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

 
 
 

A les onze hores i cinc 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, Maria Rosa Estarás i Ferragut, 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 
 
 

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 sol⋅licita la declaració d'urgència del Ple motivada per la 
necessitat de fer els nomenaments prevists a l'Ordre del Dia per tal que la nova 
corporació pugui començar a treballar i també aprovar el punt referent al Salari Social 
amb l'objectiu que les necessitats que pretén atendre siguin ateses com més aviat 
millor. 

 
S'aprova per unanimitat la declaració d'urgència del Ple. 
 
El Sr. Verger (PP) demana que es faci arribar al seu grup un exemplar de 

la documentació per cada membre, ja que tres còpies no són suficients per poder 
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estudiar bé tots els punts. 
 
La presidenta explica que es feia així per economitzar paper, però que 

atendrà la seva petició. 
 
 

2.- APROVACIÓ DE L'ACTA ANTERIOR (17-07-95) 
 

El Sr. Verger considera que el punt 17 no està ben recollit perquè el punt 
2 del Reglament de la Comissió d'Urbanisme no va quedar damunt la taula, sinó que es 
va aprovar i la prova és que es va publicar al Butlletí Oficial. 

 
Per part de Secretaria s'aclareix que allò que va quedar damunt la taula 

era el punt segon de la proposta. 
 
El Sr. Triay aclareix que avui no es du la repetició de l'acord del darrer ple, 

sinó el punt que va quedar damunt la taula i una modificació del Reglament. 
 
La Sra. Munar demana al Sr. Verger que concreti què vol que consti en 

acta. 
 
El Sr. Verger vol que consti en acta que l'única cosa que no es va aprovar 

va esser la designació dels dos representants nomenats pel Ple a proposta de 
Presidència 

 
El Sr. Grosske (EU) afirma que el seu grup va votar a favor de totes les 

compareixences del Consell davant els tribunals, corresponents al primer punt de 
l'Ordre del Dia i, per tant, no es varen abstenir, com consta a la pàgina 4 de l'acta. 
Aprofita l'ocasió per demanar que consti en acta que la posició d'Esquerra Unida no 
significa identificació amb els continguts dels acords que es defensen davant els 
tribunals, sinó simplement que hi ha una lògica inseparable entre el fet que el Consell 
adopti un acord i que aquest acord sigui defensat davant els tribunals. 

 
S'aprova l'acta per unanimitat amb les correccions indicades pel Sr. 

Verger i el Sr. Grosske. 
 

PRESIDÈNCIA 
 
  3.- DECRET A RATIFICAR. 
 

Es lleigeix el següent decret: 
 

"ASSUMPTE: Compareixença com a demandat davant la Sala 
Contenciosa-Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Balears en el recurs 
contenciós-administratiu interposat pel Procurador Sr. Antonio Obrador Vaquer, en 
representació del Sr. Sebastian Morey Vives, contra "Acord del Consell Insular de 
Mallorca de data 2 de maig de 1995 mitjançant el qual es va estimar parcialment el 
recurs formulat contra l'acord de la Comissió Insular d'Urbanisme de data 27 de maig 



 
 

3 

de 1995, en virtut del qual s'aprovaren definitivament amb prescripcions les normes 
urbanístiques de Planejament de Sant Llorenç d'Es Cardassar". Actuacions 767/95. 

Vist el meritat recurs contenciós-administratiu i examinat l'informe de 
l'Assessoria Jurídica del C.I.M. de 26 de juliol 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 
Tribunal Superior de Justícia de Balears a l'indicat recurs. Assumirà la representació 
del Consell Insular de Mallorca el Procurador 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 a la primera reunió que 
farà per a la seva ratificació." 
 

Es ratifica el Decret per unanimitat. 
 

   
  PUNT 4.- DONAR COMPTE DELS  NOMENAMENTS DE PRESIDENTS 
DELEGATS DE LES COMISSIONS INFORMATIVES. 

 
Es dòna compte de la següent proposta de Presidencia: 

 
"DECRET: 

 
L'art. 125 del Reglament d'Organització, funcionament i règim jurídic de 

les Entitats Locals vigent, determina que el President de la Corporació, ho és també de 
les diferents comissions informatives i que es podrà delegar la Presidència en 
qualsevol dels membres de la Corporació, a proposta de la pròpia comissió, després de 
que l'hagi elegit. 
 

Havent-se constituït les comissions informatives, als efectes de proposar-
ne els seus Presidents-delegats, i en ús de les atribucions que em són conferides per la 
legislació de règim local vigent, m'avenc a resoldre: 
 

1. Nomenar l'Hble. Sr. ANTONI ALORDA VILARRUBIAS com a 
PRESIDENT DELEGAT de la Comissió Informativa de COOPERACIÓ MUNICIPAL, 
FOMENT I OCUPACIÓ. 
 

2. Nomenar l'Hble. Sr. MATEU MORRO MARCÉ com a PRESIDENT 
DELEGAT de la Comissió Informativa de SERVEIS GENERALS I RECURSOS 
HUMANS. 
 

3. Nomenar l'Hble. Sr. DAMIÀ PONS I PONS (PSM) com a PRESIDENT 
DELEGAT de la Comissió Informativa de CULTURA I PATRIMONI HISTÒRIC. 
 

4. Nomenar l'Hble. Sr. DAMIÀ PONS PONS (PSOE) com a PRESIDENT 
DELEGAT de la Comissió Informativa de BENESTAR SOCIAL. 
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5. Nomenar l'Hble. Sr. ANTONI J. DIÉGUEZ SEGUÍ com a PRESIDENT 
DELEGAT de la Comissió Informativa d'ESPORTS I JOVENTUT. 
 

6. Nomenar l'Hble. Sr. FRANCESC ANTICH OLIVER com a PRESIDENT 
DELEGAT de la Comissió Informativa de MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ DEL 
TERRITORI. 
 

7. Nomenar l'Hble. Sr. ANTONI PASCUAL RIBOT com a PRESIDENT 
DELEGAT de la Comissió Informativa d'HISENDA, ESPECIAL DE COMPTES I 
CONTRACTACIÓ. 
 

Se'n doni compte al Ple del Consell a la próxima sessió que celebri i es 
notifiqui personalment als designats." 
 

El Ple en resta assabentat. 
 
 
  PUNT 5.- PROPOSTA DE NOMENAMENT DE REPRESENTANTS DE 
LA 

CORPORACIÓ A DISTINTS ORGANISMES 
                                                                
 

Es dòna compte de la següent proposta de Presidència: 
 
"PATRONAT FUNDACIÓ UNIVERSIADA 99 
 

Comitè Executiu: Nicolau Tous Palmer 
Antoni Diéguez Seguí 

 
Patronat:   Nicolau Tous Palmer 

Antoni Diéguez Seguí 
Francesc Antich Oliver 
Sebastià Serra Busquets 
José Cascales Sánchez 

                      
 
 
CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE LAS BALEARES SA NOSTRA 
 

Assemblea General: Pere Mascarós Pons 
Rafael Borrás Enseñat (suplent EU) 

 
Bartomeu Nadal Bestard 
Manolo Oliva (suplent) 

 
 
 
CENTRE ASSOCIAT UNIVERSITAT NACIONAL A DISTÀNCIA (UNED) 



 
 

5 

 
Damià Pons Pons (PSM) 
Javier Texeira González 

 
 
 
ASSEMBLEA AUTONÒMICA DE LA CREU ROJA ESPANYOLA 
 

Damià Pons Pons (PSOE) 
 
 
 
 
COMISSIÓ ASSESSORA BIBLIOTEQUES 
 

Damià Pons Pons (PSM) 
 
 
COMISSIÓ BALEAR MEDI AMBIENT 
 

Francesc Antich Oliver 
 
 
COMISSIÓ ASSESSORA UNITAT D'EPIDEMIOLOGIA I REGISTRE DE CÀNCER 
 

Ramon Socias Puig 
       Onofre Pons 
 
 
 
CENTRE DE COORDINACIÓ OPERATIVA PROTECCIÓ CIVIL DEL GOVERN 
BALEAR 
 

Mateu Morró Marcè  
 
 
COMISSIÓ ADJUDICACIÓ VIVENDES PROMOCIÓ PÚBLICA 
 

Fernando Trujillo Zaforteza 
 
 
 
COMISSIÓ ORDENACIÓ SANITÀRIA TERRITORIAL 
 

Ramon Socias Puig 
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COMISSIÓ DE COORDINACIÓ DE POLÍTICA TERRITORIAL 
 

Francesc Quetglas Rosanes 
 
 
COMISSIÓ DE PROTECCIÓ CIVIL DE LA CAIB 
 

Mateu Morro Marcè  
 
 
 
COMISSIÓ DE TRANSPORTS DE LA CAIB 
 

Antonio Borrás Llabrés  
 
 
COMISSIÓ BALEAR DE CARTOGRAFIA 
 
    Miquel Àngel Borrás Llabrés  
 
 
COMISSIÓ BALEAR DEL LITORAL 
 

Mercè Amer Riera 
 
 
COMISSIÓ COORDINADORA DE POLICIES LOCALS 
 

Mateu Morro Marcè  
 
 
COMISSIO INTERINSTITUCIONAL DE LA CAMPANYA A LA NORMALITZACIÓ 
LINGÜÍSTICA 
 

Patronat: Damià Pons Pons (PSM) 
 

Comissió Tècnica: Joan Obrador Adrover 
 
 
COMISSIÓ MIXTA UIB-CIM 
 

Andreu Crespí Plaza 
Miquel Pastor Tous 
Miquel Duran Pastor 

 
 
 
COMISSIÓ PROVINCIAL FORMACIÓ PROFESSIONAL REGLADA 
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Catalina Bover Nicolau  

 
 
COMISSIÓ TERRITORIAL DE DROGUES DE LA CAIB 
 

Damià Pons Pons (PSOE) 
 
 
COMITÈ ESPECIALITZAT PROBLEMÀTICA LITORAL BALEAR 
 

Mercè Amer Riera 
 
 
CONSORCI D'ACOLLIDA ALS DISMINUÏTS PSÍQUICS PROFUNDS DE BALEARS  
 

Damià Pons Pons (PSOE) 
 
 
CONSELL TERRITORIAL PROPIETAT IMMOBILIÀRIA DE BALEARS-CAPITAL 
 

Juan Vidal Aloy 
 
 
CONSELL TERRITORIAL PROPIETAT IMMOBILIÀRIA DE BALEARS-PROVÍNCIA 
 

Juan Vidal Aloy 
 
 
CONSELL D'ADMINISTRACIÓ DE SERVEIS D'AQÜICULTURA MARINA (SEAMASA) 
 

Joan Lladó Guasp 
 
 
CONSELL DE COMUNITATS BALEARS ASSENTADES FORA DEL TERRITORI 
BALEAR 
 

Teresa Riera Madurell 
Josep Ma. Busquets Reus (suplent) 

 
 
CONSELL TURISME DE LES ILLES BALEARS 
 

Mateu Picornell Cladera 
 
 
CONSELL BALEAR D'ESPORTS DE LA CAIB 
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Antoni Diéguez Seguí 
Cecili Buele Ramis 

     Javier Bonnín Cortés (UM) 
 
 
CONSELL COORDINADOR DE BIBLIOTEQUES 
 

Damià Pons Pons (PSM) 
Andreu Crespí Plaza 

     Maria Salom Coll 
 
 
CONSELL INSULAR CAÇA 
 

Joan Ferrà Capllonch 
 
 
CONSELL M. ACCIÓ SOCIAL 
 

Antoni Mateu Brunet 
 
 
CONSELL M. CULTURA I EDUCACIÓ 
 

Antoni Marimon Riutort 
 
 
CONSELL PESQUER CONSELLERIA AGRICULTURA 

 
Antoni Garau Coll  

 
 
 
CONSELL RECTOR CONSERVATORI 
 

Joan Company Florit 
 
CONSELL SOCIAL UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS 
 

Miquel Pastor Tous 
 
 
CONSELL SUP. ACCIÓ SOCIAL DE LA CAIB 
 

Damià Pons Pons (PSOE) 
 
 
FOMENT TURISME DE MALLORCA 
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Mateu Picornell Cladera 

 
 
GESTUR 
 

Francesc Quetglas Rosanes 
Pere Amorós Martorell 

 
 
CONSELL ACADÈMIC DE L'INSTITUT D'ESTUDIS BALEÀRICS 
 

Antoni Marimon Riutort 
 
 
INSTITUT DE BIOLOGIA ANIMAL DE BALEARS S.A. (IBABSA) 
 

Joan Lladó Guasp 
 
 
JUNTA D'AIGÜES DE BALEARS 
 

Francesc Antich Oliver 
 
 
JUNTA GOVERN COMPLEX SANITARI SEGURETAT SOCIAL SON DURETA 
 

Ramon Socias Puig 
 
 
JUNTA AVALUADORA DE CATALÀ DE LA CONSELLERIA DE CULTURA, 
EDUCACIÓ I ESPORTS DEL GOVERN BALEAR 
 

Joan Obrador Adrover 
 
 
JUNTA RECTORA DEL PARC NATURAL DE MONDRAGÓ 
 

Antoni Perelló Roig 
 
 
 
JUNTA RECTORA DEL PARC NATURAL DE S'ALBUFERA 
 

Martí Garcies Martí 
 
PATRONAT ESCOLA TREBALL SOCIAL DE LES ILLES BALEARS 
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Damià Pons Pons (PSOE) 
 
 
PATRONAT DEL PARC NACIONAL MARÍTIMO-TERRESTRE DE CABRERA 
 

Francesc Triay Llopis 
 
 
SERVEI BALEAR DE LA SALUT (SERBASA) 
 

Damià Pons Pons (PSOE) 
 
 
SERVEIS MILLORA AGRARIA, S.A. (SEMILLA) 
 

Joan Lladó Guasp 
 
 
JUNTA RECTORA DEL PATRONAT DEL MUSEU D'ART CONTEMPORANI DE 
MALLORCA 
 

Damià Pons Pons (PSM) 
 
 
COMISSIÓ ASSESSORA PER A LA MILLORA DE L'ACCESSIBILITAT I DE LA 
SUPRESSIÓ DE LES BARRERES ARQUITECTÒNIQUES 
 

Mercè Amer Riera 
 
 
COMITÈ BALEAR DE LA CAMPANYA DE LA JOVENTUT CONTRA EL RACISME, 
LA XENOFÒBIA, L'ANITSEMITISME I LA INTOLERÀNCIA 
 

Teresa Riera Madurell 
 
 
COMISSIÓ DE COORDINACIÓ DE L'ACCIÓ SOCIAL DE LA CAIB 
 

Damià Pons Pons (PSOE) 
 
 
COMISSIÓ  DE  LA  UNIÓ EUROPEA PER FIXAR CRITERIS D'ELABORACIÓ DEL 
PROGRAMA REGIONAL DE BALEARS DE LA INICIATIVA COMUNITÀRIA "LEADER 
II" 
 

Catalina Bover Nicolau 
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CONSORCI PER A LA DINAMITZACIÓ ECONÒMICA AL MEDI RURAL, ZONA 5B 
 

Antoni Alorda Villarrubias 
 
 
CONSORCI PER AL DESENVOLUPAMENT DE LA FORMACIÓ OCUPACIONAL 
(CODEFOC) 
 

Catalina Bover Nicolau" 
 

Intervé el Sr. Verger (PP). Felicita la majoria per copiar exactament allò 
que feia el PP quan tenia la majoria, lògicament els representants eren quasi tots del 
PP i ara la cosa va al revés. Com que el PP té un representant en el Centre 
Coordinador de Biblioteques demana votació separada. Pel que fa a la resta anuncia el 
vot en contra. 

 
Intervé el Sr. Grosske (EU) anuncia el vot a favor del seu grup. Considera 

que es tracta d'una proposta raonable, ja que als organismes que només tenen un 
representat, aquest és de l'equip de govern. 

 
La presidenta posa a votació el conjunt de tots els nomenaments, retirant 

el suplent del Patronat la Universiada i deixant per a la posterior votació els 
representants a la Caixa de Colonya, i al Consell Coordinador de Biblioteques, que es 
deixen per a la votació posterior. S'aprova aquest primer bloc per desset vots a favor 
(PSOE, PSM-NM, UM, EU) i setze en contra (PP) 

 
Se sotmet a votació la proposta de representants en el Consell 

Coordinador de Biblioteques i s'aprova per unanimitat. 
 
 
  PUNT 6.- PROPOSTA DE PRESIDÈNCIA DE MODIFICACIÓ DEL 
REGLAMENT D'ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DE LA COMISSIÓ INSULAR 
D'URBANISME I DESIGNACIÓ DE REPRESENTANTS 
 

Es dòna compte de la següent proposta de Presidència: 
 

"1r.- Modificar l'article 2 del Reglament d'organització i funcionament de la 
Comissió Insular d'Urbanisme de Mallorca, el qual quedarà redactat de la manera 
següent: 
 

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

- Un representant, titular i suplent, de cada Grup de Consellers del CIM. 
L'adscripció 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. 

Són 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'Assessoria Jurídica del Consell Insular de 
Mallorca. 
 

- El director de la Ponència Tècnica, designat per la presidència del 
Consell Insular de Mallorca. 
 

- 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." 
 

Dita modificació entrarà en vigor el dia següent hàbil de la publicació en el 
BOCAIB. 
 

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

Intervé el Sr. Verger (PP) Es refereix a l'art. 2 que fa referència al 
nomenament del director de la Ponència Tècnica que abans era un dels tècnics 
adscrits al Consell Insular de Mallorca i ara es deixa la proposta oberta perquè sigui 
qualsevol tècnic. Pensa que era més correcte així com es feia abans. 

 
Es mostra en desacord amb el punt 2 de la proposta, ja que s'havia 

arribat a un acord, en relació als representants nomenats pel Consell a proposta de 
Presidència, i ja la majoria també té majoria dins la Comissió d'Urbanisme, creuen que 
és lògic que ja que hi havia l'obertura cap a tots els grups, el grup del PP hi tengués 
dos representants i així s'havia acordat. Es veu que després el grup de govern no es va 
entendre i no va esser possible materialitzar l'acord.  

 
Anuncia el vot en contra del seu grup en referència a aquest punt. Pensa 

que s'hi toquem uns temes de prou importància que fan lògic que hi hagi dos 
representants. 

 
La presidenta respon que el grup del pacte de progrés ha obert la 

Comissió d'Urbanisme, no tan sols a tots els grups, cosa que el PP no va fer mai, sinó 
al públic en general. Explica que els dos representants de la majoria només són per 
compensar els representats que el Govern hi té.  
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Se sotmet a votació i s'aprova la proposta per desset vots a favor (PSOE, 

PP-NM, UM, EU) i setze en contra (PP).  
 
 PUNT 7.- PROPOSTA DE PRESIDÈNCIA DE MODIFICACIÓ DEL 
REGLAMENT D'ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT PER A L'EXERCICI DE LES 
COMPETÈNCIES ATRIBUÏDES PER LA COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES ILLES 
BALEARS AL CONSELL INSULAR DE MALLORCA EN MATÈRIA DE PATRIMONI 
HISTÒRIC. 
 

Es dòna compte de la següent proposta de Presidència: 
 

"Modificar l'article 4 del Reglament d'organització i  funcionament per a 
l'exercici de les competències atribuïdes per la Comunitat Autònoma de les Illes 
Balears al Consell Insular de Mallorca en matèria de patrimoni històric, pel que 
respecta al nomenament de Director de la Ponència Tècnica que quedarà redactat de 
la manera següent: 
 

"El Director de la Ponència Tècnica, que serà funcionari de carrera, 
designat per la Presidència del Consell Insular de Mallorca." 
 

 
S'aprova la proposta per unanimitat. 

 
 

COOPERACIÓ MUNICIPAL, FOMENT I OCUPACIÓ 
 
 PUNT 8.- SERVEI D'INSPECCIO TECNICA DE VEHICLES. 
 

Es dòna compte de la següent proposta de la Comissió de Cooperació 
Municipal, Foment i Ocupació: 
 

"En data 14 de juny de 1995 es va rebre de l'Hble. Sr. Conseller de 
Comerç i Indústria el següent escrit: 
 

"En sesión celebrada en fecha 18 de mayo de 1995, el Consell de Govern 
de la C.A.I.B., a propuesta de la Presidencia, adoptó ejecutar en sus estrictos términos 
la sentencia pronunciada por el Tribunal Supremo, recaída en el recurso de apelación 
nº 10956/89, autos contencioso administrativo nº 406/87, interpuesto por la entidad 
Iteuve Baleares, S.A., contra la sentencia dictada en fecha 16 de octubre de 1989 por 
la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de las Islas 
Baleares, en recurso sobre concesión del Servicio de Inspección Técnica de Vehículos, 
así como la devolución del expediente a la Conselleria de Comerç i Indústria, con 
incorporación al mismo del informe acerca del modo de realizar la ejecución, formulado 
por el Jefe del Departament Jurídico de la CAIB de fecha 28 de marzo de 1995. 
 

El mencionado informe, asumido en su integridad por el Acuerdo del 
Consell de Govern, en la conclusión cuarta del punto segundo dispone la remisión del 
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expediente al Consell Insular de Mallorca que ostenta, como propia, la competencia 
ejecutiva y de gestión en materia de inspección técnica de vehículos, desde el 1 de 
enero de 1994, como consecuencia de la Ley del Parlamento Balear 13/93, de 20 de 
diciembre, para la continuación del expediente y la resolución que, en definitiva, 
proceda. 
 

Por todo ello, le remito el expediente administrativo de concesión de 
recurso de explotación del Servicio de Inspección Técnica de Vehículos, dando 
cumplimiento a lo acordado por el Consell de Govern de esta Comunidad Autónoma en 
fecha 18 de mayo de 1995." 
 

Per tot això, i atès que l'article 22 de la llei de Contractes de les 
Administracions Públiques estableix que: "Las adjudicaciones de contratos en favor de 
personas que carezcan de la capacidad de obrar o de solvencia y de las que se hallen 
comprendidas en alguno de los supuestos del artículo 20 serán nulas de pleno 
derecho. Sin perjuicio de ello, el órgano de contratación podrá acordar que el 
empresario continúe la ejecución del contrato, bajo las mismas cláusulas, por el tiempo 
indispensable para evitar perjuicios al interés público correspondiente." 
 

Es proposa que pel Ple del Consell Insular s'adopti el següent 
 
                                  ACORD 
 

1r.- Continuar l'expedient per a l'adjudicació del concurs del Servei 
d'Inspecció Tècnica de Vehicles de Mallorca. 
 

2n.- Que l'actual empresari continui l'execució del contracte, sota les 
mateixes clàusules, pel temps indispensable per evitar perjudicis a l'interès públic." 
 

Intervé el Sr. Verger (PP). Anuncia el Suport del seu grup. Explica que, 
pel que fa al primer punt, es tracta de complir la sentència i, pel que fa al segon, es 
tracta d'atendre l'interès públic. Per tant no hi ha cap dificultat. 

 
Demana si es pot informar al Ple de com es farà l'adjudicació.  

 
Intervé el Sr. Alorda (PSM-NM). Explica que es continuarà amb la 

tramitació de l'expedient, després es donarà audiència a totes les empreses que vaen 
presentar pliques, després es demanaran els informes jurídics i les repercussions 
econòmiques i jurídiques que es derivaran de l'execució de la sentència. Finalment la 
Comissió ponderarà les possibles solucions, inclosa la possibilitat de declarar deserta 
la concessió. 

 
Conclou amb l'anunci del compromís d'estudiar la solució entre tots els 

grups. 
 

S'aprova la proposta per unanimitat. 
 
 PUNT 9.- MODIFICACIO DEL PROJECTE DE L'OBRA "REMODELACIO 
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I AMPLIACIO DEL CEMENTIRI D'ARIANY", INCLOSA EN EL PROGRAMA D'ACCIO 
ESPECIAL DE LA MANCOMUNITAT DEL PLA DE 1994. 
 

Es  dòna compte de la següent proposta de la Comissió de Cooperació 
Municipal, Foment i Ocupació: 

"Vist l'escrit presentat per l'Ajuntament d'Ariany en data d'avui, sol.licitant 
la modificació del projecte de l'obra "Remodelació i ampliació del cementiri d'Ariany", 
inclòs en el Programa d'Acció Especial de la Mancomunitat del Pla de 1994, amb un 
pressupost adjudicat de 31.800.000 pessetes. 
 

Vist l'escrit de l'Arquitecte Director de l'obra de 20 de juliol de 1995, en el 
qual detalla les modificacions a realitzar. 
 

Atès que les dites modificacions no alteren el pressupost d'adjudicació. 
 

Atès que es tracta d'un assumpte urgent, ja que les obres han d'estar 
executades dins de l'actual any, conforme estableix l'article 15.1 del Reial Decret 
665/90 de 25 de maig. 
 

Es proposa que pel Ple del Consell s'adopti el següent 
  
                               ACORD 
 

1r.- Aprovar la modificació del projecte tècnic de l'obra "Remodelació i 
ampliació del cementiri d'Ariany", inclosa en el Programa d'Acció Especial de la 
Mancomunitat del Pla de 1994, conformement amb la proposta efectuada pel tècnic 
Director de l'obra. 
 

2n.- Donar compte a la Comissió informativa de Cooperació Municipal 
l'adopció del present acord als efectes oportuns." 
 

 
S'aprova la proposta per unanimitat. 

 
 

CULTURA I PATRIMONI HISTÒRIC 
 
         PUNT 10.- PROPOSTA DE NOMENAMENT DEL SR. MIGUEL 
BARCELÓ LLOMPART COM A INSTRUCCTOR DELS EXPEDIENTS 
SANCIONADORS DE LA COMISSIÓ DEL PATRIMONI HISTÒRIC-ARTÍSTIC 
 

Es dòna compte de la següent proposta de la Comissió de Cultura i 
Patrimoni Històric: 
 
         "Atès que en data 24 d'abril de 1995 s'ha incorporat un assessor-jurídic al 
Servei de la Comissió del Patrimoni Històric-Artístic el qual a més de les funcions 
pròpies del seu lloc de treball es farà càrrrec de la tramitació dels expedients 
sancionadors incoats per la Comissió, el President de la Comissió del Patrimoni 
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Històric-Artístic fa la següent proposta d' 
 
                             ACORD 
 
         Nomenar Instrucctor dels expedients sancionadors que actualment se 
segueixen per part de la Comissió del Patrimoni Històric-Artístic de Mallorca el Sr. 
Miguel Barceló Llompart, el qual substituirà de les esmentades funcions al Sr.Guillermo 
Cortés Mora. 
 
         Els expedients són: 
 
         1.- Incoat en data 14 d'abril de 1994 per acord del Conseller de Cultura, 
Educació i Esports del Govern Balear, contra el Sr.René Grandpierre per unes obres 
realitzades a la finca "Sa Vinya des Capellà" de Fornalutx. 
 
         2.- Incoat en data 31 de maig de 1994 per acord del Conseller de Cultura, 
Educació i Esports del Govern Balear, contra la Societat "El Corazón Producciones 
S.A." per unes obres realitzades a la finca "S'Estaca" Valldemossa. 
 
         3.- Incoat en data 10 d'abril de 1995 per acord de la Comissió del 
Patrimoni Històric-Artístic de Mallorca, contra el Sr. Harald Ewald Schmitz, per unes 
obres realitzades a una casa del c/Lluna, núm.4 de Fornalutx. 
 
         4.- Incoat en data 10 d'abril de 1995 per acord de la Comissió de 
Patrimoni Històric-Artístic de Mallorca contra l'Ajuntament de Fornalutx per unes obres 
realitzades a una casa ubicada al c/Lluna, núm 4 de Fornalutx. 
 
         5.- Incoat en data 10 d'abril de 1995 per acord de la comissió del 
Patrimoni Històric-Artístic de Mallorca contra la Societat "Son Escanellas S.L." sobre 
l'obertura, el condicionament i l'asfaltad d'un camí en el km. 16,850 de la carrertera 
Valldemossa-Palma." 
 

S'aprova la proposta per unanimitat. 
 
 PUNT 11.- DONAR COMPTE DEL EXPEDIENT SANCIONADOR 
CONTRA LA SRA. CATALINA BIBILONI CARRASCO PER UNES OBRES 
REALITZADES SENSE AUTORITZACIO AL CARRER CONSTITUCIO, NUM. 14, DE 
VALLDEMOSSA. 
 

Es dòna compte de la següent proposta de la Comissió de Cultura i 
Patrimoni Históric: 
 

"Atés que en data 1 de gener de 1.995 el Consell Insular de Mallorca ha 
assumit, en virtut de la Llei Autonòmica 6/1994, de dia 13 de desembre, les 
competències autonòmiques determinades a la Llei 16/1985, de dia 25 de juny, del 
Patrimoni Històric Espanyol. 
 

Atesa la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les 
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Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, el Decret 14/1994, de 
10 de febrer, pel qual s'aprova el Reglament de Procediment que ha de seguir 
l'Administració de la Comunitat Autònoma en l'exercici de la potestat sancionadora, i la 
Llei 16/1985, de 25 de juny, del Patrimoni Històric Espanyol. 
 

El President de la Comissió Insular del Patrimoni Històrico-Artístic del 
Consell Insular de Mallorca fa la següent proposta d' 
 
                              A C O R D  
 

"1.- Aprovar l'inici d'un expedient sancionador contra la Sra. Catalina 
Bibiloni Carrasco per unes obres duites a terme a una vivenda de la seva propietat, 
situada al carrer Constitució, núm. 14, de Valldemossa sense la preceptiva autorització 
de la Comissió del Patrimoni Històrico-Artístic, ja que l'immoble de referència queda 
inclòs dins el Conjunt Històric declarat en data 08.07.1971. Les pressumptes 
infraccions administratives comeses no prescriuen, segons disposa l'article 79 de la Llei 
16/1985, de 25 de juny, fins que no han transcorregut cinc o deu anys comptadors des 
de el moment que han tengut lloc, que fou, pressumptament, durant els mesos de maig 
i juny de 1995, atés el que disposa l'acta d'inspeció de data 26 de maig de 1.995: "En 
fecha 26 de mayo de 1995 tuvo entrada en el Consell Insular de Mallorca (registro nº. 
4431) solicitud de autorización de obras consistente en apertura de acceso al jardín y 
colocación de puerta. En el día de hoy se comprueba que la demolición de parte de la 
pared ya ha sido realizada.". 

 El pressumpte infractor pot assumir voluntariament la responsabilitat dels 
fets, la qual cosa donarà lloc a la finalització del procediment abonant la sanció 
pecuniària que correspongui. 
 

2.- Els fets esmentats consistents en unes obres sense autorització de 
Patrimoni poden esser constitutius de les següents infraccions administratives previstes 
a la Llei 16/1985, de 25 de juny, del Patrimoni Històric Espanyol: 
 

Art. 76.1,a): "El incumplimiento por parte de los propietarios o de los 
titulares de derechos reales o los poseedores de los bienes de las disposiciones 
contenidas en el artículo 36.1", que disposa: "Los bienes integrantes del Patrimonio 
Histórico Español deberán ser conservados, mantenidos y custodiados por sus 
propietarios o, en su caso, por los titulares de derechos reales o por los poseedores de 
tales bienes." 
 

Art. 76.1,e): "La realización de cualquier clase de obra o intervención que 
contravenga lo dispuesto en el artículo 20.3", que disposa: "Hasta la aprobación 
definitiva de dicho Plan el otorgamiento de licencias o la ejecución de las otorgadas 
antes de incoarse el expediente declarativo del Conjunto Histórico, Sitio Histórico o 
Zona Arqueológica, precisara resolución favorable de la Administración competente 
para la protección de los bienes afectados y, en todo caso, no se permitirán 
alineaciones nuevas, alteraciones en la edificabilidad, parcelaciones ni agregaciones." 
 

3.- Les anteriors infraccions poden esser objecte de les sancions 
següents previstes a l'article 76.3 de la Llei 16/1985, de 25 de juny, del Patrimoni 
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Històric Espanyol: 
 

Multa fins a deu milions de pessetes (10.000.000 ptes) per a la infracció 
prevista a l'article 76.1,a). 
 

Multa fins a vint-i-cinc milions de pessetes (25.000.000 ptes.) per a la 
infracció prevista a l'article 76.1,e). 
 

L'òrgan competent per a la seva imposició és el Ple del Consell Insular de 
Mallorca en virtut del que disposa l'article 2 lletra c) del Reglament del Consell Insular 
d'Organització i Funcionament per a l'exercici de les competències atribuides per la 
Comunitat Autònoma de les Illes Balears al Consell Insular de Mallorca en matèria de 
Patrimoni Històric aprovat pel Ple de la Corporació el dia 24 de gener de 1995. 
 

4.- Nomenar Instructor d'aquest expedient el funcionari de carrera del 
Consell Insular Sr. Miguel Barceló Llompart i Secretària a la també funcionària Sra. 
Rosario Mateos Gallego. 
 

5.- Notificar el present acord a l'Instructor i a la Secretària nomenats i a la 
Sra. Catalina Bibiloni Carrasco, indicant-li que té dret a formular al⋅legacions, a 
l'audiència en el procediment i a proposar prova, amb especificació dels mitjans del que 
pretén valer-se, en el termini de quinze dies hàbils. 
 

6.- D'aquest acord se'n doni compte al Ple del Consell Insular en la 
primera sessió que celebri." 
 

El ple en resta assabentat. 
 
 PUNT 12.- DONAR COMPTE DEL EXPEDIENT SANCIONADOR 
CONTRA EL SR. MIQUEL MUNAR MUNAR PER UNES OBRES REALITZADES 
SENSE AUTORITZACIO A LES CASES DE SON SANT JOAN, DE SENCELLES. 
 

Es dòna compte de la següent proposta de la Comissió de Cultura i 
Patrimoni Históric: 
 

"Atès que en data 19 de novembre de 1.991, la Consellera de Cultura, 
Educació i Esports del Govern Balear acordà l'inici d'un expedient sancionador contra 
el Sr. Miquel Munar Munar per unes obres realitzades a unes cases de la seva 
propietat anomenades Son Sant Joan, de Sencelles. 
 

Atès que en data 1 de gener de 1.995 el Consell Insular de Mallorca ha 
assumit, en virtut de la Llei Autonòmica 6/1994, de dia 13 de desembre, les 
competències autonòmiques determinades a la Llei 16/1985, de dia 25 de juny, del 
Patrimoni Històric Espanyol. 
 

Atesa la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les 
Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, el Decret 14/1994, de 
10 de febrer, pel qual s'aprova el Reglament de Procediment que ha de seguir 
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l'Administració de la Comunitat Autònoma en l'exercici de la potestat sancionadora, i la 
Llei 16/1985, de 25 de juny, del Patrimoni Històric Espanyol. 
 

El President de la Comissió del Patrimoni Històrico-Artístic del Consell 
Insular de Mallorca fa la següent proposta d' 
 
                        A C O R D  
 

"1.- Declarar la caducitat de l'expedient sancionador incoat contra el Sr. 
Miquel Munar Munar en data 19 de novembre de 1991, per acord de la Consellera de 
Cultura, Educació i Esports del Govern Balear, per unes obres duites a terme sense 
autorització de Patrimoni a les cases de Son Sant Joan, de Sencelles, afectades per 
incoació d'expedient de declaració de bé d'interés cultural per resolució de data 7 de 
gener de 1.991 (BOCAIB. núm. 14, de 31.01.1991). 
 

2.- Aprovar l'inici d'un nou expedient sancionador contra el Sr. Miquel 
Munar Munar pels fets abans indicats, ja que les pressumptes infraccions 
administratives comeses no prescriuen, segons disposa l'article 79 de la Llei 16/1985, 
de 25 de juny, fins que no han transcorregut cin anys comptadors des de el moment 
que han tengut lloc, que fou, pressumptament, durant els mesos de septembre a 
desembre de 1991. El pressumpte infractor pot assumir voluntariament la 
responsabilitat dels fets, la qual cosa donarà lloc a la finalització del procediment 
abonant la sanció pecuniària que correspongui. 
 

3.- Els fets esmentats consistents en unes obres sense autorització de 
Patrimoni poden esser constitutius de les  
següents infraccions administratives previstes a la Llei 16/1985, de 25 de juny, del 
Patrimoni Històric Espanyol: 
 

Art. 76.1,a): "El incumplimiento por parte de los propietarios o de los 
titulares de derechos reales o los poseedores de los bienes de las disposiciones 
contenidas en el artículo 36.1", que disposa: "Los bienes integrantes del Patrimonio 
Histórico Español deberán ser conservados, mantenidos y custodiados por sus 
propietarios o, en su caso, por los titulares de derechos reales o por los poseedores de 
tales bienes." 
 

Art. 76.1,e): "La realización de cualquier clase de obra o intervención que 
contravenga lo dispuesto en el artículo 19", que disposa: "En los Monumentos 
declarados de Interés Cultural no podrá realizarse obra interior o exterior que afecte 
directamente al inmueble o a cualquiera de sus partes integrantes o pertenencias sin 
autorización expresa de los Organismos competentes para la ejecución de esta Ley", 
en relació amb  
l'article 11.1 de la mateixa Llei, que disposa: "La incoación de expediente para la 
declaración de un Bien de Interés Cultural determinará, en relación al bien afectado, la 
aplicación provisional del mismo régimen de protección previsto para los bienes 
declarados de interés cultural." 
 

4.- Les anteriors infraccions poden esser objecte de les sancions 
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següents previstes a l'article 76.3 de la Llei 16/1985, de 25 de juny, del Patrimoni 
Històric Espanyol: 
 

Multa fins a deu milions de pessetes (10.000.000 ptes) per a la infracció 
prevista a l'article 76.1,a). 
 

Multa fins a vint-i-cinc milions de pessetes (25.000.000 ptes.) per a la 
infracció prevista a l'article 76.1,e). 
 

L'òrgan competent per a la seva imposició és el Ple del Consell Insular de 
Mallorca en virtut del que disposa l'article 2 lletra c) del Reglament del Consell Insular 
d'Organització i Funcionament per a l'exercici de les competències atribuides per la 
Comunitat Autònoma de les Illes Balears al Consell Insular de Mallorca en matèria de 
Patrimoni Històric aprovat pel Ple de la Corporació el dia 24 de gener de 1995. 
 

5.- Nomenar Instructor d'aquest expedient el funcionari de carrera del 
Consell Insular Sr. Miguel Barceló Llompart i Secretària a la també funcionària Sra. 
Rosario Mateos Gallego. 
 

6.- Notificar el present acord a l'Instructor i a la Secretària nomenats i al 
Sr. Miquel Munar Munar, indicant-li que té dret a formular al⋅legacions, a l'audiència en 
el procediment i a proposar prova, amb especificació dels mitjans del que pretén valer-
se, en el termini de quinze dies hàbils. 
 

7.- D'aquest acord se'n doni compte al Ple del Consell Insular en la 
primera sessió que celebri." 
 

El ple en resta assabentat. 
 
 PUNT 13.- DONAR COMPTE DEL EXPEDIENT SANCIONADOR 
CONTRA EL SR. JACKET RAMBAUD I EL SR. MARC RAMBAUD PONS PER 
L'EXTRACCIÓ DE RESTES ARQUEOLÒGIQUES SUBMARINES A L'ILLA DE NA 
GUARDIA, A LA COLÒNIA DE SANT JORDI. 
 

Es dòna comptes de la següent proposta de la Comissió de Cultura i 
Patrimoni Históric: 
 

"Atesa la denúncia de la Direcció de la Guardia Civil, 313, Comandància 
de la Colònia de Sant Jordi, de 3 de novembre de 1.994, en el que se posa de manifest 
l'extracció de restes arqueològiques a l'illa de Na Guardia per part dels denunciats. 

Atès l'informe realitzat pel Director del Museu de Mallorca, Sr. Guillem 
Rosselló Bordoy, en el que disposa: "El material depositado, procedentes de una nave 
hundida en aguas de la Colonia de San Jordi, pese a su fragmentación, puede 
clasificarse como cerámicas púnicas del siglo III-IV antes de Cristo y su valor 
aproximado se evalúa entre 500.000 y 75.000 pesetas por tratarse de piezas, aunque 
fragmentadas, no habituales en los pecios hasta ahora conocidos." 
 

Atès l'informe presentat per l'arqueòleg Sr. Gabriel Porcel Gomila, de dia 
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21.11.1994, en el qual es confirma l'existència d'una gran expoliació al jaciment 
submarí de Na Guardia, realitzada de manera indiscriminada, recomanant així mateix 
una actuació urgent per evitar la destrucció total del jaciment. 
 

Atès que en data 1 de gener de 1.995 el Consell Insular de Mallorca ha 
assumit, en virtut de la Llei Autonòmica 6/1994, de dia 13 de desembre, les 
competències autonòmiques determinades a la Llei 16/1985, de dia 25 de juny, del 
Patrimoni Històric Espanyol. 
 

Atesa la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les 
Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, el Decret 14/1994, de 
10 de febrer, pel qual s'aprova el Reglament de Procediment que ha de seguir 
l'Administració de la Comunitat Autònoma en l'exercici de la potestat sancionadora, i la 
Llei 16/1985, de 25 de juny, del Patrimoni Històric Espanyol. 
 

El President de la Comissió Insular del Patrimoni Històrico-Artístic del 
Consell Insular de Mallorca fa la següent proposta d' 
 
 
                         A C O R D  
 
 

"1.- Aprovar l'inici d'un expedient sancionador contra el Sr. Jacket 
Rambaud i el Sr. Marc Rambaud Pons per l'extracció il⋅lícita de restes arqueològiques a 
l'illa de Na Guardia, a la Colònia de Sant Jordi. Les pressumptes infraccions  
administratives comeses no prescriuen, segons disposa l'article 79 de la Llei 16/1985, 
de 25 de juny, fins que no han transcorregut cinc o deu anys comptadors des de el 
moment que han tengut lloc, que fou, pressumptament, el dia 1 de novembre de 1.994. 

 Els pressumptes infractosr poden assumir voluntariament la 
responsabilitat dels fets, la qual cosa donarà lloc a la finalització del procediment 
abonant la sanció pecuniària que correspongui. 
 

2.- Els fets esmentats, consistents en l'extracció de restes arqueològiques 
i expoli del jaciment de l'illa de Na Guardia, a la Colònia de Sant Jordi, sense 
autorització de Patrimoni poden esser constitutius de les següents infraccions 
administratives previstes a la Llei 16/1985, de 25 de juny, del Patrimoni Històric 
Espanyol: 
 

Art. 76.1,a): "El incumplimiento por parte de los propietarios o de los 
titulares de derechos reales o los poseedores de los bienes de las disposiciones 
contenidas en el artículo 44", que disposa: "Son bienes de dominio público todos los 
objetos y restos materiales que posean los valores que son propios del Patrimonio 
Histórico Español y sean descubiertos como consecuencia de excavaciones, 
remociones de tierra u obras de cualquier índole o por azar. El descubridor deberá 
comunicar a la Administración competente su descubrimiento en el plazo máximo de 
treinta días, e inmediatamente cuando se trate de hallazgos casuales.(...). 
 

Art. 76.1,f): "La realización de excavaciones arqueológicas u otras obras 
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ilícitas a que se refiere el artículo 42.3", que disposa: "Serán ilícitas, y sus responsables 
serán sancionados conforme a lo dispuesto en la presente Ley, las excavaciones o 
prospecciones arqueológicas realizadas sin la autorización correspondiente, o las que 
se hubiesen llevado a cabo con incumplimiento de los términos en que fueron 
autorizadas, así como las obras de remoción de tierra, de demolición o cualesquiera 
otras realizadas con posterioridad en el lugar donde se haya producido un hallazgo 
casual de objetos arqueológicos que no hubiera sido comunicado inmediatamente a la 
Administración competente." 
 

3.- La infracció prevista a l'artícle 76.1,a) pot esser objecte d'una multa 
fins a 300.000 pessetes, segons el que disposa l'article 76.2 de la Llei 16/1985, de 25 
de juny, del Patrimoni Històric Espanyol. 
 

La infracció prevista a l'article 76.1,f) pot esser objetcte d'una multa fins a 
vint-i-cinc milions de pessetes (25.000.000 ptes.). 
 

L'òrgan competent per a la seva imposició és el Ple del Consell Insular de 
Mallorca en virtut del que disposa l'article  
2 lletra c) del Reglament del Consell Insular d'Organització i Funcionament per a 
l'exercici de les competències atribuides per la Comunitat Autònoma de les Illes 
Balears al Consell Insular de Mallorca en matèria de Patrimoni Històric aprovat pel Ple 
de la Corporació el dia 24 de gener de 1995. 
 

4.- Nomenar Instructor d'aquest expedient el funcionari de carrera del 
Consell Insular Sr. Miguel Barceló Llompart i Secretària a la també funcionària Sra. 
Rosario Mateos Gallego. 
 

5.- Notificar el present acord a l'Instructor i a la Secretària nomenats i als 
Srs. Jacket Rambaud i Marc Rambaud Pons, indicant-li que té dret a formular 
al⋅legacions, a l'audiència en el procediment i a proposar prova, amb especificació dels 
mitjans del que pretén valer-se, en el termini de quinze dies hàbils. 
 

6.- D'aquest acord se'n doni compte al Ple del Consell Insular en la 
primera sessió que celebri." 
 

El ple en resta assabentat 
 

BENESTAR SOCIAL 
 
 
 PUNT 14.- PROPOSTA D'APROVACIÓ DELS PLECS DE CONDICIONS 
QUE HAN DE REGIR LA CONTRACTACIÓ D'UN PROGRAMA DE PROMOCIÓ DE 
LA SALUT. 

Es dòna compte de la següent proposta de la Comissió de Benestar 
Social: 
 

"Atès que el proper dia 31 d'octubre de 1995 finalitza  la pròrroga del 
contracte d'assistència per dur a terme el programa de Promoció de la Salut acordada 
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per Comissió de Govern en Sessió celebrada el dia 6 de març de 1995. 
 

I vist l'informe emés pel Cap de la Secció Territorial del SASS mitjant el 
qual posa de manifest la bona acceptació i resultats de les tasques de Promoció de la 
Salut que el Consell Insular de Mallorca ve realitzant des del servei d'Acció Social i 
Sanitat de manera ininterrompuda de de l'any 1980 per la qual cosa recoman una 
continuitat del programa. 
 

El President de la Comissió de Benestar Social fa la següent proposta d' 
A C O R D 

 
1.- Aprovar el Plec de Condicions Administratives i Tècniques o 

facultatives que s'adjunten per a la contractació de la prestació d'un programa de 
promoció de la Salut des del dia 1 de novembre de 1995 fins a 31 de desembre de 
1997, amb un pressupost total de CINQUANTA-QUATRE MILIONS DUES-CENTES 
CINQUANTA MIL TRES-CENTES NORANTA-CINC (54.250.395,-) PESSETES IVA  
inclòs: 
 
 4.090.556,-pta. a càrrec del pressupost d'enguany. 
24.468.336,-pta. a càrrec del pressupost de 1996. 
25.691.503,-pta. a càrrec del pressupost de 1997. 
 

2.- Aprovar la realització de la despesa plurianual abans esmentada i 
iniciar els tràmits adients per a la seva adjudicació pel sistema de concurs públic." 
 

Intervé la Sra. Vidal (PP). Manifesta l'acord del seu grup en relació amb el 
plec de condicions, perquè es tracta de continuar un programa de prevenció que ja fa 
uns anys que va començar i del qual s'han beneficiat un ampli conjunt d'alumnes i 
professors. 

 
Intervé el Sr. Pons (PSOE) agraeix el reconeixement i anuncia que, no 

només espera continuar el programa, sinó que espera que les mateixes persones i el 
mateix equip, en igualtat de condicions, el puguin continuar duent endavant i també 
se'n puguin ampliar els aspectes positius. 

 
S'aprova la proposta per unanimitat. 

 
 PUNT 15.- PROPOSTA D'APROVACIÓ DEFINITIVA DE LES BASES 
PER A L'APLICACIÓ DEL SUPORT TRANSITORI COMUNITARI/SALARI SOCIAL.   
 

Es dòna compte de la següent  proposta de la Comissió de Benestar 
Social: 
 

"Atès que el Ple del Consell de Insular de Mallorca, en sessió celebrada el 
dia 15 de maig de 1995 aprovà inicialment les bases del Suport Transitori 
comunitari/Salari Social, iniciant-se  un període d'informació pública donant audiència 
als interessats  a partir de la seva publicació en el BOCAIB Núm. 74 de dia 10 de juny 
de 1995 i Núm. 85 de dia 6 de juliol de 1995, termini en el qual es presentaren una 
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sèria d'alegacions. 
 

El President de la Comissió de Benestar Social fa la següent proposta d' 
 

A C O R D 
 
 

1.- Aprovar definitivament les bases del Suport Transitori comunitari/Salari 
Social que amb la present proposta s'adjunta,  amb les alegacions incorporades en el 
texte. 
 

2.- Reconèixer a Caritas Diocesana com a Entitat col.laboradora amb 
capacitat tècnica per instruir expedient i fer el seguiment de la prestació del Suport 
Transitori Comunitari/ Salari Social, ja que disposa d'una xarxa d'atenció social primària 
reconeguda com a tal pel Consell Insular de Mallorca. 
 

Intervé la Sra. Vidal (PP). Vol posar de manifest que els objectius 
prioritaris tenen com a missió una prestació econòmica i periòdica destinada a cobrir 
les necessitats de les persones amb problemes econòmics i també la realització d'un 
conjunt d'activitats encaminades a proporcionar als beneficiaris la integració dins la 
societat.  

 
Es mostra preocupada pel contingut de la disposició transitòria 2, ja que 

les previsions de la base 4 tal vegada no es puguin dur a terme. 
 

Les bases 15, 16 i 18 regulen els programes i les activitats d'integració en 
què hauran de prendre part els beneficiaris, en aquest sentit fa notar que no tots els 
usuaris són iguals i que tal vegada n'hi ha que poden esser només beneficiaris. 

 
Es torna referir a la disposició transitòria segona que diu que per al 95 no 

es durà a terme la convocatòria dels programes i activitats d'integració, sinó que hi 
haurà acords amb entitats. Lamenta que no hi hagi convocatòria pública. 

 
Demana quins programes es pensen dur a terme, amb quins 

ajuntaments, i amb quines associacions es pensa arribar a acords i quines quantitats 
s'hi pensen dedicar. 

 
El Sr. Pons (PSOE). Explica que avui, al final de la tramitació del 

Reglament, que conclou tot el procés d'implantació del Salari Social, ell se'n fa no tres, 
sinó tres-centes de preguntes. 

 
En primer lloc opina que el salari social té una base econòmica 

insuficient, el Consell hi aporta 58 milions d'un pressupost global de deu mil i la 
Comunitat autònoma, d'un de cinquanta mil milions n'hi aporta cinquanta tres, quan la 
mateix proporció implicaria una aportació de prop de quatre cents. Considera que es 
tracta d'un plantejament equivocat el que es feia des de 

la Conselleria de Sanitat perquè pretenia dedicar a programes la major 
part del pressupost. El Consell opinava que el salari s'havia de dedicar prioritàriament a 
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atendre persones i els programes havien d'esser un complement dedicat a la reinserció 
social i laboral. 

 
Opina que per poder contestar les preguntes sobre quins programes, 

quins pressuposts i quines persones es beneficiaran cal primer saber quines són les 
sol⋅licituds. Afirma que és gairebé segur que no es podran atendre totes. Davant la 
conjuntura de no poder atendre situacions realment dramàtiques es veurà com és de 
difícil dedicar una part dels pressupost a programes. Per això pensa que ara no es pot 
contestar. La resposta resultarà d'una feina política feta a la vista de la massa total de 
sol⋅licituds. 

 
Torna intervenir la Sra. Vidal (PP). Fa avinent que ara es discuteixen les 

bases. Recorda que l'Administració central té un pressupost elevat però que ha fet una 
baixa de cent milions. Les comunitats autònomes han de suplir les mancances  
derivades dels retalls del Govern central. Es mostra d'acord en el fet que no tots els 
usuaris tenen les mateixes característiques i que hi pot haver qualcú que no necessita 
programes d'integració. Explica que ha formulat les preguntes perquè es va dir que hi 
havia contactes amb els ajuntaments i per això vol saber quins i amb quins programes i 
pensa que es pot saber perquè no es parteix de zero i a través de la xarxa d'atenció 
primària es poden saber les necessitats. 

 
Reitera l'opinió que la disposició transitòria segona pot aigualir la filosofia 

de les bases. 
 

Entén que ara el Sr. Pons no pugui contestar i confia que en properes 
sessions ho pugui fer. 

 
Torna intervenir el Sr. Pons (PSOE). Assegura que els problemes derivats 

d'aportacions del Govern de Madrid en matèria social no provenen d'una reducció de 
cent milions. La diferència fonamental entre un govern social-demòcrata i un govern 
lliberal és la sensibilitat social i, en matèria social el Govern central ha fet coses molt 
positives, encara que hagi hagut de cedir a certes recomanacions procedents de més 
enllà dels Pirineus. 

 
Allò que s'ha de fer és un esforç social important, una redistribució de la 

riquesa i atendre les necessitats dels més desfavorits a través d'una política adequada. 
En matèria de salari social és un problema el desequilibri que hi ha entre les comunitats 
autònomes, amb uns diferències com els 80 milions de Balears que contrasten amb els 
pressuposts d'algunes altres que sumen uns quants milers de milions. De manera que 
si Balears vol demostrar sensibilitat social haurà d'augmentar els 80 milions. 

 
El Consell, explica, es va veure obligat a donar exemple i va implantar 

aquesta prestació perquè era l'única manera de desencallar la qüestió i fer que la 
nostra comunitat no fos l'única que no tenia salari social. 

 
Repeteix la resposta de la intervenció anterior perquè no es pot saber si 

un ajuntament farà un programa, sense saber primer si té cap sol⋅licitud. Pel que fa al 
percentatge, opina que serà difícil arribar al 25% previst perquè pensa que no hi haurà 
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pressupost suficient per atendre les necessitats urgents. 
 

Fa notar que la disposició transitòria és transitòria i s'ha posat per al 95 
perquè la tramitació s'acaba de fer ara i no és possible dins els mesos que queden 
organitzar els programes.  

Demana la paraula la Sra. Thomàs (EU) i abans d'intervenir la Sra. Vidal 
(PP) intervé per qüestió d'ordre. Demana que el grup minoritari no tanqui sempre les 
intervencions. 

 
La presidenta li dóna la raó, però pensa que en el primer plenari poden 

esser generosos i dóna la paraula a la portaveu d'Esquerra Unida. 
 

Intervé la Sra. Thomàs (EU). Expressa la satisfacció del seu grup perquè 
es pugui aprovar una reivindicació que fa molts de temps que reclamaven les centrals 
sindicals i els moviments socials que viuen la realitat de tantes persones necessitades. 
Sense entrar en les consideracions que s'acaben de fer vol recordar que en els acords 
per al Programa de Govern hi havia el compromís d'augmentar la partida destinada al 
salari social. Per part del Consell, doncs, hi ha aquest compromís, però per part del 
Govern de la Comunitat Autònoma s'hauria de veure en la discussió dels pressuposts 
del 96. 

 
La presidenta considera que només falta felicitar-se pel fet que en la 

primera sessió plenària d'aquest mandat hi pugui haver el fruit de l'aprovació d'aquest 
salari social i que, independentment  de quines siguin les competències i de les 
aportacions del altres organismes autonòmics o centrals, el Consell pugui, dins les 
seves limitacions, solucionar un problema existent a l'illa. Per això felicita els equips 
tècnics i tots els que han participat en la Comissió i han fet possible aprovar aquest 
salari. 

 
S'aprova la proposta per unanimitat. 

      
 PUNT 16.- PROPOSTA D'APROVACIÓ DEFINITIVA DEL REGLAMENT 
DEL CONSELL D'ACCIÓ SOCIAL.   
 

Es dòna compte de la següent proposta de la Comissió de Benestar 
Social: 
 

"Atès que el Ple del Consell de Insular de Mallorca, en sessió celebrada el 
dia 15 de maig de 1995 aprovà inicialment el Reglament del Consell d'Acció Social, 
iniciant-se  un període d'informació pública donant audiència als interessats  a partir de 
la seva publicació en el BOCAIB Núm. 74 de dia 10 de juny de 1995 i Núm. 85 de dia 6 
de juliol de 1995. 
 

El President de la Comissió de Benestar Social fa la següent proposta d' 
 

A C O R D 
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Aprovar definitivament el Reglament del Consell d'Acció Social que amb 
la present proposta s'adjunta, amb les  modificacions incorporades a l'article 1 del 
texte." 
 

El Sr. Damià Pons (PSOE) explica que el Reglament es proposa 
desenvolupar la Llei d'acció social. Una de els finalitats és dotar l'illa de Mallorca del 
Consell d'Acció Social. Recorda que la idea va sorgir amb motiu d'unes Jornades sobre 
Acció Social i el Consell es va comprometre a crear aquest Consell. Ara se'n presenta 
el Reglament perquè pugui funcionar. Recorda que quan es va crear ell mateix ja va fer 
notar que havia d'esser prou petit per esser operatiu i prou ampli per esser 
representatiu. Ara pensa que es pot considerar massa nombrós, però que l'article 5 del 
Reglament, amb els grups de treball que implanta, resol el problema  i permetrà 
treballar amb resultats positius. 

 
La Sra. Vidal (PP). Anuncia el vot favorable del seu grup. Pensa que la 

gran representativitat és una bona cosa. Recorda que no s'havia creat el Consell 
perquè el seu grup pensava que crear un organisme d'aquestes característiques, sense 
representants prou sensibilitzats, era crear un organisme destinat a quedar buit de 
contingut. Ara, passats uns anys, hi ha més informació i, per tant, més sensibilitat i, 
pensa que aquesta realitat és el fruit d'una política de serveis socials del Consell que 
ha fet possible que els ajuntaments participin de forma oberta i amb unes aportacions 
econòmiques efectives. 

 
S'aprova la proposta per unanimitat. 

 
 

SERVEIS GENERALS I RECURSOS HUMANS 
 

 
 PUNT 17.- PROPOSTA DE PRESIDÈNCIA DE CREACIÓ DE 
PONÈNCIA REDACT0RA DEL REGLAMENT ORGÀNIC. 

 
Es dòna compte de la següent proposta de la Comissió de Serveis 

Generals i Recursos Humans: 
 

"1. Es constitueix una ponència redactora del Reglament Orgànic del 
Consell Insular de Mallorca. 
 

2. La ponència estarà formada per un membre de cada grup de 
Consellers i assistida pel Secretari del Consell. 

3. La ponència ultimarà la redacció del projecte de Reglament abans del 
proper dia 15 d'octubre. 
 

4. Una vegada redactat el projecte, s'obrirà un termini de quinze dies per 
a la presentació d'esmenes i vots particulars, que seran debatudes a Plenari, previ 
informe de la Comissió de Serveis Generals i Recursos Humans." 
 

Intervé el Sr. Morro (PSM-NM). Fa la precisió que es va decidir que el 
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mètode de treball de la ponència s'establiria en el si mateix d'aquesta en el moment de 
començar a funcionar. 

 
Intervé el Sr. Triay (PSOE). Explica que la proposta constitueix la primera 

passa per donar compliment a un dels punts del Programa de Govern que és 
l'aprovació d'un reglament orgànic.   El Consell que és, en molts de camps, la institució 
germana major dels ajuntaments, en un aspecte tan bàsic com és disposar d'un 
Reglament Orgànic que pugui servir d'exemple i de model a les institucions locals, mai 
no va esser capaç, per desídia o per falta de voluntat, de tenir un reglament, un 
reglament que impulsi la transparència, fixi els drets i les garanties dels consellers i dels 
grups i que permeti la participació ciutadana. 

 
Conclou la intervenció expressant el desig que el 15 d'octubre el grup de 

treball ja estigui en condicions d'oferir un esborrany d'allò que ha d'esser el Reglament 
Orgànic del Consell. 

 
Intervé el Sr. Verger (PP). Afirma que en cap moment no hi va haver 

desídia ni falta de transparència, sinó que el seu grup opinava que havent-hi una 
legislació superior aplicable no feia gens de falta un reglament per garantir la 
transparència d'una institució.  

 
El seu grup no s'oposa al reglament, però pensa que sense reglament no 

es pot dir que durant els passats dotze anys hi hagi hagut falta de transparència. 
 

El Sr. Triay (PSOE). Agraeix l'anunci de suport. Recorda que el CIM va 
aprovar, a proposta del PSOE, la creació d'una ponència, com avui, a la qual varen 
deixar d'assistir uns mesos més tard els representants del PP. Opina que al marge de 
la legislació, un reglament pot afinar molt més sobre les garanties dels grups en relació 
a disposició de documents, règim de reunions, participació, etc., de manera que pot 
esser una passa molt important cap a la major obertura del Consell. 

 
El Sr. Verger (PP) convida a considerar els nomenaments dels 

representants del Consell en diversos organismes i veure la representació que hi té 
l'oposició. 

 
La presidenta convida els diversos grups a avançar els noms dels seus 

representants en la Ponència i, si no ho fan ara, demana que facin arribar la proposta 
com més aviat millor. 

 
El Sr. Verger anuncia que el seu grup comunicarà el nom després de 

reunir-se. 
 
El Sr. Grosske anuncia que ell mateix serà el representant d'EU. 

 
l Sr. Sampol anuncia que el Sr. Antoni Alorda Villarrubias serà el 

representant del PSM-NM. 
 

La presidenta anuncia el nom del representant d'UM: el Sr. Antoni 
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Pascual i informa que el PSOE ha anunciat que farà arribar el nom fora de la sessió. 
 

S'aprova la proposta per unanimitat. 
 
 
 PUNT 18.-  LLOCS DE TREBALL CORRESPONENTS AL PERSONAL 
 EVENTUAL. 
 

Es dòna compte de la següent proposta de la Comissió de Serveis 
Generals i Recursos Humans: 
 

"Atès que l'article 104 de la llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les 
bases del règim local, preveu, en relació amb el personal eventual, que el nombre, les 
característiques i les retribucions d'aquest tipus de personal serà determinat pel Ple de 
cada Corporació al començament del seu mandat. 
 

Atès que el passat dia 7 de juliol es va procedir a la constitució de la nova 
Corporació, com a conseqüència del resultat de les passades eleccions locals i 
autonòmiques, el President de la Comissió Informativa de Recursos Humans sotmet al 
Ple de la Corporació per a la seva aprovació la següent: 
 
 

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

Els llocs de treball corresponents al personal eventual del Consell Insular 
de Mallorca restaran fixats a partir de l'1 d'agost de 1995 de la següent manera: 
 
 

LLOC DE TREBALL   RET. MENSUAL (14 
PAGUES) 
 
 
I. LLOCS ADSCRITS A PARTITS POLITICS 
 
Admtiu. Grup Consellers PP    192.266 
Admtiu. Grup Consellers PSOE    192.266 
Admtiu. Grup Consellers PSM    192.266 
Admtiu. Grup Consellers UM    192.266 
Admtiu. Grup Consellers EU    192.266 
Admtiu. adscrit a Presidència    192.266 
 
II. LLOCS D'ASSESSORAMENT-COORDINADORS 
 
De Relacions Institucionals    400.000 
D'Esports i Joventut     315.000 
De Cooperació Municipal     315.000 
De Foment i Ocupació     315.000 
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De Presidència       315.000 
De Rel. amb Mitjans de Comunicació   315.000 
 
 
 
III. LLOCS DE GESTIO O GERENCIA 
 
Dtor. Ponència Tècnica Urbanisme   496.593 
Dtor. Gerent LL.Ancians/R.Uyalfas   619.026 
Dtor. Llars del Menor     340.000 
Dtor. CIPRES       347.643 
Dtor. Teatre Principal     340.000 
Dtor. Hip. Son Pardo     340.000" 

 
 

Intervé el Sr. Grosske (EU). Fa notar que es tracta d'un punt conflictiu en 
què es podrien fer objeccions puntuals. Destaca que hi ha un esforç de contenció de la 
despesa i, des d'aquest punt de vista, anuncia que Esquerra Unida votarà a favor de la 
proposta. 

 
Intervé el Sr. Morro (PSM-NM). Destaca tres aspectes d'aquesta 

proposta.  
 

El primer, els llocs adscrits a partits polítics que s'han hagut de modificar 
perquè hi ha un nou grup de consellers.  

 
El segon és l'apartat dels llocs d'assessorament-coordinadors en què s'ha 

aplicat el criteri d'homogeneització dels sous, llevat del de relacions institucionals, per 
les característiques de qualificació de la feina tècnica i política que ha de fer aquest 
coordinador. S'ha aplicat el criteri de la continuïtat en relació amb les necessitats de 
gestió i d'acord amb els prioritats establertes en el Programa de Govern. Informa que la 
incidència pressupostària és negativa. 

 
El tercer es refereix als llocs de gestió. Es mantenen, llevat del Teatre 

Principal i l'hipòdrom de Son Pardo que eren vacants i ara s'ocupen. 
 

Per altra banda informa que el PP considera que com a grup amb més 
representació hauria de tenir un altre lloc adscrit al partit i la Comissió va considerar 
unàmimement que era una petició correcta, però se'n va posposar l'aplicació fins a 
l'aprovació dels pressuposts del 96. 

 
Intervé el Sr. Rovira (PP). Anuncia el vot afirmatiu del seu grup en relació 

als apartats 1 i 3 i en contra del punt 2 , perquè no es tracta només de rebaixar les 
despeses, sinó del fet que els doblers es gasten pitjor, ja que hi ha assessors que, al 
seu parer, no són necessaris. 

 
Intervé el Sr. Sampol (PSM-NM). Explica les necessitats de les àrees de 

gestió encarregades al PSM-NM que són les de Vice-presidència, Comissió de Cultura i 
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Patrimoni, Cooperació i Foment i Ocupació. 
 

En relació a la Comissió de Cultura informa que a partir de l'assumpció de 
les competències transferides pel Govern Balear, allò que el Govern gestionava a partir 
d'un Director General i uns quants d'assessors per cada àrea, ara el Consell, a més 
també, de les copmpetències que ja tenia abans, les gestiona amb un únic càrrec 
polític. Tot aquell organigrama de la Conselleria se suplirà amb unes responsabilitats 
que es deleguen en el personal de la casa, el que ja existia i el transferit; és el cas dels 
caps de servei de cultura, de patrimoni, d'arxius i biblioteques, i de normalització 
lingüística, que seran equivalents a uns directors generals polítics, cosa que representa 
un estalvi molt important. Això al marge d'un assessor que abans tenia el Consell i que 
s'ha suprimit.  

 
Pel que fa a l'àrea de Cooperació, el Consell tenia dos assessors, el 

coordinador del Pla d'Obres i Serveis que es manté, i un altre d'adscrit al Consorci 
d'Aigües, que se suprimeix. 

 
En l'Àrea de foment i Ocupació hi ha el compromís programàtic de foment 

de l'ocupació, que és molt important i necessita reforçar-se i s'hi crea una plaça. 
 

En resum, reducció de places i les que es cobreixen estan perfectament 
justificades. 

 
El Sr. Quetglas (PSOE). Es refereix a l'esforç que s'ha fet per aconseguir 

l'estalvi i la racionalització i tot i que hagi augmentat el nombre de grups, la proposta 
global és menor que  la realitat anterior.  

 
S'han respectat els llocs de gerència anteriors, s'ha tendit a una 

uniformització, llevat del cas de relacions institucionals, s'ha racionalitzat la feina, de 
manera que no hi ha cap assessor que no tengui una feina concreta i exigible. Pensa, 
per tant, que la proposta és raonada, està justificada i respon a necessitats objectives 
polítiques de llançament cap a l'exterior de la imatge del Consell, modulada pel conjunt 
de mesures derivades del Reglament Orgànic, de la reestructuració i la racionalització 
de la feina del Consell, cosa que requereix uns professionals qualificats identificats amb 
el grup de Govern, tot deixant ben clar la diferència entre gerència i assessors polítics. 

 
Per tot això, pensa que la proposta, no només és raonada, sinó que 

millora la situació anterior i, per tant, la despesa, no només és inferior, sinó que està 
més ben aplicada que l'anterior. 

 
Intervé el Sr. Rovira (PP). El seu grup, afirma, continua opinant que la 

despesa és bona o dolenta segons com s'aplica i que no depèn, només 
necessàriament de la quantitat. Pensa que igual que a Cultura una sola persona pot 
assumir tota la responsabilitat, a altres àrees es podria fer igual. Comparteix la idea que 
els assessors han de tenir una feina concreta i que aquesta ha d'esser exigible. 

 
Demana votació separada de punt segon. 
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Se sotmeten a votació els punts 1 i 3 de la proposta i s'aproven per 
unanimitat. 

 
Se sotmet a votació el punt 2 de la proposta i s'aprova per desset vots a 

favor (PSOE, PSM-NM, UM, EU) i setze en contra (PP). 
 
 

SECRETARIA GENERAL 
 
 PUNT 19.- NOMENAMENTS SECRETARIS DE LES COMISSIONS 
INFORMATIVES. 
 

Es dòna compte de la següent proposta de Secretaria General: 
 

"La Llei 7/85, de 2 d'abril, text articulat, article 92.3, senyala com a 
funcions públiques necessàries a totes les Corporacions Locals: a) La de Secretaria, 
que comprèn la fe pública i l'assessorament legal preceptiu. 
 

El R.D. 1174/87, de 18 de setembre, que regula el Règim Jurídic dels 
funcionaris d'Administració Local amb habilitació de caràcter nacional, estableix les 
funcions reservades a aquests funcionaris. 
 

Al Consell Insular de Mallorca existeixen els llocs de treball de Secretari 
General, Secretari Adjunt i Secretari adscrit al SAT, propis de Funcionaris Habilitats 
Superiors d'Administració Local, que exerciten les funcions corresponents i 
indelegables a l'órgan Corporatiu Plenari i a la Comissió de Govern, així com les 
referides a l'Hble. Sra. Presidenta. 
 

De la mateixa manera el Secretari General exercita les funcions de 
Secretari, per si o delegant, a les Comissions Insular d'Urbanisme i de Patrimoni 
Històric-Artístic, per la qual cosa 
 

En virtud de l'article 13 del R.D. 1174/87, aquesta Secretaria proposa al 
Ple de la Corporació als funcionaris i els seus suplents, per a l'exercici de les 
secretaries d'altres Juntes, Órgans i Entitats que es relacionen: 
 
 
 A C O R D 
 

Nomenar per les funcions de fe pública i assessorament legal preceptiu 
recollides en els articles 2 i 3 del R.D. 1174/87 als funcionaris que es diran a les 
Comissions Informatives següents: 
 
 

COMISSIÓ D'HISENDA, ESPECIAL DE COMPTES I CONTRACTACIÓ 
 

SECRETÀRIA: Francisca Cateura Bennássar. 
SUPLENT: 



 
 

33 

 
 
 

COMISSIÓ DE BENESTAR SOCIAL 
 

SECRETÀRIA: Magdalena Porcel Moll 
SUPLENT: Catalina Llabrés Malondra 

 
 

 
COMISSIÓ DE COOPERACIÓ MUNICIPAL, FOMENT I OCUPACIÓ 

 
SECRETARI: Guillem Juan Burguera 
SUPLENT: Jeroni Miquel Mas Rigo 

 
 

COMISSIÓ DE SERVEIS GENERALS I RECURSOS HUMANS 
 

SECRETARI: Gabriel Rossiñol Verd 
SUPLENT: Miquel Gayà Font 

 
 
 

COMISSIÓ DE CULTURA I PATRIMONI HISTÒRIC 
 

SECRETÀRIA: Margalida Sbert Casasayas 
SUPLENT: Joan Obrador Adrover 

 
 
 

COMISSIÓ D'ESPORTS I JOVENTUT  
 

SECRETARI: José Antonio Hevia Valens 
SUPLENT: Francisca Zuazaga Aguiló 

 
 
 

COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ DEL TERRITORI 
 

SECRETARI: Guillem Juan Burguera 
SUPLENT: Jeroni Miquel Mas Rigo 

 
 
 

Aquesta Secretaria General es reservarà el dret d'avocar la delegació i de 
desenvolupar la titularitat dels esmentats Órgans quan ho consideri pertinent." 
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S'aprova la proposta per unanimitat. 
 
 

 
PRECS I PREGUNTES 

 
 La Sra. Vidal (PP) recorda que el Consell cada anys fa un decret de 
convocatòria de subvencions destinades a diversos sectors. Dia 30 de juny va acabar 
el termini de presentació. La passada Comissió va tractar les sol⋅licituds, una era la que 
feia referència a una associació sense ànim de lucre que treballa en el camp de la 
SIDA i se li va concedir una subvenció de prop de cinc milions, amb l'abstenció del PP i 
sense aportar altres sol⋅licituds que hi havia. Considera que es un fet negatiu, que 
continua la imatge de la repartidora. Demana que totes les demandes vagin avalades 
per uns informes tècnics i quina és la quantitat global que es pensa destinar a 
subvencions, una quantitat que creu que hauria d'anar en consonància amb les 
peticions rebudes. 

 
La subvenció destinada a ALAS, es va donar sense criteri i es va deixar la 

de Medicus Mundi i la d'una entitat diocesana. És cert que el president va manifestar la 
intenció d'estudiar aquests dos casos. 

 
Considera que les subvencions han d'anar a la Comissió i amb uns 

criteris, que aquí no hi són, amb uns informes tècnics, perquè si no es fa així dóna peu 
a pensar malament.   

 
Pensa que repartir sense criteris no s'ha de fer i dins la Comissió el seu 

partit no ho ha fet mai.  
 

El Sr. Pons (PSOE) creu que es  podria matisar molt l'afirmació de la Sra. 
Vidal en el sentit que tots els criteris eren objectius, en aquest sentit aporta els 
exemples dels lloguers per a la tercera edat. Pel que fa a la subvenció a ALAS informa 
que hi havia un compromís previst i inclòs en el pressupost, de subvencionar amb un 
46% de les previsions d'aquesta entitat per al programa SEROBUS i que la partida 
finalista destinada a aquesta acció és la que es va aprovar en comissió. Anuncia que a 
partir dels pròxim pressupost hi haurà una partida en matèria de lloguer, anuncia també 
que les subvencions es reduiran al mínim i que totes es donaran per concurs.També 
anuncia que els altres sol⋅licituds en matèria de SIDA, s'estudiaran dins la Comissió. 

 
La presidenta fa notar als consellers que dins l'apartat de precs i 

preguntes, s'hi fan precs i preguntes. Per tant, demana que no s'hi presentin més 
mocions. Les mocions es presenten per escrit. 

 
Intervé el Sr. Cañellas (PP). Afirma que per la premsa ha sabut que s'ha 

firmat un document referit al Programa de Govern amb intervenció de tots els grups de 
la majoria. Demana si és cert, si el document és públic, si el pot conèixer i, en aquest 
cas, si la normativa que pretén estalviar paper ho permet, si en pot fer arribar una còpia 
al seu grup. 
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La presidenta respon que li farà arribar una còpia del document i comenta 
que la voluntat de reduir despeses de paper no és cap frivolitat, ja que cada sessió 
plenària comporta unes despeses d'unes seixanta mil pessetes. 
  

I, no havent-hi més assumptes a tractar, el Sr. President, aixeca la sessió 
a les dotze hores i quaranta set 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, 
LA PRESIDENTA   

 
  
 
 


