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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DEL 
CONSELL INSULAR DE MALLORCA DE DIA DESET DE 
JULIOL DE  MIL  NOU-CENTS NORANTA-CINC. 

 
 
 

A les onze hores i tres minuts, es reuneix, en sessió extraordinària i amb 
caràcter d'urgencia el Ple del Consell Insular de Mallorca, amb els assistents que a 
continuació es relacionen: 
 

Presidenta: Hble. Sra. Maria Antònia Munar i Riutort. 
 
 

Hbles. Srs. Conseller: Bartomeu Blanquer i Sureda, Carles Felip Cañellas 
i Fons, Alejandro Pablo Espinós Bonmatí,  Margalida Ferrando i Barceló, Maria del Pilar 
Ferrer i Bascuñana, Joan Flaquer i Riutort, José Maria Gonzàlez i Ortea, Jaime Matas i 
Palou, José Ramón Orta Rotger, Andreu Riera i Bennàsar, Maurici Rovira de Alós, 
María Salom i Coll, Joan Verger Pocoví, Guillem Vidal i Bibiloni, Joana Aina Vidal i 
Burguera, Catalina Mercè i Riera, Francesc Antich i Oliver, Andreu Crespí i Plaza, 
Antoni Josep Diéguez i Seguí, Damià Pons i Pons, Francesc Quetglas i Rosanes, Maria 
Teresa Riera i Madurell, Joan Francesc Triay i Llopis, Antoni Alorda i Vilarrubias, 
Catalina Maria Bover i Nicolau, Mateu Morro i Marcé, Damià Pons i Pons, Pere Sampol 
i Mas, Antoni Pascual i Ribot, Eberhard Grosske i Fiol, Maria Margalida Thomas i 
Andreu 
 

Excusa la seva assistència l'Hble. Sr. Maria Rosa Estaràs i Ferragut. 
 

Secretari General: Sr. Bartomeu Tous i Aymar. 
 

Interventora Adjunta : Sra. Brigida Llinas Ferrer. 
 

 
PUNT 1.- PROPOSTA DE PRESIDÈNCIA DE DECLARACIÓ 

D'URGÈNCIA DEL PLE CONVOCAT. 
 

La presidenta proposa la declaració d'urgència de la sessió, motivada per 
la necessitat de constituir les comissions i fer els nomenaments prevists a l'ordre del 
dia amb l'bjectiu de poder posar en marxa la institució. 
 

S'aprova per unanimitat la declaració d'urgència del Ple. 
 

2.- APROVACIÓ DE L'ACTA ANTERIOR ( 7-7-95) 
 

El Sr. Grosske (EU) considera que l'acta no recull amb precisió la 
presentació de candidats a la presidència, ja que només en varen presentar el grup del 
PP i el d'UM. El seu grup, almenys, no va presentar cap candidat. 
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S'aprova l'acta per unanimitat, amb la precisió proposada pel portaveu 
d'Esquerra Unida. 
 
 

PRESIDÈNCIA 
 

3.- DECRETS A DONAR COMPTE 
 

El Ple en resta assabentat. 
 

4.- DECRETS A RATIFICAR. 
 

Es llegeixen els següents decrets: 
 

A) "ASSUMPTE: Compareixença davant la Sala Tercera del Tribunal 
Suprem en el recurs de cassació interposat pel Partit Socialista de Mallorca (PSM-NM) i 
el Grup Balear d'Ornitologia i Defensa de la Naturalesa (GOB) contra la sentència 
dictada per la Sala Contenciosa-Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de 
Balears en les Actuacions 438/93. 
 

Aquesta Presidència, vist l'informe de l'Assessoria Jurídica del C.I.M. de 
dia 22 de maig de 1995, resolc, per raons d'urgència i amb fonament a l'article 34.1.h) 
de la llei 7/1985, de 2 d'abril, que el Consell Insular de Mallorca compareixi com a 
recorregut davant la Sala Tercera del Tribunal Suprem en el recurs de cassació 
interposat contra la sentència dictada per la Sala Contenciosa-Administratiu del 
Tribunal Superior de Justícia de Balears en les Actuacions 438/93. Assumirà la 
representació del Consell Insular de Mallorca el Procurador de Madrid Sr. Alejandro 
Gonzalez Salinas i la direcció tècnica Sr. Gabriel de Oleza Serra de Gayeta i Sra. 
Carmen de España Fortuny, indistintament, lletrats integrants de l'Assessoria Jurídica 
del C.I.M., en base a l'article 447.2 de la llei Orgànica 6/1986. 
 

Que es doni compte de la present resolució al Ple, en la primera sessió 
que farà per a la seva ratificació." 
 

 Es ratifica per vint-i-set vots a favor (PP, PSOE, UM, EU) i cinc en contra 
(PSM-NM) 
 
 

B) "ASSUMPTE: Compareixença davant la Sala Tercera del Tribunal 
Suprem en el recurs de cassació interposat per l'Ajuntament de Campos i Marina Ernst 
S.L. contra la Decisió Judicial de dia 6 d'abril de 1995 de la Sala Contenciosa-
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Balears que va desestimar el recurs 
de súplica recaigut a la peça separada de suspensió corresponent a les Actuacions 
acumulades 1392/94 i 1396/94. 
 

Aquesta Presidència, vist l'informe de l'Advocat Sr.Rafael de Lacy Fortuny 
de 22 de maig de 1995, resolc, per raons d'urgència i amb fonament a l'article 34.1.h) 
de la llei 7/85, de 2 d'abril, que el Consell Insular de Mallorca comparegui com 
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recorregut davant la Sala Tercera del Tribunal Suprem en el recurs de cassació 
interposat contra la Decisió Judicial de 6 d'abril de 1995 de la Sala Contenciosa-
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Balears que va desestimar el recurs 
de súplica recaigut a la peça separada de suspensió corresponent a les Actuacions 
acumulades 1392/94 i 1396/94. Assumirà la representació del Consell Insular de 
Mallorca el Procurador de Madrid Sr. Alejandro González Salinas i la direcció tècnica 
Sr. Rafael de Lacy Fortuny. 
 

Que es doni compte de la present resolució al Ple en la primera sessió 
que farà per a la seva ratificació." 
 

Es ratifica per unanimitat. 
 

En aquest moment surt de la sala el Sr. González Ortea i torna entrar 
despres de la votació 
 

C) "ASSUMPTE: Compareixença com a demandat davant la Sala 
Contenciosa-Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Balears en el recurs 
contenciós-administratiu interposat pel Lletrat Sr. Juan José Cano de Alarcón, en 
representació del Sr. Joan Josep Vicens Colom, contra "resolució de data 24-3-95 del 
Consell Insular de Mallorca, pel qual es desestima el recurs de reposició interposat 
contra la liquidació del mateix Consell 7173/94". Actuacions 656/95. 
 

Vist el meritat recurs contenciós-administratiu i examinat l'informe de 
l'Assessoria Jurídica del C.I.M. de 19 de juny de 1995, aquesta Presidència, per raons 
d'urgència i amb fonament a l'art. 34.1.h) de la llei 7/85, de 2 d'abril, resolc que el 
Consell Insular de Mallorca comparegui davant la Sala Contenciosa-Administrativa del 
Tribunal Superior de Justícia de Balears en dit recurs. Assumirà la representació del 
Consell Insular de Mallorca el Procurador de Palma Sr. Pedro Ferrer Amengual i la 
direcció Tècnica el Sr. Gabriel de Oleza Serra de Gayeta i la Sra. Carmen de España 
Fortuny indistintament, lletrats adscrits a l'Assessoria Jurídica del C.I.M., en base a l'art. 
447.2 de la llei Orgànica 6/1985. 
 

Que es doni compte de la present resolució al Ple, en la primera reunió 
que farà, per a la seva ratificació." 
 

D) "ASSUMPTE: Compareixença com a demandat davant la Sala 
Contenciosa-Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Balears en el recurs 
contenciós-administratiu interposat pel Lletrat Sr. Juan José Cano de Alarcón, en 
representació del Sr. Joan Josep Vicens Colom, contra "resolució de data 24-3-95 del 
Consell Insular de Mallorca per la qual es desestima el recurs de reposició interposat 
contra la liquidació del Consell 7174/94 i de la qual es va tenir coneixement dia 8-4-95". 
Actuacions 657/95. 
 

Vist el meritat recurs contenciós-administratiu i examinat l'informe de 
l'Assessoria Jurídica del C.I.M. de 20 de juny de 1995, aquesta Presidència, per raons 
d'urgència i amb fonament a l'article 34.1.h) de la llei 7/85, de 2 d'abril, resolc que el 
Consell Insular de Mallorca comparegui davant la Sala Contenciosa-Administrativa del 
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Tribunal Superior de Justícia de Balears en dit recurs. Assumirà la representació del 
Consell Insular de Mallorca el Procurador de Palma Sr. Pedro Ferrer Amengual i la 
direcció tècnica el Sr. Gabriel de Oleza Serra de Gayeta i la Sra. Carmen de España 
Fortuny indistintament, lletrats adscrits a l'Assessoria Jurídica del C.I.M., en base a 
l'article 447.2 de la llei Orgànica 6/1985. 
 

Que es doni compte de la present resolució al Ple, en la primera sessió 
que farà per a la seva ratificació." 
 
 

Un i altre es ratifiquen per setze vots a favor ( PP, UM) i quinze 
abstencions ( PSOE, PSM-NM, EU). 
 

PUNT 5.- CONSTITUCIÓ GRUPS POLÍTICS I PORTAVEUS. 
 

Es dóna compte de la següent proposta de Presidència: 
 

"D'acord el que disposa l'article 23 i ss. del ROF es posa en coneixement 
en aquesta corporació els següents grups polítics: 
 

Grup de Consellers del PSM-Nacionalistes de Mallorca integrat pels Srs.  
Antoni Alorda i Vilarrubias, Catalina Bover i Nicolau, Mateu Morro i Marcè, Damià Pons 
i Pons, Pere Sampol i Mas. 
 

El Sr. Pere Sampol i Mas serà el Portaveu i suplent el Sr. Damià Pons i 
Pons. 
 

Grup de Consellers d'Esquerra Unida integrat pels Srs. Eberhard Grosske 
i Fiol, Maria Margarita Thomas i Andreu. 
 

El Sr. Eberhard Grosske i Fiol serà el Portaveu i suplent la Sra. Margarita 
Thomas i Andreu. 
 

Grup de Consellers Socialistes integrat pels Srs. Catalina Mercè Amer i 
Riera, Francesc Antich i Oliver, Andreu Crespí i Plaza, Antoni Josep Dièguez i Seguí, 
Damià Pons i Pons, Francesc Quetglas i Rosanes, Maria Teresa Riera i Madurell, Joan 
Francesc Triay i Llopis. 
 

El Sr. Joan Francesc Triay i Llopis serà el Portaveu i suplent el Sr. 
Francesc Quetglas i Rosanes. 
 

Grup de Conseller d'Unió Mallorquina integrats pels Srs. Maria Antònia 
Munar i Riutort, Antoni Pascual i Ribot. 
 

La Sra. Maria Antònia Munar i Riutort serà el Portaveu i suplent el Sr. 
Antoni Pascual i Ribot. 
 

Grup de Conseller de Partit Popular integrat pels Srs. Bartomeu Blanquer 
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i Sureda, Carle Felip Cañellas i Fons, Alejandro Pablo Espinós Bonmatí, Maria Rosa 
Estaras i Ferragut, Margalida Ferrando i Barceló, Maria del Pilar Ferrer i Bascuñana, 
Joan Flaquer i Riutort, José Maria González Ortea, Jaume Matas i Palau, José Ramón 
Orta Rotger, Andreu Riera i Bennasar, Maurici Rovira de Alós, Maria Salom i Coll, Joan 
Verger Pocovi, Guillem Vidal i Bibiloni, Joana Aina Vidal i Burguera. 
 

El Sr. Joan Verger Pocovi serà el Portaveu i suplent el Sr.Guillem Vidal 
Bibiloni" 
 

El Ple en resta assabentat. 
 
 

PUNT 6.- PROPOSTA RÈGIM DE REUNIONS DEL PLE, DE LA 
COMISSIÓ DE GOVERN I DE LES COMPETÈNCIES INFORMATIVES 
PERMANENTS. 
 

Es dóna compte de la següent proposta de Presidència:  
 

"1r. Fixar el primer dilluns de cada mes per a la celebració de les reunions 
ordinàries del Ple a les onze hores. En cas que aquest dia fos festiu, el Ple es 
traslladarà el següent dilluns. 
 

2n. La Presidència determinarà el dia i l'hora de les reunions de la 
Comissió de Govern, d'acord amb el que estableix l'art. 112 de l'esmentat Reglament 
d'Organització, funcionament i règim jurídic de les Entitats Locals. 
 
 

3r. Les reunions ordinàries de les Comissions Informatives Permanents, 
se celebraran amb caràcter mensual, i correspon a aquesta Presidència o bé al 
President de cada comissió determinar el dia i l'hora, d'acord amb el que estableix l'art. 
134 del R.O.F i R.J de les Entitats Locals." 
 
 

El Sr. Grosske (EU) anuncia el suport seu grup a la proposta, entenent 
que es tracta d'un suport provisional a l'espera que s'aprovi el Reglament Orgànic del 
Consell que determarà aquestes i altres qüestions. 
 

S'aprova la proposta per unanimitat. 
 
 

PUNT 7.- NOMENAMENT VICEPRESIDENTS DEL CONSELL INSULAR 
DE MALLORCA. 
 

Es dóna compte de la següent proposta de la Presidència: 
 

"En ús de les atribucions que me confer la legislació vigent en matèria de 
règim local i concretament l'art. 66 del Reglament d'Organització, funcionament i règim 
jurídic de les Entitats Locals, m'avenc a nomenar els Hbles. Srs. Joan Francesc Triay i 
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Llopis i Pere Sampol Mas, pel seu ordre, Vicepresidents del Consell Insular de 
Mallorca, els quals exerciràn les funcions que la legislació de règim local determina així 
com les atribucions que aquesta Presidència li conferesqui, mitjançant les oportunes 
resolucions. 
 

Que d'aquest decret se'n dóni compte al Ple en la primera sessió que 
celebri, i aiximateix, es notifiqui personalment al designats i es publiqui igualment en el 
Butlletí Oficial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, sense perjudici de que 
sigui efectiu des del dia que aquesta resolució se firmi." 
 

El Ple en resta assabentat. 
 

PUNT 8.- ORGANITZACIÓ I CONSTITUCIÓ DE LA COMISSIÓ DE GOVERN. 
 

Es dóna compte de la següent proposta de Presidència: 
 

"DECRET: 
 

En ús de les atribucions que em confer la legislació vigent en relació a 
l'organització i constitució de la Comissió de Govern d'aquest Consell Insular de 
Mallorca, m'avenc a resoldre: 
 

1r.  De conformitat amb el que determina l'art. 72 del R.O.F., la comissió 
de Govern, serà integrada per la Presidència i deu Consellers. 
 

2n.  Nomenar els Consellers: Fransesc Antich Oliver, Antoni Josep 
Diéguez Seguí, Damià Pons Pons (PSOE), Francesc Quetglas Rosanes, Joan 
Francesc Triay Llopis, Antoni Alorda Villarrubias, Mateu Morro Marcé, Damià Pons 
Pons (PSM), Pere Sampol Mas i Antoni Pascual Ribot, com a membres de la Comissió 
de Govern. 
 

3r.  De conformitat amb el que determina l'art. 112 del R.O.F. les reunions 
ordinàries d'aquesta comissió se celebraran els segons dilluns de cada mes i el dilluns 
anterior al del Ple ordinari, a les 10 hores. 
 

En el cas que sigui festiu es traslladarà al següent dilluns. 
 

Se'n doni compte al Ple, en la pròxima sessió que celebri i es notifiqui 
personalment als designats i es publiqui també en el BOCAIB sense perjudici de que 
sigui efectiva la designació, a partir del mateix moment de la firma d'aquesta resolució." 
 
 

El  Sr. Grosske (EU) anuncia el suport del seu grup amb la mateixa 
matisació que ha fet en relació al punt 6; un suport entès en el context d'una futura 
regulació d'aquests aspectes amb el Reglament Orgànic del Consell. 
 

El Ple en resta assabentat. 
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PUNT 9.- PROPOSTA DE DENOMINACIÓ, COMPOSICIÓ I 
COMPETÈNCIES DE LES COMISSIONS INFORMATIVES PERMANENTS. 
 

Es dóna compte de la següent proposta de Presidència:  
 
 

"1r.- Conforme el que determina l'art. 123 i ss. del ROF, es creen les 
COMISSIONS INFORMATIVES permanents següents: 
 

COMISSIÓ D'HISENDA, ESPECIAL DE COMPTES I CONTRACTACIÓ. 
 

Compren l'actuació en l'ordre Econòmico-financer i contractació. 
 

COMISSIÓ DE BENESTAR SOCIAL. 
 

Compren l'actuació en l'ordre d'assistència social i centres assistencials 
del Consell i en l'ordre de sanitat. 
 

COMISSIÓ DE COOPERACIÓ MUNICIPAL, FOMENT I OCUPACIÓ. 
 

Compren l'actuació en l'ordre de cooperació als organismes de caràcter 
local i Plans d'Obres i Serveis, activitats d'Agricultura, Pesca, Ramaderia, Industria, 
Comerç, Turisme i Fodesma. 
 

COMISSIÓ DE SERVEIS GENERAL I RECURSOS HUMANS. 
 

Compren l'actuació en l'ordre al personal del CIM, règim interior i 
organització, patrimoni i informàtica i els Bombers de Mallorca. 
 

COMISSIÓ DE CULTURA I PATRIMONI HISTÒRIC. 
 

Compren l'actuació en l'ordre cultural i de patrimoni històric i també els 
centres. 
 

COMISSIÓ D'ESPORTS I JOVENTUD. 
 

Compren l'actuació en l'ordre esportiu i dels serveis i activitats de joventud 
i també els centres. 
 

COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ DEL TERRITORI. 
 

Compren l'actuació en l'ordre de l'urbanisme, medi ambient, ordenació del 
territori, parcs naturals, Vies i Obres i reciclatge i tractament de residus. 
 

2n.- De conformitat amb el que determina l'art. 125 ROF i RJ les 
Comissions Informatives permanents s'integren per 9 Consellers representants dels 
diferents grups polítics que constitueixen el Consell Insular de Mallorca, de la manera 
següent: 
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4 membres del Grup de Conseller del Partit Popular 
2 membres del Grup de Consellers Socialites 
1 membre de cadascun dels Grups del PSM- Nacionalites de Mallorca, 

d'Unió Mallorquina i d'Esquerra Unida. 
 

La Presidència del Consell em podrà delegar aquesta en un membre de 
la Comissió a proposta de la mateixa. 
 

3r.- L'adscripció concreta a les comissions es realitzarà mitjançant escrit 
del portaveu de cada grup dins el termini de 48 hores, dirigit a la Presidència del 
Consell, de la qual cosa se'n donarà compte al Ple. Igualment, els titular podràn esser 
substituits per altres membres del seu propi grup polític." 
 

Intervé el Sr. Grosske (EU) opina el títol de la Comissió  de Cooperació 
Municipal, Foment i Ocupació, s'hauria de reflectir en la descripció que es fa en la 
proposta, de les competències que ha de tenir. Demana, per tant, que es reculli 
expressament en el text incloent el foment de l'ocupació. 
 

S'acorda assumir la precisió proposada pel Sr. Grosske. 
 

Intervé el Sr. Verger (PP).  Anuncia l'abstenció del seu grup. Recorda que 
a altres institucions polítiques s'ha demanat la presidència de la Comissió d'Hisenda 
per a l'oposició. No demana aquesta presidència però vol que quedi constància que la 
coherència s'ha de mantenir en totes les institucions. Igualment vol recordar que dins 
aquesta institució s'ha acusat el seu grup que hi havia un excés de comissions 
informatives i ara, els qui feien aquesta crítica proposen les mateixes. Considera que 
l'abstenció és una actitud ben raonable. 
 

Fa notar també que el Consell no té competències en matèria de joventut, 
encara que hi ha la Comissió d'Esports que incorpora aquesta denominació. 
 

Intervé el Sr. Quetglas (PSOE). Reconeix que el grup socialista va 
demanar la presidència de la Comissió d'Hisenda en el Parlament, com és tradicional a 
tots el règims parlamentaris, però fa notar que el Consell no es regeix per un règim 
parlamentari, que les comissions no són parlamentàries, sinó informatives, acollides als 
principis del règim local. 
 

Per altra banda, convida a recordar el resultat de la votació en el 
Parlament. 
 

El Sr. Verger afirma que el Consell té la doble condició d'institució de 
règim local i la de règim autonòmic. 
 

Se sotmet la proposta a votació i s'aprova per desset vots a favor (PSOE, 
PSM-NM, EU, UM) i quinze abstencions (PP). 
 
 

PUNT 10.-  NOMENAMENT CONSELLERS COM A DELEGATS DE 
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PRESIDÈNCIA. 
 

Es dóna compte de la següent proposta de Presidència:  
 

"DECRET:  En ús de les atribucions que em confer la legislació de règim 
local vigent, i, concretament els articles 63 i 64 del Reglament d'Organització, 
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, m'avenc en nomenar: 
 
 

1r. L'Hble Sr. ANTONI JOSEP DIÉGUEZ SEGUI, Conseller Delegat 
d'aquesta Presidència d'Esports i Joventut. 
 

2n. L'Hble. Sr. FRANSESC ANTICH OLIVER, Conseller Delegat 
d'aquesta Presidència de Medi Ambient. 
 

3r. L'Hble. Sra. CATALINA MERCÈ AMER RIERA, Consellera Delegada 
d'aquesta Presidència d'Ordenació del Territori. 
 

4t. L'Hble Sr. DAMIÀ PONS PONS (PSOE), Conseller Delegat d'aquesta 
Presidència de Benestar Social. 
 

5è. L'Hble. Sr. DAMIÀ PONS PONS (PSM), Conseller Delegat d'aquesta 
Presidència de Cultura i Patrimoni Històric. 
 

6è. L'Hble. Sr. MATEU MORRO MARCÉ, Conseller Delegat d'aquesta 
Presidència de Serveis Generals i Recursos Humans. 
 

7è. L'Hble. Sr. ANTONI ALORDA VILLARRUBIAS, Conseller Delegat 
d'aquesta Presidència de Cooperació Municipal i Administració Local. 
 

8è. L'Hble. Sra. CATALINA MARIA BOVER NICOLAU, Consellera 
Delegada d'aquesta Presidència de Foment i Ocupació. 
 

9è. L'Hble. Sr. FRANSESC QUETGLAS ROSANES, Conseller Delegat 
d'aquesta Presidència d'Urbanisme. 
 

10è. L'Hble. Sr. ANTONI PASCUAL RIBOT, Conseller Delegat d'aquesta 
Presidència d'Hisenda i Contractació. 
 

11è. Els Consellers Delegats, en l'àmbit de la matèria objecte de 
delegació, dirigeixen, inspeccionen i impulsen els serveis del centre, actuen sota la 
coordinació i la direcció de la Presidència i poden fer propostes en matèria de 
resolucions i d'acords que s'hagin d'adoptar pels diferents òrgans resolutius del 
Consell. 
 

12è. La normativa que regula aquestes delegacions és la que es 
determina en els arts. 114 a 118 del R.O.F. esmentat. 
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Se'n doni compte al Ple del Consell, en la primera sessió que celebri, i es 

notifiqui personalment als designats, que es publiqui en el B.O.C.A.I.B. sense perjudici 
que aquestes delegacions són efectives a partir del mateix dia de la firma d'aquesta 
resolució." 
 

La Sra. Munar aclareix que els delegats també ho són de tots aquells 
centres que corresponen a la seva àrea i que  concretament FODESMA pertany a 
l'Àrea de Foment i Ocupació. 
 

El Ple en resta assabentat.   
 
 

PUNT 11.- REPRESENTANTS DE LA CORPORACIÓ A DISTINTS 
ORGANISMES. 
 

Es retira de l'ordre del dia perquè no tots els grups han presentat els 
noms dels seus representats en les diferents institucions. Recorda la necessitat de 
proposar aquests noms com més aviat millor. 
 

PUNT 12.- PROPOSTA DE RETRIBUCIONS I IMDEMNIZACIONS 
CONSELLERS. 
 

Es dóna compte de la següent proposta de Presidència: 
  

"Fixar, amb efectes de dia 7 de juliol de 1.995 les assignacions per 
retribucions i indemnitzacions als membres del Consell Insular de Mallorca de la 
següent forma: 
 

1r.- La Presidenta de la Corporació percebrà una retribució de quatre-
centes cinquanta-una mil una PTA ( 451.001.- PTA) mensuals, mès dues pagues 
extraordinàries de la mateixa quantia que percebrà en els mesos de juny i desembre, 
per l'excercici del carrec amb dedicació exclusiva. 
 

2n.- Els Vicepresidents de la Corporació percebràn una retribució de tres-
centes seixanta-quatre mil set-centes noranta-sis PTA ( 364.796.- PTA) mensuals, mès 
dues pagues extraordinàries de la mateixa quantia que percebran en els mesos de juny 
i desembre, per l'exercici del càrrec amb dedicació exclusiva. 
 

3r.- El Presidents de comissions informatives i delegats de presidència 
amb dedicació exclusiva percebran una retribució de tres-centes vint-i- sis mil dos-
centes trenta-vuit PTA (326.238.- PTA), mensuals, mès dues pagues extraordinàries de 
la mateixa quantia que percebran en els mesos de juny i desembre. 
 

4t.- Els Presidents de comissions informatives i delegats de presidència 
sense dedicació exclusiva percebran una indemnizació de dos-centes quaranta-tres mil 
cent-quanta-quatre PTA ( 243.144.- PTA), mensuals. 
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5è.- Els Portaveus de grup amb dedicació exclusiva percebran una 
retribució de dos-centes vuitanta-vuit mil sis-centes cinquanta-nou mil PTA ( 288.659.- 
PTA) mensuals, més dues pagues extraordinàries de la mateixa quantia que percebran 
en els mesos de juny i desembre. 
 

6é.- El portaveus de grup sense dedicació exclusiva percebran una 
imdemnizació de cent noranta-dues mil cent-vuitanta-una PTA ( 192.181.- PTA) 
mensuals. 
 

7é.- Els demés Consellers en concepte d'indemnització percebran: 
setanta-nou mil dos-centes setanta-cinc mil PTA ( 79.275.- PTA) mensuals. 
 

8é.- La dieta per assistència a sessions i comissions serà de set mil PTA ( 
7.000 PTA). Ès imcompatible la percepció d'aquesta dieta amb les asignacions fixes 
determinades en els apartats anteriors. 
 

9é.- Com a indemnització del desplaçaments per a l'assistència a 
sessions i comissions, i també a aquelles reunions de treball ordenades pel president 
de la corporació, el liquidaran segons l'aplicació del Reial Decret núm. 236/1.988 sobre 
indemnitzacions per raó de servei. 
 

10é.- Els membres de la Corporació que ocupin alts càrrecs del Govern 
de la Comunitat Autònoma ( Consellers del Govern, Directors Generals i Secretaris 
Generals Tècnics), membres de la Mesa del Parlament Autònom i Senadors de la 
Comunitat Autònoma queden exceptuats de la percepció de les asignacions i 
indemnitzacions fixes determinades en aquest acord. 
 

La Presidenta d'aquest Consell Insular és la delegada d'executar aquest 
acord." 
 
 

El Sr. Grosske (EU) demana si aquestes retribucions són les mateixes 
que hi havia per a la corporació anterior. 
 

La presidenta informa que són iguals. 
 

S'aprova la proposta per unanimitat. 
 
 

PUNT 13.- PROPOSTA ASSIGNACIÓ GRUPS POLÍTICS AMB 
REPRESENTACIÓ EN EL CIM 
 

Es dóna compte de la següent proposta de Presidència:  
 

"P R O P O S T A   D ' A C O R D 
 

1.- Assignar a cadascun dels diferents grups polítics amb representació 
en el Consell Insular de Mallorca, la quantitat de 600.000'- pta. anuals, més 100.000'- 
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pta. també anuals, per a cada conseller integrant dels esmentats grups, d'acord amb el 
següent detall:  
 

- Al Grup polític PP, integrat per 16 consellers des del 1 de gener al 31 de 
desembre: 2.200.000'- pta. 
 

- Al Grup polític PSOE, integrat per 11 consellers des del 1  de gener al 6 
de juliol i per 8 consellesr del 7 de juliol al 31 de desembre: 1.553.699'- pta. 

- Al Grup polític CN, integrat per 3 consellers des del 1 de gener al 6 de 
juliol:  461.095'- pta. 
 

- Al Grup polític PSM, integrat per 3 consellers des del 1 de gener al 6 de 
juliol i per 5 consellers des del 7 de juliol al 31 de desembre: 997.535'- pta. 
 

-Al Grup polític IU., integrat per 2 consellers des del 7 de juliol al 31 de 
desembre 390.137'-pta. 
 

- Al Grup polític UM, integrat per 2 consellers, des del 7 de juliol al 31 de 
desembre:390.137'-pta. 
  

2.- Les referides quantitats s'abonaràn amb càrrec a la partida 
00.11100.22608 del vigent pressupost ordinari de 1995 i s'ingressaràn a la c/c dels 
respectius grups." 
 

S'aprova la proposta per unanimitat. 
 

PUNT 14.- PROPOSTA DE DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES DEL PLE 
A LA COMISSIÓ DE GOVERN. 
 

Es dona compte de la següent proposta de Presidència: 
 

"1.- De conformitat amb el que determina l'article 71 del R.O.F en relació 
a l'art. 76 del mateix text legal, el delega en la Comissió de gover del Consell, perquè a 
partir d'aquest acord, ostenti les atribucions que es relacionen a l'annex I. 
 

2.- La normativa que regula aquestes delegacions és la que determina el 
R.O.F. i especialment, en els art. 114 a 118. 
 

3.- Aquest acord entrarà en vigor a partir de l'esdemà d'aprovar-se. De 
Tota manera, s'haurà de publicar en el BOCAIB. 
 

4.- Queden derogats els acords adoptats anteriorment que suposin, 
contradiguin o resultin imcompetibles amb aquest acord. 
 

ANNEX I 
 

A)  En matèria de béns. 
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a) L'adquisició de béns i drets, sempre que es faci per expropiació i no 
sigui superior a deu milions de pessetes. 
 

b) l'alienació de béns, sempre que el valor unitar no ultrapassi els deu 
milions de pessetes. Excloure en tot cas la cessió gratuïta de béns. 
 

c) l'exercici de l'acció investigadora de la situació del béns i drets que es 
presumeix propietat del CIM i resoldre si s'escau, l'expedient d'investigació previ 
informe del Secretari. 
 

d) La recuperació de la possessió del béns. 
e) L'aprovació dels expedients individuals d'expropiació i la fixació del 

preu just. 
 

B) En matèria de contractació. 
 

a) La contractació d'obres, serveis, subministraments, assistència técnica 
i demés que corresponen a aquest Ple, delegables. 
 

b) Encarregar i aprovar els projectes tècnics i plecs de condicions 
particular que hagin de servir de base per a la contractació a què es refereix l'apartat 
anterior. 
 

c) Interpretar els contractes i resoldre les reclamacions que es produeixin. 
 

d) Les devolucions que garanties i les recepcions. 
 

C) En matèria de serveis. 
 

a) Atorgament de subvencions. 
 

b) Aprovar els projectes, convocar licitació pública i atorgar la concessió 
dels serveis. 
 

c) Sancionar al concessionari i rescatar la concessió. 
 

d) Aprovar i modificar les tarifes del serveis locals. 
 

D)  En matèria de personal. 
 

a) L'apliació del règim d'incompatibilitats. 
 

b) La resolució els concursos per al proveïment del llocs de treball. 
 

E)  En matèria de cooperació municipal. 
 

L'assistència i cooperació als municipis, llevat de l'aprovació dels Plans 
generals o sectorials d'Obres i serveis i modoficacions d'aquestes." 
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El Sr. Verger (PP) anuncia l'abstenció del seu grup en relació a aquesta 
proposta i a la del punt següent. Argumenta que com que la composició és la mateixa 
que la de la corporació anterior no hi poden votar en contra. No poden votar a favor 
perquè les batalles que hi ha hagut sobre aquesta qüestió són recordades i consten a 
les actes. 
 

El Sr. Grosske (EU), igual que en anteriors propostes, anuncia el suport 
del seu grup, però en reserva la posició definitiva per al debat sobre el Reglament 
Orgànic del Consell.  
 

Se sotmet a votació i s'aprova la proposta per desset vots a favor (PSOE, 
PSM-NM, EU, UM) i quinze en contra (PP). 
 

PUNT 15.-  DELEGACIONS DE COMPETÈNCIES DE LA PRESIDÈNCIA A LA 
COMISSIÓ DE GOVERN. 
 

Es dóna compte de la següent proposta de Presidència: 
 

"Amb motiu de la constitució de la nova Corporació i d'acord amb l'article 
34.2 de la Llei de Bases de Règim Local, 
 

Dispos: 
 

1. Independenment de les atribucions pròpies que l'art. 73 otorga a la 
Comissió de Govern i de conformitat amb allò que estableix l'article 63 del R.O.F. en 
relació a l'art. 76 del mateix text legal, aquesta Presidència delega en la Comissió de 
Govern del Consell Insular de Mallorca, perquè ostenti les atribucions que es 
relacionen a l'Annex I. 
 

2. La normativa que regula aquestes delegacions és la determinada en el 
R.O.F. i de manera especial en els articles 114 a 118. 
 

3. Aquest acord entrarà en vigor a partir de l'endemà d'aprovar-se. De tota 
manera, s'haurà de publicar en el Butlletí Oficial de la Comunitat Autònoma de les Illes 
Balears i se'n donarà compte al Ple del Consell, en la primera sessió que es faci. 
 

4. Queden derogades les resolucions adoptades anteriorment que 
s'oposin, contradiguin o resultin incompatibles amb aquesta." 
 
 
 Annex I 
 
 

A) En matèria econòmica-financiera. 
 

a) Aprovar despeses i otorgar subvencions que, superant les cinc-centes 
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mil pessetes, corresponguin a aquesta Presidència i no figurin, en el cas de 
subvencions, en el Pressupost del C.I.M. a nom de persones naturals o jurídiques 
determinades. 
 

b) Concertar operacions de tresoreria, sempre que no superin el 5 per 
100 dels ingressos liquidats per operacions corrents del darrer exercici liquidat i donant-
se compte al Ple en la primera sessió que es faci. 
 

B) En matèria de contractació. 
 

a) La contractació d'obres, serveis, subministraments, assistènca tècnica i 
treballs específics i no habituals, en els supòsits que corresponen a aquesta 
Presidència. 
 

b) Encarregar i aprovar els projectes tècnics i plecs de condicions 
particulars que hagin de servir de base per a la contractació a que es refereix l'apartat 
anterior. 
 

c) Interpretar els contractes i resoldre les reclamacions que es produexin. 
 

S'exceptuen d'aquesta delegació: 
 

a) Les devolucions de garanties i les recepcions. 
 

b) Les contractacions de règim excepcional en cas de risc greu de 
catàstrofe o infortuni públic." 
 

El Ple en resta assabentat. 
 

PUNT 16.- PROPOSTA DE PRESIDÈNCIA DE MODIFICACIÓ DEL 
REGLAMENT D'ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DE LA COMISSIÓ INSULAR 
D'URBANISME. 
 

Es dóna compte de la següent proposta de Presidència: 
 

"1er.- Modificar els articles 2 i 6 del Reglament d'organització i 
funcionament de la Comissió Insular d'urbanisme de Mallorca, el quals quedaran 
redactats de la manera següent: 
 

" ART 2.- Integren la Comissió Insular d'Urbanisme: 
 

- Un representant, titular i suplent, de cada Grup de Consellers del CIM. 
La adcripció es realitzarà mitjançant escrit del Portaveu del Grup dirigit a la Presidència 
del CIM i del qual es donarà compte al Ple. 
 

- Dos representants, titulars i suplents, nomenats pel Ple, a proposta de la 
Presidència del CIM, d'entre els Consellers del CIM. 
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- La Comissió elegirà, en una sola votació, del seu si, la Presidència i la 
Vicepresidència, que seran nomenats pel Ple. 
 

- Dos representants del Govern de la Comunitat Autònoma, un d'ells 
adscrit a la Conselleria d'Obres Públiques i Ordenació del Territori. 
 

Son membres de la Comissió Insular d'Urbanisme amb veu i sense vot: 
 

- Un assessor jurídic nomenat pel president del Consell Insular de 
Mallorca d'entre els lletrats adscrits a l'Assessoría Jurídica del Consell Insular de 
Mallorca. 
 

- El director de la Ponència Tècnica, designat per la presidència del 
Consell Insular de Mallorca d'entre els funcionaris adscrits al Consell Insular, amb títol 
suficient. 
 

-  El ponent que és un tècnic del Consell Insular de Mallorca. 
 

- El secretari general del Consell Insular de Mallorca, el qual podrà 
delegar en un funcionari del mateix Consell Insular amb títol de llicenciat en dret." 
 

" ART 6.- UN. La Comissió, pel que fa la funcionament, convocatòries, 
reunions, règim d'adopció d'acords es regula pel que disposa la Llei de Procediment 
Administratiu o norma legal emanada del Parlament de la CA que reguli la matèria. 
 

DOS. La Comissió durà el propi llibre d'actes. 
 

TRES. Les reunions de la Comissió Insular d'Urbanisme de Mallorca 
seràn públiques." 
 

Dites modificacions entraran en vigor el dia següent hàbil de la publicació 
en el BOCAIB. 
 

2on-. Pel que fa als dos representants, d'entre els Consellers del CIM, 
aquesta Presidència proposa nomenar als Hbles. Srs.Joan Francesc Triay Llopis i Pere 
Sampol i Mas , titulars, i als Hbles. Srs. Francesc Antich i Oliver i Mateu Morro i Marcé 
suplents." 
 
 

Intervé el Sr. Quetglas (PSOE). Explica que aquesta competència és una 
competència tutelada, ja que la representació de dos membres del Govern distorsiona 
la composició política del Consell. La proposta pretén, introduint una altra distorsió, 
equilibrar la primera i restablir la correlació  de forces del Ple dins la composició de la 
Comissió d'Urbanisme. 
 

Per altra banda explica que s'hauria pogut optar per una composició 
similar a la d'una comissió informativa, però que això n'hauria feta una comissió amb 
massa membres i, per tant, poc operativa, cosa que s'ha volgut evitar. 
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Demana que es retiri el punt segon de la proposta perquè considera que 

s'imposa més reflexió, per introduir més pluralisme en la composició d'aquesta 
Comissió. 
 

Intervé el Sr. Verger (PP). Entén que, dins la Comissió, la majoria de vots 
ha d'esser igual a la majoria de vots del Ple per evitar contrasentits. 
Demana que el punt 2 es deixi damunt la taula per estudiar més bé la representació del 
Grup Popular i poder considerar la necessitat de tenir-hi dos representants, ja que un 
de tot sol hi tindrà molta de feina. 
 

Anuncia el suport del seu grup a la composició de l'art. 6 i agraeix que es 
retiri el punt 2.  
 

Intervé el Sr. Sampol (PSM-NM).  Recorda que la composició està 
pendent d'una sentència del Tribunal Suprem. Recorda el punt de partida en què no hi 
havia representants de l'oposició. 
 

Comparteix els criteris exposats pel Sr. Quetglas, ja que la Comissió 
Insular d'Urbanisme ha de reflectir la composició del Ple. Afirma que a partir d'aquesta 
premissa el seu grup està obert per acceptar qualsevol proposta. 
 

Se sotmet a votació el punt 1 de la Proposta i s'aprova per unanimitat. 
 

Es deixa damunt la taula el punt 2 de la Proposta. 
 
 

PUNT 17.- PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DEL REGLAMENT 
D'ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT PER A L'EXERCICI DE LES COMPETÈNCIES 
ATRIBUIDES PER LA COMUNITAT AUTÓNOMA DE LES ILLES BALEARS AL 
CONSELL INSULAR DE MALLORCA EN MATÈRIA DE PATRIMONI HISTÒRIC. 
 

Es dóna compte de la següent proposta de Presidència: 
 

"1er.- Modificar l'art. 3 del Reglament d'Organització i Funcionament per 
l'Exercici de les Competències atribuides per la Comunitat Autònoma de les Illes 
Balears al Consell Insular de Mallorca en matèria de Patrimoni Històric el qual quedarà 
redactat de la manera següent: 
 

" Integren la Comissió Insular del Patrimoni Històric Artístic de Mallorca": 
 

- Un representant, titular i suplent, de cada Grup de Consellers del CIM. 
La adscripció es realitzarà mitjançant escrit del Portaveu del Grup dirigit al President del 
CIM, i del qual es donarà compte al Ple. 
 

- Un representant, titular i suplent, nomenat pel Ple, a proposta de la 
Presidència del CIM, d'entre els consellers del CIM.  
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- La Comissió elegirà amb una sola votació del seu si, la Presidència i la 
Vicepresidència, que seràn nomenats pel Ple. 
 

- Un representant de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears nomenat 
pel Consell de Govern, a proposta del Conseller de Cultura, Educació i Esports. 
 

Assistiran a la Comissió en veu i sense vot: 
 

- El Batle o regidor de l'Ajuntament on radiquin les obres o intervencions 
en els temes que els afectin. 
 

- Un assessor jurídic, designat pel president del CIM d'entre els lletrats 
adscrits a l'Assessoria Jurídica del CIM. 
 

- El director de la Ponència Tècnica. 
 

- Secretari: 
 

      - El secretari del CIM, el qual podrà delegar aquesta funció en un 
funcionari del Consell que tengui títol de grau superior. 
 

Dita Modificació entrarà en vigor el dia següent habil de la publicació en el 
BOCAIB". 
 

2on.- Pel que fa al representant d'entre els Consellers del CIM nomenat 
pel Ple, aquesta Presidència proposa nomenar als Hbles. Sr. Damià Pons i Pons 
(PSOE) titular, i Sra. Catalina Mercè Amer i Riera suplent." 
 

El Sr. Verger (PP) informa que el seu grup pensava votar en contra, que 
havien demanat la mateixa composició que la Comissió d'Urbanisme, però vist l'acord 
de futur a què s'ha arribat i atès que aquí només hi ha un representant del Govern, 
anuncia l'abstenció. 
 

Se sotmet la proposta a votació i s'aprova per desset vots a favor (PSOE, 
PSM-NM, EU, UM) i quinze abstencions (PP). 
 

PUNT 18.- PROPOSTA RATIFICACIÓ DELS LLOCS DE TREBALL 
CORRESPONENTS AL PERSONAL EVENTUAL FITXATS A LA PLANTILLA DEL 
CIM, PER A L'ANY 1.995. 
 

La presidenta anuncia que retira aquest punt i que es tractarà en el proper 
Ple. 
 
 

COOPERACIÓ MUNICIPAL 
 
 

PUNT 19.-  SOL.LICITUD DE CANVI DE DESTINACIO DE L'OBRA 
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INCLOSA EN EL PLA COMPLEMENTARI D'OBRES I SERVEIS DE 1994 DE 
L'AJUNTAMENT DE SELVA. 
 

Es dóna compte de la següent proposta de la Comissió de Cooperació 
Municipal: 
 

"Vist l'escrit presentat per l'Ajuntament de Selva de data 2 de maig de 
1995 sol.licitant el canvi de destinació de l'obra inclosa en el Pla Complementari 
d'Obres i Serveis de 1994 anomenada "Edifici per ús social a Caimari" amb un 
pressupost de 10.000.000 de pessetes, una aportació del CIM de 8.000.000 de 
pessetes i una aportació de l'Ajuntament de 2.000.000 de pessetes, per poder destinar 
l'esmentada subvenció a l'obra "1ª fase adaptació terrenys municipals" amb un 
pressupost de 10.000.000 de pessetes i amb les mateixes aportacions de l'obra 
anterior. 
 

Per tot això la Comissió de Cooperació Municipal en sessió celebrada el 
dia 22 de maig de 1995 eleva al Ple la següent proposta d' 
 
 ACORD 
 

Aprovar el canvi de destinació sol.licitat per l'Ajuntament de Selva en el 
sentit de substituir l'obra nº 32 inclosa en el Pla Complementari d'Obres i Serveis de 
1994 anomenada "Edifici per ús social a Caimari" amb un pressupost de 10.000.000 de 
pessetes, una aportació del CIM de 8.000.000 de pessetes i una aportació de 
l'Ajuntament de 2.000.000 de pessetes, per l'obra "1ª fase adaptació terrenys 
municipals" amb un pressupost de 10.000.000 de pessetes, una aportació del CIM de 
8.000.000 de pessetes i una aportació de l'Ajuntament de 2.000.000 de pessetes." 
 

Per part de Secretaria s'informa que hi ha un error material de transcripció 
a l'ordre del dia que s'ha de tenir en compte; no es tracta de l'Ajuntament d'Inca, sinó 
del de Selva. 
 

S'aprova la proposta per unanimitat. 
 

PRECS I PREGUNTES 
 

En el torn de precs i preguntes la presidenta recorda als reunits que el 
proper dimecres es constituiran les diferents Comissions Informatives per la qual cosa 
demana als diversos grups que facin arribar les propostes d'adscripció dels respectius 
consellers. 
 
 

I, no havent-hi més assumptes a tractar, el Sr. President, aixeca la sessió 
a les onze hores i cinquanta minuts de tot el qual se n'esten la present acta, que jo com 
a Secretari certific, amb el vist-i-plau del l'Hble. Sra. Presidenta del Consell Insular de 
Mallorca. 
 

   V.i P, 
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LA PRESIDENTA   
 
  
 
 


