria d’actuació justificativa del compliment de les condicions imposades a
la concessió de la subvenció, amb indicació de les activitats realitzades i dels
resultats obtinguts.
8. Relació classificada de les despeses i inversions de l’activitat, amb identificació
del creditor i del document, el seu import, data d’emissió i, si escau, data de
pagament. En cas que la subvenció s’atorgui d’acord amb un pressupost, s’han
d’indicar les desviacions esdevingudes.
9. El detall d’altres ingressos o subvencions que hagin finançat l’activitat
subvencionada amb indicació de l’import i la seva procedència.
10. La totalitat de les factures o els documents probatoris que formen part del
compte justificatiu amb justificants de despesa com els que formen part del
compte justificatiu simplificat han de ser objecte de comprovació en els quatre
anys següents a la concessió, sobre la base d’una mostra representativa. Aquesta
comprovació correspon al centre gestor de la subvenció.
Si l’entitat beneficiaria únicament disposa de factures que acrediten la despesa rebudes
per correu electrònic, s’admetran sempre que a la impressió de la factura s’adjunti un
certificat de l’entitat (signat pel president o secretari de l’entitat) en què manifesti la
impossibilitat o dificultat greu per obtenir del document original i declari que la factura
ni s’ha utilitzat ni s’utilitzarà per justificar cap altra subvenció.
Es produirà la pèrdua al cobrament total o parcial de la subvenció en el supòsit de falta
de justificació o si es produeix un incompliment total o parcial de l’objectiu, de
l’activitat, del projecte o la no adopció del comportament que fonamenten la concessió
de la subvenció, d’acord amb el previst a l’article 89 del Reial decret 887/2006, de 21 de
juliol, en relació amb l’article 37.1.b) de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions. L’import corresponent a la minoració retornarà a l’aplicació pressupostària
corresponent.
7.- La documentació acreditativa del pagament segons la modalitat utilitzada per
efectuar el pagament serà:
1. Pagament mitjançant transferència bancària o ingressos en compte bancari: a) Còpia
del justificant de l'ordre de transferència bancària o document bancari acreditatiu del
pagament en el qual figurin el concepte de la transferència o ingrés, la data del
document, l'import, la identificació del concepte, a fi que quedi identificat el
pagament de la factura, les dades de l'ordenant i del destinatari, que han de coincidir
amb el beneficiari i amb l'emissor de la factura, respectivament i b) l'extracte del
compte bancari del beneficiari de l'ajuda en el qual figuri el càrrec d'aquesta
transferència.
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2. Pagament mitjançant xec nominatiu: a) copia del xec nominatiu o pagaré nominatiu
emes a nom del proveïdor que emet la factura o document equivalent, sempre que
estigui vençut, b) l' extracte del compte corrent del beneficiari de l'ajuda en el qual
figuri el càrrec d'aquest xec o pagaré i c) certificat de l'entitat bancària en que consti
el número de xec, l'import i la identificació de qui el cobra i la data de cobrament (
no serà precís presentar l'extracte del compte corrent si el certificat de l'entitat
bancària inclou també la identificació del número de compte en que s'hagi carregat
el xec i el titular del compte, que ha de coincidir amb el beneficiari de l'ajuda,
3. Pagament mitjançant pagarés, lletres de canvi o similars: a) Document acreditatiu
del càrrec en compte dels efectes i b) l'extracte del compte on figuri el càrrec dels
efectes. Aquesta documentació es pot substituir per un certificat o document similar
emès per la entitat bancària que contingui: el titular i el número de compte en que
s'ha carregat l'efecte, el lliurador i el lliurat de la lletra de canvi, el beneficiari, el
concepte pel qual es realitza l'efecte, l'import de la lletra de canvi i la data d'emissió
de la lletra i del seu abonament per lliurat.
4. Pagament mitjançant targeta de crèdit: a) Tiquet de compra on figuri el pagament
amb targeta en cas que no figuri en la factura, b) resguard del pagament amb targeta
i c) ('extracte del compte on figuri el càrrec del pagament amb targeta. L'extracte del
compte pot substituir-se per un certificat o títol similar de l'entitat bancària en que
com a mínim consti el titular i el número del compte corrent en que es carrega el
pagament de la targeta, el beneficiari, el concepte pel qual es fa la transferència i
l'import i data de l'operació.
5. Pagament mitjançant domiciliació bancària: a) Notificació bancària del càrrec i b)
l'extracte bancari on figuri el càrrec de la domiciliació, Aquesta documentació es pot
substituir per un certificat o títol similar de l'entitat bancària en que consti el titular i
número del compte corrent en que s'ha anotat el càrrec i l'ordenant del càrrec, el
beneficiari, el concepte pel qual es ja el càrrec i l'import i data de l'operació.
6. Pagament en efectiu: a) rebut, signat i segellat pel proveïdor en el qual s’haurà d'
especificar la despesa a que correspon el pagament, la seva data i l’expressió "rebut
en metàl·lic". Sota la signatura ha de figurar el nom, llinatges i número de DNI de la
persona que signa .
La revisió de les factures o documents de valor probatori anàleg que, si s’escau,
formin part del compte justificatiu, seran objecte de comprovació en els quatre anys
següents sobre la base d’una mostra representativa.
8.- La justificació es pot presentar pel beneficiari al més aviat possible, i, en tot cas, el
darrer dia per lliurar-la és el 25 de novembre de 2016.
9.- L’abonament de la subvenció es fa amb la justificació prèvia de l’entitat beneficiària
del compliment de la finalitat i de la despesa i de l’activitat subvencionada.
10.- En atenció a les necessitats de la Federació Balear de caça, d’acord amb la base
35.5 de les bases d’execució del pressupost del Consell de Mallorca per a l’any 2016, es
podrà tramitar un expedient de bestreta no superior al 50% de l’import de la subvenció
concedida sense l’obligació de constituir aval, amb les condicions que legalment
corresponguin i que les Bases d’execució del Pressupost exigeixen.
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11.- L’incompliment total o parcial, per part del beneficiari, de les seves obligacions o
el fet d’incórrer en alguna de les causes establertes en l’article 37 de la Llei 38/2003
de17 de novembre, General de subvencions, provoca la revocació de la concessió de la
subvenció per part dels òrgans competents del Consell de Mallorca i, conseqüentment,
la pèrdua del dret a cobrar la subvenció o, si n’és el cas, el reintegrament total o parcial
de les quantitats rebudes.
De la mateixa manera, l’obtenció d’ajudes, subvencions o altres recursos que no hagin
estat comunicats pel beneficiar o l’alteració, per la seva part, de les condicions o dels
aspectes rellevants del projecte que s’haguessin tingut en compte per concedir la
subvenció, ha de donar lloc a la revocació de la subvenció amb la pèrdua total o parcial
del dret a cobrar o, si n’és el cas, amb el reintegrament total o parcial, d’acord amb allò
establert a la normativa esmentada en el paràgraf anterior.
12.- L’incompliment de les condicions d’adjudicació de la subvenció i de la resta de la
normativa vigent en matèria de subvencions està sotmès al règim d’infraccions i
sancions del Títol IV de la Llei 38/2003, General de Subvencions, com legislació bàsica
estatal i a la resta de la normativa que hi sigui d’aplicació.
El Sr. FONT (conseller executiu de Desenvolupament Local) explica la proposta de subvenció
nominativa a favor de la Federació Balear de Caça.
Diu que l’import és de 50.000 € que se destina a repoblacions cinegètiques i a l’assessorament jurídic a la
Societat de Caçadors.
Informa que la Federació Balear de Caça tendrà la possibilitat de sol·licitar una bestreta del 50%, si ho
considera oportú, per fer front a les dificultats que tenen les entitats per avançar l’import de la despesa.

Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat.
II) PART DE CONTROL
PUNT 23. DECRETS I RESOLUCIONS PER DONAR-NE COMPTE
a) RELACIÓ DE RESOLUCIONS DE MODIFICACIONS DE CRÈDITS ADOPTATS
DES DE LA DARRERA SESSIÓ PLENÀRIA.
RESOLUCIONS CONSELLERS

DEPARTAMENT

DATA
RESOLUCIÓ

TEMA

COMENTARI

DESTINATARI

IMPORT

DEPARTAMENT ECONOMIA I
HISENDA

10/04/16 MODIFICACIÓ DE CRÈDITS RESOLUCIÓ APROVACIÓ EXPEDIENT CONSELL DE
NÚM.14 DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS MALLORCA
EN EL PRESSUPOST DE CONSELL DE
MALLORCA 2016 (TR04/2016)

50.000,00

DEPARTAMENT ECONOMIA I
HISENDA

30/05/16 MODIFICACIÓ DE CRÈDITS RESOLUCIÓ APROVACIÓ EXPEDIENT CONSELL DE
NÚM.17 DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS MALLORCA
EN EL PRESSUPOST DE CONSELL DE
MALLORCA 2016 (ROM06/2016)

888.447,31
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DEPARTAMENT ECONOMIA I
HISENDA

29/07/16 MODIFICACIÓ DE CRÈDITS RESOLUCIÓ APROVACIÓ EXPEDIENT CONSELL DE
NÚM.20 DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS MALLORCA
EN EL PRESSUPOST DE CONSELL DE
MALLORCA 2016 (GC03/2016)

1.889.872,30

DEPARTAMENT ECONOMIA I
HISENDA

08/07/16 MODIFICACIÓ DE CRÈDITS RESOLUCIÓ APROVACIÓ EXPEDIENT CONSELL DE
NÚM.21 DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS MALLORCA
EN EL PRESSUPOST DE CONSELL DE
MALLORCA 2016 (TR05/2016)

28.000,00

La Sra. ROIG (PP) intervé per fer un prec referit a la relació de resolucions de modificacions de crèdit.
Vol saber si seria possible matisar més les informacions, de forma que consti clarament a quins
departaments concrets se refereixen i quin és el concepte. Diu que ho demana, si és possible, per
aconseguir més agilitat en els tràmits.
El Sr. BONET (conseller executiu d’Economia i Hisenda) respon que ho mirarà.

Es donen per assabentats.
MOCIONS IMPULSORES O DE TRÀMIT I DE CARÀCTER IDEOLÒGIC
PUNT 24. MOCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO CIUDADANOS (PARTIDO
DE LA CIUDADANIA) DEL CONSELL DE MALLORCA SOBRE LA
CREACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE UNA COMISIÓN DE
SEGUIMIENTO DE LAS MOCIONES APROBADAS EN PLENO Y SU
POSTERIOR PUBLICACIÓN EN LA WEB.
Es dóna compte de la següent moció:
Desde Ciudadanos creemos en la conveniencia de una Comisión de Seguimiento de las
mociones aprobadas por el Pleno, para conseguir dos objetivos fundamentales: en
primer lugar, asegurar el cumplimiento de los acuerdos adoptados; en segundo lugar, y
fundamental, enriquecer las propuestas con la participación de todos los grupos
políticos
Muchos son los acuerdos que se adoptan en las comisiones de Pleno y en el propio
Pleno. Desde la oposición se contribuye a la mejora de nuestra Isla con la lógica
fiscalización de las acciones del equipo de gobierno, pero también presentando
mociones con la intención de introducir nuevas perspectivas e ideas para que luego sean
ejecutadas si alcanzan la mayoría requerida.
El problema radica en la dificultad que nos encontramos los grupos de la oposición para
llevar a cabo el seguimiento sobre el estado de ejecución en el que se encuentra cada
moción aprobada. Debemos trabajar para conseguir una mejora llevándose a cabo sin
mirar quién lo propone, pues ello nos proporcionará el impulso que todos los grupos
políticos debemos tener no solo como objetivo, sino como obligación.
Entendemos las mociones aprobadas como una obligación real, las cuales deben ser
llevadas a cabo en un plazo de tiempo acorde a la urgencia y necesidad de las mismas,
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conscientes de la prioridad de algunas sobre otras, pero sin olvidar que el objetivo final
es su puesta en marcha y cumplimiento así como el respeto al espíritu de las mociones
aprobadas.
Por lo tanto esperamos que todas las fuerzas políticas apoyen esta moción que
apuesta claramente por un mejor gobierno y más transparente.
Por lo anteriormente expuesto, desde Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía, elevamos a
la consideración del Pleno la adopción de los siguientes
ACUERDOS
1- Instar al Consell a la creación y puesta en marcha de
Seguimiento de las mociones aprobadas en Pleno

una Comisión

de

2- Instar al Consell a Desarrollar una aplicación Web para facilitar el seguimiento y
estado de ejecución de las mociones aprobadas en pleno y comisiones que incluya:
1. Título de la moción
2. Fecha del pleno en la que se aprobó
3. Archivo original presentado
4. Acuerdo adoptado del Pleno
5. Área competente
6. Fecha prevista de puesta en marcha
7. Estado de la moción
a. Activada (comenzada)
b. Pendiente
c. Ejecutada
3-Instar al Consell a que acuerde el plazo de un mes, desde el pleno en el que se aprobó
una moción, para que esta sea dada de alta en la aplicación Web desarrollada con todos
los campos completos.
4-Instar al Consell para que acuerde el plazo de dos meses, desde que la aplicación
Web esté operativa, para que todas las mociones aprobadas desde septiembre de 2015
estén dadas de alta en la aplicación con todos los campos completos.
La Sra. SERRA (Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía) exposa que, des de CiudadanosPartido de la Ciudadanía, creuen en la necessitat de crear una comissió de seguiment de
les mocions aprovades pel Ple des del mes de setembre de 2015 i les que s’aprovin d’ara
endavant.
Els grups de l’oposició es troben amb dificultats a l’hora de conèixer l’estat d’execució
en què se troba cada moció presentada i aprovada.
Desitja que aquesta moció sigui ben rebuda i compti amb el suport de totes les forces
polítiques ja que aposta per un model de transparència i bon govern. Per tant, el seu
Grup proposa al Ple del Consell de Mallorca l’adopció dels acords següent:
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1. Instar el Consell de Mallorca a la creació i posada en marxa d’una comissió de
seguiment de les mocions aprovades en el Ple.
2. Instar el Consell de Mallorca a desenvolupar una aplicació web per facilitar el
seguiment i l’estat d’execució de les mocions aprovades en el Ple, que inclogui:
a. Títol de la moció.
b. Data del Ple en què es va aprovar.
c. Arxiu original presentat.
d. Acord adoptat en el Ple.
e. Àrea competent.
f. Data prevista de posada en marxa.
g. Estat de la moció:
1. Activada.
2. Pendent.
3. Executada.
3. Instar el Consell de Mallorca que acordi un termini d’un mes comptador des del Ple
en què es va aprovar una moció perquè aquesta sigui donada d’alta en l’aplicació
web desenvolupada, amb tots els camps complets.
4. Instar el Consell de Mallorca perquè acordi el termini de dos mesos, des que
l’aplicació web estigui operativa, perquè totes les mocions aprovades des de
setembre de 2015 estiguin donades d’alta en l’aplicació, amb tots els camps
complets.
El Sr. PASTOR (El Pi-Proposta per les Illes) anuncia que el seu Grup no donarà suport a la creació
d’aquesta comissió perquè pensa que seria bastant avorrida ja que hi assistiran els consellers per dir que
no s’hi ha fet res. De fet, el seu Grup va presentar una moció, fa devers un any, per a la creació d’una
comissió sobre la transferència de competències i encara no s’hi ha fet res.
Observa que no té sentit crear la comissió proposada perquè ja compten amb el Ple que és el lloc oportú
per demanar explicacions al govern a través dels instruments de què disposen: preguntes, interpel·lacions,
mocions reiteratives, Debat de Política General, propostes de resolució, etc.
Si s’ha de crear algun tipus de comissió, segurament n’hi haurà d’altres que poden ser més interessants i
referides a assumptes que potser no compten amb el Ple per demanar explicacions.
Tot i això, hi ha un aspecte amb el qual estan totalment d’acord i és que el Consell de Mallorca podria
habilitar en la pàgina web aquest espai que demana la moció. Estaria molt bé de cara a oferir informació a
la ciutadania i perquè tengui constància de la feina que fan els partits de l’oposició.
El seu Grup hi votaria a favor en cas que Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía accepti modificar la moció
per tal de proposar que s’acordi que en la pàgina web del Consell de Mallorca s’inclogui un apartat de
mocions aprovades pel Ple, amb el sentit del vot i, fins i tot, que s’hi pugui afegir si estan acomplertes.
Reitera que, segons el seu parer, el Consell de Mallorca no necessita crear més comissions sinó fer més
feina, que sigui més àgil i que s’acompleixin els acords, encara que entén el sentit de la moció ja que és
cert que, una vegada que el Ple aprova les mocions, ningú ja no se’n recorda més però insisteix que no
creu oportú crear una comissió perquè el Ple és l’espai adequat per debatre els assumptes i demanar
comptes al govern quant a l’acompliment de les mocions.
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Per concloure, torna a dir que si el grup proposant s’avé a refer la moció en el sentit d’acordar la creació
d’aquest espai en la pàgina web o bé d’estudiar la manera de fer-ho –atès que potser avui no ho poden
decidir–, aleshores El Pi-Proposta per les Illes hi estaria d’acord.
El Sr. ROVIRA (PP) fa notar, en primer lloc, que li agradaria saber que en pensen els partits que donen
suport a l’equip de govern i afegeix que al Consell de Mallorca existeix la Comissió de Transparència,
que tal vegada seria el fòrum adequat per a aquesta finalitat.
Opina que tots poden entendre el sentit de la moció i pensar que pot ser útil que el Consell de Mallorca
controli l’acompliment de les mocions però també de les propostes de resolució, a les quals no fa
referència la moció i són fruit d’un debat sobre l’estat del Consell de Mallorca, unes propostes que moltes
vegades s’aproven per un ampli consens i que a l’oposició, sobretot als grups polítics amb manco
representació, els costa més controlar si s’estan acomplint o no i, de vegades, fins al debat de l’any
següent no s’adonen si una determinada proposta, aprovada per unanimitat, s’ha acomplert o no.
Per aquest motiu, troba a faltar en l’acord, a part de les mocions, les propostes de resolució i, per altra
banda, el Partit Popular considera que crear una comissió específica de seguiment de les mocions no és
necessari però potser sí que valdria la pena que en el si de les comissions que ja existeixen –com és el cas
de la Comissió de Transparència– s’incorpori un apartat de seguiment de mocions i propostes de
resolució.
En qualsevol cas, al seu Grup li agrada l’esperit de la moció tota vegada que caldria adaptar-la a la realitat
del Consell de Mallorca. S’ha de tenir en compte que també està en marxa la Comissió del Reglament –
que fins ara només s’ha reunit una vegada per organitzar-se– allà on també podrien parlar d’aquest tema i
estudiar la manera d’incorporar-lo al Reglament del Consell de Mallorca.
Així doncs, tal vegada ara convendria retirar la moció i tornar a plantejar el tema en el si de la Comissió
del Reglament o bé optar pel suggeriment del Sr. Pastor en el sentit d’incloure un apartat de mocions en la
pàgina web del Consell de Mallorca i una tercera opció seria que la Comissió de Transparència
s’encarregui de supervisar l’acompliment de tot allò que aprovi el Ple.
Encara que no s’accepti cap d’aquestes propostes, el Partit Popular votarà a favor de la moció tenint en
compte el seu esperit positiu, malgrat que no estiguin d’acord amb la seva redacció. Això no obstant,
reitera que creu que seria millor corregir la redacció de la moció en el sentit que li ha plantejat el Grup
Popular.
El Sr. JURADO (conseller executiu de Participació Ciutadana i Presidència) diu que, seguint la línies de
les altres intervencions, l’equip de govern pensa que al Consell de Mallorca no falten elements de control
de l’acció de govern.
A part del Ple també se poden formular preguntes per escrit així com tot un seguit de comissions (la de
Transparència, la Junta de Portaveus o la de Reglament). Per tant, no considera que sigui adient crear-ne
una altra per fer un seguiment de les mocions i, per aquest motiu, l’equip de govern no votarà a favor
d’aquesta moció.
D’altra banda assenyala que tenir la informació sobre les diferents mocions que hagin presentat els
distints grups polítics és quelcom que ja està contemplat. El disseny de la reforma de la pàgina web del
Consell de Mallorca ja està en marxa des del departament de Modernització però duu el seu temps i
s’anirà implementant a poc a poc. Arribat el moment, es reformarà tot el contingut de la web i està previst
que s’hi incloguin les mocions que hagin presentat els diferents grups polítics.
Assegura, igualment, que pren nota sobre el que s’ha comentat referent a les propostes de resolució
derivades del Debat de Política General perquè és una bona idea que s’incorpori la informació al respecte
en la pàgina web.
Sobre els punts d’acord de la moció relatius a terminis diu que li sembla un poc arriscat fixar una data per
a la creació d’una pàgina web perquè, donat que es tracta d’una administració, qualsevol passa necessita
ser fiscalitzada i, per això, no veu convenient fixar un termini d’un o dos mesos per tenir llesta una web
que afecta tot el Consell de Mallorca amb les diferents ramificacions concernents als departaments.
En base a tots aquests arguments, anuncia que l’equip de govern votarà en contra d’aquesta moció.
La Sra. SERRA manifesta que al seu Grup, en principi, li pareixia que aquesta moció podia ser bona per a
la transparència i el bon govern encara que reconeix que, una vegada sentida la intervenció del Sr. Pastor,
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sí que estaria d’acord a acceptar la transacció proposada però, per altra banda, el Sr. Jurado ja ha anunciat
la posada en marxa del tema de la pàgina web.
En tot cas, al seu Grup li agradaria que, ja fos a través de la Comissió de Transparència o a través de
qualsevol altre espai que se consideri adient, se pogués fer un seguiment de les mocions perquè pensa que
l’oposició actualment no compta amb aquesta informació.
Reitera que se poden decantar per acceptar la transacció referida a la Comissió Transparència i, pel que fa
al tema de la pàgina web, li diu al Sr. Jurado que Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía no pretén fixar un
termini de 2 mesos sinó instar el Consell de Mallorca perquè pregui l’acord del termini de 2 mesos des del
moment que l’aplicació web estigui operativa.
Aclareix que el seu Grup no pretén que l’aplicació estigui funcionant en 2 mesos sinó que se fixi un
termini de 2 mesos, a partir del moment que l’aplicació estigui operativa, perquè s’hi vagin introduint les
dades.
Torna a dir, per concloure, que accepta la transacció d’El Pi-Proposta per les Illes perquè el tema es tracti
en el si de la Comissió de Transparència ja que la intenció, al cap i a la fi, és que el tema s’estudiï i se
pugui tirar endavant d’alguna manera.
El Sr. PASTOR sol·licita que la Sra. Serra, posteriorment, digui quina és la redacció definitiva de l’acord.
Quant a la intervenció del Sr. Jurado comenta que darrerament s’ha instaurat, en aquest Ple, el costum de
dir que el govern ja està fent tot el que presenta l’oposició i, per tant, hi voten en contra.
Avui ho fa el Sr. Jurado sota l’argument de la fiscalització. Cert és que tot s’ha de fiscalitzar però, en
canvi, el tema d’es Güell a Lluc a peu el varen arreglar en un dia i mig i els va importar poc el que deia la
Intervenció General.
Adverteix que a l’equip de govern només li importa l’opinió d’Intervenció General quan l’oposició
presenta mocions però, quan es tracta d’iniciatives de l’equip de govern, aleshores els informes
d’Intervenció General no importen tant i n’és un exemple el fet que avui s’han aprovat reconeixements
extrajudicials de crèdit amb informes en contra d’Intervenció General.
Ha fet aquesta observació perquè creu que no estaria malament que hi hagués qualque gest per part del
govern quan l’oposició presenta moció, que poden ser bones i, en aquest cas, potser no estan d’acord amb
tot el seu contingut però és innegable que el seu esperit és bo.
El seu Grup ja comença a estar cansat que se demani contínuament que se retirin les mocions perquè
versen sobre alguna cosa que l’equip de govern ja està fent. Ja n’estan tips, del consens que pregonen.
L’equip de govern vol consensuar segons quines coses però, en canvi, no en consensuen d’altres i, per
això, li demana al Sr. Jurado que l’equip de govern tengui qualque gest amb l’oposició de tant en tant.
El Sr. ROVIRA fa notar que aquesta moció no tendrà gaire recorregut si l’equip de govern hi vota en
contra i, per tant, no tendrà sentit tot allò que puguin consensuar envers la seva redacció ja que no
s’aprovarà.
Això no obstant, destaca que s’han de quedar amb l’esperit que s’ha plasmat en el sentit que aquest tema
s’ha de discutir. Per això, creu que ha estat una bona idea plantejar-lo i, amb independència que avui no
s’aprovi, opina que en la Comissió del Reglament hi poden aprofundir i veure, entre tots, quina és la
millor manera de fer aquest seguiment.
Queda clar que, en aquests moments, compten amb mecanismes suficients per fer aquest seguiment però
no estaria de més que ho recollís el Reglament orgànic del Consell de Mallorca (ROC) i, per això, el Grup
Popular manté el seu vot a favor de la moció però fent constar que, encara que no s’aprovi aquesta moció,
pensen que el fòrum més adient per parlar-ne és la Comissió del Reglament, que ja està constituïda.
En cas que no comptassin amb aquesta comissió, aleshores sí que potser caldria cercar alguna fórmula per
discutir el tema. Tenint en marxa la Comissió del Reglament creu que, encara que l’equip de govern hi
voti en contra, sempre tendran la possibilitat de tornar a parlar-ne i, per tant, confia que trobaran alguna
manera per recollir aquest tema en el ROC.
El Sr. JURADO reitera que l’oposició disposa d’eines a bastament per controlar l’acció de l’equip de
govern així com vigilar l’acompliment de les mocions que presenten.
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Al respecte indica que l’oposició pot presentar un major nombre de preguntes per escrit, pot formular més
preguntes orals i, en definitiva, pot controlar més l’acció del govern del que ha fet fins ara.
Aquestes són les eines més adequades que pot fer servir Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía per saber si
les mocions que s’han aprovat s’estan acomplint o no. Per això, li recomana a la Sra. Serra que demani
més, tal i com fan els altres grups polítics que contínuament demanen, per escrit, quin és el grau
d’acompliment de segons quines coses o demanen expedients per examinar-los. Insisteix a dir que, segons
el seu parer, és la millor manera de fer-ho.
Pel que fa al comentari del Sr. Pastor, assenyala que el que és realment important és que el govern del
Consell de Mallorca impulsi mesures que siguin útils per a la gent. El fet que l’equip de govern estigui
fent feina en molts d’assumptes no és, precisament, una mala notícia sinó més aviat n’és una de bona.
Tot seguit indica que li satisfà que l’oposició presenti iniciatives en les quals ja està fent feina l’equip de
govern i assegura que sempre oferiran a l’oposició que participi en com s’estan fent les coses i participi
en algunes reunions que se facin perquè hi puguin aportar allò que creguin oportú. De fet, això ja s’està
fent i el Sr. Pastor ho pot constatar avui mateix.
La Sra. SERRA, atenent la petició del Sr. Pastor per definir la redacció de l’acord, diu que si és possible
tractar el tema en el si de la Comissió de Transparència, aleshores estan d’acord amb acceptar la
transacció en el sentit de no crear una comissió nova sinó que el tema se tracti en la Comissió de
Transparència. Així mateix –tal i com ha dit el Sr. Rovira– es mostra d’acord que en el debat sobre el
ROC, que començarà aquest mes, també s’hi puguin fer millores.
Reitera que accepta tot això i torna a dir que el seu Grup opina que el tema de la pàgina web s’ha de posar
en marxa encara que el Sr. Jurado digui que s’està fent, raó per la qual no entén perquè no vota a favor
d’aquesta moció.

Sotmesa la proposta a votació, es rebutja per onze vots a favor (PP, El Pi-Proposta per
les Illes i Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía), cap abstenció i devuit vots en contra
(PSOE, MÉS per Mallorca i Podem Mallorca).
PUNT 25. MOCIÓ QUE PRESENTA EL PI – PROPOSTA PER LES ILLES
BALEARS DEL CONSELL DE MALLORCA SOBRE LA CREACIÓ DE
L’INSTITUT MALLORQUÍ DE VOLUNTARIAT.
Es dóna compte de la següent moció:
ANTECEDENTS
Mallorca té un teixit associatiu important que constitueix part de la nostra identitat. Les
persones compromeses en l’acció col·lectiva a partir de la implicació en les diferents
associacions, amb la seva acció voluntària, contribueixen a millorar constantment les
condicions de vida i el en desenvolupament de la societat i la cultura.
Aquestes entitats han promogut una accioì voluntaÌria que ha contribuït a la promocioì i
la pràctica de valors i principis com ara la solidaritat, el compromiìs, l’esforç i la
sostenibilitat, la llibertat, l’altruisme, la gratuïtat i la responsabilitat, el civisme, la
participacioì, l’aprenentatge, el respecte, la competeÌncia i la independeÌncia dels
poders puìblics, com a manifestacions de la societat civil.
Les entitats, identifiquen necessitats i elaboren respostes, i les entitats i administracions
han de coincidir en la gestioì de programes que sovint tambeì requereixen la
intervencioì dels voluntaris i que s’han de poder articular des de les entitats del tercer
sector de la manera com aquest preveu la participacioì de les persones, respectant-ne la
capacitat i independeÌncia.
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Per aixoÌ, el paper de les administracions puìbliques ha d’eìsser el de donar suport a
l’associacionisme i el voluntariat i oferir-los cooperacioì amb l’objectiu de promoure la
innovacioì, la col·laboracioì amb altres agents socials, l’impuls i el desenvolupament de
poliìtiques puìbliques que permetin i reforcin l’exercici lliure i independent de les
entitats i els voluntaris, i tambeì el treball compartit amb els voluntaris per al
desenvolupament de les eines i poliìtiques de suport que s’hi refereixen. Aquest paper
s’ha d’exercir des de la coordinacioì i l’eficieÌncia procurant dur a terme accions de
foment i suport a l’associacionisme i el voluntariat des d’una perspectiva nacional,
posant a l’abast de tothom els recursos ja existents i promovent la creacioì d’eines i
recursos de suport en funcioì de les competeÌncies.
La importaÌncia i el valor afegit de l’associacionisme i el voluntariat i llur gran
incideÌncia en l’entorn soìn un fet que es constata a escala europea. Ja fa temps que
alguns oÌrgans de la Unioì Europea fan, per mitjaÌ de diverses normes, recomanacions
que posen en relleu l’impacte de l’associacionisme i el voluntariat i vetllen per
promoure’ls i fomentar-los.
Des d’El Pi - Proposta per les Illes Balears consideram que és important donar suport a
aquestes associacions i per això proposam els seguents
ACORDS
1.
El Ple del Consell de Mallorca es compromet a crear l’Institut Mallorquí de
Voluntariat com a organisme depenent del Consell de Mallorca.
2.
Aquest Institut es dedicarà al foment i promoció del voluntariat mitjançant totes
les eines que es tenguin a l’abanst (campanyes, jornades, trobades, seminaris,
publicacions…)
3.
L’Institut tendrà com a tasques principals les d’assessorament i suport a les
entitats i la formació del voluntariat.
El Sr. PRESIDENT informa que la Unió d’Associacions de Mallorca ha sol·licitat intervenir en el Ple en
aquest punt i dóna la paraula al Sr. Pere Felip.
El Sr. FELIP (portaveu de la Unió d’Associacions de Mallorca) fa la següent intervenció:
“Honorable senyor president, senyores i senyors consellers, la Unió d’Associacions de Mallorca, referent
a aquest punt, exposa el següent:
La nostra entitat dóna suport a aquesta moció del Grup El Pi-Proposta per les Illes perquè la considera del
tot positiva i amb perspectiva de futur.
Dissortadament, des de sempre, independentment de qui governi, el Consell de Mallorca ha ignorat les
entitats ciutadanes. Sí, les ha ignorat completament; no ha demostrat la més mínima sensibilitat cap a
elles, com si fossin un zero a l’esquerra.
Les nostres intervencions en els plens són debades, no se consulten les coses quasi mai, a les nostres
entitats. Sembla desitjar tenir-les com més lluny millor.
En definitiva, el Consell de Mallorca, contra tota lògica i en totes les legislatures, ha marginat
l’associacionisme i el voluntariat i ha fet tot el possible per tal que aquests col·lectius no ficassin el nas en
les qüestions d’aquesta institució.
I aquest allunyament crònic del Consell de Mallorca ha estat, al nostre parer, un error gravíssim, atès que
les entitats ciutadanes son la columna vertebral, la pedra filosofal del poble mallorquí. No oblidin,
senyores i senyors de l’equip de govern del Consell de Mallorca, que les entitats ciutadanes, amb el seu
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altruisme, gratuïtat i responsabilitat, poden contribuir –amb un alt grau de coneixement– a millorar
constantment les condicions de vida i el desenvolupament de la societat i la cultura.
Sembla que a vostès no els convenç, el fet de consultar i de consensuar les coses amb nosaltres. Rebutgen
donar suport a l’associacionisme i al voluntariat i també oferir-li col·laboració amb vista a promoure la
innovació, la col·laboració amb altres agents socials, l’impuls i el desenvolupament de polítiques que
permetin i reforcin l’exercici lliure i independent de les entitats i dels voluntaris, i també el treball
compartit amb els voluntaris per al desenvolupament de les eines i les corresponents polítiques de suport.
D’altra banda, la Unió d’Associacions de Mallorca sol·licita poder donar la seva opinió pel que fa a
nombrosos temes i poder assistir, amb veu i sense vot, a les comissions d’aquesta institució, atès que
potser –i ho deim amb modèstia– la nostra entitat domini més algunes qüestions que el mateix equip de
govern del Consell de Mallorca.
Consegüentment, el Consell de Mallorca té l’obligació moral i política de crear, al més aviat possible,
l’Institut Mallorquí del Voluntariat, perquè ja n’hi ha prou d’ignorar les entitats ciutadanes, que són el
motor, el pulmó i el revulsiu que necessita la nostra estimadíssima roqueta.
Moltes gràcies.”
La Sra. MORA (El Pi-Proposta per les Illes) inicia la seva intervenció.
En primer lloc, agraeix les paraules de suport del Sr. Pere Felip.
Tot seguit explica els motius pels quals el seu Grup presenta aquesta moció.
Fa notar que a l’illa de Mallorca són nombroses, les entitats que es dediquen al voluntariat i que basen la
seva feina en principis i valors molt importants. Atès que moltes d’elles treballen individualment, sense la
formació adequada i en àmbits d’intervenció delicats, fa notar que seria molt convenient aglutinar-les,
dins el Consell de Mallorca, amb una figura representativa que els doni suport i col·laboració per
coordinar la seva tasca, bé per mitjà de formació o bé per crear un registre d’entitats o un punt de
referència perquè qui vulgui participar en l’àmbit del voluntariat sàpiga com fer-ho.
D’altra banda, fa avinent que a dia d’avui les persones que presten aquests serveis de forma voluntària en
entitats que treballen individualment no tenen tampoc cap certificació professional o curricular que els
pugui servir per reconèixer adequadament la seva dedicació.
Aprofita per fer-ne un reconeixement públic, perquè el considera ben merescut.
Finalment, llegeix textualment els acords que sobre aquesta qüestió proposa el seu Grup polític.
La Sra. SERRA (Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía) inicia la seva intervenció.
En primer lloc, explica la seva experiència personal sobre aquest tipus de col·laboració voluntària directa,
durant més de vint-i-cinc d’anys, amb una mateixa entitat. Diu que allò que la va acostar a dita entitat va
ser la feina que se feia amb les persones desafavorides, en situació d’exclusió social, per tal d’atendre les
seves peticions d’auxili amb ajudes.
Assegura que a una persona voluntària no la motiven les campanyes, ni les jornades, ni els seminaris o
publicacions, sinó els fets, el treball diari que, des de les ONG arriba a la gent necessitada. Posa una sèrie
d’exemples d’entitats socials: Jovent, Fundació Patronat Obrer, Projecte Home, etc.
D’altra banda, considera que allò que sol·licita El Pi-Proposta per les Illes en la seva moció ja està cobert
per part d’altres institucions (UIB i ajuntaments) raó per la qual el seu Grup no pot donar suport a aquesta
moció, perquè no veu la necessitat de crear l’Institut del Voluntariat i ocasionar d’aquesta forma una altra
despesa pública.
La Sra. CIRER (PP) destaca de forma especial la importància que té el col·lectiu de voluntaris per a la
societat de Mallorca. Tot seguit fa una sèrie de consideracions sobre aquesta qüestió.
En primer lloc, recorda que el voluntariat, a la nostra comunitat autònoma, està regulat per una llei que
estableix de forma prou clara quins són els drets i els deures dels voluntaris, com també les competències
de les diverses administracions envers aquest col·lectiu, entre les quals hi consten evidentment les que
pertanyen als consells insulars. També regula molts dels aspectes relacionats amb el voluntariat.
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Fa avinent que en diversos estudis hi ha dubtes en el sentit de si les administracions són o no, o si haurien
de ser entitats de voluntariat, atès que sembla que es tracta de promoure la participació civil, molt més
que sigui una implicació de l’administració.
Indica que són moltes, les àrees de participació que pot tenir una persona voluntària, i nomena una llarga
llista d’exemples d’àrees d’actuació. Fa notar que així ho estableixen i regulen totes les normes
autonòmiques que han anat sorgint al llarg dels anys.
També fa notar que en molts casos és evident que entren dins l’àmbit de competències del Consell de
Mallorca, i explica detalladament quina és la feina que fa l’IMAS en aquest sentit, que coordina la feina
que fan les diferents entitats de voluntariat.
Tot i això, el seu Grup entén que la proposta no va en contra ni de la llei autonòmica que la regula ni de
les actuacions que ja se fan. Més ben dit, pensa que les pot potenciar i fer-les extensives a altres
departaments, no només a l’àmbit de l’IMAS, sinó a d’altres departaments del Consell de Mallorca.
Indica que ja tenen l’exemple d’altres institucions municipals que ho tenen organitzat.
Per tot el que ha comentat, opina que aquesta proposta pot ser positiva i que pot ajudar a potenciar un
col·lectiu socialment important, raó per la qual li donarà suport.
El Sr. JURADO (conseller executiu de Participació Ciutadana i Presidència) intervé tot seguit.
Informa que des del seu Departament es fa feina amb la Conselleria de Cultura del Govern balear, des de
fa uns mesos de l’actual legislatura, i es participa en el fòrum del voluntariat de les Illes Balears
conjuntament amb les entitats més importants d’aquest sector.
Diu que també s’han mantingut contactes amb la Plataforma del Voluntariat de les Illes Balears per tal de
donar un impuls a aquest sector, des del Consell de Mallorca. Assenyala que en són ben conscients, que
s’hi fa feina des de l’IMAS, tal i com ha dit abans la Sra. Cirer i diu que n’és prou conscient, que aquesta
tasca pertany a l’àmbit de les competències del Consell de Mallorca i que aquesta institució li ha de donar
suport.
Pel que fa a allò que proposa la moció, opina que la creació d’un institut del voluntariat pot interferir
l’estudi que se fa amb vista a esbrinar quina pot ser la feina del Consell de Mallorca i, d’altra banda,
considera que la creació d’un institut no és la forma més adient de resoldre aquesta qüestió.
Quant a l’exposició de motius, diu que no els desagrada, evidentment i que, atès que ja és previsible quina
serà la línia favorable que seguiran els grups polítics de la institució –exceptuant el Grup CiudadanosPartido de la Ciudadanía– proposa al Grup El Pi-Proposta per les Illes que la deixi damunt la taula, amb
vista a permetre la continuïtat de les gestions que fa el Departament de Participació Ciutadana i
Presidència, per la qual cosa convida tots el grups polítics representats en el Consell de Mallorca a aportar
el seu punt de vista que permeti donar forma a la proposta que ha de fer la institució per tal de plantejar
més endavant una moció, potser en forma de declaració institucional en cas que s’aconsegueixi el màxim
consens.
Per acabar reitera a la Sra. Mora i al seu Grup polític la proposta que acaba d’explicar.
La Sra. MORA lamenta que la Sra. Serra s’hagi manifestat en contra d’allò que proposa la moció, atès
que allò que se demana és la creació d’un fòrum de debat conjunt de totes les entitats i que estigui
emparat per la institució, que el protegeixi i que reconegui la feina que fan aquestes entitats. Diu que no
ha entès el seu argument.
Fa notar que es tracta d’una petició que han fet arribar les pròpies entitats del voluntariat, perquè desitgen
tenir aquest reconeixement; és evident, que existeixen plataformes i fòrums sobre aquesta qüestió, i allò
que pretén el seu Grup és que la seva activitat sigui reconeguda.
Diu que ja existeixen altres instituts de voluntariat, que han obtingut bons resultats i són un exemple a
seguir. Puntualitza que no necessàriament hauria de ser la figura d’un institut, sinó que també podria ser
un consell de voluntariat, per exemple.
Diu al Sr. Jurado que no entén tampoc el seu argument, atès que si creu en el voluntariat i en la feina que
fa aquest col·lectiu no vulgui adoptar el compromís de crear una figura jurídica, la que sigui, amb la
finalitat d’aglutinar totes les entitats esmentades per tal d’unir voluntats.
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La Sra. CIRER coincideix amb el parer de la Sra. Mora en el sentit que no hauria de ser necessàriament la
figura d’un institut, atès que l’equip de govern, com a tal, pot adoptar la figura jurídica que consideri més
adient.
Considera que és una qüestió molt important, i reconeix també la importància de la feina que fa l’IMAS,
dins l’àmbit del voluntariat, amb un procés i unes pautes de funcionament consolidades. Tot i això, i atès
que aquest àmbit és molt ampli i molt variat i seria bo que existeixi un organisme que aglutini no només
entitats que tenen persones treballant sinó persones individuals que vulguin dur endavant una tasca
concreta o fins i tot per fer costat a distintes accions que dugui a terme el Consell de Mallorca.
D’altra banda, fa notar que promoure el voluntariat va molt més enllà d’un suport puntual a entitats,
perquè representa prendre partit a favor d’una sèrie de valors que hauria de tenir la nostra societat.
Torna a dir que l’equip de govern té la potestat de decidir com fer-ho i expressa el desig que aquesta
iniciativa no quedi en no res.
El Sr. JURADO tanca el debat.
Assegura a la Sra. Cirer que no hi quedarà, en no res, el que s’ha parlat durant aquest debat. Torna a dir
que ja fa mesos que hi treballen, sobre la qüestió de quina és la figura jurídica més adequada a la realitat
del voluntariat de Mallorca.
Pel que fa a la moció, opina que la seva redacció no és la correcta, resulta estranya perquè no defineix de
forma clara allò que pretén expressar. També fa notar el perill que existeix de votar en un sentit que més
endavant no considerin l’adequat i després s’hagin de desdir.
Puntualitza que ell no ha demanat en cap moment que se retiri la moció, sinó únicament que es deixi
damunt la taula o bé convertir-la en una declaració institucional. Diu que només demana més temps per
fer-hi feina i ofereix a tots els grups polítics l’oportunitat d’aportar les seves propostes en les converses
que tendran per dur endavant aquesta iniciativa. Torna a dir que dóna l’oportunitat als grups de l’oposició
de participar en aquest procés.
Finalment, fa avinent que si El Pi-Proposta per les Illes no accepta aquesta proposta, haurà de votar en
contra de la moció, i ho lamenta.

Sotmesa la proposta a votació, es rebutja per onze vots a favor (PP i El Pi-Proposta per
les Illes), cap abstenció i denou vots en contra (PSOE, MÉS per Mallorca, Podem
Mallorca i Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía).
El Sr. PRESIDENT proposa que, si no hi ha inconvenient, s’alteri l’ordre del dia per tal
de tractar ara el punt núm. 27, per deferència als representants del col·lectiu de caçadors
que assisteixen al Ple.
PUNT 27. MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP POPULAR DEL CONSELL DE
MALLORCA SOBRE L’ACTIVITAT CINEGÈTICA ALS ESPAIS LLIURES
DE PALMA.
Es dóna compte de la següent moció:
Atès que l'Ajuntament de Palma no s'ha acollit al Pla Marc dels terrenys lliures per a
l'activitat cinegètica.
Atès que a Palma hi ha més d'un 80% de caçadors afectats per aquesta mesura.
Atès que aquests caçadors han pagat la pertinent llicència de caça i que no podran
exercir l'activitat cinegètica davant la falta de terrenys.
Per això, el grup de consellers del Partit Popular proposa el següent ,
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ACORD
El Ple del Consell de Mallorca instarà a la Direcció Insular de Caça i al Departament de
Cooperació Local perquè faci totes les gestions possibles davant l'Ajuntament de Palma
perquè s'acolli al Pla Marc de Terrenys lliures.
La Sra. SOLER (PP) abans d’iniciar la seva exposició, dóna la benvinguda als representats dels caçadors
assistents al Ple així com als membres que defensin la caça.
Tot seguit diu que, en primer lloc, vol deixar clar que és una persona que procedeix del món municipalista
i, per tant, la primera cosa que defensarà és l’autonomia municipal, tot i que el Grup Popular presenta una
moció que insta el Consell de Mallorca a fer gestions amb l’Ajuntament de Palma.
El Grup Popular sempre intenta que els municipis –així ho han expressat en moltes ocasions– decideixin
en cada lloc allò que considerin més adient però en aquest cas els preocupa que Palma, per primera
vegada en la història del Pla Marc de Terrenys Lliures, no s’hi hagi adherit.
Reconeix al Sr. Font la feina feta pel director insular de Caça. Reconeix aquesta feina perquè li consta que
el Sr. Manera s’ha preocupat de telefonar els ajuntaments perquè s’acollissin al Pla Marc de Terrenys
Lliures.
El cas de Palma creu que ha estat una negligència però no sap de qui i ha esdevingut en un greu problema
ja que el fet de no acollir-se al Pla Marc de Terrenys Lliures ha produït un efecte dominó a altres
municipis, que sempre s’hi havien acollit com Campos o Felanitx, que fa els caçadors de Palma es
traslladin a altres municipis a caçar.
El fet que Palma no s’acolli al Pla Marc de Terrenys Lliures afecta més d’un 80% de caçadors amb
llicència. Palma compta amb un vedat social en terrenys particulars, la qual cosa que fa que els caçadors
que tenen llicència, que són caçadors que volen caçar i caçaran, no tenen terrenys on fer-ho.
Observa que no s’ha de demonitzar la tasca dels caçadors i, de fet, no creu que ho faci el Departament de
Desenvolupament Local atès que el mateix director insular de Caça s’ha esforçat perquè Palma s’acollís
al Pla Marc de Terrenys Lliures.
Adverteix que quan una persona se presenta per governar una institució, sigui del partit que sigui, no
sempre pot fer tot allò que li agrada i té unes responsabilitats. En aquest cas, la responsabilitat de
l’Ajuntament de Palma és poder donar una solució als caçadors que han obtingut la pertinent llicència,
que no tenen suficients doblers per pagar-se un vedat privat i que tenen dret d’anar a caçar.
Aquesta decisió de l’Ajuntament de Palma de no acollir-se al Pla Marc de Terrenys Lliures durà més
problemes, com bé sap el Sr. Font. Quan els caçadors cacen –i cacen bé– essent respectuosos a una
activitat cinegètica regulada, s’eviten les plagues de tudons que hi ha a Palma les quals, en cas contrari,
acabaran essent un greu problema.
Segons li han fet saber, ja existeix a la plaça d’Alexander Fleming un estol de tudons, que és un animal
que es reprodueix molt i ràpidament. No fa gaire ja varen poder veure que aquesta plaga de tudons fa cada
horabaixa un trajecte des del Pla de Sant Jordi fins al castell de Bellver i llavors fa el recorregut a la
inversa.
Des del moment que hi ha una activitat cinegètica regulada que se posa en pràctica així com toca per part
dels caçadors amb llicència, aquest problema abans esmentat es regularitza. El fet de no posar a l’abast
dels caçadors els terrenys per exercir l’activitat cinegètica equival a una prohibició encoberta de la caça.
L’Ajuntament de Palma, com si tengués posades unes cucales, actua seguint la voluntat d’unes
determinades persones –no creu que sigui la voluntat de tot el consistori– prohibint la caça a una gent que
no disposa d’altres llocs per anar a caçar.
Tot això ha provocat, en primer lloc, un efecte dominó a altres municipis i les mateixes societats de
caçadors d’aquests municipis han sol·licitat als seus respectius ajuntaments que no s’acullin al Pla Marc
de Terrenys Lliures. En segon lloc ha causat un descontrol de les plagues de tudons al municipi de Palma
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–que se regularitzaven amb l’activitat cinegètica– i, en tercer lloc, no se facilita a la gent amb pocs
recursos, que s’ha tret la llicència per anar a caçar, que pugui exercir aquesta activitat.
Per tant, demana que la Direcció Insular de Caça –encara que li consta que ho ha fet– i el Departament de
Desenvolupament Local facin més gestions amb l’Ajuntament de Palma atès que encara és a temps de
poder acollir-se al Pla Marc de Terrenys Lliures.
Si no és així, imagina que hauran de presentar altres mocions per tal que el Consell de Mallorca –que
ostenta les competències en matèria de Caça– pugui prendre les mesures adients per cercar terrenys a
Palma per poder oferir un vedat o lloc als caçadors on poder anar a caçar.
La Sra. SERRA (Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía) intervé per anunciar que el seu Grup votarà a
favor d’aquesta moció.
El Sr. AMENGUAL (El Pi-Proposta per les Illes) comença la intervenció manifestant que el seu Grup no
anunciarà el sentit del seu vot fins sentir què en pensa l’equip de govern.
Per altra banda explica, en primer lloc, que El Pi-Proposta per les Illes està a favor de l’activitat
cinegètica ben regulada, com s’ha duit a terme durant anys a Mallorca. En segon lloc assenyala que li
sorprèn molt que la Sra. Soler comenci la seva intervenció autoproclamant-se municipalista quan el que
s’està discutint avui és una moció d’un tema sobre el qual no té competències el Consell de Mallorca.
Afegeix que, en llegir l’acord de la moció, es veu que se demana al director insular de Caça i al
Departament de Desenvolupament Local que facin totes les gestions possibles davant l’Ajuntament de
Palma però el que s’està plantejant és una competència de l’Ajuntament de Palma i, per tant, s’ha discutir
en el Ple de l’Ajuntament de Palma.
La Sra. Soler ha reconegut que el director insular de Caça, a qui s’ha d’instar a fer totes les gestions, ja les
ha fetes. Recalca que la Sra. Soler ha dit que el Sr. Manera ha actuat de forma coherent i competent
envers aquest assumpte a través de telefonades per intentar que l’Ajuntament de Palma –entre d’altres
més– s’adhereixi a aquest Pla Marc de Terrenys Lliures.
Així doncs, entén que no s’hi pot fer res més atès que ja s’han fet totes les gestions possibles. Si
l’assumpte se planteja com una declaració institucional, aleshores ja no seria una moció i qüestiona si el
Consell de Mallorca ha d’entrar en temes que són competència de l’Ajuntament de Palma.
Són diversos els ajuntaments que no s’han adherit a aquest Pla Marc de Terrenys Lliures i no només són
municipis limítrofs amb Palma. Aquest arguments no és vàlid atès que s’hi han adherits ajuntaments com
els de Puigpunyent, Esporles, Bunyola i Marratxí. Els únics ajuntaments limítrofs amb Palma que no s’hi
han adherit són els d’Algaida, Llucmajor i Santa Eugènia, aquest darrer governat pel Partit Popular.
Voldria, d’altra banda, que l’equip de govern o els promotors de la moció expliquin què passa amb els
vedats socials ja que les associacions de caçadors tenen vedats socials als municipis i els membres
d’aquestes associacions poden caçar als vedats socials i no només als vedats privats.
Si els representants dels caçadors que avui assisteixen al Ple no són membres de cap associació de
caçadors i tampoc no tenen accés a vedats privats –perquè no tothom els pot pagar–, és clar que s’hi
hauria de cercar una solució però insisteix en tenir en compte l’existència de les associacions de caçadors
i dels vedats socials.
Finalment assenyala que, segons el seu parer, no poden esgrimir motius ideològics perquè no s’està
discutint si caça sí o caça no i, a més a més, reitera que El Pi-Proposta per les Illes està a favor d’una
activitat cinegètica ben regulada.
En tot cas, si se parla de motius ideològics, cal demanar-se si són els mateixos de Santanyí, un municipi
que no està adherit al Pla Marc de Terrenys Lliures i està governat pel PP. Un altre exemple és Campos,
governat pel PP –el seu batle és el secretari general del PP– i tampoc no s’hi ha adherit i cap dels dos
municipis no són limítrofs amb Palma.
També hi ha els casos de Selva, que el seu batle és conseller al Consell de Mallorca, i tampoc no s’hi ha
adherit ni és limítrof amb Palma, el de Santa Margalida que té un batle del PP, el de Santa Eugènia que té
batle del PP i és limítrof amb Palma o el de Sant Joan.
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Opina que amb aquesta moció el Grup Popular pretén que es discuteixi una cosa allà on el Consell de
Mallorca no hi pot fer res perquè, com la mateixa Sra. Soler deia, ja s’hi ha fet tot el que se podia fer i
considera que això s’hauria de discutir i aprovar, si n’és el cas, en el Ple de l’Ajuntament de Palma.
El Sr. FONT (conseller executiu de Desenvolupament Local) aprofita l’avinentesa per donar la
benvinguda als companys caçadors que han assistit al Ple a defensar el seu dret a poder caçar donat que
tenen llicència.
A continuació s’adreça a la Sra. Soler per dir-li que comparteix, fil per randa, l’anàlisi que ha fet de la
situació i puntualitza que és evident que el fet que Palma no estigui adherida al Pla Marc de Terrenys
Lliures tendrà unes conseqüències. Una part d’aquestes conseqüències –com deia la Sra. Soler– són
cròniques i s’agreujaran. Ressalta que la problemàtica dels tudons és crònica, ve d’enrere i s’agreujarà.
Confirma que, de totes maneres, s’estan donant constantment autoritzacions per caçar tudons i altres
espècies que produeixen perjudicis a particulars i reitera que, amb independència del nombre de persones
que tenguin llicència de caça, la problemàtica dels tudons ve de molt més enrere i hi ha maneres per
poder-la pal·liar.
Afegeix, amb tot el respecte per la Sra. Soler i per tots els caçadors presents a la sala, que ha d’exposar els
mateixos arguments esgrimits pel Sr. Amengual, és a dir, que no és una competència del Consell de
Mallorca i aquesta institució no pot obligar l’Ajuntament de Palma a què s’adhereixi al Pla Marc de
Terrenys Lliures.
El motiu pel qual no hi poden obligar l’Ajuntament de Palma és que la llei l’empara. Existeix una Llei de
caça que determina que els ajuntaments tendran potestat per adherir-s’hi o no adherir-s’hi i aquí està el
quid de la qüestió.
Ara s’estan adonant, pel que fa al problema dels terrenys lliures, que la Llei de caça no el va resoldre així
com tocava i, per tant, això genera problemes i conflictes i sí que és responsabilitat del Consell de
Mallorca cercar la manera de millorar la Llei de caça perquè resolgui, definitivament, el problema dels
terrenys lliures.
Fa notar que la Sra. Soler sap quina és la seva opinió i tots saben què en pensen des del departament de
Caça. Fins ara s’han fet gestions, extraoficialment, perquè els ajuntaments s’adhereixin al Pla Marc de
Terrenys Lliures però el Consell de Mallorca no pot fer oficialment aquestes gestions perquè no pot
envair les competències dels ajuntaments i el problema és la Llei de caça que determina que els
ajuntaments tenen la competència d’adherir-se o no al Pla Marc de Terrenys Lliures.
Assegura que, si volen parlar de la modificació de la Llei de caça, els hi trobaran i faran costat a tots els
caçadors però insisteix a dir que el gran problema és l’actual Llei de caça i, així mateix, pensa que l’espai
per parlar-ne no és el Ple del Consell de Mallorca.
Avui per avui, l’única entitat que pot resoldre aquest problema és l’Ajuntament de Palma, institució que
compta amb l’espai a adient per fer-hi feina política per tal que se valorin les conseqüències de la no
adhesió, fer-ne una reflexió i, si s’escau, canviar d’opinió però, en qualsevol cas, això no ho ha de fer el
Ple del Consell de Mallorca.
Fa constar que ell ni cap altre membre del Consell de Mallorca no poden anar a un ajuntament a dir-li,
formalment, que s’ha d’adherir al Pla Marc de Terrenys Lliures atès que els ajuntaments en són
competents i tenen autonomia per decidir-ho d’acord amb el que determina la Llei de caça.
Observa que la feina a fer ha de consistir en dialogar molt amb l’Ajuntament de Palma per explicar-li bé
quina és la problemàtica –cosa que ja s’ha fet– i aquesta és l’única via possible per mirar d’arreglar la
situació. Qualsevol altra via de confrontació no anirà bé. Tot és qüestió de diàleg per fer-los entendre les
conseqüències, els problemes que se’n poden generar i intentar que reflexionin però no envaint les
competències d’un ajuntament, cosa que no se pot fer de cap manera ja que pensa que els ajuntaments han
de poder exercir totes les seves competències.
La Sra. SOLER li diu al Sr. Font que pensava que era un conseller que feia costat als caçadors però ara
pot dir que no ho fa.
Assegura que tot allò que tenia clar abans de començar aquest debat, se n’ha anat en orris i tot seguit li
planteja al Sr. Font si vol que li digui quantes mocions ha presentat MÉS per Mallorca al Ple de Consell
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de Mallorca instant el Sr. Rajoy a fer unes determinades coses, instant a Brussel·les a fer, instant alguns
ajuntaments a fer, etc.
Observa que no li ha dit que obligui l’Ajuntament de Palma a res perquè, per damunt de tot, defensa
l’autonomia municipal. Tot reconeixent que el director insular de Caça hi ha fet gestions, el que li ha
demanat és que el màxim òrgan del Consell de Mallorca (el Ple) faci, oficialment, totes les gestions
possibles davant l’Ajuntament de Palma perquè s’aculli al Pla Marc de Terrenys Lliures.
En definitiva, el que li està demanat és un compromís i que demostri, amb el seu vot, que el Sr. Font se
compromet a fer les gestions oficialment perquè l’Ajuntament de Palma s’hi aculli, tot i que el fet
d’acollir-s’hi o no seguirà essent una decisió de l’Ajuntament de Palma.
Reitera que, per això, la seva petició és simplement que oficialment se demostri la voluntat de fer les
gestions perquè l’Ajuntament de Palma s’aculli al Pla Marc de Terrenys Lliures.
A continuació s’adreça al Sr. Amengual i li diu que els membres d’El Pi-Proposta per les Illes “ni carn, ni
peix”, només s’interessen pels temes quan en volen fer demagògia i li recorda que el seu Grup també insta
el Govern de les Illes Balears constantment amb les seves mocions.
Fa avinent que el Sr. Amengual no l’ha entesa i aclareix que el fet que l’Ajuntament de Palma no s’hagi
acollit al Pla Marc de Terrenys Lliures provoca que ajuntaments com el de Campos –governat pel PP,
amb molt d’honor– no s’hi hagi acollit perquè els caçadors que sobren a Palma aniran a caçar a altres
municipis i les mateixes societats de caçadors han demanat als seus respectius ajuntaments que enguany
no s’acullin al Pla Marc de Terrenys Lliures.
Adverteix que el mateix Sr. Font ha reconegut que el fet que Palma no s’hi hagi acollit causarà un efecte
dominó que, a llarg termini, provocarà problemes.
Comenta que Palma pot acollir 200 caçadors als seus vedats socials en terrenys privats mentre que les
llicències de caça existents a Palma són més de 4.000. Aleshores, si Palma no s’acull a Pla Marc de
Terrenys Lliures, demana on aniran els més de 3.000 caçadors que tenen dret a exercir el seu esport. Tot
això se produeix per la caparrudesa d’un ajuntament.
Afegeix que, per exemple, l’Ajuntament de Pollença, que està governat pel Sr. Miquel Àngel March
(exmembre del GOB), sí que s’ha acollit al Pla Marc de Terrenys Lliures, la qual cosa fa palès que
acollir-s’hi no deu ser una cosa tan dolenta.
La realitat és que hi ha un col·lectiu de caçadors, que de tota la vida s’ha exercit l’activitat cinegètica i,
per tant, s’ha d’actuar bé. El problema de Palma no és equiparable als casos de Selva o Campos, ja que
aquests municipis tenen vedats per anar a caçar i la moció parla d’uns caçadors que no tenen els recursos
per llogar un vedat i no poden anar a caçar.
Això li fa plantejar-se on és el Consell de Mallorca que fa costat a la gent amb manco recursos ja que, a
davant aquesta situació, deixa arraconat aquest col·lectiu malgrat que l’equip de govern s’omple la boca
de dir que dóna doblers a gent sense recursos mentre que, en referir-se a una activitat regulada com és la
caça, deixen tirats els que tenen manco recursos i tot per ideologia política.
Per aquests motius, demana que votin a favor d’aquesta moció que únicament demana que se facin
oficialment gestions, encara que se n’han fetes, i se comprometin al Ple a fer oficialment aquestes
gestions davant l’Ajuntament de Palma perquè, si ho troba adient, s’aculli al Pla Marc de Terrenys Lliures
perquè és un problema que no ho hagi fet.
Recalca que la moció no pretén obligar ningú i seria equiparable a altres mocions dels grups que ara
governen quan proposaven instar el Sr. Rajoy a reconèixer, per exemple, que el Consell de Mallorca està
mal finançat. Aleshores el PP hi donava el seu suport i instaven el Sr. Rajoy. Així com també instaven
Brussel·les a reconèixer la nostra insularitat i el PP hi donava el seu suport.
En canvi, ara pareix que no se pot instar a fer unes gestions davant un ajuntament que està produint un
mal quan resulta que la competència de Caça és pròpia del Consell de Mallorca.
Per acabar, fa notar que l’equip de govern reclama més competències per al Consell de Mallorca però, per
contra, en el cas d’una que sí és pròpia de la institució són incapaços de demostrar que la defensen amb
tota la força possible i la força més gran és que el Ple del Consell de Mallorca defensi la seva
competència dient-li a l’Ajuntament de Palma que es repensi la seva adhesió al Pla Marc de Terrenys
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Lliures i, alhora, faci costat als caçadors amb manco recursos per poder exercir un dret ben regulat com és
la caça.
El Sr. AMENGUAL li retreu a la Sra. Soler que avui estigui fent un exercici de demagògia i d’engany als
caçadors que avui els acompanyen.
La Sra. Soler sap ben bé que s’han fet totes les gestions. Tots els seus arguments se basen en “instar” però
convendria que especificàs quines actuacions proposa que faci aquest Ple o què ha d’acordar per tal
d’anar a davant l’Ajuntament de Palma i obligar-lo a què s’adhereixi al Pla Marc de Terrenys Lliures.
De moment, la Sra. Soler no dóna ni una solució i just proposa que s’insti. Al respecte li fa notar que ara
ell li’n donarà una solució. Aquesta seria instar el Parlament de les Illes Balears a modificar la Llei de
caça.
Refusa, per altra banda, el comentari fet que deia que els consellers d’El Pi-Proposta per les Illes “ni carn,
ni peix” i puntualitza que el seu Grup votarà a favor d’aquesta moció només si s’hi afegeix la transacció
següent: “Que s’insti el Parlament de les Illes Balears a modificar la Llei de caça vigent.”
Recalca que, si s’accepta la transacció, aleshores El Pi-Proposta per les Illes votarà a favor de la moció i
repeteix que la Sra. Soler no ha dit una sola actuació a fer ni què se li ha de dir a l’Ajuntament de Palma.
Per això, l’acusa d’estar fent demagògia i observa que el primer de punt d’acord de la moció va en contra
de la postura dels consellers d’El Pi-Proposta per les Illes atès que defensen l’autonomia municipal.
Adverteix que la discussió no és “caça sí o caça no”, ni tampoc si la decisió respon un posicionament
ideològic. No és aquesta la qüestió. El Pi-Proposta per les Illes està a favor de l’activitat cinegètica ben
regulada com fins ara. Si el problema dels espais de caça és la mateixa Llei de caça, s’ha instar el
Parlament de les Illes Balears a modificar-la i, si el PP accepta la transacció, el seu Grup hi votarà a favor
tot i que continuen pensant que la Sra. Soler ha vengut a fer demagògia i fer-se la foto amb la gent que
avui els acompanya, malgrat que reconeix que estan en tot el seu dret a defensar els seus interessos.
Per concloure manifesta que si el Sr. Font ho veu bé i tenint en compte que a l’Ajuntament de Palma
governa també el Sr. Noguera, per ventura quan sigui batle el Sr. Noguera serà quan potser s’adherirà
també l’Ajuntament de Palma al Pla Marc de Terrenys Lliures.
El Sr. FONT li indica a la Sra. Soler que té dos problemes que ha detectat avui. Un és que xerra molt (qui
xerra molt, de vegades s’exposa a dir qualque petita barbaritat) i l’altre és que demostra una incoherència
total.
Aquest problema que tenen avui, en el moment que la Sra. Soler s’erigeix en defensora dels caçadors que
no tenen un vedat social per anar a caçar, prové d’una llei feta pel Partit Popular (quan la Sra. Soler era la
consellera responsable de Caça) que dóna als ajuntaments la potestat per adherir-se o no al Pla Marc de
Terrenys Lliures i, per això, insta la Sra. Soler a reconèixer que tot el que està passant és culpa seva.
Si tot hagués estat ben regulat, si els ajuntaments estiguessin obligats a gestionar els espais públics i els
caçadors hi poguessin caçar, això avui no passaria i tots els caçadors que són presents a la sala avui
podrien caçar. Reitera que, per tant, la culpa és exclusivament de la Sra. Soler per no haver fet una bona
llei.
Assevera que està completament d’acord amb què s’ha de modificar la Llei de caça. De fet, ja hi estan
fent feina i assegura que durant aquesta legislatura aprovaran la modificació d’aquesta llei i li retreu a la
Sra. Soler que faci política d’aquesta manera però segurament està relacionat amb el fet que d’aquí a un
parell mesos hi ha eleccions a la Federació de Caça.
Li agradaria que la Sra. Soler una altra vegada s’ho pensi abans de presentar una iniciativa com aquesta
perquè, de vegades, els tirs surten per la culata i és quan fan mal i la Sra. Soler és l’única persona
responsable que avui els caçadors que no tenen vedat a Palma no puguin anar a caçar.
Per acabar, adverteix que el Partit Popular té representació a l’Ajuntament de Palma i li suggereix a la
Sra. Soler que passi la seva intervenció als seus companys de Palma per tal que la facin en el Ple de
l’Ajuntament de Palma.
La Sra. SOLER intervé per anunciar que no accepta la transacció proposada pel Sr. Amengual i matisa
que pot acceptar que el Ple del Consell de Mallorca insti el Parlament de les Illes Balears a modificar la
Llei de caça però fa notar que aquesta llei es va redactar i aprovar la primera vegada que el Consell de
Mallorca va exercir la potestat legislativa.

112

Així doncs demana que, si s’ha de modificar la llei, sigui el Consell de Mallorca que n’aprovi la
modificació.
El Sr. PRESIDENT interromp la Sra. Soler per dir-li que intervé només per dir si accepta o no la
transacció proposada pel Grup El Pi-Proposta per les Illes.
La Sra. SOLER respon que no l’accepta.
El Sr. AMENGUAL sol·licita fer ús de la paraula per dir que al seu Grup li va bé l’acotació anunciada per
la Sra. Soler en la darrera intervenció.

Sotmesa la proposta a votació, es rebutja per quinze vots a favor (PP, El Pi-Proposta per
les Illes i Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía), cap abstenció i devuit vots en contra
(PSOE, MÉS per Mallorca i Podem Mallorca).
PUNT 26. MOCIÓ QUE PRESENTA EL PI – PROPOSTA PER LES ILLES
BALEARS DEL CONSELL DE MALLORCA SOBRE AJUTS A LES
ASSOCIACIONS DE NINS AMB DISCAPACITATS.
Es dóna compte de la següent moció:
ANTECEDENTS
A Mallorca existeixen nombroses associacions que es dediquen a resoldre problemes i
les carències de nins amb algún tipus de discapacitat. Aquest és el cas de Tip Tap, una
associació de pares i amics de nins amb aquestes dificultats.
Des d’aquests tipus d’associacions es treballa perquè els nins i nines puguin aconseguir
una autonomia suficient per dur una ida d’allò més normal possible el dia de demà. Per
això intenten abarcar tots els àmbits en què aquests nins es desenvolupen: families,
escola i amics.
Tip Tap, per exemple, va començar el seu camí quan els professionals que treballen per
l’escola inclusiva del Pla i Llevant de Mallorca realitzaren un seminari anomenat
“Compartim experiències d’escola inclusiva” i, allà se’ls va suggerir una trobada de
families amb nins discapacitats. D’ençà d’aquesta trobada, es va decidir, l’octubre de
2010 i després de varies reunions il·lusionadores, la creació de Tip Tap que són les
sigles de: “Treballam per la Integració de Persones discapacitades i Tots Avançam
Plegats”.
Per això aquestes associacions fan una feina intensa per aconseguir més recursos,
materials, tècnics i professionals a l’àmbit de l’educació. En aquest sentit, demanen
incorporar fisioterapeutes als Equips d’Atenció Primarenca a les escoles que ara només
poden comptar amb assessorament esporàdic. Així mateix, és molt necessari que
aquests nins tenguin a les escoles i fora d’elles llocs on poder gaudir d’activitats
adaptades a les seves necessitats i les puguin desenvolupar amb total garantia per ells.
Per això, des d’El Pi - Proposta per les Illes Balears, consideram que és molt necessari
que des de tots els àmbits de l’administració, i concretament des del Consell de
Mallorca, se’ls tengui en compte alhora de realitzar activitats esportives i de lleure per
ells.
Per això proposam els següents
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ACORDS
1.
El Ple del Consell de Mallorca es a crear una línia d’ajudes específica per a
municipis per adaptar els parcs infantils a les necessitats d’aquest col·lectiu.
2.
El Ple del Consell de Mallorca, crearà a través de l’IMAS, una línia d’actuació
especial per a donar suport tècnic i professional a aquest tipus d’associacions per tal
que puguin desenvolupar millor el seu suport a les famílies.
3.
El Ple del Consell de Mallorca, crearà una línea específica d’ajuts per eliminar
les barreres arquitectòniques i en la via pública dels municipis, així com adaptar aquest
a les necessitats d’aquest col.lectiu.
El Sr. PASTOR (El Pi-Proposta per les Illes) inicia la seva intervenció.
Justifica aquesta moció pel fet que ja s’estan redactant els nous pressuposts del Consell de Mallorca, raó
per la qual el seu Grup la considera oportuna.
Observa que és del tot necessari ajudar les famílies dels menors que pateixen discapacitats amb la creació
d’una línia d’ajudes econòmiques per fer obres d’adaptació a les seves necessitats. Posa una sèrie
d’exemples concrets, com ara els desnivells dels parcs infantils.
Explica que se varen reunir amb un grup de pares i mares i els varen exposar els seus problemes. Diu que
saben que alguns municipis s’han adherit a la proposta d’ajudes per a aquesta finalitat però també és cert
que molts d’altres encara no ho han considerat una de les seves prioritats.
Expressa el desig que tots els ajuntaments de Mallorca s’adhereixin a la iniciativa de modificació i
adequació dels parcs infantils.
Recorda que també varen expressar la preocupació per les barreres arquitectòniques que existeixen a la
via pública. Posa uns exemples per demostrar que no és correcta la forma habitual de fer les obres, a
causa del desnivell que hi queda, fet que els resulta una barrera insuperable. És clar, que s’hauria de crear
una altra línia pública d’ajudes per tal que els ajuntaments puguin adaptar les obres públiques a les
necessitats d’aquestes persones.
Proposa també la creació d’una tercera via d’ajudes, en aquest cas perquè per mitjà de l’IMAS rebin
suport tècnic i professional per a aquest tipus d’associacions i suport a les famílies.
Considera que es tracta només d’una declaració d’intencions, atès que no s’estableix ni quantia
econòmica ni terminis, però és cert que si s’aprovàs en el Ple d’avui tothom tendria la seguretat que més
prest o més tard seria possible atorgar les ajudes esmentades.
La Sra. SERRA (Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía) expressa l’acord del seu Grup amb aquesta
moció. Considera del tot necessàries les obres de condicionament dels parcs infantils i l’eliminació de les
barreres arquitectòniques de Mallorca.
Diu que és clar, que s’han de crear ajudes per donar suport tècnic i professional a les associacions petites,
perquè es veuen superades per la burocràcia. Adverteix que no s’ha d’ajudar només les grans
associacions, que estan acaparant tot tipus d’ajudes, en perjudici de les petites.
La Sra. CIRER (PP) anuncia que el seu Grup votarà a favor de la moció, perquè presenta tres propostes
que no és possible refusar, independentment de com estiguin plantejades, amb més o menys encert, i al
marge també de qui en tengui les competències de gestió. Reconeix que al principi els va sorprendre, la
proposta, perquè semblava que les ajudes eren per a les associacions però després s’observa que és més
concreta i se refereix als municipis de Mallorca.
Tot i això, en fa una sèrie de consideracions tot seguit.
En primer lloc, recorda que l’IMAS no té centres propis per a persones amb discapacitat, per la qual cosa
fa avinent al Sr. Pastor que tots els centres que funcionen per atendre aquestes persones, per mitjà de
contractes i de concerts, són finançats per l’IMAS.
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Reconeix, d’altra banda, que hi ha una vintena d’entitats que no tenen aquestes places concertades i
podria semblar que queden fora del circuit d’ajudes, però precisament per a aquestes entitats se va crear la
convocatòria d’ajudes sectorials, perquè puguin rebre també una ajuda econòmica de l’IMAS.
També informa el Sr. Pastor que la Secció d’Accessibilitat i la Mesa d’Accessibilitat tenen com a funció
assessorar les entitats i les persones particulars sobre aquest tipus de temes; és aquesta, la tasca que tenen
encomanada, per la qual cosa vetllen per l’eliminació de barreres arquitectòniques.
Pel que fa als municipis, com a responsables dels seus propis espais, s’ha de considerar –al seu parer– que
dins la línia d’ajudes a les corporacions locals ja s’hi consideren incloses, aquestes ajudes econòmiques.
Tot i això, el cert és que aquesta proposta pot ajudar a potenciar les actuacions del Consell de Mallorca i
del mateix IMAS. Diu al Sr. Pastor que, per bé que el seu Grup no ha volgut concretar molt per facilitar
que tots els grups polítics poguessin acceptar la moció, potser seria bo que concreti que dins el proper
pressupost de 2017 s’assumeixi el compromís d’establir aquestes ajudes específiques, per tal de concretar
també l’espai temporal, que quedi ben definit.
Per acabar destaca la importància de l’avantprojecte d’accessibilitat universal que està tramitant el
Parlament de les Illes Balears, que delimitarà perfectament les actuacions que ha de dur a terme cada
administració en aquest sentit. Per aquest motiu és important que tots els grups polítics del Consell de
Mallorca, que també tenen representació en el Parlament, posin l’esment sobre aquest tema i no se centrin
només en allò que pot fer el Consell de Mallorca.
La Sra. PUIGSERVER (consellera executiva de Benestar i Drets Socials) intervé a continuació.
Agraeix al Grup El Pi-Proposta per les Illes la seva bona intenció amb la redacció d’aquesta moció.
Reconeix que al principi li ha causat sorpresa el fet que la moció només nomenàs una entitat, una ONG,
quan hi ha tot un teixit d’entitats que fan feina per a la inclusió social de les persones discapacitades.
A més a més, a l’IMAS hi ha oberts molts d’espais de participació, per la qual cosa aquesta entitat hi
hauria pogut fer arribar les seves inquietuds, per tal de rebre ajuda per resoldre els seus problemes. Diu al
Sr. Pastor que ell mateix pot fer arribar als responsables la convidada a participar en una reunió a l’IMAS
amb aquesta finalitat.
Quant als acords que expressa la moció, fa avinent que en tots els casos es tracta d’actuacions que ja
s’estan fent. En dóna totes les explicacions, referides a les tres línies d’ajudes i amb els exemples
concrets. Puntualitza que ara s’han reforçat les actuacions però ja fa temps que s’hi treballa.
En conseqüència, allò que pertocaria fer és, o bé retirar la moció o estudiar la forma de canviar els acords
perquè expressin accions concretes a fer des de la institució.
El Sr. PASTOR retreu el fet que l’equip de govern demani al seu Grup que retiri o que deixi damunt la
taula les mocions que presenta. Es mostra també sorprès perquè ho hagi dit també avui la presidenta de
l’IMAS.
Pel que fa a l’ONG a la qual ell s’ha referit en la moció, diu que ho ha fet perquè la va conèixer durant la
seva etapa de batle de l’Ajuntament de Manacor en què va fer feina per motius laborals amb aquesta
associació.
Diu que ja ho sap, i ho sap tothom, que a Mallorca n’hi ha d’altres, d’entitats que treballen en aquest
àmbit, però explica que fa uns dies, quan assistia a un concert benèfic de la Fundació Riera Ferrari, que
enguany ajuda l’esmentada entitat, va tenir ocasió de parlar amb els seus responsables i d’aquesta forma
va sorgir la possibilitat de presentar una proposta al Ple en aquest sentit.
Puntualitza que el seu Grup demana una línia específica per a la qual només se puguin presentar projectes
per eliminació de barreres arquitectòniques, no que també se puguin incloure eliminació de barreres
arquitectòniques, arreglar faroles i camins o fer piscines.
Diu a la Sra. Puigserver que aquesta línia concreta no existeix, per als ajuntaments. Torna a dir que no
n’existeix cap, destinada a adaptar els parcs municipals o els jocs infantils per a les persones amb
discapacitat.
Torna a dir que ja ho sap, que existeixen entitats concertades amb el Consell de Mallorca, com ha explicat
la Sra. Cirer, però no s’ha referit a aquestes, que potser ja tenen la seva pròpia línia d’ajudes, però n’hi ha
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d’altres de familiars d’aquestes persones, que també necessiten assessorament i suport, i a dia d’avui no el
tenen, raó per la qual el seu Grup ho demana.
Insisteix a destacar que demana mesures concretes, no que s’incloguin dins el Pla d’Obres i Serveis del
Consell de Mallorca (POS), perquè per l’experiència que en té sap que no funciona i que el més adequat
és establir un línia específica d’ajudes per a aquesta finalitat concreta.
Sobre els comentaris de la Sra. Cirer en el sentit que la moció no especifiqui cap data concreta, diu que la
intenció del seu Grup era donar facilitats a la resta dels grups polítics. Tot i això, és evident que la
intenció és que se’n pugui disposar dins l’any 2017, raó per la qual ha esmentat a l’inici de la seva
intervenció l’avinentesa de la preparació dels pressuposts del Consell de Mallorca de 2017.
Insisteix a demanar que s’estableixi també aquesta línia d’ajudes, de la mateixa forma en què actualment
ja n’estudien d’altres, per tal que aquest compromís ja consti com un acord del Ple.
Demana que s’aprovi la moció tal i com se presenta i assegura que evidentment no la retirarà. Diu que si
no s’aprova li semblarà gravíssim i llastimós. Demana que reconsiderin la seva postura. També exposa
que ja és hora que col·laborin i que demostrin un gest positiu amb els grups de l’oposició.
La Sra. CIRER fa referència a aquesta darrera petició del Sr. Pastor, d’un gest favorable a l’oposició.
Diu que no s’ha de votar a favor de la moció per fer-lo content a ell, atès que el sentit que expressa és
donar suport i ajuda a les associacions de nins discapacitats, un col·lectiu que considera molt important,
que no fa tant renou com altres, però que s’ha d’ajudar.
Insisteix a demanar el vot favorable a la moció, perquè és necessari donar aquesta ajuda, independentment
de quin sigui el Grup que la presenta al Ple.
La Sra. PUIGSERVER intervé a continuació.
Diu al Sr. Pastor que, efectivament, la moció concreta una línia d’ajudes específica per adaptar els parcs
infantils. És clar també que la línia d’ajudes i d’inversions del Departament de Desenvolupament Local és
molt general però hi ha una línia concreta, que va rebre l’acord de tots els partits polítics, destinada a
qüestions d’accessibilitat.
Assegura que duplicaran i reforçaran, amb vista a l’any que ve, la línia de subvencions i de suport tècnic i
professional a les qüestions relacionades amb l’accessibilitat i per aquest motiu ha afirmat que des de
l’IMAS s’hi fa molta feina, en aquest sentit.
Atès que no retiraran la moció, diu que la seva proposta és procurar arribar a un acord concret, que pot ser
el compromís de l’IMAS a fer un seguiment per assegurar el compliment i l’execució de totes les mesures
previstes o revisar quins són els parcs infantils que ho necessiten, per saber a quins municipis hi ha
problemes en aquest sentit, per solucionar els problemes que puguin tenir associacions concretes, com ara
l’associació Tip-Tap, que és a la que s’ha referit el Sr. Pastor.
Fa notar que, al seu parer, se podria concretar el canvi en un sol punt.
El Sr. PASTOR reitera que el seu Grup vol aconseguir el compromís de l’existència de línies d’ajuda
úniques i exclusives, específiques per a temes relacionats amb l’accessibilitat. Opina que és l’única
manera d’aconseguir que tots els ajuntaments s’hi adhereixin.
Si la resta dels grups polítics no hi estan d’acord, o si la volen considerar com una part de les altres ajudes
del Pla d’Obres i Serveis del Consell de Mallorca, és cosa seva, depèn de si ho consideren o no una
prioritat i per al seu Grup sí que ho és.
Observa que per aquesta raó ho demana i la manté tal i com s’ha presentat al Ple; ni la retiraran ni
admetran cap canvi que trastoqui la petició concreta que ha explicat.
La Sra. PUIGSERVER manifesta que s’accepta que la redacció definitiva concreti que es tracta d’una
línia d’ajudes específica i que se valorarà, amb vista a la seva incorporació en el proper pressupost de la
institució.
El Sr. PASTOR agraeix que s’accepti la proposta.
Diu a la Sra. Cirer que no se sent satisfet pel fet que aquesta moció s’aprovi, sinó perquè d’aquesta forma
tots els grups polítics del Ple hagin pensat en aquest col·lectiu concret.
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Sotmesa la proposta transaccionada a votació, s’aprova per unanimitat.
PUNT 28. MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP POPULAR DEL CONSELL DE
MALLORCA ENVERS RECONEIXEMENT DE LES BESTRETES PENDENT
DE PAGAMENT DE LA CAIB.
Es dóna compte de la següent moció:
La llei 3/2014, de 17 de juny, del sistema de finançament definitiu dels Consells
Insulars, regula en la Disposició Addicional segona la imputació pressupostària de les
bestretes a compte del nou sistema de finançament concedides pel Govern de les Illes
Balears als Consells insulars, establint que aquesta imputació, s’ha de fer, si escau, a
través de les lleis de pressuposts generals anuals de la comunitat autònoma de les Illes
Balears. D’acord amb això, les successives lleis de pressuposts generals de la comunitat
autònoma podran reconèixer progressivament aquesta imputació pressupostària, en
funció de la disponibilitat de la hisenda autonòmica i dels objectius anuals d’estabilitat
pressupostària i sostenibilitat financera.
Donat que des de l’entrada en vigor d’aquesta llei cap pressupost de la comunitat
autònoma ha previst aquesta imputació pressupostària, i que aquesta manca d’imputació
pot provocar importants i greus distorsions a la comptabilitat del Consell Insular de
Mallorca, i tenint en compte que aquest Consell dóna serveis transferits per la CAIB i
essencials pels mallorquins i mallorquines, el grup de consellers del Partit Popular
proposa el següent ,
ACORD
1.- Instar al Govern de les Illes Balears que en els propers pressuposts de la CAIB per
l’any 2017 reconeguin pressupostàriament l’import de les bestretes a compte que la
CAIB deu al Consell Insular 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 senyor president, senyores i senyors consellers, la Unió d’Associacions de Mallorca, referent
a aquest punt, exposa el següent:
Lamentablement, pel que fa al finançament, el Consell de Mallorca ha estat i és, la germaneta dels pobres,
atès que les seves arques sempre han estat plenes de teranyines.
El Consell de Mallorca mai no ha pogut realitzar grans projectes ni actuar com una institució important
pel fet que el Govern balear l’ha tengut a pa i aigua, pel que fa als doblers.
Legislatura rere legislatura, des del Consolat de Mar, han tengut i tenen marginat el Consell de Mallorca i
mantenen amb aquesta institució deutes d’escàndol.
Han aconseguit convertir el Consell de Mallorca en una institució que és, pràcticament, una espècie de
cementeri polític, quelcom que vol moure la coa, viure, fer coses, però no ho pot fer, perquè la seva
economia es troba col·lapsada, en situació de fallida.
El Consell de Mallorca s’ha arribat a convertir en una ànima en pena que, en aquestes condicions i sense
doblers, no té raó de ser ni d’existir.
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Però ja ha arribat l’hora, al nostre parer, de dir basta i de fer front al Govern balear, i l’actual president del
Consell de Mallorca, el Sr. Ensenyat, que és valent, s’ha de posar en el seu lloc i no consentir que el
Consell de Mallorca sigui un saldo, una jugueta, un ningú –des del punt del vista polític, és clar– del
Govern balear.
Malgrat que el Consell de Mallorca i el Govern de les Illes Balears siguin del mateix color polític –una
barreja de sigles per tenir el poder–, el Sr. Ensenyat ha d’iniciar una croada reivindicativa i fer-li saber a
la seva ‘sòcia política’, Sra. Francina Armengol, que el Consell de Mallorca s’ha de revitalitzar i
començar a ser una institució important per a tots els mallorquins.
La Unió d’Associacions de Mallorca sol·licita –més ben dit, exigeix– al Govern balear que els propers
pressuposts de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l’any 2017 reconeguin
pressupostàriament l’import de les bestretes a compte que la CAIB deu al Consell de Mallorca.
Ja n’hi ha prou, de rosegons i miquetes i de deutes i més deutes pendents! Honorable senyor president del
Consell de Mallorca, Sr. Miquel Ensenyat, mostri les dents, per favor, al Govern balear abans d’aprovarse els propers pressuposts per a l’any 2017.
Moltes gràcies.”
La Sra. ROIG (PP) exposa que el Grup de consellers del Partit Popular presenta aquesta moció arran del
debat que hi va haver el passat mes de juliol d’una moció del Grup El Pi-Proposta per les Illes sobre la
modificació de la Llei de finançament de consells insulars.
En el debat d’aquella moció va sortir el tema de les bestretes que, juntament amb el deute de la Comunitat
Autònoma, és un tema que la passada legislatura va ocupar moltes pàgines i titulars als diaris però sembla
que durant el darrer any aquest tema no preocupa o, almenys, no té el mateix ressò d’abans.
El tema de les bestretes és molt important no només a efectes de liquiditat sinó també a efectes de la
repercussió que pot tenir el crèdit pressupostari sobre els comptes del Consell de Mallorca.
Ha de dir també que, en qualitat de consellera d’Hisenda de la passada legislatura, aquest tema va ser un
dels cavalls de batalla amb la Comunitat Autònoma i fou un dels temes que no varen acabar de resoldre
amb la CAIB. Així mateix, s’ha de tenir en compte que ha estat un tema polèmic des del moment que se
varen crear les bestretes.
L’única cosa que varen aconseguir –i pensa que fou una passa important– va ser acabar amb el sistema de
bestretes d’una vegada per totes i comptar amb una Llei de finançament i, per tant, no crear més
problemes tot i que falta per solucionar el problema que hi havia.
Durant el passat Ple, el Sr. Bonet, conseller executiu d’Economia i Hisenda, va manifestar amb relació a
les bestretes que era una tema que no havia fet cap passa cap endavant però tampoc no n’havia feta cap
cap enrere i aquesta darrera afirmació la preocupa ja que l’única passa enrere possible que se li ocorre
seria renunciar al cobrament de les bestretes.
També ressalta la preocupació, des de l’oposició, que el Sr. Bonet digui que, per responsabilitat i lleialtat
institucional, no creu que sigui el moment oportú per modificar la Llei de finançament dels consells
insulars quan resulta que fa aproximadament un any deia sí que era un tema prioritari.
Al seu Grup li agradaria saber fins a on arriba la lleialtat institucional de l’equip de govern del Consell de
Mallorca amb el govern de la Sra. Armengol, és a dir, si aquesta lleialtat institucional significa que el
Consell de Mallorca no reclamarà el pagament de les bestretes o bé si aquesta lleialtat institucional
conduirà a renunciar a les bestretes.
Aquesta moció fa palès que no s’ha solucionat el problema –que l’arrosseguen des de fa molt de temps– i,
per tant, no és una moció plantejada per fer retrets a ningú sinó una moció amb la finalitat que tots els
consellers del Consell de Mallorca mantenguin una posició unànime davant el Govern de les Illes Balears
per reclamar-li allò que disposa la llei i que se reconeguin les bestretes.
Adverteix que la falta de reconeixement de les bestretes pot ocasionar conseqüències molt greus perquè la
Sindicatura de Comptes així ho ha manifestat any rere any. A més a més, aquesta falta de reconeixement
de les bestretes no és una qüestió només de manca de liquiditat sinó que el fet de no reconèixer el deute
de 125 M€ suposaria que no hi hauria romanents de tresoreria positius, suposaria que no hi hauria
superàvits positius i suposaria una greu distorsió de la comptabilitat del Consell de Mallorca.
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D’aquestes possibles conseqüències neix la preocupació del Partit Popular i observa que no les planteja
per retreure res sinó amb la intenció que el Ple del Consell de Mallorca mantengui una postura unànime a
l’hora de reclamar que se reconeguin, almenys pressupostàriament, les bestretes pel bé del futur d’aquesta
institució.
El Sr. PONS (Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía) anuncia que el seu Grup votarà a favor de la moció
perquè entenen que és una mesura beneficiosa i justa per a aquesta institució.
Opina que si les bestretes es reconeixen en un pressupost general, això farà que hi hagi una major garantia
de devolució o que se puguin tornar de manera més ràpida però, en qualsevol cas, resta clar que és una
mesura beneficiosa i que és potestatiu aplicar-la. Per això, reitera que el seu Grup hi votarà a favor.
El Sr. PASTOR (El Pi-Proposta per les Illes) mostra la seva sorpresa perquè fa una estona debatien sobre
el tema de caça i la solució havia de ser una modificació de la llei que se va aprovar la passada legislatura
i ara debaten un tema que precisament el podia solucionar la Llei de finançament de consells insulars.
Observa que no passa res si un no ho fa quan governa i té tot el dret del món a demanar-ho quan està en
l’oposició però, així i tot, no deixa de resultar una mica estrany i difícil d’entendre.
El Sr. Felip ha començat la seva intervenció dient que tenen un president valent i assenyala que,
personalment, desconeix el grau de valentia del president però sí que sap que és un president que en el
darrer Ple va votar en contra de la modificació de la Llei de finançament de consells insulars per millorar
el finançament del Consell de Mallorca.
Tot seguit anuncia que el seu Grup votarà a favor d’aquesta moció i, quant a la intervenció del Grup
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía, recorda que el Sr. Pons ha demanat que això es reflecteixi en el
pressupost general, cosa que resulta evident perquè si no s’hi reflecteix, aleshores no se pot pagar.
Recorda que precisament la Llei de finançament de consells insulars diu que, segons la disponibilitat del
Govern de les Illes Balears, se consignarà l’import en el pressupost per tal de poder pagar les bestretes i
això vol dir que no se pagaran mai atès que s’ha d’esperar que el Govern de les Illes Balears tengui
disponibilitat.
Així doncs, creu que la solució passa per fer una nova Llei de finançament o establir un règim especial ja
que, en cas contrari, el Govern de les Illes Balears mai no podrà pagar les bestretes al Consell de
Mallorca.
Al seu Grup li sembla bé que a partir de l’any 2017, en el percentatge que s’estipuli, el Consell de
Mallorca reclami una quantia –que no sigui anecdòtica– que se consigni en el pressupost de la Comunitat
Autònoma ja que així tendran la garantia de tenir, com a mínim, el mecanisme jurídic i econòmic per
poder tenir l’any que ve una part d’aquestes bestretes.
Considera que és imprescindible que el Consell de Mallorca sigui reivindicatiu i sigui capaç de defensar
els seus interessos per damunt dels interessos de partit i en aquest sentit recorda que el Sr. Bonet, en el
passat Ple, va dir que no volia obrir un front amb el Govern de les Illes Balears pel tema de la Llei de
finançament dels consells insulars.
Aquesta li va parèixer una resposta d’un home de partit però no una resposta del conseller executiu
d’Economia i Hisenda que defensa els interessos dels mallorquins i les mallorquines, llevat que el Sr.
Bonet pugui assegurar que si no obre aquest debat podrà aconseguir altres beneficis que pugui haver
negociat. La realitat, emperò, és que el Sr. Bonet simplement va dir que no volia obrir un debat ni un front
amb el Govern de les Illes Balears.
La manera d’actuar de l’equip de govern del Consell de Mallorca li recorda temps passats per la
submissió que tenien aleshores a davant el Govern de les Illes Balears i ara van pel mateix camí.
Avui –li diu al Sr. Bonet i al Sr. President– tenen una oportunitat per demostrar que els interessos dels
mallorquins i mallorquines i els interessos del Consell de Mallorca estan per damunt dels interessos de
partit o dels interessos de pacte.
Tot això dependrà del sentit del vot de l’equip de govern ja que serà quan podran comprovar quines són
les seves prioritats, és a dir, si ho són els seus partits i el seu pacte o ho són els interessos de tots els
ciutadans i ciutadanes de Mallorca.
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El Sr. BONET (conseller executiu d’Economia i Hisenda) indica que, globalment, està d’acord amb el
que s’ha plantejat tant en la moció com el seu debat així com també, en part, amb els arguments del Sr.
Felip. Amb tot, s’ha de dir que no tothom pensa que Consell de Mallorca estigui tan mal finançat en
aquests moments sinó més aviat tot el contrari.
Confirma que, efectivament, la Llei 3/2014 introdueix la possibilitat –és important remarcar que parla de
possibilitat i no d’obligació– de reconèixer progressivament les bestretes a compte que la Comunitat
Autònoma deu al Consell de Mallorca i matisa que serà en funció de la disponibilitat de la hisenda
autonòmica i dels objectius anuals d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, fet que no és
precisament una bona notícia a l’hora d’intentar solucionar aquesta tema de manera immediata, com s’ha
reconegut en una de les intervencions precedents.
També és un fet cert que ni el pressupost de 2015 ni el de 2016 del Govern de les Illes Balears –amb
governs de diferent color polític– no varen preveure aquesta imputació. No és menys cert que el Consell
de Mallorca presta una sèrie de serveis per als quals necessita un finançament adequat, en virtut del que
s’estableix en l’Estatut d’Autonomia, serveis que, com diu la moció, són essencials per als mallorquins i
que s’han de finançar amb els recursos que la Comunitat Autònoma transfereix al Consell de Mallorca,
entre d’altres, i precisament aquests recursos que transfereix la Comunitat Autònoma són virtut de la Llei
3/2014.
Ara bé, creu oportú puntualitzar i deixar clar que els serveis estan degudament finançats en aquests
moments en virtut d’una sèrie de dades dels darrers mesos que donen un context que definiria com a
positiu i que, per tant, els fa tenir una certa tranquil·litat a l’hora de plantejar reclamacions com la que
proposa avui al Ple el Partit Popular.
La millora del finançament ja la varen tenir en el pressupost de l’any passat amb una aportació de la
Comunitat Autònoma de prop de 20 M€. L’augment del pressupost, per tant, romp amb la tendència a la
baixa que hi havia els darrers anys.
S’ha de recordar que el 2011, quan se va prorrogar el pressupost, hi va haver una baixada d’un 15,1%, el
2015 hi va haver una reducció d’un 5,1%, el 2013 hi havia una reducció d’un 11,2% per passar a un
lleuger repunt el 2014 d’un 7,8%, llavors el 2015 hi tornava a haver una baixada d’un 0,5% i una
posterior pujada el 2016 del 8,5% en el pressupost de despeses del Consell de Mallorca.
Aquestes dades fan palès que el context és més positiu del que hi havia durant la legislatura passada quan
se mantenien debats sobre la reivindicació no només de les bestretes sinó també dels pagaments que havia
de fer el Govern de les Illes Balears i que anava retardant per la situació financera que tenia en aquell
moment.
Se pot afirmar, en aquests moments, que el deute de la Comunitat Autònoma amb el Consell de Mallorca
no pateix els problemes que va tenir sinó que se limita purament a les bestretes, és a dir, que no s’hi ha de
sumar cap endarreriment.
La Comunitat Autònoma paga regularment ingressant una mitjana mensual de 21 M€ el 2015 i de 19,5
M€ el 2016. Per tant, el context en què es planteja aquest debat és força diferent al de la passada
legislatura.
Assegura que, des del primer dia, li ha plantejat a la consellera d’Hisenda del Govern de les Illes Balears
la reivindicació de les bestretes. Recalca que, des de la primera reunió que varen tenir amb la consellera
d’Hisenda, s’ha parlat de les bestretes i no se celebra cap reunió on no se’n parli o que ell no posi damunt
la taula que el Consell de Mallorca vol una resposta al respecte.
A més a més, li consta que la Comunitat Autònoma està fent feina per aportar una solució al Consell de
Mallorca, de la qual esperen veure els fruits en els pròxims pressuposts. Afegeix, perquè no hi hagi cap
dubte, que qui té el major interès perquè aquest tema se resolgui no són els grups de l’oposició –als que
reconeix el seu interès– sinó precisament l’equip de govern que ha de gestionar el pressupost d’aquesta
casa.
Fa notar que el Govern de les Illes Balears no discuteix el deute que té amb el Consell de Mallorca. De
fet, hi vol aportar solucions, està fent una sèrie d’estudis tècnics i estan treballant, conjuntament, per
intentar trobar-hi una solució.
Això no obstant, el Consell de Mallorca tampoc no vol convertir aquest Ple en una arma o mesura de
pressió política quan s’està treballant amb aquest tema i, sobretot, sabent que el problema de finançament
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de la Comunitat Autònoma no depèn de la voluntat de la Conselleria d’Hisenda sinó que depèn de les
circumstàncies que envolten la seva situació financera com, per exemple, la situació del Govern central.
Ahir mateix la consellera es queixava de la deslleialtat d’un Govern central que, en aquests moments, no
facilita les dades, cosa que fa que se retardi la redacció dels pressuposts.
S’ha de recordar també l’incompliment de la promesa del ministre Montoro que va comprometre 114 M€
d’ampliació del dèficit –que encara no ha aprovat– i 80 M€ del conveni de carreteres. Tot això fa un total
de devers 194 M€ de marge que les Illes Balears encara no han vist, cosa que dificulta que el Govern de
les Illes Balears pugui donar-li una resposta al Consell de Mallorca ja que la seva situació no està
millorant respecte al Govern central sinó empitjorant.
En resum, diu que li semblaria deslleial –remarca que ho diu com a conseller executiu d’Economia i
Hisenda i responsable d’una institució respecte d’una altra institució–, tot coneixent aquesta situació,
exigir el reconeixement del deute de les bestretes en el pressupost de l’any que ve.
La Sra. Roig apuntava que, si se reconegués de cop aquest deute, hi hauria la possibilitat de col·lapse dels
comptes del Govern de les Illes Balears si hagués d’assumir el pagament dels 125 M€ de bestretes. No
sap si vertaderament s’hi produiria un col·lapse però, sens dubte, se generaria una situació complicada en
els comptes autonòmics.
Per això, afirma que la lleialtat ben entesa consisteix en ser ferms en la reivindicació i la percepció que
tenen és que en els propers pressuposts de la Comunitat Autònoma es farà una passa endavant en aquest
sentit.
Aquest serà el reconeixement, d’alguna manera, del resultat de la feina de l’equip de govern del Consell
de Mallorca que no passa per si avui voten a favor o en contra una moció, sinó si en el pressupost de la
Comunitat Autònoma de l’any que ve se fa una passa cap endavant o no.
Atès que hi estan fent feina i el pressupost de la Comunitat Autònoma no s’ha començat a elaborar, doncs
no creu que aquest sigui el moment de fer una reivindicació o, almenys, en els termes en què se planteja.
Reitera que hi estan treballant, insistint i pressionant per tenir reconegudes les bestretes i un pla de
pagament d’aquestes però, precisament perquè fan aquesta feina, no poden votar a favor de la moció
malgrat que comparteixen el seu fons, l’anàlisi i el debat en els termes en què s’ha plantejat.
La Sra. ROIG s’adreça al Sr. Pons en primer lloc i li comenta que les bestretes estan reconegudes per
acords de Consell de Govern però, per pagar-les, cal comptar amb un suport pressupostari i d’aquí que
sigui necessària la seva imputació pressupostària malgrat que estiguin reconegudes.
Puntualitza que li fa aquest aclariment perquè estan convençuts que, si se donàs el cas extrem que el
Consell de Mallorca volgués demandar la Comunitat Autònoma per cobrar aquestes bestretes, els
tribunals li donarien la raó perquè estan reconegudes com a deute per acord de Consell de Govern.
És cert que la Llei de finançament dels consells insulars disposa que se podran reconèixer les bestretes en
el pressupost en funció de la disponibilitat pressupostària de la Comunitat Autònoma però el que vol
plantejar el PP és que, dins les prioritats de la Comunitat Autònoma a l’hora de confeccionar el pressupost
de 2017, s’incloguin les bestretes que deuen als consells insulars i, sobretot, les que se deuen al Consell
de Mallorca.
Vol recordar, per qui no ho sàpiga, que el Consell de Mallorca és l’únic consell insular al que li deuen 4
anys (a Menorca i a Eivissa n’hi deuen 3) i, per tant, si s’ha de fer un esforç, s’ha de fer amb el Consell de
Mallorca més que res perquè té una competència transferida tan important com és la de Serveis Socials.
Tot seguit se dirigeix al Sr. Bonet per dir-li que ha fet un repàs de les rebaixes de pressupost i, encara que
no hi vol entrar, puntualitza que estan parlant de bestretes tenint en compte que l’única que ha estat
reconeguda i pagada és la de 2008, és a dir, que les pendents són les dels anys 2009, 2010, 2012 i 2013.
Aleshores s’està parlant d’un problema que, malgrat que s’argumenti si els pressuposts creixien o
disminuïen, la realitat és que es tracta d’un problema que s’arrossega des de fa 8 anys i que és de difícil
solució.
Torna a dir que la moció anava encaminada a fer, entre tots, pressió. Una pressió que el Sr. Bonet no vol
fer i ho entén però ha de permetre que el PP, com a grup de l’oposició, li demani que faci aquesta pressió
política.
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Per tant, li demana, en nom del seu grup de consellers, que tots facin aquesta pressió política perquè es
reconegui el deute que la Comunitat Autònoma té amb el Consell de Mallorca, advertint que ho planteja
sense fer cap tipus de recriminació però insisteix a dir que s’ha de fer aquesta pressió i el Sr. Bonet diu
que, per lleialtat institucional amb la Comunitat Autònoma, no vol fer-la mentre que, al mateix temps, no
té tanta lleialtat institucional amb el govern en funcions de l’Estat, és a dir, que la seva lleialtat només és
amb la presidenta de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
Constata que això no vol dir que no s’hagi de criticar el finançament de la Comunitat Autònoma perquè
reconeix que està mal finançada però el Sr. Bonet no se pot excusar en la lleialtat a la Sra. Armengol per
dir que no vol pressionar perquè se reconeguin les bestretes o que no sigui el moment de fer-ho.
Reitera que únicament pretenen que el Consell de Mallorca, com a institució, insti al reconeixement d’un
deute que té la Comunitat Autònoma amb el Consell de Mallorca perquè tots els mallorquins tenen dret a
què aquest deute s’imputi pressupostàriament, la qual cosa és simple i alhora complicada.
Ressalta que no és una qüestió de doblers i, de fet, si ara aquest deute no ocupa titulars als diaris és perquè
el Consell de Mallorca té liquiditat i, atès que no li és necessària la liquiditat que li donarien les bestretes,
doncs ja no se’n parla als diaris.
Tot i això saben que, a darrere aquest problema, n’hi ha un altre de molt greu, que és un problema
pressupostari perquè si donen de baixa en el pressupost els 125 M€, aleshores el Consell de Mallorca no
tendrà ni superàvits ni romanents ni podrà donar ajudes a ningú i, per tant, hi han de trobar una solució.
Repeteix, per acabar, que l’objectiu de la moció és que se faci pressió. Una pressió que el Sr. Bonet no
vol fer però que el Partit Popular sí vol que se faci perquè és necessària perquè s’imputin
pressupostàriament les bestretes.
El Sr. PASTOR pensa que ha quedat clar que el Sr. Bonet prioritza els interessos de partit als interessos
dels mallorquins i les mallorquines, per segona vegada en dos plens consecutius. Es diu que se pagaran
les bestretes de manera progressiva però no veu per enlloc aquesta progressivitat.
El Grup Socialista, com a partit, dóna suport a reclamar el deute històric al Govern central, un govern que
segurament està pitjor econòmicament que el Govern de les Illes Balears i això no és deslleialtat
institucional però, com a conseller executiu d’Economia i Hisenda, el Sr. Bonet no és capaç de demanar
que se pressuposti en 2017, arran d’una petició acordada pel Ple, una part del deute que té la Comunitat
Autònoma amb el Consell de Mallorca.
L’argument del sentit del vot se basa en dir que, com que s’hi està fent feina, doncs no veuen oportú votar
a favor de la moció. Això fa que a l’oposició li resulti molt complicat decidir què presentar al Ple ja que,
si és una cosa en la qual ja està fent feina l’equip de govern, l’oposició no la pot demanar perquè hi
votaran en contra.
La qüestió que han de mirar és si estan d’acord amb la proposta de la moció, és a dir, si estan d’acord que
l’any 2017 hi hagi una quantitat econòmica per pagar una part del deute de les bestretes. Si hi estan
d’acord, cal que s’expliqui com és que hi voten en contra.
La proposta que formula el Partit Popular mitjançant aquesta moció no és dolenta ni per al Consell de
Mallorca ni per als ciutadans de Mallorca, raó per la qual demana que s’expliqui quin és el motiu per
votar-hi en contra.
Observa que l’anàlisi feta pel Sr. Bonet és una anàlisi d’home d’estat, dient que seria una irresponsabilitat
fer-ho perquè posarien el Govern de les Illes Balears en un compromís o en dificultats.
En aquest sentit suggereix que recordin les esmenes que presentava el Grup Socialista als pressuposts de
la Comunitat Autònoma durant la passada legislatura i adverteix que, si haguessin acceptat una dècima
part d’aquelles esmenes, haurien posat en una situació de més dificultats el Govern de les Illes Balears
que no si se pagassin les bestretes totes de cop.
Els 125 M€ pendents de les bestretes ja els reclamava el Grup Socialista en una sola esmena perquè es
destinassin a Sanitat. En canvi, ara tenen problemes a l’hora de dir que se n’imputi una part en el
pressupost de 2017.
Aquest Consell de Mallorca no el canviarà l’actual equip de govern tot sol. Ja duim més d’un any i mig de
legislatura i poca cosa ha canviat. Creu que el Consell de Mallorca necessita acords com que el podrien
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prendre avui per realment canviar-lo i fer entendre a la gent que se reivindica el paper d’aquesta
institució.
Votar en contra d’aquestes mocions, amb les quals diuen que estan d’acord i que versen sobre temes en
què estan fent feina, significa que l’equip de govern no vol comptar amb l’oposició per canviar el Consell
de Mallorca i passarà que estaran 4 anys aquí i no hauran canviat pràcticament res perquè, o se canvia
aquesta institució entre tots, o aquesta institució morirà a poc a poc.
Relata que fa uns dies va assistir a un pregó d’unes festes i el pregoner era El Casta i donava gràcies
perquè els mallorquins i mallorquines ja saben per a què serveix el Consell de Mallorca: per organitzar la
pujada d’es Güell a Lluc a peu. I tenia raó perquè certament els ciutadans de Mallorca no entenen per a
què serveix aquesta institució i, amb decisions com la que avui votarà el Sr. Bonet, encara l’entenen
manco: un Consell de Mallorca que no és capaç de reivindicar el que la llei li permet.
El Sr. BONET li diu al Sr. Pastor que començarà per allà on ha acabat i ho fa indicant que no creu que un
pregó d’El Casta, en les festes d’un poble, pugui representar el sentir dels mallorquins.
Tot seguit manifesta que no pot entendre que la gent menyspreï la institució que presta els serveis socials,
que millora les carreteres d’aquesta illa, que té la responsabilitat de les carreteres, que promou la cultura,
que ha destinat 20 M€ per a una sèrie de millores, etc.
Qualifica d’exagerat, frívol i de ser un desbarat l’argument sobre el pregó d’El Casta. Potser llavors Madò
Pereta dirà el contrari i llavors hauran de decidir a quins dels dos creuen més, dit això amb tot el respecte
per aquests dos humoristes, però no ho pot acceptar com un argument.
Si els mallorquins no perceben el Consell de Mallorca com la institució que és, el motiu segurament és
una mala feina feta des d’anys enrere i no pel que hagi fet l’actual equip de govern en un any de gestió
que, precisament, ha actuat en sentit totalment contrari al que apuntava el Sr. Pastor i li sap greu que no
ho vegi així.
Refusa, a més a més, que no comptin amb l’oposició. Ho refusa perquè no és cert i no se pot basar en
l’argument de no comptar amb l’oposició per una moció o dues que votin en contra. Això no té cap sentit.
Per a les decisions importants que tenen un efecte pressupostari immediat com és el cas dels 20 M€ que
comentava abans, s’han assegut amb l’oposició i n’han decidit la finalitat per consens. En canvi, la
finalitat de la moció d’avui no té cap efecte ni un més que, per ventura, un titular en els diaris de demà i,
així i tot, tampoc no ajudarà a aconseguir les bestretes perquè, de fet, la passada legislatura se varen
aprovar fins a 3 mocions reclamant al Sr. Bauzá que pagàs el deute de les bestretes i no ho va fer. Just se
va reconèixer que les pagarien quan sigui possible.
Això no resta importància a aquest debat, no evita que se deixi de tenir en compte el tema de les bestretes,
que comparteixi els arguments de la moció i que respecti que el Partit Popular pugui presentar aquesta
iniciativa però també l’han de respectar perquè faci la seva feina així com creu que l’ha de fer.
Remarca que la seva feina és reclamar aquestes bestretes però és evident que l’oposició no el creu quan
assegura que fa pressió i que, des del primer dia, s’han reclamat i se reclamaran les bestretes en nom
d’aquest Consell de Mallorca i, si li ho permeten, se’n fa portaveu de la reivindicació que avui s’ha fet.
És un problema que han hagut d’abordar tres equips de govern diferents del Consell de Mallorca i tres
equips de govern diferents del Govern de les Illes Balears i encara no s’hi ha trobat una solució. L’actual
equip de govern ja fa un any que gestiona i només ha hagut de tractar amb un pressupost de la Comunitat
Autònoma i encara no han començat a parlar del segon pressupost. Per això diu que no és el moment de
pressionar.
El moment de fer-ho serà quan comenci a negociar el pressupost perquè tendrà més arguments quan
sàpiga per on van els comptes de la Comunitat Autònoma, cosa que passarà durant les properes setmanes
o mesos. Si aleshores veuen que el Govern de les Illes Balears no compleix, llavors sí serà el moment
d’aprovar una moció en aquest sentit i més dura si s’escau.
Tot i que no vol fer retrets, pensa que és molt útil recordar els debats que s’han fet al Ple del Consell de
Mallorca. Dia 14 de maig de 2013 es va debatre una moció del Grup Socialista que reclamava les
bestretes dels anys anteriors i l’equip de govern hi va votar en contra. En el Ple de juny de 2014 es va
tractar l’establiment d’un calendari per a la liquidació del deute i també s’hi va votar en contra.
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Per altra banda és cert que se va aprovar alguna moció com la d’11 de juliol de 2013 per tal de reclamar
l’establiment d’un calendari per pagar el deute o una altra en el mes de maig de 2013.
Això no obstant, no acaba d’entendre què motivava l’equip de govern anterior per votar a favor d’unes
mocions i en contra d’unes altres. Vol creure que valorava el moment dins el context de les negociacions
que tenien amb el Govern de les Illes Balears.
D’aquesta mateixa manera, pensa que ara no és el moment per aprovar una moció d’aquest tipus. No ho
és perquè encara que no s’han assegut per parlar del pressupost de l’any que ve de la Comunitat
Autònoma i no ho és perquè la Comunitat Autònoma encara no s’ha pogut asseure amb el Govern de
l’Estat per parlar del pressupost de l’any que ve, malgrat que reconeix que la reivindicació que planteja la
moció és justa i la comparteix.
Fa notar que mantenir aquesta postura no significa que se prioritzin interessos de partit –de cap partit ni
de la coalició de govern– perquè la veu dels mallorquins no la té un partit i ni tan sols una única
institució.
Assevera que primer vol veure els comptes de la Comunitat Autònoma, veure què es destina a Educació i
a Sanitat perquè els mallorquins són els beneficiats de segons quins serveis que dóna la Comunitat
Autònoma i vol parlar amb la Comunitat Autònoma per saber com resoldre el problema comptable del
Consell de Mallorca, sempre que no es retallin serveis als mallorquins.
Per concloure assenyala que s’ha reclamat que en 2017 es reconegui una part del deute de les bestretes,
però això ja ho estan reclamant des de l’any passat i no tenen cap objecció per continuar reclamant-ho
però insisteix a dir que ara no és el moment d’aprovar aquesta moció, sobretot en els termes en què està
plantejada, perquè el pressupost de l’any que ve no s’ha començat a redactar.

Sotmesa la proposta a votació, es rebutja per quinze vots a favor (PP, El Pi-Proposta per
les Illes i Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía), cap abstenció i desset vots en contra
(PSOE, MÉS per Mallorca i Podem Mallorca).
PUNT 29. MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP POPULAR DEL CONSELL DE
MALLORCA PER A LA MILLORA DEL FERM DE L’AUTOPISTA MA-1
PALMA-ANDRATX.
Es dóna compte de la següent moció:
Un dels elements fonamentals per a la seguretat de les carreteres és l'estat del ferm, un
asfalt desgastat o en males condicions pot suposar un perill per a la seguretat dels
vehicles que transiten per aquestes vies.
Recentment la DGT ha emès un informe en el qual es detallen 300 trams de carreteres
més perillosos d'Espanya, entre els quals s'inclouen quatre punts de les Illes Balears, un
d'ells el tram de la MA.-1 (kms 4,07 i 5,50) Palma-Andratx, a l'altura de Gènova i Sant
Agustí.
Entre altres aspectes que poden influir en la perillositat d'aquest tram, s'ha comprovat
que el ferm d'aquesta zona de l'Autopista de Ponent està totalment desgastat, amb les
terribles conseqüències que això provoca per a la seguretat viària. Aquesta via suporta
cada dia el trànsit de milers de vehicles, i que després d'aquest estiu presenta unes
deficiències en el ferm molt perilloses.
En aquesta via s’han fet inversions tant a la passada legislatura com a l’actual, no
obstant, és necessari que es prenguin mesures abans que comenci la tardor, i les
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possibles pluges, que farien d'aquesta una via molt menys segura del que ja és
actualment.
Per això, el grup de consellers del Partit Popular proposa el següent ,
ACORD
El Consell de Mallorca procedirà l’asfaltat dels trams d'autopista MA.-1 que actualment
presenten greus deficiències en el ferm, sobretot els trams compresos entre Porto Pi i la
sortida de Bendinat en direcció Andratx, i el tram entre la sortida de Palmanova fins a
sortida de Portals Nous.
El Sr. ROVIRA (PP) fa notar que l’autopista Ma-1 té un traçat complex i difícil, no és tan segura com
altres autopistes o autovies a causa dels pendents i les corbes que té. També cal considerar que, per bé que
s’hi han fet millores i s’ha asfaltat, el cert és que actualment manté una zona especialment perillosa (des
de Portopí fins a la sortida de Bendinat en direcció Andratx i des de Palmanova fins a la sortida de Portals
en direcció a Palma).
Observa que en el text de la moció es reconeixen les inversions i els treballs que s’hi fan durant la present
legislatura i recorda que també se’n varen fer durant l’anterior, però fa avinent que encara hi ha zones que
es troben en mal estat. Atès que no es pot accedir a totes les zones conflictives de la carretera, aquestes
van empitjorant progressivament.
Opina que està molt bé, el sistema que té el Consell de Mallorca per fer el manteniment ordinari de les
carreteres, però en alguns casos té dificultats a causa de la limitació pressupostària dels contractes i, a més
a més, un problema afegit: l’oposició no sap, evidentment, quins són els criteris en què es basa l’equip de
govern en el moment en què s’ha plantejat l’obra i s’ha signat el contracte (zones on s’ha de fer nova
inversió i zones on s’ha de fer només manteniment ordinari).
Fa una sèrie de consideracions sobre les dificultats que té per conèixer detalls concrets d’aquesta obra, ara
que el Grup Popular es troba a l’oposició. Reconeix una breu conversa, fora de la sala del Ple, amb la Sra.
Garrido (consellera executiva de Territori i Infraestructures) en què aquesta li ha dit que s’hi feia feina, en
la carretera esmentada, però no ha aclarit molt més.
Atès que són moltes, les carreteres que precisen d’una inversió en obres, fins i tot molt més complicades
que aquesta a dia d’avui, però és cert que l’autopista Palma-Andratx, durant l’estiu crida més l’atenció
que d’altres per l’enorme volum de vehicles que hi circulen i manté una zona, la que esmenta la moció,
que any rere any va empitjorant el seu estat.
Fa avinent que la moció té un caràcter positiu i que, per bé que en l’apartat d’exposició de motius ha
expressat una certa urgència, no han establert cap termini concret per a l’acord per no impedir per aquest
motiu no s’aprovi la moció.
Per acabar reitera que el seu Grup ho considera urgent i que seria desitjable fer-ho al més aviat possible.
El Sr. PONS (Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía) anuncia que el seu Grup votarà a favor de la moció.
El Sr. AMENGUAL (El Pi-Proposta per les Illes) indica que comparteix tot el que ha dit el Sr. Rovira
sobre la necessitat de fer obres de millora en l’esmentada carretera i anuncia que el seu Grup donarà
suport a la moció.
Opina que la seguretat a les carreteres és el més important i és clar que ha de ser una de les prioritats del
departament responsable d’aquesta gestió.
Comenta que tenia intenció d’esmentar la qüestió del termini, però considera que el Sr. Rovira ha donat
l’explicació adient.
Diu també que han revisat la pàgina web del Consell de Mallorca i fa notar que entre les properes
actuacions previstes no hi apareixen, les obres d’asfaltatge, raó per la qual entén que la moció és coherent.

125

Per aquesta raó el seu Grup la votarà a favor i demana a l’equip de govern que iniciï ja el procediment per
fer aquesta obra.
La Sra. GARRIDO (consellera executiva de Territori i Infraestructures) inicia la seva intervenció.
Agraeix el to de les intervencions que han fet els portaveus del Grup El Pi-Proposta per les Illes i del
Grup Popular.
Tot i això, fa avinent al Sr. Rovira (Grup Popular) que aquest to no és el que se’n desprèn de la moció que
presenta el seu Grup, atès que fa un esment especial a una notícia apareguda en els mitjans de
comunicació referida als tres trams de l’esmentada carretera, que ella va intentar explicar en aquell mateix
moment i que tot seguit reitera.
En l’esmentada notícia el tram de la Ma-1 Palma-Andratx va aparèixer com un indret destacat de punts
negres d’autopistes (no de carreteres, sinó únicament d’autopistes, raó per la qual només s’esmentaven
Eivissa i Mallorca, perquè Menorca no en té i no se li va computar cap tipus d’accident). La notícia
apareixia pel fet que precisament allà i enguany hi va haver un accident d’una al·lota que menava un
cotxe sense tenir el carnet de conduir, que havia pres drogues i alcohol i que anava a 197 km/h.
Ateses aquestes circumstàncies, fa notar al Sr. Rovira que ha de deixar que li digui que, tot i la desgràcia
que representa aquest accident, ha d’admetre que no existia cap tipus de responsabilitat pel que fa a l’estat
de la via. Quan el personal tècnic de la Guàrdia Civil va fer la recomposició de l’accident, el personal
adient del seu departament també hi va ser present i va plantejar que si hi havia algun problema atribuïble
a la via era evident que s’havia d’arreglar de manera immediata, però la resposta va ser que no era així,
que l’estat de la via no havia influït en res d’allò que havia succeït.
Assenyala que ho ha volgut manifestar ara al Sr. Rovira perquè, per bé que ell avui no ho ha retret
verbalment, el text de la moció –que és el text que queda reflectit en tota la documentació– sí que ho fa.
Li fa notar que s’ha de tenir molt d’esment amb allò que se diu. Observa que aquest estiu, malauradament,
s’han produït molts d’accidents i molts d’ells amb resultat de mort i en cap cas dels que han tengut com a
resultat morts o ferits greus no hi ha tengut res a veure l’estat de les carreteres.
Diu al Sr. Rovira que ell ho sap prou bé, no calen més explicacions, perquè ha ocupat el seu mateix
càrrec, durant l’anterior legislatura. Li recorda que va passar exactament el mateix i que ell defensava
exactament el mateix que avui demana ella: prudència, perquè no es pot crear alarma difonent la idea que
les nostres carreteres no es troben en bon estat, perquè no és certa.
Valora molt positivament la tasca que el seu Departament hi ha fet, des de molts d’anys enrere.
Reconeix que la Ma-1 és una autopista amb problemes i que en té un molt important: el tram PalmanovaPeguera, que el Govern de les Illes Balears va adjudicar directament al Consell de Mallorca per mitjà
d’una llei de pressuposts però que no se n’ha fet la recepció oficial en cap moment. Assenyala que les
obres s’han de fer i que ara s’ha aconseguit arribar a un acord amb l’empresa contractista que va fer
aquella autopista –quatre legislatures enrere– per aconseguir que s’arreglin les greus deficiències que té
en l’esmentat tram.
Puntualitza que aquestes obres no s’han iniciat perquè era la temporada estival i n’explica detalladament
els motius i totes les circumstàncies que s’han de considerar per emprendre-les. Assegura que, si tot va
bé, començaran en el proper mes de novembre. Adverteix que, tot i això, també hi haurà problemes de
retencions, per la gran quantitat de trànsit que suporta.
Pel que fa al tram concret a què se refereix el Sr. Rovira, informa que a dia d’avui s’estan redactant –i ja
estan pràcticament acabats– dos projectes distints: un referit al tronc i un altre per als ramals; des del punt
de vista tècnic, s’han plantejat dos projectes distints per al reforçament del terra ferm.
Torna a dir que, si tot va bé, en un termini de tres mesos se podran començar les obres. Tot i això, recorda
què passa amb l’aprovació del projecte i la licitació, que pot durar més temps, per bé que la intenció és
que l’obra estigui acabada abans de l’inici de la propera temporada estival.
Pel que fa al manteniment de la carretera, recorda que les obres dels eixos acaben els contractes a la
meitat de l’any que ve i que els serveis tècnics estan fent feina en els nous contractes. Indica al Sr. Rovira
que els criteris d’inversió, d’actuacions, de manteniment, d’explotació i de conservació són els mateixos
que regien quan ell estava al capdavant del departament i els marca el servei tècnic, com a coneixedor de
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l’estat de la carretera i de les seves característiques. I pel que fa al planejament de les actuacions previstes
li diu que és també el mateix que ell tenia: ni han afegit ni han retirat cap dels projectes.
Puntualitza que se fan les actuacions quan el projecte ho permet, no quan ho permet el pressupost, perquè
no van compassats.
Pel que fa al termini, diu que el poden posar, perquè pensen que en tres mesos se podran iniciar les obres.
Tot i això, exposa uns exemples de les situacions que poden sorgir pel fet que coincidiria en final d’any,
estat del pressupost, tenir ja o no tenir la llicència, etc. Reitera que poden posar tres mesos, com a termini,
o bé fer constar que les obres estiguin acabades abans de l’inici de la temporada estival de 2017, que és
l’opció que deixa més marge d’actuació.
Per a tota la resta, es mostra d’acord. Anuncia que votaran a favor de la moció.
El Sr. ROVIRA adverteix que el seu Grup no tenia cap intenció de mesclar, en la redacció de la moció,
els temes a què s’ha referit la Sra. Garrido; no hi ha cap al·lusió a l’accident ni a possibles
responsabilitats, i només parla de l’informe de la Direcció General de Trànsit perquè servia, per
fonamentar la moció, el fet que una administració com aquesta ratificàs allò que ja sabien: que els trams
esmentats són perillosos.
Reitera que en cap moment no s’han referit a l’esmentat accident. També diu que no ho farien, en el cas
de cap altre tipus d’accident perquè tot i que l’estat de la via hi tengués a veure, no considera que s’hagi
de recriminar ningú, des del punt de vista polític, atès que els recursos que tenen a l’abast no són infinits i
és evident que s’han de prioritzar les actuacions.
Observa que si ocorre un accident en un lloc que no s’ha prioritzat perquè tècnicament s’havia valorat que
n’hi havia uns altres més urgents, és una qüestió de mala sort, no una ocasió per exigir-ne
responsabilitats. Assegura que és aquest, el seu parer, precisament pel coneixement directe que en té.
Valora que s’hagi entès el sentit de la moció i la bona disposició demostrada per fer les obres. Pel que fa
al termini, diu que accepta qualsevol de les dues propostes que ha esmentat la Sra. Garrido, ho deixa a la
seva elecció.
Per acabar, agraeix a tots els grups la seva postura favorable a la moció.
La Sra. GARRIDO proposa que s’afegeixi a la redacció de la moció la referència al termini que
s’estableix, és a dir, la finalització de l’obra abans de la temporada estival 2017. Diu que d’aquesta forma
serà segur que hauran acabat les obres.

Sotmesa la proposta esmenada a votació, s’aprova per unanimitat.
PUNT 30. MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP POPULAR DEL CONSELL DE
MALLORCA SOBRE LA GESTIÓ DEL TEATRE PRINCIPAL.
Es dóna compte de la següent moció:
La Fundació del Teatre Principal de Palma, està regida per un patronat, que
darrerament, en lloc de ser un òrgan participatiu sembla un convidat de pedra davant les
decisions de l'equip de Govern.
Davant la manca d'informació del patronat els grups de l'oposició es troben amb
problemes greus per fer la seva feina de control.
Segons ha aparegut als mitjans de comunicació la direcció del Teatre pensa fer canvis
relacionats amb l'organigrama de personal, les competències i la dotació econòmica.
Un altre exemple d'aquesta situació poc transparent és el fet que s'hagi produït una
dimissió i encara ningú ha informat als membres del patronat. Ni tampoc s'ha informat
de l'elaboració d'un suposat reglament intern de confidencialitat.
127

En relació a la programació de la nova temporada, finalitza l'estiu i el grup popular
continua a l'espera de conèixer aquesta programació, o qualque detall.
Per això, el grup de consellers del Partit Popular proposa el següent ,
ACORD
El Ple del Consell de Mallorca instarà a la presidència del Patronat del Teatre Principal
que convoqui de forma urgent sessió d'aquest òrgan.
El Sr. ROTGER (PP) exposa que el Sr. President està salvat pels dos oracles que té. Un és el Sr. Font que
endevina els problemes que pot tenir la Sra. Soler i l’altre és el Sr. Jurado que prediu que el síndic de
comptes que no posarà cap objecció a una falta de concurrència pública en l’atorgament una subvenció
aprovada pel Consell de Mallorca relativa a la Universitat Oberta per Majors.
Fa notar, per altra banda, que avui a les 11:28 h s’ha convocat la Junta de Patrons del Teatre Principal i
això fa que aquesta moció decaigui atès que ja està convocada la reunió esmentada, a petició del Grup de
consellers de Partit Popular.
Avui s’ha rebut la convocatòria de la Junta de Patrons del Teatre Principal en l’ordre del dia de la qual es
contemplen els punts que se sol·licitaven en aquesta moció i que eren la programació i pressupost de la
temporada setembre 2016-2017 i procediments per cobrir les places vacants que s’ha produït durant els
mesos d’estiu.
En conseqüència, decauen els motius que sustentaven la moció perquè han estat acceptats per l’equip de
govern en convocar, amb anterioritat a la celebració d’aquest Ple, la Junta de Patrons del Teatre Principal
per al proper dia 13 i, per això, anuncia que el seu Grup retira la moció en haver-se donat compliment al
que s’hi demanava.

Es retira.
INTERPEL·LACIONS
El Sr. PRESIDENT anuncia un canvi en l’ordre del dia per tal de tractar primer el punt
núm. 32 ja que el punt núm. 31 interpel·la el Sr. Bonet qui ara mateix no és present a la
sala.
PUNT 32. INTERPEL·LACIÓ QUE PRESENTA LA SRA. CATALINA CIRER
ADROVER, A LA SRA. MARGALIDA PUIGSERVER SERVERA SOBRE
“SITUACIÓ DE LA LLISTA D’ESPERA DE DEPENDÈNCIA”.
Es dóna compte de la següent interpel·lació:
Catalina Cirer Adrover, com a consellera del Grup de Consellers del Partit Popular,
d’acord amb el que preveu l’art. 75 del Reglament Orgànic, formula per al proper Ple
ordinari al Hble. Sra. Da. Margalida Puigserver Servera, la següent
INTERPEL·LACIÓ:
Situació de la llista d’espera de dependència
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La Sra. CIRER (PP) exposa que és una interpel·lació amb relació a les llistes d’espera de les residències.
La causa de presentar aquesta interpel·lació han estat les declaracions de la presidenta de l’IMAS en una
entrevista concedida, dia 18 d’agost, a un diari local. Assegura que va llegir l’entrevista amb molt
d’interès i amb ganes de veure exactament què deia.
La primera cosa que la va sorprendre gratament era que s’hi plasmava un compromís per rebaixar les
llistes d’espera, un compromís que pensa que tots comparteixen, però continuant la lectura de l’entrevista,
la Sra. Puigserver deia literalment: “Creo que sí, que podemos. De momento han bajado de 1.500 a 1.016
que había a finales de julio.”
Si hagués dit que, de moment, havien reduït en 500 persones les llistes d’espera, hauria cregut que
realment hi havien fet una feinada ben feta i hauria pensat que hi havia una gran compenetració entre el
Govern de les Illes Balears i l’IMAS per haver aconseguit aquesta baixada.
Adverteix que quan llegeix qualsevol declaració d’algun membre de l’equip de govern del Consell de
Mallorca, del de l’Ajuntament de Palma o del Govern de les Illes Balears sempre les llegeix amb interès
perquè creu que allò que diuen són parts substancials de la seva feina i són declaracions acurades que
llavors poden ajudar l’oposició a fer la seva feina i, al mateix temps, a la ciutadania a qui van adreçades.
De fet, molts ciutadans estan expectants quan veuen segons quins tipus d’entrevistes, sobretot les que
xerren de temes importants per a les seves vides com són els serveis socials.
Ara bé, el que tenia clar era que el mes de juliol de 2015 el Partit Popular va deixar de governar aquesta
institució i aleshores la llista d’espera que hi havia no era de 1.500 persones i aquesta dada li va fer pensar
que passava qualque cosa.
Arran d’això, va recopilar informació i va consultar persones que li poguessin aportar dades al respecte i
resultà que només 6 dies després, dia 24 d’agost, el mateix diari que li havia fet l’entrevista a la Sra.
Puigserver ho va aclarir tot i, per tant, ja no va haver d’indagar més ni telefonar més persones.
Destaca que resulta estrany que el mateix diari que recull les declaracions, al cap d’uns dies les
desmenteixi. Així doncs, dia 24 d’agost aquest diari publicava: “El Consell vende una falsa reducción de
la lista de espera. Ha vendido una falsa reducción de la lista de personas mayores y dependientes que
esperan para poder acceder a una residencia de las que gestiona la institución directamente mediante
concierto.”
En aquest punt reitera que les declaracions de la Sra. Puigserver eren: “Han bajado de cerca de 1.500
personas. Han pasado a 1.016 a finales de julio.” Posteriorment es publicava: “La lista de espera era de
1.016 ancianos solo en Mallorca a 21 de julio de este año, según la Conselleria de Asuntos Sociales del
Govern, que admite que son muchas más de las que había en 2015 a la llegada de la izquierda al poder.
En concreto, fuentes oficiales señalan que ese momento eran unas 800 las personas mayores que
esperaban una plaza en Mallorca, cifra que se ha disparado hasta el millar.”
Quan va llegir aquesta informació, ja li va quadrar un poc més amb la situació que havia deixat l’anterior
equip de govern i, malgrat que se li varen aclarir algunes qüestions, per altra banda se li varen plantejar
algunes preguntes que són les que vol formular a través d’aquesta interpel·lació.
Vol saber de quina informació disposa la Sra. Puigserver, com a presidenta de l’IMAS, qui li passa la
informació, a quines llistes d’espera té accés i si està coordinada o no amb el Govern de les Illes Balears
perquè resulta que qui desmenteix la informació no és el periodista sinó fonts oficials de la Conselleria
d’Afers Socials del Govern de les Illes Balears.
També vol saber què volia aconseguir la Sra. Puigserver amb les declaracions, és a dir, si era un titular
que havia cercat o era una equivocació involuntària. Igualment li demana si desconeix la informació, o
sigui, si pren decisions basant-se en informació que desconeix o que és errònia o, tal vegada, la intenció
és enganyar i transmetre a l’oposició i a la ciutadania unes altres dades per tal de donar un bon titular.
Fa notar que tot el que ha exposat fins ara és una part de la interpel·lació i afegeix que, segons la seva
opinió, la gestió de les llistes d’espera és molt important i l’objectiu que marcava la Sra. Puigserver –que
el seu Grup comparteix– de reducció de les llistes d’espera és pel que han de fer feina.
Així doncs, una segona part de la interpel·lació aniria en aquest sentit. Al respecte manifesta que tenen
clars els motius que la Sra. Puigserver exposarà sobre perquè ha muntat aquest sistema de llistes d’espera,
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hi ha posat més valoradors i més programes individuals d’atenció (PIA) basant-se en què han aflorat una
sèrie de qüestions que el PP havia amagat en un calaix.
Tot i que aquest argument li pot servir d’excusa, el que li interessa saber al PP i també als ciutadans és
què pensen fer des de l’IMAS per reduir les llistes d’espera i si pensen més fer adequacions de places de
residències pròpies i també estaria bé saber en quin punt se troba el procés de rehabilitació del pavelló C
de la Llar dels Ancians.
Pels mitjans de comunicació ha sortit publicat que s’ha fet una adequació de l’espai de menjador de la
Llar dels Ancians però també volen saben com estan les obres del pavelló C, que són 60 places.
La Sra. Puigserver va rebutjar una adjudicació ja feta d’una planta i ho va fer perquè pensava que era
millor fer-ne la reforma completa. De no haver estat així, ara almanco ja tendria una planta feta.
Recorda que varen aconseguir que el govern del Sr. Bauzá concertàs aquestes 60 places i planteja si fan
comptes reformar altres pavellons, si tenen la certesa que el Govern de les Illes Balears concertarà les
noves places com va fer el govern del Sr. Bauzá amb les 60 places del pavelló C.
Igualment demana què pensen fer a la residència de la Bonanova i observa que moltes vegades en parlen
però de passada i al Sr. De Juan li ha sentit dir que pensa que hauria de ser un recurs sociosanitari i, per
això, vol saber si hi han fet gestions amb el Govern de les Illes Balears, ja que és evident que no ho pot
fer l’IMAS tot sol, per saber quantes places lliures hi ha a les residències privades i veure si el Govern de
les Illes Balears està disposat a fer una despesa econòmica per concertar aquestes places.
El que sí li consta és que el Govern de les Illes Balears està disposat a fer una despesa econòmica per a la
construcció de noves residències però no sap si fan comptes concertar noves places que puguin tenir
lliures les residències privades.
D’altra banda pregunta si planegen fer el mateix que Catalunya, i que a les Illes Balears va posar en
marxa el govern de la passada legislatura, que és la prestació vinculada a servei.
Demana també si pensa que potenciar l’ajuda a domicili reduirà el nombre de peticions de places
residencials i com sap la Sra. Puigserver que la gent no vol anar a una residència, potser han fet una
enquesta a les persones que estan en llista d’espera per oferir-los altres recursos alternatius i aquestes
persones han contestat majoritàriament que no volen anar a una residència, que estan en llista d’espera per
estar-hi i que volen un altre recurs si l’IMAS els ho proporciona.
És important parlar de totes aquestes qüestions, tenir-les més o manco clares però, sobretot, amb el sentit
de fer feina de manera conjunta i, per això, el Grup Popular se posa a disposició de la Sra. Puigserver per
ajudar en allò que sigui necessari tot i que sap que, de vegades, com el Sr. Pastor advertia, les propostes
de l’oposició eren mal interpretades i no hi fan cas. Dit això, assegura que la mà del PP està estesa per
col·laborar, si ho creuen oportú.
La Sra. PUIGSERVER (consellera executiva de Benestar i Drets Socials) assenyala que, en primer lloc,
ha d’aclarir que l’entrevista publicada en el Diario de Mallorca era una entrevista de balanç del primer
any de govern.
Puntualitza que, segurament, en aquell moment (l’entrevista la varen fer dia 15 d’agost, dia festiu, a
Algaida) o no se va expressar bé o no varen interpretar bé les dades que va donar.
Assevera que a l’IMAS tenen molt clar que actualment a Mallorca hi ha 1.016 persones que estan
esperant una plaça residencial i que una prioritat de l’equip de govern és fer feina per reduir la llista
d’espera.
En una pregunta la Sra. Cirer li demana si estan coordinats amb la Conselleria de Serveis Socials i
Cooperació i li respon que sí hi estan des del primer moment. L’IMAS forma part de la conferència
sectorial i del consorci, per la qual cosa mantenen reunions periòdiques i s’han assegut amb el Govern de
les Illes Balears tant ella com el Sr. De Juan i el president del Consell de Mallorca.
Amb el Govern de les Illes Balears fan feina per reduir, conjuntament, aquesta llista d’espera i, de fet, els
esforços van encaminats a reduir-la considerablement, que és un dels seus objectius.
El que va expressar en l’entrevista era que s’havien marcat reduir la llista d’espera un 50% i que, amb les
accions que ja s’estan fent tant des del Govern de les Illes Balears com des de l’IMAS, poden arribar a
reduir la llista en 500 persones.
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La CAIB ja ha anunciat que concertarà amb ajuntaments i amb residències privades més de 200 places i,
per part de l’IMAS i en resposta a una altra pregunta, ja se va explicar el projecte de la Llar dels Ancians
que ja està licitat, les obres començaran aviat i els mantendran informats al respecte.
També hi ha un projecte a la residència de la Bonanova però encara s’està negociant amb el conseller
executiu d’Economia i Hisenda per veure com se pot encaixar en els pròxims pressuposts. Això no
obstant, la realitat és que ja existeix un projecte per a la creació de 60 noves places, unes de les quals
seran per a tema sociosanitari que ja està emparaulat amb Salut i ja hi ha 10 places que funcionen molt bé
a la residència de Felanitx.
S’ha reunit amb el Govern de les Illes Balears també per parlar de la construcció de dues noves
residències que suposarien 240 noves places més i, si se sumen totes aquestes places, dóna un total que
pot arribar a superar les 500 places i reitera que va dir en l’entrevista que aquest era el seu objectiu.
Reitera que tenen clar que la llista d’espera a Mallorca és de 1.016 persones i, en el conjunt de les Illes
Balears, el nombre ascendeix a gairebé 1.500 i tal vegada el diari va errar amb aquesta informació.
L’objectiu de l’equip de govern és clar a l’hora de reduir les llistes d’espera i, des de l’IMAS, estan
treballant amb diferents projectes. El del menjador de la Llar dels Ancians és per apropar als usuaris els
usos i la relació amb els especialistes que els atenen i que tot estigui agrupat en un mateix lloc.
La Sra. CIRER adverteix que li sembla que van a un altre ritme perquè la Sra. Puigserver inclou les
residències noves donant per fet que estaran acabades aquesta legislatura, encara que creu que faran més
via les residències de la Sra. Santiago que la reforma del pavelló C del Sr. De Juan, atès que les
residències ja estan en marxa mentre que el Sr. De Juan va anunciar que fins a finals de legislatura no
creia possible posar en marxa les 60 places del pavelló C.
A part de les places pròpies, hi ha una feina a fer en concertació de serveis. Han parlat molt de potenciar
l’ajuda a domicili però no sap de quina manera. La Sra. Santiago ha fet una aportació important per a
l’ajuda a domicili (dirigida a la gent de grau 1) però això no reduirà les llistes d’espera en la qual estan
persones de grau 3 de dependència. En conseqüència s’ha de mirar de quina manera casen una dinàmica
amb l’altra.
El que ha observat que és que l’IMAS va fent passes en temes de la seva competència i, per altra banda, la
consellera Santiago va fent uns altres plans referents a les seves competències i no sap si les places de la
Sra. Santiago s’inclouran en el conveni que gestiona l’IMAS o si seran places de residència que seran del
Govern de les Illes Balears però, sigui com sigui, aquesta gestió s’ha de fer amb posterioritat.
La primera cosa que vol saber a través d’aquesta interpel·lació és la informació, tot matisant que és
important que a la gent li arribi informació encertada ja que, per a les persones que estan en llista
d’espera, just estar una setmana sense assistència és un drama.
Aleshores, cal ser conscient que les xifres no se poden manejar alegrement perquè 800 o 1.000 persones
són moltes persones i aquestes persones han de trobar una solució al seu problema ja sigui mitjançant una
plaça residencial o una alternativa a aquesta plaça residencial.
Pensa que l’equip de govern té una certa fòbia a les interconnexions entre l’oferta pública i la privada
però és important que hi sigui perquè se pot parlar amb les residències privades, que ja estan fetes i en
funcionament, per ocupar places que tenguin buides i arribar-hi a un concert, encara que sigui temporal,
fins que estiguin adequades les places dels centres propis tant del Consell de Mallorca com els que pugui
fer el Govern de les Illes Balears.
Dubta de les declaracions de la Sra. Puigserver encara que voldria equivocar-se i que, aquestes
declaracions tan errades pel que fa a les xifres, en fer el balanç dels 4 anys de gestió fossin encertades
quant a la consecució d’objectius, és a dir, que obviaria unes declaracions errades si el resultat final del
balanç és l’acompliment dels objectius però, de moment, sembla que les passes se fan molt a poc a poc.
La Sra. PUIGSERVER reitera que ja hi ha un compromís per part del Govern de les Illes Balears per
concertar les places.
A continuació explica que el SAD, el nou servei d’ajuda a domicili, és un projecte pilot que s’està
desenvolupant en 14 municipis i és un projecte per afrontar les necessitats de persones de grau 3 amb la
finalitat de donar més facilitats amb més hores de suport i acompanyament, que hi hagi més especialistes
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que facin feina amb aquestes persones perquè a ca seva puguin tenir els mateixos serveis que tendrien en
un entorn residencial.
Poder donar aquests mateixos serveis al domicili de les persones usuàries és una demanda que han
transmès tant els treballadors socials com els regidors de Serveis Socials dels diferents municipis, que són
els encarregats d’atendre directament les persones que van als Serveis Socials dels municipis a sol·licitar
una ajuda per dependència.
Confirma que a l’IMAS li preocupa la xifra de 1.016 persones i reconeix que hi ha hagut un augment
però, si bé a la Sra. Cirer li ha preocupat el titular, a ella li preocupa la lletra petita també. El que li
preocupa realment és que el servei de Dependència, en començar la legislatura, va trobar als calaixos
centenars de sol·licituds amb un simple segell de registre d’entrada, sol·licituds que el govern del PP va
amagar per no engreixar les llistes d’espera.

PUNT 31. INTERPEL·LACIÓ QUE PRESENTA EL SR. ANTONI PASTOR
CABRER AL SR. COSME BONET SOBRE “SITUACIÓ ACTUAL DEL
TURISME A MALLORCA”.
Es dóna compte de la següent interpel·lació:
Antoni Pastor Cabrer, portaveu del GRUP EL PI – PROPOSTA PER LES ILLES
BALEARS, segons contempla l’article 75 del R.O.C. vigent, formula per al proper Ple
Ordinari la següent INTERPEL·LACIÓ al Conseller d’Economia i Hisenda, Sr. Cosme
Bonet
Situació actual del turisme a Mallorca.
El Sr. PASTOR (El Pi-Proposta per les Illes) inicia la seva intervenció.
Fa referència a la moció que ha presentat en el Ple d’avui el Grup Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía
per demanar la creació d’una comissió de seguiment de les mocions que aprova el Ple del Consell de
Mallorca.
En conseqüència, pensa que el Sr. Bonet, com a conseller executiu d’Economia i Hisenda, en farà una
pinzellada, del que podria ser aquesta comissió, i que hi posarà imaginació, pensarà que aquesta comissió
ja està creada i que ell acudeix a explicar què ha fet, durant aquest any, referit a una moció que va aprovar
el Ple per una gran majoria, per bé que a dia d’avui no en tenim cap notícia ni una.
Fa notar que, valorant les intervencions del Sr. Bonet, no sap ben bé si és el moment, o si ho fa per
lleialtat institucional, o per no crear un conflicte amb els seus socis de govern. El cas és que el Ple va
adoptar un acord prou clar i contundent, raó per la qual a dia d’avui, un any després, ja s’haurien d’haver
rebut notícies sobre la situació d’aquest traspàs de competències.
A continuació demana informació sobre les inversions de l’impost turístic: la quantia econòmica que
percebrà el Consell de Mallorca, quines inversions repercutiran en la ciutadania de Mallorca, quines són
les seves prioritats, com pensen gestionar-lo, etc.
Observa que avui han llegit en premsa que el Govern balear ha promès a Podemos que regularà el lloguer
turístic abans de la temporada turística 2017. Vol saber què en pensa d’aquest tema, no el Sr. Bonet com a
conseller executiu d’Economia i Hisenda, sinó l’equip de govern del Consell de Mallorca, i també de la
saturació turística a què s’ha arribat aquest estiu a Mallorca.
Fa referència a unes declaracions del Sr. David Abril, com a membre del Parlament de les Illes Balears,
referides a mesures de control d’entrada de turistes en els aeroports. Atès que en desconeix les intencions
i el detall de les característiques que se determinaran, en demana informació.
Vol saber quin és el seu parer, sobre aquestes declaracions i sobre la situació que s’ha generat, com a
conseller del Consell de Mallorca, per saber si finalment aquesta institució ha de rebre o no les
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competències en matèria de Turisme. Li recorda les seves pròpies declaracions a la premsa en les quals
afirmava que “el Govern balear haurà de consensuar amb el Consell de Mallorca totes aquelles mesures
urbanístiques que vulgui prendre i que ens afectin”.
Fa notar que si el Consell de Mallorca tengués les competències en matèria d’Ordenació Turística
segurament s’evitarien algun disgust, pel fet que ja seria aquesta institució qui regulàs determinats
aspectes, que resulten molt atractius per al Govern balear. Fa avinent, en aquest sentit, que al Govern
balear li agrada molt intervenir en l’àmbit de l’urbanisme, i que ho fa per mitjà de la Conselleria de
Cultura en unes ocasions i de la Conselleria de Turisme en unes altres, però sempre acaba fent el mateix:
urbanisme, que és una competència pròpia del Consell de Mallorca.
Finalment reitera la petició d’informació i retreu al Sr. Bonet no haver-la rebuda directament, per
iniciativa seva, després de no haver fructificat l’acord del Ple adoptat fa un any. Li retreu sobretot el fet de
no haver informat sobre les dificultats que ha tengut durant aquest any, ni sobre les circumstàncies i els
motius que envolten el fet que el Consell de Mallorca no tengui encara les esmentades competències
turístiques.
El Sr. BONET (conseller executiu d’Economia i Hisenda) intervé tot seguit.
En primer lloc, demana disculpes pel fet de no ser present a la Sala de Plens, per motius justificats, en el
moment d’haver d’iniciar-se el debat d’aquest punt i, consegüentment, haver-ne alterat l’ordre.
Fa notar al Sr. Pastor que allò que li presenta és una interpel·lació sobre la situació del turisme a
Mallorca, i que ho fa des del punt de vista de la situació del Consell de Mallorca amb relació al turisme.
Li fa avinent que li respondrà punt per punt i que s’estendrà més sobre el darrer aspecte, referit al debat
que s’ha generat sobre la necessitat de prendre mesures per resoldre la situació de saturació que s’ha
produït aquest estiu a Mallorca.
Pel que fa al traspàs de competències, és cert que no s’han fet les passes que hauria desitjat el Consell de
Mallorca. Si no s’ha informat, és perquè no tenen gaire cosa per informar, més enllà de la feina que s’ha
fet conjuntament amb representants de la Conselleria de Turisme del Govern de les Illes Balears respecte
a allò que se podria rebre i com se podrien organitzar les competències de Promoció Turística per a l’any
2017.
Opina que no arriben tard, atès que la primera intenció era rebre-les durant l’any 2016 i després se va
posposar a l’any 2017.
Torna a dir que hi han fet feina, per bé que aquest traspàs de competències no dependrà només de la
voluntat o de la feina o de les negociacions que faci el Consell de Mallorca amb la Conselleria de Turisme
del Govern balear, sinó que també hi intervé el Consell de Menorca, que no les té, el Consell de
Formentera, que no les té tampoc, i el Consell d’Eivissa, que sí que les té, però desitja una revisió de les
condicions en què se li varen transferir perquè no les pot assumir si les condicions se mantenen
invariables.
Assenyala que, realment, la principal dificultat que existeix és l’aspecte econòmic.
Creu que la comissió mixta se podrà constituir aviat, però reconeix que no s’ha avançat més. En canvi, sí
que s’ha avançat en la feina que ha fet el Consell de Mallorca, que consisteix a preparar aquesta institució
per exercir de forma efectiva les competències de Promoció Turística, és a dir, preparar un organisme, la
Fundació Mallorca Turisme per exercir aquestes funcions d’acord a l’objectiu que va tenir la seva creació.
Informa que s’han creat també una sèrie de programes del mateix departament, per mitjà del Servei de
Turisme, Promoció Econòmica i Artesania, que complementaran la feina que s’ha de fer en matèria de
Promoció Turística.
A més a més, s’han creat unes línies de subvenció econòmica, de suport als ajuntaments i a la iniciativa
privada. També han començat a fer feina amb empreses privades, en projectes d’ecomàrqueting,
iniciatives que poden dur endavant en funció de la competència actual de la institució en matèria
d’informació turística, però també en la creació de producte turístic, com a promoció econòmica i com a
suport al desenvolupament econòmic local.
Torna a destacar que s’han posat les bases adequades per tal que quan la institució rebi les competències
en matèria de Promoció Turística el motor ja estigui en marxa, que no els trobi desprevinguts.
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Quant a l’impost turístic, fa notar que el Consell de Mallorca ha participat en la constitució de la
Comissió de l’Impuls del Turisme Sostenible. Aquesta participació va consistir a crear l’esmentada
comissió durant el passat mes de juliol, va informar al Consell Executiu de la institució i aquest va
demanar als diversos departaments que comencin a treballar en els projectes amb vista a presentar-los en
el moment en què el Govern balear obri aquesta possibilitat.
Fa notar que no hi ha molt més a dir, i que s’ha d’entendre que aquest impost s’ha començat a cobrar
durant la present temporada turística; no s’ha fet cap passa més que la constitució de la comissió a la qual
s’ha referit, i en la que participa el Consell de Mallorca.
Pel que fa al lloguer vacacional, diu que reitera el mateix que ja va manifestar als mitjans de comunicació:
que és una reivindicació d’un instrument territorial, el pla d’intervenció en els àmbits turístics (PIAT), la
redacció del qual encomana la Llei turística al Consell de Mallorca. El reivindica, perquè és el gran
instrument que ha de permetre incidir en la regulació del lloguer vacacional i fa una sèrie d’observacions
concretes per demostrar que s’hi ha fet feina i que aquesta serà efectiva. Pensa que aviat podran tenir una
proposta concreta.
Sobre l’actual situació turística a Mallorca considera que no cal que en segueixi parlant, perquè la seva
opinió ja és prou coneguda, atès que va tenir ocasió de manifestar-la a la premsa. Ja ho va manifestar, que
s’ha de ser prudent a l’hora de fer determinades manifestacions sobre allò que és el motor econòmic de
Mallorca, el turisme, per bé que prudència no significa negar la realitat, que és aquesta sensació de
saturació que ha tengut la gent de Mallorca.
Tot i això, s’ha de contrastar i analitzar amb dades concretes, de forma seriosa, pel fet que s’ha viscut en
algunes zones de Mallorca, no pertot arreu. Segurament s’arribarà a la conclusió que el nostre model
turístic necessita millorar, eliminar algunes coses negatives que existeixen, com ara l’oferta de lloguer
vacacional irregular.
Recorda quina és, actualment, la situació del Consell de Mallorca pel que fa aquestes qüestions: té
competència en Informació Turística, en Urbanisme i Territori i està en constant contacte amb la
Conselleria de Turisme del Govern balear per donar solucions a aquest tipus de qüestions, i també per
avançar en les gestions del traspàs de la resta de competències i per participar dels projectes que s’hauran
d’aprovar en la comissió esmentada, com ara el PIAT.
Finalment diu al Sr. Pastor que considera que ha respost adequadament les seves preguntes i que, si
considera que no és així, disposa encara d’un nou torn per fer-ho.
El Sr. PASTOR observa que, tot i que el Sr. Bonet no ho ha dit amb les mateixes paraules, ell ha
interpretat dues coses, que indica tot seguit.
En primer lloc, del comentari referit a què s’ha de ser prudent, quan es fan afirmacions referides al
turisme, el principal motor econòmic de Mallorca, ell ha interpretat que opina que el Sr. David Abril és un
imprudent per haver fet les declaracions que va fer als mitjans de comunicació. En aquest sentit, diu que
ell pensa el mateix; està d’acord en la necessitat d’actuar amb prudència, però no de disparar contra allò
que és el motor de la principal indústria, la que crea més llocs de feina a Mallorca.
En segon lloc, pel que fa a les competències pendents de rebre en matèria de Turisme, diu que de les
explicacions que ha donat el Sr. Bonet ell ha interpretat que durant un any no s’ha aconseguit avançar
absolutament res, tot i les reunions, les propostes i les trobades diverses que s’han fet. Fa notar que es
troben molt enrere, considerant el procediment necessari per dur endavant aquest tipus de gestió. Fa una
sèrie d’observacions específiques en aquest sentit per fer notar que és segur, que durant la propera
temporada el Consell de Mallorca no tendrà tampoc les competències en Promoció Turística ni en
Ordenació Turística.
Fa avinent que el Grup insistirà, en la seva petició, perquè no se conforma en aconseguir només les
competències en matèria de Promoció Turística; considera que la institució ha de ser més ambiciosa i ha
de tenir també les d’Ordenació Turística.
També fa notar que els arguments que ha exposat el Sr. Bonet ja són prou coneguts, fa molts d’anys que
s’expressen els desitjos d’aconseguir una temporada turística més llarga, un turisme de qualitat i una bona
economia. També observa que en els darrers anys s’ha apostat per la qualitat, i en fa una sèrie
d’observacions. Diu que suposa que també s’apostarà per la qualitat, quan se reguli el lloguer turístic.
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Comenta al Sr. Bonet que ja és hora que se’ls pressioni, perquè a dia d’avui el Consell de Mallorca no té
molta repercussió en els mitjans de comunicació i aquest fet els permet estar molt còmodes.
Reitera els retrets que ha expressat en la seva intervenció anterior, per fer notar que ja és hora d’actuar per
tal que se pugui dur endavant l’acord que va adoptar el Consell de Mallorca fa un any en aquest sentit.
Aprofita per demanar al Sr. Bonet si considera que allò que se va aprovar en aquest sentit en el Ple de dia
10 de setembre de 2015 era correcte o potser va ser una equivocació.
Vol saber si opina que ara ha canviat la situació i no és el moment de complir allò que se va aprovar, o si
han descobert que la CAIB no està preparada des del punt de vista econòmic per poder fer aquest traspàs
de competències.
Insisteix a demanar si durant el darrer any han sorgit situacions noves que obliguin a variar l’acord inicial.
Diu que, si el Sr. Bonet manté el seu criteri, és clar que l’obliga a dir-li, com a mínim, que està fracassant,
sobre aquesta qüestió, tot i reconèixer que no és fàcil la seva comesa, perquè presenta moltes dificultats.
Tot i això, pensa que en un termini d’un any es poden fer moltes coses i en posa uns exemples, un dels
quals és la constitució de la comissió mixta que és la que hauria de discutir les condicions del traspàs de
les competències.
Fa notar que de totes les reunions de partit, de pactes, etc. a què s’ha referit el Sr. Bonet no se’n pot tenir
constància, el seu Grup polític no pot saber de què s’ha parlat ni on s’ha pressionat.
Insisteix a dir que el Consell de Mallorca hauria de ser més reivindicatiu, que reclami allò que considera
que és seu, però la lleialtat institucional –que ha d’existir i que el seu Grup també defensa– no pot estar
per damunt dels interessos de la gent de Mallorca. Adverteix que el Sr. Bonet ja ho ha fet una vegada, i
demana que no es converteixi en un costum, perquè no convé a ningú.
El Sr. BONET respon al Sr. Pastor que ell no interpreta, ni bé ni malament, les afirmacions del Sr. Abril,
perquè aquest és ben lliure de dir el que consideri oportú.
Indica que el que sí que s’ha de discutir és allò positiu o negatiu que hagi pogut deixar a Mallorca la
temporada turística d’enguany. Dóna les dades que se’n tenen actualment i en fa les observacions
oportunes. Fa notar que les xifres indiquen que la temporada turística ha estat bona: 8,7 milions de turistes
que han visitat les Illes Balears, fins al mes de juliol de 2016, que representa un 12,6% més que l’any
2015 i 2,7 milions només el mes de juliol; d’aquests, l’1,8% correspon a Mallorca, la qual cosa significa
un increment d’un 9,5% respecte a l’any 2015. Són 151.000 visitants més, segons l’Institut Balear
d’Estadística, i aquesta és una xifra que demostra que la temporada ha estat bona i ha de convidar a
l’optimisme pel que fa a l’economia de Mallorca.
Indica que el 70% dels visitants han optat per allotjar-se en hotels, per bé que el debat es centri en el
lloguer vacacional. Pel que fa al lloguer d’apartaments, ha passat de 346.000 el juliol de 2011 a 498.000
el juliol de 2015; és cert, que augmenta aquesta oferta.
En el mes de juliol de 2016 els turistes havien deixat 7,2 M€ de guanys, a les Illes Balears, durant tot
l’any, la qual cosa representa un increment de l’11,4% respecte a l’any passat; són dades positives.
Les Illes Balears lideren l’ocupació hotelera d’apartaments i de turisme rural en tot l’Estat espanyol,
segons l’Institut Nacional d’Estadística. És evident, l’efecte que té en l’ocupació laboral, que augmenta en
un 5,7% els afiliats a la Seguretat Social; l’atur es redueix en un 15% en el mes d’agost de 2016, respecte
a 2015 i creix la contractació indefinida. Es tracta de notícies positives que ens deixa aquesta temporada
turística, tot i que no s’ha resolt la situació dels contractes precaris.
A més a més, s’han creat més empreses i s’ha retornat als nivells de l’any 2008, en aquest sentit.
Una altra notícia positiva és la referida a l’IMSERSO. Recorda que la contractació de l’any passat va
perjudicar la temporada mitjana i baixa de la nostra comunitat autònoma, mentre que els viatges
d’enguany s’han normalitzat i arribaran a partir del proper mes d’octubre (més de 250.000 turistes),
persones majors que beneficiaran més de 30 hotels de Mallorca.
Pel que fa a l’ocupació dels agroturismes, és del 96% durant tota la temporada alta, un percentatge similar
al de 2015.

135

Fa notar també que enguany serà una realitat l’allargament de la temporada turística, perquè considera
que és una notícia positiva; es parla del millor setembre de la història i d’un hivern rècord en visitants,
amb tot el que representa: pròrroga del tancament dels hotels, pròrroga de contractes laborals, etc.
Posa més exemples concrets per demostrar que creix la rendibilitat de tot el sector turístic, segons les
dades de l’Institut Nacional d’Estadística i reitera els aspectes positius per a la societat mallorquina que
ha esmentat durant la seva intervenció.
Quant als aspectes negatius, reconeix que és evident que n’hi ha hagut, i s’han convertit en motiu de debat
social a causa de la gran quantitat de queixes que han generat. Tot seguit en posa uns exemples, com ara
el volum exagerat de visites a la platja d’Es Trenc, a Formentor, etc.
Assenyala que l’oferta legal d’apartaments turístics s’ha vist perjudicada per l’oferta fora de regulació, i
aquest és el gran problema que s’haurà d’afrontar durant aquest curs polític. Observa que l’estimació en
aquest sentit és que els apartaments legals haurien perdut un 3% de les reserves a causa d’aquesta oferta
il·legal.
Indica que, globalment, a Mallorca l’ocupació dels apartaments turístics se situa en torn al 90,6% i fa una
sèrie de consideracions relacionades amb aquest fet.
També ha estat un problema la presència d’una gran quantitat de vehicles (un augment de l’11% durant el
passat mes d’agost).
Certament, l’èxit de major afluència de turistes genera una gran pressió sobre el territori i obre el debat
sobre la capacitat de càrrega que suporta Mallorca. Tot i això, fa notar que mentre unes persones es
mostren dràstiques amb les solucions que donen i amb les reflexions que fan, ell com a conseller és més
prudent i diu que aquest tema requereix un estudi molt acurat.
A continuació aporta les dades que consten a l’oficina d’informació turística del Consell de Mallorca a
l’aeroport de Palma sobre la quantitat de persones que hi acudeixen per demanar informació. Indica que
de 2013 a 2016 s’ha incrementat en un 24% i en fa la valoració oportuna, que considera molt positiva, a
partir de la comparança entre períodes diversos.
Reitera que la temporada ha estat bona tot i que s’ha d’admetre que Mallorca és una destinació refugi,
atès que un 5% dels turistes que han vengut se poden considerar provinents d’altres destinacions, com ara
Turquia, Egipte o Tunísia, països que no remunten les crisis que han patit.
Diu que podem concloure que l’impost de turisme sostenible no ha tengut cap efecte negatiu sobre el
nostre turisme i pensa que s’ha d’aprofitar aquesta oportunitat per treballar a favor d’un millor model
turístic.
Certament, pensen en allargar la temporada turística per mitjà de nous productes i el Consell de Mallorca
ja hi fa feina, dóna suport a iniciatives en aquest sentit i regula l’oferta d’allotjament per aconseguir-ne el
model adequat.
Reitera la feina que fa la institució des del punt de vista territorial.
Quant a les noves competències que ha de rebre el Consell de Mallorca opina que en el mes de setembre
de l’any passat varen marcar la línia correcta. Es mostra convençut que era el moment adequat per fer-ho,
i que també ho és ara. Diu que és evident, que no està satisfet de com ha anat fins ara aquest procés, però
fa notar que ell no pot fer la feina ni pot posar-hi la voluntat que correspon a altres persones; no pot
controlar el que fa el Govern balear o allò que puguin fer els altres consells insulars.
És obvi que el president del Consell de Mallorca pot pressionar en les conferències de presidents dels
consells insulars, en poden parlar, poden fer públic el seu malestar, etc., però pensa que no serveix de res i
que l’únic important és la negociació.
Reitera que, mentrestant, el seu Departament va fent feina, té presència en els debats que es fan sobre
turisme, dóna suport a la iniciativa privada i a la iniciativa dels ajuntaments en matèria de turisme perquè
vol tenir una veu cada vegada més forta en aquesta matèria com a Consell de Mallorca, i és clar que la
tendrà si té les competències en Promoció Turística i encara més si les té en Ordenació Turística, però
sobretot la tendrà si té la capacitat de demostrar que és capaç de tenir una línia de feina respecte a la
marca Mallorca i demostrar –amb la limitació de competències que té o amb les competències
transferides– capacitat per impulsar el model turístic que vol aconseguir: allargar la temporada, un
turisme de qualitat, productes turístics més sostenibles, un turisme responsable, etc.
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Pel que fa a la competència concreta de Ordenació Turística assegura que l’han demanada, i varen
informar que l’introduirien en la propera conferència política perquè l’actual equip de govern de la
institució opina que exerciria millor la gestió de l’ordenació turística a Mallorca que el Govern balear,
perquè la podrien relacionar amb la que ja fa en matèria d’ordenació territorial i urbanisme.
Afirma que la institució està més que capacitada per rebre aquesta competència, com ho està també per
rebre la de Promoció Turística.
Fa avinent que hi podria haver un gran debat en torn a com se va decidir la distribució de competències en
l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears i sobre com s’han de gestionar les diverses competències en
matèria de turisme, però aquest no és el motiu d’aquesta intervenció, no ens trobam en un procés de
reforma d’aquest estatut.
Reitera el seu convenciment en el sentit que la institució està sobradament preparada per rebre ambdues
competències.
Per acabar informa que en el Consell Executiu d’ahir ja varen prendre una determinació en el sentit que,
si la Comissió Mixta no se constitueix a iniciativa del Govern balear, se constituirà a iniciativa del
Consell de Mallorca.

PREGUNTES
PUNT 33. PREGUNTA QUE FORMULA LA SRA. CATALINA SERRA
GARCIAS AL SR. JERSÚS JURADO SEGUÍ (ASSOCIACIONS PERSONES
MAJORS).
Es dóna compte de la següent pregunta:
Con mucho pesar veíamos que en el pasado comité ejecutivo de 10-08-2016 varias
asociaciones de mayores perdían el derecho a cobrar la subvención destinada a fomentar
el asociacionismo.
No cree Sr. Jurado, que a pesar de que el Consell tiene la fuerza legal para reclamar las
subvenciones no justificadas a las asociaciones de Mayores, la perdida de dicha
subvención se debe a que en muchos casos no se les ayuda lo suficiente y se lían con el
papeleo.
PREGUNTA
Cree Sr Jurado, que desde su equipo se está trabajando con la eficacia y suficiencia para
que las asociaciones de personas mayores puedan desarrollar sus actividades.

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) li respon que no, no ho creu.
A continuació fa constar que el personal del departament treballa de forma totalment i absolutament
eficient, encara que sempre és possible incrementar l’eficiència perquè sempre hi ha marge per millorar
qualsevol cosa.
Com ja s’ha explicat en més d’una ocasió, el personal que se dedica a les tasques d’assessorament a les
diferents associacions de tercera edat que demanen ajudes empra una mitjana de 60 minuts amb cada
associació durant el tràmit de complimentar les sol·licituds ja que els expliquen, detalladament, com han
de presentar les coses.
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Llavors, a l’hora de justificar les ajudes, la mitjana augmenta fins als 90 minuts. És a dir, que en total
estan parlant d’una mitjana d’una hora i mitja per associació.
La gran majoria d’associacions justifiquen gairebé tota la subvenció que han rebut i, de fet, moltes
vegades només queden sense justificar un parell de centenars d’euros perquè no s’ha pogut acreditar
documentalment una activitat concreta.
Reitera que, evidentment, es podria millorar el servei fins a aconseguir que se justificàs el 100% de totes
les subvencions però no se pot imputar cap culpa al departament dient que se presta un servei deficient
perquè pensa que això és faltar a la veritat.
Li sap greu que la Sra. Serra tengui aquesta opinió però no pot fer altra cosa que defensar la feina que fa
el departament, una feina adequada encara que millorable i, de fet, el Consell de Mallorca treballa per
donar una millor atenció en tots els àmbits i, en aquest cas concret, s’està fent una feina fantàstica
intentant que se pugui justificar la major quantitat possible de la quantia que se subvenciona a les
associacions.

PUNT 34. PREGUNTA QUE FORMULA LA SRA. FRANCISCA MORA VENY
AL SR. JOAN FONT (CONVOCATÒRIA AJUTS SOSTENIBLES).
Es dóna compte de la següent pregunta:
El mes d’agost els ajuntaments han rebut la convocatòria d’ajuts sostenibles que
provenen del superàvit. El termini per a la presentació dels projectes acaba a finals de
setembre i és impossible presentar projectes en termini que necessiten estudis previs,
com per exemple, l’estudi de les fuites d’aigua d’un municipi. Aquest fet preocupa a
molts municipis.
Seria possible ampliar o prorrogar un mes més el termini de presentació de projectes per
tal que els municipis tenguin el temps suficient per preparar els projectes?
La Sra. MORA (El Pi-Proposta per les Illes) formula la pregunta en els seus termes.
El Sr. FONT (conseller executiu de Desenvolupament Local) contesta que aquest Pla Especial es va
aprovar dia 14 de juliol.
A principis del mes de juliol, el Consell de Mallorca va convocar tots els batles per explicar-los en què
consistia el Pla Especial i quins n’eren els terminis així com les dificultats que hi hauria per la
impossibilitat material d’allargar els terminis.
Per tant, des de principis de juliol, tots els ajuntaments saben exactament com ha de ser el Pla Especial i, a
més a més, ell mateix va insistir vàries vegades en la necessitat d’agilitar els tràmits perquè seria
impossible modificar-ne els terminis.
De fet, és impossible fer-ho i l’única cosa que se podria fer, mitjançant el corresponent acord de Ple amb
el procés que comporta, seria llevar un mes del termini d’execució per afegir-lo al termini de presentació
de projectes, encara que així no creu que solucionàs res sinó que, fins i tot, podria empitjorar la cosa.
Consegüentment, cal que tots hi facin un esforç. El Departament de Desenvolupament Local està a
disposició de tots els ajuntaments per ajudar-los i mantenir els terminis atès que no se pot fer d’altra
manera, cosa que se va deixar clara des del principi.
Tot seguit fa un suggeriment i és que si qualque ajuntament té dificultats, val més que presenti allò que
tengui fet perquè llavors se li concedirà un termini de 10 dies per esmenar o completar la documentació.
El que no pot passar és no presenti la sol·licitud dins termini i en la forma escaient.
Insisteix a dir als ajuntaments que, dins termini, presentin el que tenguin perquè llavors ho podran
complementar i, encara que li sap greu i fent palès que no ha quedat cap dubte de la voluntat de totes les
forces polítiques perquè aquest Pla Especial funcioni, també els ajuntaments han d’entendre que si falla
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un termini, hi perdran tots i no només l’ajuntament. Hi perdrà també el Consell de Mallorca perquè
després no podran justificar la subvenció, l’ajuntament se trobarà que ha fet l’obra i que el Consell de
Mallorca no li podrà pagar.
Lamenta no poder donar una resposta afirmativa però imagina que la Sra. Mora entén quina és la situació.

PUNT 35. PREGUNTA QUE FORMULA EL SR. ANTONI AMENGUAL
PERRELLÓ A LA SRA. MERCEDES GARRIDO (ESTACIONAMENTS
INDEGUTS I PERILLOSOS)
Es dóna compte de la següent pregunta:
Ens relacioni o expliqui quins procediments o quines actuacions ha realitzat la Direcció
Insular d’Infraestructures i Mobilitat des del mes de juny de 2015, fins a dia d’avui en
relació a evitar els estacionaments indeguts i perillosos a les següents carreteres:
- Ma-12, concretament a la zona del “Comú de Muro” que correspon a
l’Albufera i també amb la zona veïnada al nucli de les “Casetes de Capellans”, situats
ambdós en el municipi de Muro.
- Ma 4014, de Porto Cristo a Cales de Mallorca, concretament en la zona de
Cala Varques, situada al terme municipal de Manacor.
- Ma 6021, de Sa Ràpita a S’Estanyol, tot el traçat.
Si ens podria especificar si s’ha realitzat cap actuació o col·laboració amb
l’Ajuntaments de Muro (o el veïnat de Santa Margalida), Manacor i Campos al
respecte?
Per acabar ens agradaria saber en quin estat es troba l’actuació del “carril bici” des de la
platja d’Alcúdia, fins a can Picafort, que suposadament havia de solucionar aquest
problema d’estacionament en la zona de l’Albufera?

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) diu que gairebé li pot respondre
el mateix que li digué l’any passat perquè el Consell de Mallorca encara no té competències per multar,
que és el que s’hauria de fer en aquestes carreteres.
El que hi pot fer el Consell de Mallorca és a nivell de senyalització però, quan qualcú vol aparcar, és
evident que la senyalització no funciona atès que s’aparca malament i únicament se pot demanar que la
Guàrdia Civil posi multes, que és la competent per fer-ho en aquestes carreteres ja que, en altres casos,
són carreteres municipals i la competència és de la Policia Local com ja està fent, per exemple,
l’Ajuntament de Manacor en la zona de Cala Varques.
Se n’ha parlat amb la Guàrdia Civil perquè prengués mesures al respecte però la planificació de trànsit és
responsabilitat seva i el Consell de Mallorca no la pot obligar a anar a una sèrie de carreteres a multar els
vehicles mal aparcats. S’hi afegeix el problema que la majoria de vehicles són de lloguer i és possible que
a qui ha llogat el cotxe no li preocupin gaire les conseqüències que se’n puguin derivar.
Pel que fa als ajuntaments, hi ha distintes casuístiques. Hi ha ajuntaments que han demanat ajuda al
Consell de Mallorca per intentar arreglar aquests problemes, com és el cas de Campos. Hi ha ajuntaments
que, quan han vist en premsa el que feien comptes fer, els han hagut de telefonar perquè parlin amb el
Consell de Mallorca ja que el que estaven plantejant era il·legal, com és el cas de Manacor a Cala
Varques. Hi ha ajuntaments que han dit a la premsa que han demanat ajuda al Consell de Mallorca i no és
cert, com és el cas de Santanyí i llavors hi ha ajuntaments amb els quals estan fent feina, com és el cas de
Muro.
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Referent al carril bici de Muro, que pot donar solució al problema d’aquella zona, la situació és que, en
aquella carretera, el Consell de Mallorca té una cessió d’ús als ajuntaments perquè facin l’obra.
El Consell de Mallorca no fa aquestes obres sinó que són els ajuntaments els que han de fer el carril bici
amb una subvenció però resulta que ara s’han adonat que la carretera està en zona de domini
maritimoterrestre i que s’ha de demanar autorització a Demarcació de Costes de l’Estat per fer les obres i
delimitar el domini maritimoterrestre. A més a més, aquest era un projecte que toca l’Albufera i no tenia
informe d’impacte ambiental. Ni el tenia fet ni l’havien tramitat.
Per tant, en aquest moment s’està estudiant una solució i en tot aquest procés el Consell de Mallorca és un
mer observador que supervisa el projecte perquè estigui fet de forma correcta, ja que el projecte el licita,
contracta i executa l’ajuntament amb l’ATB i reitera que faltava l’informe d’impacte ambiental que ara
s’està redactant.
Atesa la situació, la seva impressió és que arribarà el proper estiu i el carril bici no estarà fet, a més de ser
un carril bici que passa per 3 municipis i que, a Alcúdia i Santa Margalida anava per la dreta, mentre que
a Muro anava per l’esquerra.
Ara per ara s’ha començat a fer feina amb el Govern de les Illes Balears (tant amb la Direcció General de
Mobilitat com amb la Conselleria de Medi Ambient) per tal intentar posar en marxa els plans –com s’ha
fet a ses Covetes– d’aparcaments en zones urbanes per accedir en autobús a segons quin tipus de platges.
En tot cas, s’ha d’anar amb molta cura sobretot amb la saturació d’aquestes platges, un tema que està
estudiant el PIAT per tenir en compte els aparcaments en zones de platges i altres zones costaneres com
és el cas de Fomentor que té un problema prou important.

PUNT 36. PREGUNTA QUE FORMULA LA SRA. ESPERANZA CATALÀ
RIBÓ AL SR. FRANCESC MIRALLES MASCARÓ (BETLEM SOLIDARI DE
LA MISERICÒRDIA)
Es dóna compte de la següent pregunta:
En referència al Betlem solidari de la Misericòrdia que es feia cada any, quina és la
intenció per part del seu Departament per al Nadal de l’any 2016 ?
La Sra. CATALÀ (PP) formula la pregunta en els seus termes.
El Sr. JURADO (conseller executiu de Participació Ciutadana i Presidència) li respon que el seu
Departament ha decidit prioritzar altres projectes de promoció sociocultural que consideren que tenen
major importància i més impacte social que el betlem vivent que se venia fent a la Misericòrdia.
Aquestes altres activitats són, entre d’altres, la celebració de la pujada d’es Güell a Lluc a peu, la pujada
de la part forana a Lluc o la trobada de corals de les associacions de tercera edat. Així doncs, la decisió ha
estat prioritzar altre tipus d’activitats.

PUNT 37. PREGUNTA QUE FORMULA LA SRA. ESPERANZA CATALÀ
RIBÓ AL SR. FRANCESC MIRALLES MASCARÓ (DESTINACIÓ FONS
BETLEM SOLIDARI DE LA MISERICÒRDIA)
Es dóna compte de la següent pregunta:
En referència al cost del Betlem solidari de la Misericòrdia que no es va fer a l’any
passat i que es feia cada any, a quines accions socials han estat destinats els fons?
La Sra. CATALÀ (PP) formula la pregunta en els seus termes.
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El Sr. JURADO (conseller executiu de Participació Ciutadana i Presidència) contesta que la partida
pressupostària de 2015 va quedar sense gastar precisament perquè no varen considerar adient realitzar una
despesa que, IVA inclòs, ascendia fins a 21.000 € per a l’exposició d’un betlem que durava un sol dia, és
a dir, que varen considerar que era una despesa que no estava justificada.
De totes formes, aquests fons no estaven destinats a una acció social perquè, de fet, no entenen el betlem
vivent com una acció social sinó que era un projecte d’un particular, que l’havia fet arribar al seu
Departament, sense cap finalitat social.
Tot i això, afegeix que aquest no va ser l’únic impediment ja que el projecte era deficient i no reunia els
requisits mínims que pensaven que hauria de tenir ja que les despeses no estaven desglossades i varen
considerar que no tenia sentit dur-lo endavant.

PUNT 38. PREGUNTA QUE FORMULA EL SR. JOAN ROTGER SEGUÍ AL
SR. FRANCESC MIRALLES MASCARÓ (DENEGACIÓ ACTUACIÓ
“MALLORCA GAY MEN’S CHORUS”)
Es dóna compte de la següent pregunta:
Quins son els motius pels quals s’ha denegat l’actuació del “Mallorca Gay Men’s
Chorus” en el Teatre Principal de Palma?
El Sr. ROTGER (PP) formula la pregunta en els seus termes.
El Sr. MIRALLES (conseller executiu de Cultura, Patrimoni i Esports) fa notar que segurament el proper
dimarts es reunirà el Patronat del Teatre Principal, allà on el Sr. Rotger tendrà l’oportunitat de poder
plantejar aquesta qüestió directament al director del Teatre Principal.
Això no obstant, explica que la decisió de no acollir l’actuació en la programació pròpia del Teatre
Principal respon a criteris exclusivament del seu director pel que fa a l’elaboració de la proposta artística
per al Teatre Principal.
El motiu és que en el període comprès entre setembre 2016 i gener 2017, que és el que s’aprovarà,
s’inclouen fins a 5 formacions corals dins la programació i varen valorar la necessitat de no sobrecarregar
l’oferta artística amb aquestes actuacions musicals dels cors i així donar cabuda a altres gèneres i
disciplines.
Malgrat això, al Mallorca Gay Men’s Chorus també se li va oferir –igual que a altres conjunts corals com,
per exemple, l’Orfeó Ramon Llull–, en lloc de formar part de la programació artística del Teatre
Principal, la possibilitat de llogar l’espai per integrar-se en la programació externa de la casa.
En definitiva, els motius són aquells que ha manifestat el director del Teatre Principal però reitera que el
proper dimarts se’n podrà ampliar la informació, si així ho desitgen.

PUNT 39. PREGUNTA QUE FORMULA LA SRA. CATALINA CIRAR
ADROVER
A LA SRA. MARGALIDA PUIGSERVER SERVERA
(PROGRAMA “INCORPORA”)
Es dóna compte de la següent pregunta:
Com valora el Programa de La Caixa “Incorpora”? Pensa dur a terme una iniciativa
semblant pels usuaris de la RMI?
La Sra. CIRER (PP) formula la pregunta en els seus termes.
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La Sra. PUIGSERVER (consellera executiva de Benestar i Drets Socials) fa constar que, des de l’IMAS,
valoren positivament els programes de la Caixa però l’IMAS fa coses diferents.
Aclareix que la Caixa duu fent aquests programes des de 2016, amb la participació de moltes entitats i
empreses, i des de l’equip de Prestacions de l’IMAS se fa feina per incorporar al món laboral els usuaris
de l’IMAS però també per reforçar la part social amb funcions d’acompanyament a persones amb
dificultats per tal d’aconseguir la inserció social, la qual cosa es pot fer a través d’un contracte o no.
Actualment, amb la convivència amb la Renda Social Garantida, la intenció és que l’IMAS s’especialitzi
obrint noves oportunitats socials i laborals amb formació i, de cara a 2017, no descarten poder valorar
iniciatives semblants i establir noves línies de col·laboració amb empreses per a la inserció laboral.

PUNT 40. PREGUNTA QUE FORMULA LA SRA. CATALINA CIRAR
ADROVER
A LA SRA. MARGALIDA PUIGSERVER SERVERA
(INCIDÈNCIA RENDA SOCIAL GARANTIDA)
Es dóna compte de la següent pregunta:
Quina incidència ha tengut la Renda Social Garantida del Govern sobre la Renda
Mínima d’Inserció?
La Sra. CIRER (PP) formula la pregunta en els seus termes.
La Sra. PUIGSERVER (consellera executiva de Benestar i Drets Socials) diu que, segons les dades que
consten a l’IMAS, s’ha fet una comparació entre els mesos de juny i juliol de 2015 amb els de 2016 i la
incidència és d’un 30% manco sol·licituds.
Amb tot, és cert que el mes d’agost ha baixat bastant i ha estat molt poca la diferència i pensa que, com va
dir en l’entrevista, l’IMAS ha d’anar especialitzant la Renda Mínima d’Inserció i el perfil de persona tota
sola se mantendrà dins l’RMI a través d’una intervenció especialitzada segons les seves necessitats
d’acompanyament en l’itinerari d’inserció social i laboral.
El comentari sobre que l’RMI aniria desapareixent era en funció de les famílies. Ara ha començat la
Renda Social Garantida per a famílies amb menors a càrrec i s’ha ampliat a altres tipus de famílies –amb
nins majors o sense infants– encara que la Renda Mínima d’Inserció mai no desapareixerà del tot.
Assegura que això ho tenen clar i així els ho han dit des de Planificació del Govern de les Illes Balears.
Per tant, les persones que necessitin aquest itinerari d’inserció continuaran amb l’IMAS i es compromet a
passar xifres, més endavant, sobre la incidència de l’ampliació de la nova Renda Social Garantida.

PUNT 41. PREGUNTA QUE FORMULA EL SR. MAURICIO ROVIRA DE
ALÓS AL SR. JUAN JESÚS JURADO SEGUÍ (PROGRAMA FESTES DIADA
DE MALLORCA)
Es dóna compte de la següent pregunta:
Per què no s’ha tractat el contingut del programa de festes per a 2016 dins la Comissió
de la Diada de Mallorca?
El Sr. ROVIRA (PP) formula la pregunta en els seus termes.
El Sr. JURADO (conseller executiu de Participació Ciutadana i Presidència) exposa que la Comissió de la
Diada es va crear amb un propòsit molt clar que era estudiar l’elaboració d’una proposta d’una possible
data alternativa a la del 12 de setembre i elevar-la al Ple, fixant una altra data més adequada per celebrar
la Diada de Mallorca.
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Aquest és el motiu pel qual entén que la composició del programa de festes no s’ha tractat en el si de la
Comissió de la Diada però, a part de la naturalesa d’aquesta comissió, si el PP tenia propostes d’actes a
fer amb motiu de la Diada de Mallorca, perfectament els hagués pogut plantejar en la comissió.
Fins i tot, haurien pogut treure el tema en la Junta de Portaveus però tampoc no hi feren cap proposta al
respecte i recorda que també podrien haver anat al seu despatx, o al de la directora insular, a presentar
qualsevol proposta.
És a dir, que el PP ha tengut suficients oportunitats per formular les seves propostes envers la
configuració del seguit d’actes a celebrar amb motiu de la Diada de Mallorca però, segons la premsa,
probablement la proposta que haurien rebut per part del PP hauria estat la de no fer actes el dia 11 de
setembre perquè no ens confonguessin amb catalans.
S’ha de tenir en compte que el desenvolupament del programa d’actes de la Diada és una prerrogativa del
govern, mentre que decidir la data de la Diada és una decisió del Ple del Consell de Mallorca raó per la
qual es va crear la Comissió de la Diada perquè la decisió fos el més consensuada possible. Aleshores
l’equip de govern, tot exercint la seva prerrogativa a l’hora de decidir els actes que creuen que s’ha de
desenvolupar en la celebració la Diada, en aquesta edició han obert tant el nombre d’actes com els llocs
on s’han de celebrar i, de fet, pensen que tendrà un èxit de participació superior al d’anys anteriors.
Recalca que s’ha fet un esforç important perquè la Diada de Mallorca sigui més reeixida i tengui més èxit
com, per exemple, intentant canviar la data de celebració d’alguns actes per tal que hi assisteixi més gent.
Mentrestant, estaria bé que el PP es plantejàs la possibilitat de tornar a la Comissió de la Diada –
anunciaren a so de bombo de platerets que en sortien perquè no estaven d’acord amb una sèrie de coses
que s’hi estaven dient– per tal d’acabar de preparar l’informe que ha de suggerir al Ple una data que se
pugui votar i acabar amb les tasques de la Comissió de la Diada d’una vegada per totes.

PUNT 42. PREGUNTA QUE FORMULA LA SRA. CATALINA CIRAR
ADROVER
A LA SRA. MARGALIDA PUIGSERVER SERVERA
(TANCAMENT CENTRE NUEVO FUTURO A MALLORCA)
Es dóna compte de la següent pregunta:
Quina gestió ha fet l’Imas per tal d‘evitar el tancament del centre de Nuevo Futuro a
Mallorca?
La Sra. CIRER (PP) formula la pregunta en els seus termes.
La Sra. PUIGSERVER (consellera executiva de Benestar i Drets Socials) respon que no hi ha fet cap
gestió ni una, igual que la Sra. Cirer tampoc no va cap gest d’apropament a aquesta entitat.
Segons la informació que consta en el registre de l’IMAS, aquesta entitat únicament s’ha presentat a la
convocatòria de subvencions de 2009 i va rebre la suma de 3.467 € i reitera que no hi ha fet cap gestió
perquè la veritat és que no va tenir coneixement, en cap moment, de la situació de l’entitat.
De fet, se’n va assabentar per la premsa el mes d’agost, notícia que estava documentada amb una foto
d’ambdues (Sra. Cirer i Sra. Puigserver). Recorda que ella era la primera vegada que assistia al mercadet
però la Sra. Cirer hi havia anat en altres ocasions i l’entitat mai no els havia dit res de la seva situació.
Informa que, d’altra banda, n’ha parlat amb l’Ajuntament de Palma i tampoc no tenia coneixement de la
situació.
Aquesta entitat té un centre amb places concertades amb l’Ajuntament de Palma, el qual tampoc no va
rebre cap notícia al respecte i va ser en el mes de juny quan varen saber que havien tancat.
Ha consultat l’estat de l’entitat i ha comprovat que té un dèficit de 50.000 € de 2014. Això fa palès que
tenia necessitats de finançament però no varen acudir a l’IMAS durant tot el temps que ella n’està al
capdavant i, per això, no s’hi ha fet res ja que ni tan sols no els han telefonat.
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El darrer acte a què varen assistir va tenir lloc en el mes de gener i no els varen comentar res de la seva
situació i un mes després, en el mes de febrer, l’entitat va tancar però la notícia no s’ha publicat fins al
mes d’agost i, per concloure, reitera que l’IMAS no hi ha actuat perquè no en tenia coneixement.

PRECS
No se’n formulen.
III)DESPATX EXTRAORDINARI
PRIMER PUNT DESPATX EXTRAORDINARI. PROPOSTA D’ACORD
D’APROVACIÓ DEL RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS DE
L’INSTITUT MALLORQUÍ D’AFERS SOCIALS (Exp. REC 17/2016)
Es dóna compte de la següent proposta del la consellera executiva de Benestar Social:
1 Ateses les factures presentades corresponents a béns i serveis prestats amb destí a
l’Institut Mallorquí d’Afers Socials durant l’any 2016 que no han seguit el procediment
legalment establert o es inadequat pel tipus de despesa.
2. La disposició addicional denou de la TRLCSP imposa a l’administració l’exigència
de responsabilitat de caràcter patrimonial derivada de les actuacions en matèria de
contractació de les autoritats i del personal al servei de les administracions públiques,
afegint que, “la infracció o aplicació indeguda dels preceptes que conté aquesta llei per
part del personal al servei de les administracions públiques, quan hi hagi almenys
negligència greu, constitueix falta molt greu de la que la seva responsabilitat
disciplinària s’exigirà de conformitat amb la normativa específica en la matèria”.
3. És procedent el reconeixement de la despesa per tal d'evitar l'enriquiment injust que
suposaria no pagar a tercers els drets adquirits davant la corporació i obligar als
particulars a haver de recórrer davant els tribunals de justícia per el cobrament dels seus
crèdits.
4. D’acord amb la legislació vigent, correspon al Ple del Consell de Mallorca el
reconeixement extrajudicial de crèdits, expedient que, amb caràcter previ, haurà de
dictaminar la Comissió Informativa corresponent.
5. S'ha emès informe jurídic i s’ha sotmès a fiscalització les factures que conformen
l’expedient.
6. D’acord amb les bases d’execució i els Estatuts de l’Institut Mallorquí d’afers
Socials, correspon al director gerent l’ordenació del pagament
Per tot això, propòs al Ple adopti el següent
ACORD
1r. Aprovar el reconeixement extrajudicial REC 17-2016 de crèdits amb les relacions de
factures F/2016/1204 i F/2016/1205 per import de 502.963,57€, d’acord amb el que
disposa la base 26 de les d’execució del pressupost de 2016 amb l’exigència de les
responsabilitats de caràcter patrimonial que pertoquin.
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2n. Autoritzar, disposar i reconèixer les obligacions de les factures que s’inclouen a les
relacions F/2016/1204 i F/2016/1205, a favor dels tercers interessats i l’import de les
indemnitzacions que s’hi indiquen, per import total de 502.963,57€.
3r. Aplicar aquestes indemnitzacions a les partides del pressupost de despeses de
l’exercici 2016 que s’indiquen a les esmentades relacions, atesa la existència de crèdit
adequat i suficient en l’esmentat pressupost.
4r. Proposar al director gerent de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials l’ordenament del
pagament.
La Sra. PUIGSERVER (consellera executiva de Benestar i Drets Socials) intervé per justificar la
urgència.
Explica que els serveis tècnics no varen tenir temps de passar la documentació a la Intervenció del
Consell de Mallorca per poder-ho incloure en l’ordre del dia del ple ordinari i ha arribat avui matí. Es
tracta del pagament dels 15 dies que mancaven, que corresponen al mes d’agost de 2016.
Atès que és una responsabilitat de l’IMAS pagar com pertoca aquestes entitats, justifica la seva inclusió
per despatx extraordinari i demana que se voti a favor de la seva inclusió.
Sotmesa la urgència a votació, s’aprova per vint-i-tres vots a favor (PSOE, MÉS per Mallorca, Podem
Mallorca, El Pi-Proposta per les Illes i Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía), cap vot en contra i deu
abstencions (PP).
La Sra. CIRER (PP) demana al President, si és possible i per ser coherents amb el parer del Grup Popular
respecte al primer dels REC que s’han presentat al Ple, poder absentar-se de la sala del Ple i no participar
en aquesta votació.

Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per devuit vots a favor (PSOE, MÉS per
Mallorca i Podem Mallorca), cap vot en contra i cinc abstencions (El Pi-Proposta per les
Illes i Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía).
SEGON PUNT DESPATX EXTRAORDINARI. MOCIÓ QUE PRESENTA EL PI
– PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS DEL CONSELL DE MALLORCA
SOBRE LA DREU SITUACIÓ QUE ES VIU ALS CENTRES DE MENORS.
Es dóna compte de la següent moció:
ANTECEDENTS
Atesa la importància que tenen els centres de menors tutelats, tant del Govern de les
Illes Balears com del Consell de Mallorca.
Ateses les informacions que han aparegut en premsa aquests darrers dies respecte a la
falta de seguretat dels centres amb més de 400 fugues amb el que duim d’any
comptabilitzades pel cos nacional de policia.
Ja que des d’El Pi consideram que és un tema especialment sensible i preocupant.
Per aquests motius el Grup el Pi-Proposta per les Illes Balears presenta la següent:
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MOCIÓ
1. El Ple del Consell de Mallorca demana que es convoquin totes les entitats i
actors implicats per posar damunt la taula, explorar i donar solució immediata i
urgent a aquest greu problema.
La Sra. MORA (El Pi-Proposta per les Illes) intervé per justificar la urgència.
Explica que dissabte matí la premsa va publicar que havia augmentat el nombre de fugides de menors
tutelats dels centres (sense especificar si pertanyien al Consell de Mallorca o al Govern balear) i la
primera impressió que va causar en el seu Grup polític va ser d’alarma, per bé que varen voler corroborar
la notícia perquè podia estar subjecta a la interpretació que en fes el periodista. Es varen posar en contacte
amb la Policia Nacional, entitats i personal professional que treballa en els centres de tutela del Consell de
Mallorca i aquestes persones varen confirmar que, efectivament, s’havia produït un augment dels casos de
fugides.
Davant aquesta resposta, el seu Grup va decidir presentar la moció, per oferir la seva col·laboració, atès
que es tractava d’un tema que s’havia de debatre amb urgència.
Tot i ser complicat trobar-hi una solució, considera important escoltar totes les parts afectades per
contribuir a trobar-la.
A més a més, el seu Grup tenia informació en el sentit que la consellera executiva de Benestar i Drets
Socials va convocar per dimarts matí una reunió amb el Ministeri Fiscal i amb la Policia Nacional, la qual
cosa demostrava que la urgència era evident.
Assenyala que de la mateixa forma en què el seu Grup ha votat a favor de la urgència del punt anterior,
tot i no estar a favor d’aquest tipus d’aprovació de REC, espera que l’equip de govern mostri bon tarannà
a l’hora d’aprovar la urgència d’aquest punt i els doni opció de debatre sobre aquesta moció i expressar la
seva preocupació.
La Sra. PUIGSERVER (consellera executiva de Benestar i Drets Socials) intervé per fer un aclariment i
per exposar els motius pels quals considera que no s’ha de votar a favor de la urgència.
En primer lloc, fa saber que el passat dimarts ella va telefonar la Sra. Mora i li va explicar que,
efectivament, havien tengut una reunió amb una sèrie de persones (ODM, directora general de Menors i
Família) per concretar la coordinació de l’Observatori Autonòmic de la Infància i col·laborar amb el
Govern balear pel fet que l’IMAS ja té l’Observatori de Menors. Aprofitant l’esmentada reunió, atès que
el Grup El Pi-Proposta per les Illes havia presentat la moció per via d’urgència també en varen parlar en
la reunió.
Recorda a la Sra. Mora que ja li va demanar, per telèfon, que retiràs la moció, davant una notícia tan poc
fonamentada per no dir falsa, referida a un tema molt delicat. Diu que també li va explicar que no es
tracta de fugides, sinó de sortides no autoritzades.
Li fa notar que avui és encara més evident, que l’han de retirar.
Retreu a la Sra. Mora haver utilitzat un tema molt sensible i molt delicat per punyir dins una ferida per
una qüestió de mala gestió de l’IMAS. Li fa avinent que la nota de premsa que va enviar El Pi-Proposta
per les Illes entra a tractar el tema de la mala gestió de l’IMAS, en general, i ho mesclen tot
(Dependència, Menors, etc.) i reitera el retret.
Torna a dir a la Sra. Mora que no es tracta de fugides, sinó de sortides no autoritzades. També li fa
avinent que la notícia del diari va mesclar el nombre de fugides de centres de reforma amb el que
correspon als centres de protecció.
Reconeix que ho és, un tema delicat, però no és urgent discutir aquest punt ara, per les raons que ha
explicat.
La Sra. MORA mostra la seva sorpresa pel fet que la Sra. Puigserver consideri que no és urgent un
augment de fugides dels centres tutelats. Diu que no ho entén de cap manera.
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Demana disculpes per haver inclòs, en la nota de premsa, el nom del Servei de Dependència de l’IMAS.
Tot seguit ho explica.
Afirma que el seu Grup pensa que les persones que estan al capdavant del Servei de Menors del
Departament de Benestar i Drets Socials del Consell de Mallorca no tenen la professionalitat ni la
competència suficient per dur a terme les funcions que els corresponen. En canvi, lamenta i demana
disculpes a qui estigui al capdavant del Servei de Dependència del mateix departament, perquè sí que són
uns bons gestors i, com a mínim, quan donen una resposta la donen amb respecte i amb raó, cosa que de
moment ella no ha obtingut encara de la Sra. Puigserver.
Assegura que el seu Grup no utilitza aquest tema per crear sensacionalisme, sinó tot el contrari; els va
preocupar la notícia, raó per la qual ella personalment, abans de presentar la moció, va voler tenir la
seguretat que la notícia era certa, atès que podia contenir una part de sensacionalisme atribuïble a la
interpretació del periodista.
Reitera les gestions que va fer i la resposta afirmativa que va rebre per part de totes les persones
consultades, referida a l’augment de fugides que s’han produït durant el darrer any.
Assegura que la moció només tenia la intenció d’estendre la mà a la Sra. Puigserver i d’explicar-li allò
que aquestes persones li han comentat sobre el tema. Li fa notar que totes opinen que és necessari fer una
reunió conjunta per tractar aquesta qüestió i cercar una solució al problema.
Reconeix que la situació és complicada, però pensa que, si les persones que estan al capdavant del Servei
de Menors no saben gestionar aquesta àrea, han de demanar ajuda a qui en sap, a les persones que
treballen dia a dia en els centres de Menors.
Diu que ja ho sap que es tracta de centres oberts, que no són una presó, que els menors fan entrades i
sortides, però reflexiona sobre la necessitat de seguir unes normes determinades, que s’han de complir, de
la mateixa forma que qualsevol família ha d’aplicar i fer complir les seves.
Distingeix també entre les fugides ocasionals i el cas d’un menor que se fuga nou vegades, perquè
considera evident que en aquest darrer cas hi ha un problema, que s’ha d’estudiar.
Fa notar que allò que li interessa no és que li expliquin el detall dels motius pels quals els menors se
fuguen, perquè no li interessen, però sap que són persones vulnerables i fàcilment manipulables, pel la
qual cosa el fet que passin hores fora del centre els pot ocasionar un problema.
També cal considerar que un menor que se fuga nou vegades utilitza uns recursos policials determinats i
crea encara més problemes.
Reitera els arguments que ha exposat al llarg de les dues intervencions, se’n mostra ben convençuda de la
urgència de tractar aquest tema i diu a la Sra. Puigserver que si ella no pensa el mateix, voti en contra de
la urgència.
La Sra. PUIGSERVER insisteix a exposar que no cal votar a favor de la urgència, pels motius que ha
exposat abans.
Torna a dir que aquest és un tema delicat, recorda que estan parlant de menors i que hi ha informacions
que no hauria de donar ni un tècnic ni la policia, i que no s’haurien de parlar en el Ple.
Recorda a la Sra. Mora que ja li va dir per telèfon, que podia tractar amb ella personalment els temes, que
tenia la porta oberta, però que no es podien tractar per mitjà d’una moció.
També li recorda que la va informar que ja s’havien creat les comissions de treball per desenvolupar la
nova Llei 8/2015 de protecció jurídica del menor. També fan feina per a la creació de nous centres
especialitzats.
Reconeix que estan preocupats, per aquests fets, però fa notar a la Sra. Mora que, si llegeix la seva nota
de premsa s’adonarà que té un altre caire, que ella no comparteix perquè no es tracta del mateix cas.
La Sra. CIRER (PP) intervé tot seguit.
Destaca que la darrera intervenció de la Sra. Puigserver ha aportat un poc de llum sobre aquesta qüestió.
Observa que, per als menors, és tan important aprovar un REC, com s’ha fet abans, que aquesta moció de
El Pi-Proposta per les Illes. Considera que tothom podrà sortir més tranquil d’aquesta sessió del Ple si la
Sra. Puigserver reafirma o perfecciona allò que acaba de dir: que és coneixedora de la problemàtica que
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existeix i que emprendrà les accions oportunes de treball amb qui correspongui, fet amb tota la discreció
que pertoca.
Considera necessari que la Sra. Puigserver manifesti que és conscient de la problemàtica que hi ha darrere
aquestes absències del centre i de la preocupació que senten les entitats afectades, com també de com pot
agreujar aquesta situació el començament del curs escolar.
Diu que, si és així, diposita tota la confiança en la Sra. Puigserver i en tot el personal tècnic que aquesta
designi per tractar el tema.
El PRESIDENT fa avinent a la Sra. Cirer que la Sra. Puigserver ja ho ha fet, abans, per la qual cosa no cal
ser redundants. Li fa notar que, al cap i a la fi, allò que ara pertoca fer és votar la urgència de tractar una
moció.
Tot seguit dóna pas a la votació.
Sotmesa la urgència a votació, es rebutja per quinze vots a favor (PP, El Pi-Proposta per les Illes i
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía), cap abstenció i devuit vots en contra (PSOE, MÉS per Mallorca i
Podem Mallorca).

PRECS
1.
El Sr. ROTGER (PP) exposa que el dia 12 de setembre acaba el termini per presentar les sol·licituds de
Cultura en Xarxa i, vist que coincideix amb la celebració de la Diada de Mallorca i és festiu al Consell de
Mallorca, prega que el termini s’ajorni fins al dia 13 de setembre.
El Sr. PRESIDENT li respon que, segons li confirma la Secretaria General, el dia 12 de setembre estarà
obert el Registre General del Consell de Mallorca a Palau Reial.
El Sr. ROTGER demana que, essent així, s’enviï una nota aclaridora als ajuntaments i insisteix a ajornar
el termini fins al dia 13 atès que, si bé dia 12 està obert el Registre General, no ho està el Departament.
2.
El Sr. ROTGER (PP) intervé per mostrar el suport i reconeixement del Ple del Consell de Mallorca als
esportistes mallorquins i, en aquest cas, a Sergi Roig que participa en els Jocs Paralímpics de Rio de
Janeiro reconeixent el seu esforç perquè avui hi pugui representar Espanya i Mallorca.
El Sr. PRESIDENT indica que així li faran arribar en nom de tota la Corporació.

El president aixeca la sessió, de la qual, com a secretari general, estenc aquesta acta
amb plecs de paper números de B nº Nº 00207 a B Nº 00354.
El secretari general
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El president

