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

 
 
 

A les onze hores i deu 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 General : Sra. Pilar Garcia Docio. 
 

 
PUNT 1.- PROPOSTA DE PRESIDÈNCIA DE DECLARACIÓ 

D'URGÈNCIA DEL PLE CONVOCAT. 
 

      La presidenta proposa, en primer lloc, la declaració 
d'urgència del Ple motivada per la necessitat urgent d'aprovar el Pla d'obres i Serveis, 
de constituir les comissions quefalten i fer els nomenaments que es proposen.  
 
      S'aprova per unanimitat la declaració d'urgència del Ple. 
 

 
PUNT 2.- APROVACIÓ DE L'ACTA ANTERIOR (31-07-95). 

 
      S'aprova l'acta per unanimitat. 
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PRESIDÈNCIA.- 
 
  PUNT 3.- DECRETS A RATIFICAR. 
 

Es llegeixen els següents decrets: 
 
 

"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. Juan Cerdó Frías, en 
representació del Sr. Mariano Francisco de España Morell i altres, contra "Resolució 
del Consell Insular de Mallorca de data 15/5/95 per la qual s'integra a l'Escala i lloc de 
treball que en la mateixa se citen, s'els fixen les retribucions i condicions per a la seva 
percepció, la seva inclusió a l'àmbit d'aplicació dels vigents acords del Personal 
Funcionari del Consell Insular i l'actuació de dites retribucions i abonaments 
d'endarreriments". Actuacions 797/95. 
 

Vist el meritat recurs contenciós-administratiu i examinat l'informe de 
l'Assessoria Jurídica del C.I.M. de 28 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 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 integrants de 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 per unanimitat. 
 
 
  "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. Juan Binimelis Durán, contra "acord del Consell Insular de 
Mallorca de data 2-5-95 mitjançant el qual es va estimar parcialment el recurs formulat 
contra l'acord de la Comissió Insular d'Urbanisme de 27-5-94 en virtut de la qual 
s'aprovaren definitivament amb prescripcions, les Normes Subsidiàries de Planejament 
de Sant Llorenç des Cardassar". Actuacions 763/95. 
 

Vist el meritat recurs contenciós-administratiu i examinat l'informe de 
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l'Assessoria Jurídica del C.I.M. de 4 de setembre 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 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 integrants de 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 serva ratificació." 
 

Es ratifica per unanimitat. 
 
 
  "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. Gabriel Buades Salom, en 
representació del Sr. Miguel Caldentey Alcina, contra "Acord de la Comissió Insular 
d'Urbanisme de 27 de maig, 22 de juliol i 14 d'abril de 1994 per la qual s'aproven 
definitivament les NN.SS. de Sant Llorenç des Cardassar i contra acord del Ple del 
Consell Insular de Mallorca de 15.5.95 desestimatori de recurs ordinari interposat 
contra dits acords". Actuacions 848/95. 
 

Vist el meritat recurs contenciós-administratiu i examinat l'informe de 
l'Assessoria Jurídica del C.I.M. de 7 de setembre 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 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." 
 

Es ratifica per unanimitat. 
 
 
  "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. Nicolás Pascual Cañellas, en 
representació de la Sra. Maria José Lorenzo Aguilar, contra "acord adoptat pel Ple del 
Consell Insular de Mallorca, de data 2 de maig de 1995 (Rfa. RSV/fec), pel qual es 
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desestima el recurs ordinari interposat per la recurrent, contra l'acord de la Comissió 
Insular d'Urbanisme, de data 7 i 13 d'octubre de 1994, en virtut de la qual es denega 
l'autorització prèvia per a la construcció d'una vivenda unifamiliar aïllada en el Polígon 
1, parcel.les 290-291, sòl no urbanitzable del terme municipal de Costitx". Actuacions 
864/95. 
 

Vist el meritat recurs contenciós-administratiu i examinat l'informe de 
l'Assessoria Jurídica del C.I.M. de 8 de setembre 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 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, a la primera reunió que 
farà, per a la seva ratificació." 
 

Es ratifica per unanimitat. 
 
  "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. Ignacio Moragues Ribas de Pina, 
contra "Acord del Ple del Consell Insular de Mallorca adoptat en sessió ordinària 
celebrada en data 2 de maig de 1995, recaigut a l'expedient d'Infracció Urbanística 
Palma RSV/fec. pel qual s'acorda imposar una sanció". Actuacions 893/95. 
 

Vist el meritat recurs contenciós-administratiu i examinat l'informe de 
l'Assessoria Jurídica del C.I.M. d'11 de setembre 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 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 reunió 
que farà, per a la seva ratificació." 
 
  Es ratifica per unanimitat. 
 
  PUNT 4.- PROPOSTA DE PRESIDÈNCIA EN RELACIÓ A LA 
CONSTITUCIÓ DE LA COMISSIÓ INSULAR D'URBANISME DE MALLORCA. 
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Es dóna compte de la següent proposta de Presidència: 

 
"1r.- Es dóna compte de la constitució de la Comissió Insular d'Urbanisme 

de Mallorca en data 8 de setembre de 1.995. 
 

2n.- D'acord amb el paràgraf segon de l'article 2 del Reglament 
d'organització i funcionament de la Comissió Insular d'Urbanisme de Mallorca, es dóna 
compte del representants, titulars i suplents de cada grup de Consellers, i que són: 
 

UM:   Titular: Sr. Antoni Pascual Ribot. 
 Suplent: Sra. Maria Antònia Munar Riutort. 

 
PSOE: Titular: Sr.Francesc Quetglas Rosanes. 

 Suplent: Sra. Catalina Mercè Amer Riera. 
 

EU:   Titular: Sr. Eberhard Grosske Fiol. 
 Suplent: Sra. Margalida Thomás Andreu. 

 
PSM:  Titular: Sr. Antoni Alorda Vilarrubias. 

 Suplent: Sra. Catalina Maria Bover Nicolau. 
 

PP:   Titular: Sr. Joan Verger Pocoví. 
 Suplent: Sra. Maria Salom Coll. 

 
3r.- D'acord amb el paràgraf quart de l'artícle 2 de l'esmentat reglament, la 

Comissió Insular d'Urbanisme de Mallorca proposa nomenar els Srs. Francesc 
Quetglas Rosanes com a President de l'esmentada Comissió. 
 

L'elecció de Vice-president es deixa pendent per una propera Comissió." 
 

     Intervé el Sr. Verger (PP). Anuncia l'abstenció en relació al punt 3, no perquè 
no estiguin d'acord amb els nomenaments, sinó perquè no estan d'acord amb la 
composició. 
 
      Se sotmet la proposta a votació i s'aprova per desset vots a favor (PSOE, PSM, 
UM, EU) i setze abstencions (PP). 
 
 
  PUNT 5.- PROPOSTA DE PRESIDÈNCIA EN RELACIÓ A LA 
CONSTITUCIÓ DE LA COMISSIÓ INSULAR DEL PATRIMONI HISTÒRICO-ARTÍSTIC 
DE MALLORCA. 
 

Es dóna compte de la següent proposta de Presidència: 
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"1r.- Es dóna compte de la constitució de la Comissió Insular del 
Patrimoni Històrico-Artístic de Mallorca en data 11 de setembre de 1.995. 
 

2n.- D'acord amb el paràgraf segon de l'article 3 del Reglament 
d'organització i funcionament per a l'exercici de les competències atribuïdes per la 
CAIB al CIM en matèria  de Patrimoni Històric, es dóna compte dels representants, 
titulars i suplents, de cada grup de Consellers i que són: 
 

PSM: Titular: Damià Pons i Pons. 
Suplent: Catalina Maria Bover Nicolau. 

 
UM:  Titular: Antoni Pascual i Ribot. 

Suplent: Maria Antònia Munar i Riutort. 
 

PP:  Titular: Maurici Rovira de Alós. 
Suplent: José María González Ortea. 

 
PSOE:Titular: Andreu Crespí Plaza. 

Suplent: Teresa Riera Madurell. 
 

EU:  Titular: Margalida Thomàs Andreu. 
Suplent: Eberhard Grosske Fiol. 

 
3r.- D'acord amb el paràgraf quart de l'article 3 de l'esmentat reglament, la 

Comissió Insular del Patrimoni Històrico-Artístic de Mallorca proposa nomenar els Srs. 
Damià Pons i Pons (PSM) i Maurici  Rovira de Alós, com a president i vice-president, 
respectivament, de l'esmentada Comissió." 
 

     Intervé el Sr. Verger (PP). Es refereix al punt 3. 
Manifesta que el seu vot serà a favor, igual que a la 
Comissió. 
 
      S'aprova la proposta per unanimitat. 
 
 
 
  PUNT 6.- PROPOSTA DE PRESIDÈNCIA NOMENAMENT 
REPRESENTANTS DE LA CORPORACIÓ A DISTINTS ORGANISMES. 
 

Es dóna compte de la següent proposta de Presidència: 
 

"1r.- Nomenar representants del CIM a la Comissió Tècnica Interinsular 
els Consellers: 
 

Francesc Triay Llopis (titular) 



 
 

7 

Francesc Quetglas Rosanes (suplent) 
 

Eberhard Grosske Fiol (titular) 
Maria Margalida Thomas Andreu (suplent) 

 
Juan Verger Pocoví (titular) 

 
Maria Antonia Munar Riutort (titular)  
Antoni Pascual Ribot (suplent) 

 
 

2n.- Nomenar representants del CIM a Colonya Caixa d'Estalvis de 
Pollença els Srs.: 
 

Antoni Marquet Pascual (titular) 
Kunibert Bauzá Nicolau (suplent) 

 
Martí Garcies Martí (titular) 
Antoni Alemany Cladera (suplent) 

 
Antoni Ferragut Estades (titular) 
Miguel Angel Borrás Llabrés (suplent) 

 
Pere Peyró Rotger (titular) 
Juan Vidal Aloy (suplent)." 

 
     Intervé el Sr. Verger (PP). Fa notar que a la proposta hi falta el nom de Joana 

Aina Vidal, com a suplent en representació del PP. 
       

La president ordena que s'inclogui a la proposta. 
 
      Intervé el Sr. Sampol (PSM-NM). Explica que encara que 
pugui sorprendre que, com a representants del Consell Insular de Mallorca, no hi hagi 
cap representant del PSM-NM, resulta que la proposta és el resultat d'un acord global i 
dins aquesta comissió de nivell interinsular s'ha arribat a un consens de manera que la 
representació de cada partit correspon també a la representatitvitat global que tenen en 
el conjunt de la Comunitat Autònoma, de manera que el PSM-NM hi és perfectament 
representat a través del representant del PSM de Menorca. Els representants 
d'aquesta comissió són 6 del PP, 3 del PSOE, 1 del PSM (de Menorca), 1 d'UM i 1 
d'EU. 
 
     Intervé el Sr. Triay (PSOE). En la línia de la intervenció anterior informa que cal 
veure la proposta des d'una visió de conjunt en què el pes de cada partit correspon al 
pes de la representació real. 
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     Intervé el Sr. Verger (PP). En relació al primer punt de la proposta, que correspon a 
un pacte entre els partits, anuncia el vot favorable. 
 

En relació al punt segon, que correspon a la Caixa de Pollença, el vot del seu 
grup serà negatiu, ja que amb quatre representants que hi té el CIM, no n'hi ha cap del 
PP. 
 
     Se sotmet a votació el punt primer de la proposta i s'aprova per unanimitat. 
 
     Se sotmet a votació el punt segon de la proposta i s'aprova per desset vots a favor 
(PSOE, PSM-NM, UM, EU) i setze en contra (PP). 
 
 
 

COOPERACIÓ MUNICIPAL, FOMENT I OCUPACIÓ. 
 

 
  PUNT 7.- CONVOCATÒRIA DEL PLA D'OBRES I SERVEIS DE 1996. 
 

Es dóna compte de la següent proposta de la comissió de Cooperació 
Municipal, Foment i Ocupació: 

 
"La formació del Pla Insular d'Obres i Serveis, com expressió viva de la 

Corporació del Consell Insular de Mallorca a les obres i serveis de la competència 
municipal, es veu regulada a la següent normativa: 
 

a) Art. 36 de la Llei Reguladora de les Bases de Règim Local. 
 

b) Art. 32 del Text Refós, aprovat per R.D.L. 781/86 de 18 dabril. 
 

c) Pel R.D. 665/1990 de 25 de maig, pel que es regula la Cooperació 
Econòmica de l'Estat a les inversions de les Entitats Locals. 
 

En corcondància amb dita normativa el Consell Insular de Mallorca amb la 
participació dels municipis de l'illa ha de dur a terme l'elaboració d'un Pla d'Obres i 
Serveis per l'any 1996, per la qual cosa la Comissió de Cooperació eleva al Ple la 
següent proposta d' 
 
 A C O R D 
 
 

"Convocar tots els Ajuntaments  de l'illa de Mallorca, així com a les 
Mancomunitats, i altres Entitats Locals  que ostentin competències d'execució d'obres i 
serveis de caràcter municipal, perquè, abans de dia 20 d'octubre de 1995 puguin dirigir 
al Consell Insular de Mallorca la petició d'obres i serveis que vulguin incloure dins el Pla 
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Insular d'Obres i Serveis de 1996. 
 

El termini que es concedeix per a la presentació de l'oportuna proposta, 
s'haurà de respectar inexcusablement.  

Per formular la petició s'han de tenir en compte els següents punts: 
 

1r.- Les peticions d'inclusió s'han de referir, amb prioritat a les obres i 
serveis determinats en l'article 26 de la Llei 7/1985 de 2 d'abril, però també es podran 
sol.licitar altres obres i serveis que són competència municipal, d'acord amb el que 
estableix l'article 25 d'aquesta Llei. 
 
 

El Consell Insular de Mallorca podrà examinar les peticions referides a 
obres i serveis no especificades anteriorment, sempre que no es tracti d'instal.lacions 
esportives, les quals s'estudiaran a través del Pla d'Equipaments Esportius.  
 

2n.- Podran esser beneficiaris d'aquest Pla, els municipis i les entitats 
locals que estiguin incloses en l'article 3.2 de la Llei 7/1995 de 2 d'abril, quant ostentin 
competències d'execució d'obres i serveis de caràcter municipal. 
 

3r.- Els criteris de finançament del Pla és a dir el % d'aportació del CIM, a 
cada obra, es regirà pel següent barem com a barem màxim: 
    
                                            "A"    "B"    "C" 
          Municipis fins a 999 habitants     90     90     85             Municipis de 1000 a 4999 
habitants 80     80     70 

     Municipis de 5000 a 9999 habitants 65     60     50 
     Municipis de 10.000 a 19.999 hab.  50     45     35 

          Municipis de 20.000 a 49.000 hab.  40     35     30 
     Municipis de més de 50.000 hab.    30 

 
"A".- Obres d'infraestructura hidràulica.  

 
"B".- La resta d'obres i serveis inclosos a l'art. 26   de la llei 

7/85. 
 

"C".- Obres i serveis no inclosos en l'art. 26. 
 

En el cas de les Mancomunitats i d'altres Entitats Locals el percentatge 
resultarà de dividir la suma dels habitants dels ajuntaments que en són membres pel 
nombre de municipis. Quant les obres sol.licitades per aquestes entitats suposin un 
benefici per a varis municipis el % d'aportació del CIM s'incrementarà en un 10%, o, en 
casos d'especial interès, en el % que estableixi el Ple del Consell Insular a proposta de 
la Comissió de Cooperació.  
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4r.- Els percentatges recollits en l'apartat anterior podran esser aplicats 
als honoraris per redacció de projectes. Els honoraris hauran de figurar fora del 
pressupost de contracta i la sol.licitud de subvenció haurà de realitzar-se de forma 
expressa i separada. Només seran subvencionats els honoraris corresponents a 
projectes d'obres incloses en el Pla i proporcionalment a l'import aprovat. Aquells 
projectes d'obres que no siguin seleccionats no rebran cap subvenció. 
 

La subvenció corresponent als honoraris per redacció del projecte serà 
pagada per aquest Consell Insular de Mallorca en el moment en què es procedeixi a la 
contractació de l'obra.  
 

5è.- Si la petició formulada inclou diferents obres, serà indispensable 
expressar un ordre de preferència.  
 

6è.- Els Ajuntaments, quan realitzin la sol.licitud del Pla han de fer 
constar: 
 

a) L'import del pressupost de l'obra. 
 

b) Quantia de l'aportació municipal, indicant necessàriament el màxim i el 
mínim en forma de tant per cent sobre el total de l'import del pressupost. S'ha de ternir 
en compte que el percentatge màxim de l'aportació del Consell Insular de Mallorca ha 
d'esser l'indicat a l'apartat tercer. 
 

7è.- Els projectes d'obra hauran d'esser d'un pressupost superior a 
3.000.000 de pessetes. 
            

     8è.- En el Pla no es podrà incloure cap obra que quan es sol.liciti no s'hi 
adjunti el projecte o avantprojecte corresponent a més de les certificacions que es 
diran.  
Els avantprojectes o projectes que no s'incloguin en el Pla seran retornats als 
Ajuntaments respectius. 
 

A) Els  avantprojectes que hagin de servir de base per a la sol.licitud 
d'inclusió en el Pla d'Obres i Serveis han de comptar dels següents documents: 
 

1.- Una Memòria, en la qual s'exposaran les necessitats a satisfer, els 
factors socials, tècnics, econòmics, urbanístics i administratius que es tenen en compte 
per plantejar el problema a resoldre i la justificació de la solució que es proposa des 
dels punts de vista tècnic i econòmic, i també les dades i càlculs bàsics corresponents.  
 

2.- Els planòls de situació generals i de conjunt, necessaris per a la 
definició de l'obra en els aspectes essencials i per a basar-hi els mesuraments 
suficients per a la confecció del pressupost.  
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3.- Pressupost amb estimació global per suferfície construida o un altre 
mètode que es consideri idoni segons la naturalesa de l'obra, i el corresponent resum o 
pressupost general, segons el model adjunt al punt B 4), que comprengui totes les 
despeses, a mès de les exploracions a realitzar per l'Administració.  
 

Per a pressuposts d'execució material superior a 25.000.000 de pesetes 
format per un estat de mesuraments d'elements composts, especificant clarament el 
contingut de cada 2un d'ells, una taula de preu adoptats pels diferents elements 
compost i el resum o pressupost general esmentat anteriorment.  
 

4.- Un estudi relatiu a la descomposició de l'avantprojecte en projectes 
parcials si cal, indicant les fraccions del pressupost que corresponen a cada un i de les 
etapes i terminis prevists per a l'elaboració, contractació i execució.  
 

5.- Si a la sol.licitud se li adjunta un avantprojecte, una vegada que 
l'Ajuntament se n'adoni que la sol.licitud ha estat inclosa en el Pla d'Obres i Serveis ha 
de procedir a l'elaboració del projecte Tècnic corresponent en el termini màxim de 30 
dies, adequant-lo als suggeriments i les indicacions dels Serveis Tècnics del Consell. 
 

B) El Projecte, perquè pugui esser inclòs e el Pla d'Obres i Serveis, ha de 
contenir com a mínim els documents següents, segons el tipus d'obra: 
 
          a) Qualsevol que sigui la quantia: 
          1.- Una memòria en la qual s'exposaran les necessitats a satisfer, els factors 
socials, tècnics, econòmics, urbanístics i administratius que es tenen en compte per 
plantejar el problema  a resoldre i la justificació de la solució que es proposa des dels 
punts de vista tècnic, i econòmic, i també les dades i  
calculs bàsics corresponents. 
 

2.- Els plànols de conjunt i de detall necessaris perquè l'obra quedi 
definida perfectament i dels quals puguin deduir-se les mesures que serveixin de base 
per a les valoracions pertinents.  
 

3.- El plec de prescripcions tècniques particulars on es farà la descripció 
de l'obra i es regularà l'execució, fent constar el termini de la seva duració. 
 

4.- Un pressupost integrat per diferents parcials, amb expressió dels 
preus unitaris descomposts, estats de cubicacions o mesures i els detalls necessaris 
per a la valoració. 
 

Pel que es referirà al Pressupost General de l'obra, ha d'adequar-se al 
següent model: 
 
PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL   ........................  
+ 6% BENEFICI INDUSTRIAL         ........................ 
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+ 13% DESPESES GENERALS          ........................ 
                          SUMA   ........................  
 
 
+ 16% IVA                        ......................... 
                          TOTAL  ......................... 
+ HONORARIS DIRECCIÓ (si se sol.licita, IVA inclòs) ....... 
TOTAL PRESSUPOST DE CONTRACTE    .......................... 
 
 
 
 

b) Obres de quantia superior a 10,000.000 de pessetes:  
 

1.- Un programa de possible desenvolupament dels treballs en temps i 
cost òptim de caràcter indicatiu, i també la classificació que segons el registre de l'Estat 
s'ha d'exigir al contractista d'acord amb l'article 25 de la llei de contractes de les 
Administracions Públiques.  
 

2.- Els documents que siguin necessaris per promoure 8les autoritzacions 
o concessions administratives prèvies a l'execució. 
 

c) Els projectes presentats sempre han d'estar signats pel Tècnic 
competent en la matèria que es tracta i visat pel Col.legi Professional respectiu, els 
esmentats tëcnics no han d'estar incursos en  causa d'incompatibilitat amb 
l'Administració actuant, per la qual cosa s'ha d'adjuntar al projecte una declaració 
jurada de l'esmentada compatibilitat.  
 

C) Igualment s'haurà de justificar en la sol.licitud, mitjançant les 
certificacions oportunes: 
 
   a) Que l'obra sol.licitada s'adapta al planejament Urbanístic vigent (Pla 
General, Normes subsidiàries o Delimitació del Sòl Urba). 
 

b) La possessió i disposició real i plena dels terrenys necessaris per a 
l'execució del contracte,  
 

c) Viabilitat del projecte per part del tècnic municipal.  
 

d) Autoritzacions o concessions administratives perquè es puguin 
començar les obres abans del dia 1 de juny de l'exercici corresponent. 
 

La no presentació d'aquestes certificacions amb la sol.licitud serà motiu 
directe de desestimació. Així mateix la inexactitud o falsedat serà causa suficient per a 
l'exclusió del Pla sense perjudici de les responsabilitats civils i penals que se'n puguin 
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derivar.  
 

9è.- En relació amb el finançament de les obres i en relació a l'aportació 
municipal, l'Ajuntament, una vegada  
assabentat que la petició ha estat inclosa en el Pla d'Obres i Serveis i aprovada amb 
caràcter definitiu, ha de remetre en el termini d'un mes, certificació acreditativa que 
garanteixi l'esmentada aportació.  
 

10è.- Independentment que el Consell Insular de Mallorca o els 
Ajuntaments respectius facin les obres i posat que s'acordi la imposició de 
contribucions especials, la tramitació, gestió i recaptació les realitzarà la Corporació 
municipal corresponent. 
 

11è.- Una vegada aprovat definitivament el Pla per part del Consell 
Insular, no es podra canviar el desti de les obres incloses a l'esmentat Pla, excepte 
causes de força major.  
 

12è.- En el cas que l'Ajuntament dugui a terme l'adjudicació de l'obra 
inclosa en el Pla, es fitxarà pèr part del Consell Insular el termini màxim d'adjudicació, 
que es comunicarà oportunament, a mès l'Ajuntament comunicarà, amb antelació 
suficient, al CIM la data de l'obertura de les pliques, a l'objecte de que pugui assistir un 
representant d'aquesta Corporació. 
 

Adjudicada l'obra per part de l'Ajuntament, aquest haura de remetre una 
certificació de l'esmentada adjudicació d'acord amb el model Annex 1, que s'adjunta a 
n'aquesta convocatoria, aixi mateix s'haurà de comunicar la designació dels Directors 
de l'obra, els quals hauran d'aportar una declaració jurada de la seva compatibilitat amb 
l'Administració, a menys que aquesta estigui acreditada amb anterioritat, segons la 
claùsula B)d.  
 

Si l'obra no s'adjudica en el termini concedit, l'Ajuntament ho haurà de 
comunicar el mès aviat possible al CIM, i l'import de la subvenció podrà quedar sense 
efecte i passar a romanents per a la distribució posterior. 
 

13è.- Els Ajuntaments que hagin procedit a la contractació d'una obra han 
d'adjuntar en la darrera certificació, l'acta de recepció, o la certificació corresponent a 
l'acabament de la fase d'obra a realitzar en cada anualitat, que seran signades 
conjuntament pel director de l'obra, el contractista i un tècnic designat pel Consell 
Insular de Mallorca. A tal efecte, l'ajuntament comunicarà al Consell Insular de Mallorca 
el dia i hora previst per la recepció amb una antelació mínima de tres dies hàbils. En 
cas de contractar el Consell Insular, aquest convidarà l'ajuntament amb idèntiques 
condicions. 
 

14è.- A més, podran fer-se propostes a aquest Consell Insular de 
Mallorca per a la realització de Programes d'Acció  
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Especial o Programes Sectorials de caràcter quatriennal que englobin diferents termes 
municipals o part d'aquests que siguin continguts, sempre que l'àrea d'actuació, afecti, 
almenys, atres municipis i a una població superior a 5.000 habitants. En aquest cas 
s'ha d'estar d'acord amb allò que es disposa en els capítols III i IV del Reial Decret 
665/1990 de 25 de maig (BOE núm 129 de 30 de maig), pel que es regula la 
Cooperació econòmica de l'Estat a les inversions de les Entitats Locals.  
 

15è.- El Contractista adjudicatari de les obres inclosa en el Pla d'Obres i 
Serveis, haura de col.locar un cartell dissenyat pel CIM, a peu d'obra, en un lloc visible 
des de la via pública, on s'indicarà l'Organisme o Organismes que subvencionin el 
projecte, l'esmentat cartell ha de tenir com a mininm 2 x 1,50 m. i ha de contenir el 
logotip del CIM, que s'identificarà amb la marca en blanc pintada sobre una banda 
blava(Pantone 295). El cartell anira pintat a una cara i galvanizat a la part posterior, 
amb els corresponents IPN, ancoratges i caragols.  
 

16è.- Una vegada recepcionada l'obra, s'ha de comunicar al CIM, amb 
antelació suficient, la data de la seva inaguració oficial, si n'és el cas.  
 

17è.- Els Ajuntaments i altres Entitats Locals no seran incloses dins el  
Pla d'Obres i Serveis de 1996, si no estan al corrent de les obligacions econòmiques 
amb el Consell Insular de Mallorca, inclòs el recàrrec sobre l'IAE/94 a 15 d'octubre de 
1995. 

En tal sentit, la intervenció del Consell Insular emetrà certificat sobre totes 
les entitats que hagin presentat sol.licituds.  
 

18è.- En tot cas el que no està previst per aquesta convocatòria, es regirà 
d'acord amb allò que es disposa en el Reial Decret 665/1990 de 25 de mai, pel qual es 
regula la Cooperació Económica de l'Estat a les inversions de les Entitats Locals. 
 

19è.- En relació a les peticions de Cooperació Técnica, i per evitar 
l'acumul.lació de peticions dins un periode determinat, les sol.licituts de Cooperació 
Técnica rebudes a n'aquest Consell Insular després de dia 15 de setembre de 1995, no 
podran esser incloses en el Pla d'Obres i Serveis immediat." 
 

     Intervé el Sr. Alorda (PSM-NM).   Manifesta que la mancade temps, 
l'experiència assolida i el consens pel que fa a lesbases d'enguany fan que el Pla sigui 
continuista en relació a les bases dels anys anteriors. Hi ha la idea que s'insitirà en 
la programació i, per tant, en la plurianualitat dels plans. 
 

També hi ha la idea d'augmentar el suport a les mancomunitats i a altres 
fórmules associatives que permeten compartir uns serveis que no pot prestar un 
ajuntament petit tot sol. 

Igualment es vol garantir un mínim per a tots els ajuntaments. 
 

Pel que fa a l'execució informa que hi haurà un esment especial amb els 
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terminis i amb els vicis que puguin aparèixer en el moment de la contractació. Es 
mantindrà, a més, la prioritat per a les obres hidràuliques, és a dir l'abastament i el 
sanejament i hi haurà el compromís de potenciar l'estalvi i d'optimitzar els recursos per 
garantir que l'aportació del Consell es complementarà amb el compromís dels 
ajuntaments de mantenir les xarxes.  
 
      Intervé el Sr. Cañellas (PP). Fa la precisió que a la segona pàgina de la 
convocatòria, en la classificació dels municipis per nombre d'habitants, el segon dels 
darrers grups va de 20.000 a 49.000, quan hauria d'esser de 20.000 a 49.999, per no 
deixar-ne cap d'exclòs. 
  
      S'aprova la proposta per unanimitat. 
 
 
 

MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ DEL TERRITORI. 
 
  PUNT 8.- ASSUMPTE: RECURS ORDINADRI INTERPOSAT PER LA 
SRA. CATALINA UMBERT SOLER I ALTRES CONTRA L'ACORD DE LA COMISSIÓ 
INSULAR D'URBANISME DE DATA 27 DE MAIG DE 1995. SANT LLORENÇ DES 
CARDASSAR. 
 

Es dóna compte de la següent proposta de la comissió de Medi Ambient i 
Ordenació del Territori: 
 

"Vist l'acord de la CIU de Mallorca en sessió celebrada el dia 4 de maig 
de 1995, la comissió d'Ordenació Territorial i Urbanisme en data de dia 9 i 16 de juny 
de 1.995 eleva al Ple la següent proposta d' 
 
 A C O R D 
 
 

Desestimar el recurs ordinari interposat per la Sra. Catalina Umbert Soler i 
altres, contra acord de la Comissió Insular d'Urbansime de data 27 de maig de 1994, 
pel qual es varen aprovar definitivament  les NS del Planejament de Sant Llorenç des 
Cardassar, en base els informes jurídics de dates 11 i 19 de maig de 1995." 
      S'aprova la proposta per unanimitat. 
 
 
 PUNT 9.- PROPOSTA DE MANTENIMENT DE LA TERMINAL DE 
PASSATGERS DEL FERROCARRIL PALMA-INCA.  
 

Es dóna compte de la següent proposta de la comissió de Medi Ambient i 
Ordenació del Territori: 
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"El Consell Insular de Mallorca, que d'acord amb l'Estatut d'Autonomia de 
les Illes Balears ostenta el govern, l'administració i la representació de l'illa de Mallorca, 
considera que el ferrocarril Palma - Inca, ha de ser mantingut i millorat, i que qualsevol 
allunyament de l'estació de la Palma de la seva centralitat actual, a la Plaça d'Espanya, 
és un mal irreversible per al seu futur. 
 

El mateix Consell Insular a la sessió plenària de data 5-9-94, aprovà que, 
per tal d'afavorir els usuaris del transport públic, mantenir i millorar els serveis que 
presta, era necessari evitar el desplaçament del tren i de l'estació.  
 

Atès l'anterior la Comissió de Medi Ambient i Ordenació del Territori, en 
data 11 de setembre de 1995, eleva al Ple del Consell Insular de Mallorca, la següent 
proposta d' 
 
 
 A C O R D 
 

Manifesta i acorda dirigir-se al Govern Balear i a l'Ajuntament de Palma 
per tal de què es mantengui a la Plaça d'Espanya (km 0) la terminal de passatgers del 
tren Palma-Inca, quasevol sigui la solució que s'adopti pels terrenys sobrants (Parc de 
les Estacions)." 
         
 

El Grup de Consellers Populars presenta la següent moció: 
 

"En relación a la propuesta de mantenimiento de la terminald e pasajeros 
del ferrocarril Palma-Inca, este Grup de Consellers apoyará la propuesta siempre que: 
 

1º.- Visto el hecho de que en la ciudades de Madrid, Valencia, Alicante, 
Elche, entre otras, el Gobierno de la Nación ha destinado fondos para proceder a 
enterrar vías y estaciones, el CIM se dirija a la referida entidad al efecto de recabar la 
oportuna colaboración en a financiación de este proyecto, tal como se ha venido 
haciendo en otras ciudades. 
 

2º.- Visto el papel del CIM como "Ayuntamiento de los Ayuntamientos", y 
en aras de una mejor cooperación municipal y al efecto de disminuir el coste 
económico que los Ayuntamientos afectados deberán soportar, el CIM, colabore 
economicamente en la financiación del referido proyecto." 
 
      Intervé la Sra. Amer (PSOE). Informa que l'objectiu dela proposta és 
afavorir els usuaris del transport públic,especialment els viatgers de la part forana. 
Explica que també constitueix un avantatge per al ferrocarril mateix mantenir l'estació al 
lloc de sempre. 
 
     Recorda que el setembre de l'any passat, ja es va prendre un acord en aquest sentit 
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i la proposta d'avui confirma la línia del Consell. 
 
     No es manifesta d'acord amb la moció del PP. Va notar que la proposta d'avui té un 
cost zero, tot i que es limita a mantenir la situació de l'estació, sense pressuposar res 
del futur parc de les estacions. 
 
     Intervé el Sr. Cañellas (PP). Informa que el grup del PP comparteix la idea del 
PSM-NM de mantenir l'estació al lloc de sempre. Però fa notar que si el Govern de 
Madrid ha donat doblers a altres poblacions que ni tan sols són capitals de província,  
també s'ha d'intentar obtenir-ne per poder enterrar les estacions, ja que no es tracta 
només de predicar, sinó d'actuar. 
 
     Conclou anunciant el vot favorable si la proposta recull 
aquestes idees i l'abstenció si no les recull. 
 
     Intervé el Sr. Grosske (EU). En primer lloc i, per qüestió d'ordre, fa notar que el 
Reglament de funcionament del Consell no diu res sobre l'ordenació del debat i, per 
tant, és per costum que les intervencions es fan de menor a major. Així que la 
Presidència té una àmplia facultat per donar la paraula a qui vol en un moment 
determinat. 
 
     En relació a la proposta manifesta que EU hi està d'acord. Opina a més, que 
constitueix una opció estratègica que condiciona el futur dels transports i de l'ordenació 
territorial i que retardar la solució és ferir de mort el transport públic. 
 
     No discrepa de la moció del PP, però la considera precipitada, ja que pensa que no 
es poden demanar doblers si encara no hi ha cap projecte. 
 
     Conclou afirmant que, políticament, allò que és important és que el Consell Insular 
de Mallorca es manifesti sobre una decisió que és estratègica des del punt de vista dels 
interessos dels ciutadans. 
 
     Torna intervenir el Sr. Alorda (PSM-NM). Considera que la idea està prou debatuda, 
fins i tot en els mitjans de comunicació i a altres institucions, com ara l'Ajuntament 
d'Inca. 
 
     Considera que l'esmena del PP traspua un doble tractament en la percepció dels 
transports, segons siguin carreteres o ferrocarrils. Per a les carreteres se cerca 
finançament, fins i tot europeu, i es firmen convenis. En canvi el tren sembla que no té 
res a veure  amb l'ordenació del territori i es pensa que cada ajuntament se n'ja de 
preocupar. 
 
     Pel que fa a l'ajuda financera de Madrid, pensa que es positiva, però considera que 
no és el Consell l'organisme que l'ha de demanar, ja que estrata dun assumpte que 
inclou temes d'ordenació del territori i temes municipals. La proposta 
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només demana el manteniment de les estacions. 
 
     Pensa que el Consell no pot preveure una aportació a l'espera de veure que faran 
els ajuntaments o l'organisme adequat en haver-hi el projecte. Una vegada que hi hagi 
el projecte serà el moment de pronunciar-se, conclou.  
 
     Intervé el Sr. Triay (PSOE). Considera que ha quedat clar que allunyar l'estació és 
perjudicar l'usuari i, en aquest sentit, es refereix a la moció aprovada fa un any, en 
previsió que hi hagués l'intent d'eliminar l'estació de la plaça d'Espanya.  Ara, continua, 
al Consell, li correspon manifestar el seu posicionament, no perquè hi hagi de posar 
recursos, sinó perquè té la representació dels interessos de Mallorca i això afecta 
l'estructuració territorial i va més enllà d'una decisió estrictament municipal. 
 
     L'objecte de la proposta no es decidir si s'han de soterrar o no les estacions, només 
és mantenir el servei fins a la plaça d'Espanya.  
 
     Recorda que també ara fa un any que es va acordar demanar a la Comissió Tècnica 
Interinsular que el Consell de Mallorca fos el titular de la competència del transport 
ferroviari i, per tant, fos el titular de la gestió de la societat de ferrocarrils de Mallorca. Si 
es duia endavant aquesta proposta, el punt segon de l'esmena aniria directament a les 
competències del Consell ja que en seria el gestor, perquè només a Mallorca hi ha 
ferrocarril. 
 
     Considera, per tant, la proposta totalment positiva en els termes en què l'ha 
elaborada la Comissió d'Ordenació Territorial i que no s'ha de desvirtuar amb l'esmena 
que avui es presenta. 
 
     Torna intervenir el Sr. Cañellas. Agraeix les explicacions dels diversos grups, però fa 
notar que no han contestat la pregunta que ha formulat abans en el sentit de dir quins 
inconvenients hi ha per ampliar la proposta instant el Govern perquè faci a Mallroca allò 
que ja ha fet a altres llocs. I això sense decidir si ha d'esser una estació enterrada o 
aèria. 
 
     Considera que dir només que l'estació no s'ha de moure es fer les coses sense 
mentalitat de futur. 
 
     Torna intervenir la Sra. Amer (PSOE). Creu que és important tenir en compte els 
usuaris i, per tant, és important mantenir l'estació. Per altra banda considera que el 
Consell no es pot pronunciar en relació a un projecte que no coneix. Si l'organisme 
competent el presenta, llavors serà el moment de pronunciar-se.  
 
     Se sotmet a votació l'esmena presentada pel Grup de Consellers del PP i es rebutja 
per setze vots a favor (PP) i desset en contra (PSOE, PSM-NM, UM, EU). 
 
     Se sotmet la proposta a votació i s'aprova per desset vots a favor (PSOE, PSM-NM, 
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UM, EU) i setze en contra (PP). 
 
 
 PUNT 10.- ADOPCIÓ PER PART DEL CONSELL INSULAR DE 
MALLORCA DE MESURES EXPEMPLARS EN MATÈRIA DE MEDI AMBIENT. 
 

Es dóna compte de la següent proposta de la comissió de Medi 
Ambient i Ordenació del Territori: 
 

"Vist l'informe del Cap del Servei de la Gestió dels RSU, de data 6 de 
setembre de 1995, mitjançant el qual s'assenyala la conveniència de què el Consell 
Insular de Mallorca es faci càrrec de la totalitat de problemes de Gestió Mediambiental, 
la Comissió de Medi Ambient i Ordenació del Territori, en data 11 de setembre de 
1995, eleva al Ple la següent proposta d' 
 
 
 A C O R D 
 

1r.- Que el CIM promogui en totes les seves dependències l'ús de paper 
reciclat, llevat d'aquelles situacions en les què, per llei o per seguretat d'arxiu no sigui 
possible. 
 

2n.- Que tant si es tracta de paper reciclat com de paper fabricat amb 
pasta verge, el CIM accepti només aquell que sigui elaborat amb tècniques 
ecològiques. 
 

3r.- Que es prohibieixi en les dependències del CIM, el consum de 
material no reciclable, sempre que hi hagi un producte reciclable que es pugui 
substituir. 
 

4r.- Que els residus que es generin en totes les dependències del CIM 
tenguin un tractament d'acord amb les accions que el propi CIM promou per a tota la 
societat mallorquina. Això vol dir que el CIM farà recollida específica de: paper-cartó, 
vidre, olis, llaunes, roba, piles, "toners" de reprografia làser i els que, en el futur, 
s'incorporin al projecte global. 
 

5è.- Que el CIM faci obligatori en totes les seves dependències l'ús de 
materials de neteja exclussivament bio-degradables. 
 

6è.- Que el CIM revisi totes les instal.lacions elèctriques de les seves 
dependències per tal d'implantar les tècniques més adients en cada cas per aconseguir 
estalvis d'energia elèctrica, mitjançant limitadors, temporitzadors, etc. 
 

7è.- Que el CIM adopti mesures parescudes respecte del consum d'aigua 
de les instal.lacions sanitàries en totes les seves dependències, inclòs el reg de jardins. 
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8è.- Que el CIM, a part de les mesures esmentades, assoleixi les que 

siguin adientes per aconseguir una millora del mediambient, en totes les seves 
manfiestacions." 
 
 
      Intervé el Sr. Antich (PSOE). Explica que la proposta pretén que la 
institució estigui en consonància amb el paper que el CIM juga en aquesta matèria. 
Recorda que el Consell té l'obligació de fer campanyes educatives destinades a la 
població i orientades a la reducció i la minimització. En aquesta línia, el CIM no pot 
deixar de banda altres problemàtiques en relació als temes mediambientals. 
 

Per tant, la proposta conté una relació de mesures, per tal que el Consell 
les apliqui, unes de forma immediata i altres de forma gradual. Pensa que cadascun 
dels objectius es poden dur a terme. Informa que la intenció del departament de medi 
ambient és enviar aquest acord als ajuntaments per tal que ells s'esforcin per millorar la 
gestió que ja duen en aquest camp. Recorda que la proposta va rebre el suport de tots 
els grups a la Comissió. Pensar que l'aplicació de les mesures que s'hi preveuen 
permetrà que el CIM sigui exemplar i capdavanter en aquesta matèria. 
 
     Intervé el Sr. Verger (PP). Considera que en aquest tema les coses s'han de dir 
clares i aquesta proposta s'ha presentat damunt la premsa com una solució important 
per part del Consell, quan no passa d'esser anecdòtica. Recorda que hi va haver 
unanimitat a la Comissió i assegura que hi haurà unanimitat ara, però també recorda 
que les coses són relatives i aquesta proposta és molt poc important en relació amb 
temes que realment tenen transcendència en el camp de la recollida i l'eliminació dels 
residus sòlids urbans.  
 
     Considera que tot això està molt bé, però que d'allò que s'hauria de parlar ara és de 
l'abocador de Son Noviet, de la incineradora, dels projectes de fabricar compost i dels 
abocadors incontrolats que emeten dioxines i furans cada dia. Els temes realment 
importants són aquests i ell té la sensació que l'equip de govern té por, ja que 
l'abocador de Son Reus aviat serà ple i hi haurà tones de fems que no se sabrà on 
s'han de dur. Això són els temes importants que s'han de tractar i no els dois d'aquesta 
proposta. 
 
     Intervé la presidenta. Recorda que els debats s'han de fer des de la tolerància i el 
respecte i sense sortir del tema de la proposta que, en aquest cas, conté mesures 
sobre medi ambient i el Sr. Verger ha passat a un altre tema. 
 
     Recorda que l'equip de govern no ha arribat encara alscent dies que se solen 
concedir. El problemes de la incineradora i de Son Noviet son problemes heretats i, per 
tant demana que permentin proposar solucions. Assegura que es tracta d'una qüestió 
prevista i afirma que no hi haurà cendres a Son Noviet i que l'equip de govern té 
propostes molt clares, només manca que la resposta que manifesta el Sr. Verger 



 
 

21 

també la manifesti el batle de Palma que és del mateix color polític. 
 
     Conclou recordant que la proposta d'ara és aprovar unes mesures que el Consell ha 
d'aplicar en matèria de medi ambient, que no pretén esser la solució definitiva 
delproblema, però si un avanç cap a la solució. 
 
     Torna intervenir el Sr. Antich (PSOE). Afirma que no hi ha dubte que en cap 
moment el departament de medi ambient hagi pretès resoldre el problema dels residus 
sòlids amb la proposta que es du aquí. De tota manera vol afegir que l'equip anterior 
hauria pogut posar en marxa moltes més mesures que les que hi va posar. 
 
     Recorda que a Son Noviet no hi ha projecte i que els tràmits són els mateixos, si s'hi 
volen dur les cendres, que els que s'han de fer per dur-les a qualsevol altra banda, ja 
que no hi ha estudis d'impacte ambiental fets.  
 
     Per al tema dels preus recorda que l'empresa que té la concessió ha de presentar la 
proposta i tan aviat com la presentin s'estudià. Pel que fa als abocadors, informa que hi 
ha l'acord que aviat es tancarà el de Campos, tot i que la sentència és del 94 i l'equip 
anterior na havia fet res per tancar-ne cap. 
      
     Intervé el Sr. Sampol (PSM-NM). Recorda que la proposta és necessària i que 
només és una petita aportació dins el conjunt del projecte de reciclatge i va en el sentit 
d'intentar no gastar tants de recursos i tanta d'energia. 
 
     Pensa que és necessària, sobretot perquè un mandat del Ple és imprescindible per 
exercir l'autoritat damunt tos els departaments del Consell, de manera que es donin 
instruccions a tots els responsables de cara a estalviar energia, substituir mecanismes, 
utilitzar productes reciclats, etc.  
 
     No vol entrar en el segon debat que suggereix la intervenció del Sr. Verger, ja hi 
haurà ocasió. 
 
     Afirma que el nou equip de govern en setanta dies haurà destruït l'obra de dotze 
anys de presidència i vice-presidència del Sr. Verger. 
 
     El Sr. Verger, per al⋅lusions, respon que el Sr. Sampol no pot fer aquesta afirmació 
quan les propostes que duen avui al Ple, llevat de la que ara es discuteix, coincideixen 
amb les que han fet ells durant els darrers vuit anys.  
 
     Insisteix a acceptar la proposta d'avui, però tambéconsidera que hi ha temes molt 
més importants. 
 
     S'aprova la proposta per unanimitat.  
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 PUNT 11.- PROPOSTA SOBRE EL PROJECTE D'APERTURA DEL 
CAMÍ DELS TOSSALS VERDS. 
 

Es dóna compte de la següent proposta de la comissió de Medi Ambient i 
Ordenació del Territori: 
 

"Vist l'informe del Sr. Antoni Reynés Trias, Tècnic de FODESMA, sobre el 
Projecte d'apertura del camí de Tossals Verds propietat del Consell Insular de Mallorca 
i presentat per la conselleria d'Agricultura i Pesca, la Comissió de Medi Ambient i 
Ordenació del Territori en data 11 de setembre de 1995, eleva al Ple la següent 
proposta d' 
 
 A C O R D 
 

  
Desestimar l'esmentat Projecte d'apertura del Camí de Tossals Verds, per 

l'impacte viusal i ambiental que aquest projecte suposa, ja que es tracta de una zona 
que amb la construcció del refugi pretèn ser un model de gestió d'una finca pública de 
muntanya, que faci possible una certa activitat econòmica amb el respecte total cap a 
la natura i els elementes patrimonials. 
 

Així mateix, és rebutja també l'opció alternativa proposada en data 31-7-
95, ja que no suposa cap canvi significatiu. 
 

Tot això, d'acord amb l'ementat informe que s'adjunta." 
 
     Intervé el Sr. González Ortea (PP). Manifesta que no és exacte suposar que a la 
Comissió hi va haver la unanimitat en l'acord de la proposta que avui es presenta. 
Matisa que sí que hi va haver l'acord de no acceptar el projecte, però igualment es va 
decidir que se cercaria una solució alternativa, juntament amb els responsables de la 
Conselleria d'Agricultura. Per això, proposa deixar la proposta damunt la taula perquè 
es puguin cercar les solucions. Pensa que no és convenient aprovar la proposta així 
com es presenta perquè la Conselleria es limitarà a tancar l'expedient. 
 
     Intervé el Sr. Antich (PSOE). Assegura que a la reunió es va dir que, a pesar de 
desestimar el projecte, hi havia la intenció de gestionar-ne l'adequació, ja que els 
tècnics no estaven d'acord amb l'itinerari, perquè produiria un impacte important als 
marges. 
 
     De tota manera, no veu que hi hagi inconvenients per desestimar el projecte en 
concret i, al mateix temps, iniciar converses amb la Conselleria per tal de trobar una 
solució més adient. 
 
     Torna intervenir el Sr. González (PP). Fa notar que, de fet, tos dos diuen el mateix. 
L'acord era desestimar i cercar conjuntament la solució i la proposta no recull aquest 
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darrer aspecte. Per això, pensa que s'hi podria incloure aquesta intenció. 
 
     El Sr. Antich s'hi mostra d'acord. 
 
     La presidenta sotmet la proposta a votació amb l'afegit:  ", sense perjudici de poder 
entrar amb converses per projectarun altre camí als Tossals Verds." 
 
     S'aprova la proposta per unanimitat. 
 
 

PROPOSTES GRUPS POLÍTICS. 
 
 PUNT 12.- MOCIÓ DEL GRUP DE CONSELLERS D'ESQUERRA NIDA 
REFERIDA ALS ASSAIGS NUCLEAR A L'ATOLÓ DE MURUROA. 
 

Es dóna compte de la següent moció: 
 

"La nova sèrie d'assaigs nuclears que està duent a terme el Govern 
farancés a l'atolò de Mururoa han provocat el rebuig generalitzat de la comunitat 
internacional tant per raons de caire ecològic i humanitari com pel seu caràcter 
contradictori amb els intents de superar estratègies basades en l'equilibri del terror i 
l'amenaça nuclear. 
 

D'acord amb això, el Ple del Consell Insular de Mallorca adopta el 
següent 
 

ACORD: 
 

Expressar davant l'opinió pública mallorquina i dirigir al President de la 
República francesa la seva condemna més absoluta dels assaigs nuclears que l'Estat 
francés està duent a terme a l'atoló de Mururoa, una condemna que es fonamenta en 
els següents motius: 
 
a) Aquests assaigs entren en col.lisió amb el clima de distensió internacional derivat de 
la desaparició de la política de blocs. 
 
b) Suposen una passa enrera respecte dels compromissos adquirits a la Conferència 
de Revisió i Extensió del Tractar de No Proliferació d'Armes Nuclears recentment 
celebrada. 
 
c) Estimulen un eventual efecte en cadena pel qual d'altres països podrien continuar o 
començar els seus propis programes d'assaigs nuclears. 
 
d) Provoquen danys irreparables a curt i llarg termini en el medi ambient i el sistema 
ecològic de l'entorn. 
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e) Signifiquen un menyspreu intolerable cap a la població de la Polinèsia que viu 
només a centenars de quilòmetres del lloc on s'efectuen els assaigs nuclears." 
 
     Presenta la moció el Sr. Grosske (EU). Explica que aquesta moció toca un tema de 
caràcter general que afecta d'una manera especial la sensibilitat de molts de ciutadans, 
ja que aquestes proves han creat una commoció a nivell internacional i la raó és ben 
senzilla, ja que els qui s'han criat amb l'amenaça de l'holocaust nuclear pensaven que 
aquesta amenaça havia desaparegut. Es importantíssim el fet que el món,  a partir de 
la desaparició de la política de blocs pugui pensar que té un avenir diferent que no 
inclou l'amenaça del terror nuclear com a mitjà de resoldre els conflictes internacionals. 
 
     Per això, pensa que és molt important no fer passes enrera i les proves nuclears 
franceses, són evidentment una passa enrera en aquest sentit, a més dels 
inconvenients de caràcter ecològic que representen i a més del menyspreu cap a la 
població propera al lloc dels assaigs que signifiquen. 
 
     Proposa afegir un segon punt perquè quedi clara la intencionalitat política que té, on 
digui que: "Així mateix, i pels mateixos motius abans esmentats, el Consell Insular de 
Mallorca expressa el seu rebuig cap als assaigs nuclears duits a terme per la República 
Popular Xinesa o per qualsevol altre estat del planeta." 
     Pensa que qualsevol mostra de passa enrera per tornar a l'equilibri nuclear com a 
manera de resoldre els conflictes s'ha de condemnar. 
 
     Intervé la Sra. Riera (PSOE). Constata el rebuig de la comunitat internacional 
provocat pels assaigs nuclears francesos, i no només des del punt de vista polític, sinó 
també el rebuig del món científic, com a bon coneixedor dels efectes ecològics i els 
inconvenients per als esser humans que es poden produir com a resultat de els proves. 
Per això, manifesta que el grup socialista s'afegeix a la moció, però també vol ressaltar 
que a part de tots aquests motius, des del punt de vista polític fer aquestes proves 
representa rompre el compromís sobre el tractat de no proliferació que recentment ha 
estat revisat i ampliat, significa trencar el clima de distensió internacional creat des de 
la desaparició de la política de blocs i, al mateix temps, pot estimular altres països a fer 
les seves proves nuclears. 
 
     Considera, doncs, molt perillosa la decisió del Govern Francès, perquè és una 
decisió que pot afectar negativament tothom i a la qual pensa que ningú amb seny no 
hi pot donar 
suport. 
 
     Demana que tots els qui tenen responsabilitats públiques s'hi manifesten en contra 
a totes les institucions, i a les conferències on vagin s'hi manifestin clarament en 
contra. 
 
     Intervé el Sr. Flaquer (PP). Anuncia que el seu grup votarà a favor des del 
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compromís que també té el seu grup en defensa de la pau i el respecte al medi 
ambient. Un compromís que vol deixar clar que va més enllà de Mururoa i que s'estén a 
qualsevol indret i a qualsevol actuació del mateix signe o de la mateixa naturalesa. 
També per això, estan d'acord amb el segon punt de la moció. 
 
     Conclou la intervenció expressant el desig que aquestes reivindicacions no es 
converteixin en armes ideològiques ni en armes polítiques, ja que la pau i el medi 
ambient són patrimoni de la humanitat i la millor defensa és una actuació per damunt 
els partits. 
 
     Intervé el Sr. Sampol (PSM-NM). Expressa l'acord, en primer lloc amb l'oportunitat 
de la moció. Creu que el Consell, com a institució representativa dels mallorquins, s'ha 
de fer ressò de la preocupació general i gairebé unànime, si no hi hagués hagut alguna 
mostra aïllada de suport a aquesta desgraciada iniciativa.  
 
     Per altra banda considera perfectament lícit utilitzar tots els canals de pressió 
davant el Govern Francès per aturar aquestes proves. Anuncia que en aquest sentit es 
produirà un debat similar al Parlament de les Illes Balears, perquè les proves nuclears 
poden significar un greu atemptat a la salut pública, poden ser motiu de greus 
desequilibris mediambientals i tornen reobrir la cursa de l'armament nuclear, per tot 
això considera encertat que el Consell, per unanimitat, rebutgi aquestes proves 
nuclears iniciades pel Govern Francès. 
 
     S'aprova la moció per unanimitat.    
 
 
 
     PRECS I PREGUNTES 
 
     El Sr. Grosske es refereix a unes declaracions del Sr. Servalls, alt càrrec de la 
Conselleria de Cultura, publicades a la premsa del dia 30 d'agost, en què declarava 
que el Sr. Nicolau Tous és el polític més corrupte del panorama Balear. Com que el Sr. 
Tous és membre del Patronat de la Universiada en representació del CIM i amb el vot 
favorable d'EU, se sent concernit per aquesta qüestió i és clar que o el Sr. Servalls 
s'equivoca o que es va equivocar el Consell quan va fer el nomenament. 
 
     Prega a la Presidència que demani explicacions. 
 
     La presidenta diu que en demanarà. 
 
     La Sra. Salom  (PP) demana si ja es té la liquidació del pressupost de 1994. 
 
     La presidenta respon que Intervenció té les primeres notícies i que la liquidació 
definitiva es podrà dur al pròxim plenari. 
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     El Sr. Rovira (PP) demana si, igual que en el darrer Ple es va donar a conèixer el 
perfil dels llocs de feina del personal eventual, ara, després dels nomenaments, es 
podria conèixer el perfil professional i el perfil d'aptituds d'aquests coordinadors o 
assessors i també els dels qui ocuparan els llocs de gestió o gerència dels centres del 
Consell Insular. 
 
     La presidenta en pren nota. 
 
     El Sr. Cañellas (PP) recorda que al darrer Ple es va tractar el tema de la ITV amb 
uns acords presos per unanimitat, i que incloïen cercar solucions entre tots els grups. 
Com que no hi ha hagut cap reunió, demana que es pugui reunir la Comissió com més 
aviat millor. 
 
     Respon el Sr. Sampol (PSM-NM). Afirma que ja s'ha demanat un informe tècnic i 
econòmic al cap de servei i ara s'haurà de sol⋅licitar un informe jurídic sobre les 
decisions que pot prendre el Consell sobre la inspecció tècnica de vehicles. Abans de 
prendre cap acord, amb tota la informació, es convocarà la Comissió Informativa.  
 
     La Sra. Vidal (PP) demana quins criteris s'han seguit per al canvi de director del 
CIPRES, centre capdavanter en l'actuació en relació als minusvàlids adults, tenint en 
compte que el director d'abans era un psicòleg i el d'ara és un tècnic electricista. 
 
     El Sr. Damià Pons (PSOE) respon que en la pròxima Comissió d'Acció Social es 
donarà una explicació detallada sobre el nomenament que, no només es destina a la 
gerència del centre, sinó que també se li encarregaran una sèrie de noves funcions que 
pensa que ha d'assumir el nou director. 
 

I, no havent-hi més assumptes a tractar, el Sr. President, aixeca la sessió 
a les dotze hores i trenta 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. Sr. President del Consell Insular de 
Mallorca. 
 

    V.i P. 
LA PRESIDENTA,   

 


