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ACTA  DE  LA SESSIÓ  ORDINÀRIA  DEL  PLE DEL 
CONSELL INSULAR DE MALLORCA DE DIA QUATRE DE 
DESEMBRE  DE  MIL   NOU-CENTS  NORANTA-CINC. 

 
 
 

A les onze hores i deu minuts, es reuneix, en sessió ordinària 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:  Carles Felip Cañellas i Fons, Maria Rosa Estarás i 
Ferragut,Bartomeu Blanquer i Sureda,   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,, 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. 
 

Consellers que excusen la seva assistència: Hbles. Srs. Alejandro Pablo 
Espinós Bonmatí, Guillem Vidal i Bibiloni, Joana Aina Vidal i Burguera  
 

Secretari General: Sr. Bartomeu Tous i Aymar. 
 

Interventora General : Sra. Pilar Garcia Docio. 
 

Abans de començar a debatre els punts de l'ordre del dia, la presidenta 
proposa tractar els següents punts dins l'apartat del despatx extraordinari: 
 

1.- Moció presentada per EU sobre la SIDA. 
2.- Moció del PP sobre vivenda per a minusvàlids. 
3.- Moció del PP referida a la política de prevenció de toxicomanies. 
4.- Proposta de la Comissió de Benestar Social de deixar sense efecte la 

base 18 del Reglament d'Aplicació del Suport Transitori. 
5.- Proposta de la Comissió de Benestar Social sobre dotació econòmica 

de les entitats col⋅laboradores del Suport Transitori. 
6.- Proposta sobre contractació d'Acció Social. 
7.- Moció del PP sobre gestió dels serveis ITV. 
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Intervé el Sr. Verger (PP). Demana que es deixin damunt la taula les 
mocions núm. 2 i núm. 3, perquè la portaveu del seu grup no ha pogut venir avui. 
 

Per assentiment s'incloen els punts 1, 4, 5, 6 i 7. 
 

La presidenta retira els punts de l'ordre del dia núm. 33, 34, 35 i 36 perquè 
la Comissió els pugui estudiar amb més profunditat. 
 

El Sr. Grosske (EU) precisa que  a la Comissió, els punts 33 i 34 s'hi varen 
tractar i allà es va acordar deixar-los damunt la taula. 
 

Fa notar que moltes de mocions van al despatx extraordinari, inclosa una 
d'EU, presentada dia 30 de novembre, termini màxim de presentació si s'han 
d'incorporar a l'ordre del dia, i que n'hi ha amb data posterior. N'hi ha d'una gran 
transcendència i és difícil tractar-les amb la profunditat que requereixen, només amb el 
debat del Ple. 
 

La presidenta recorda que encara que hi hagi un termini màxim, allò que 
s'hauria de fer és presentar-les amb prou temps perquè puguin anar a la comissió. Dur-
les amb poc temps i per al Despatx Extraordinari ha d'esser això; extraordinari i no 
habitual. Afegeix que, de tota manera, només van al Ple si tots els portaveus hi estan 
d'acord, si no hi estan passen a comissió. 
 

 
PUNT 1.- APROVACIÓ ACTA ANTERIOR (6-11-95). 

 
Per part de Secretaria s'informa que a les pàgines 1 i 92 quan es tracta del 

crèdit hi apareix la quantitat de 600 milions i ha d'esser 500. S'ha de corregir aquest 
error material. 
 

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

PRESIDÈNCIA. 
 

 
PUNT 2.- DECRETS A DONAR COMPTE. 

 
El Ple en resta assabentat. 

 
 

PUNT 3.- EXECUCIO SENTENCIA DE LA SALA CONTENCIOSA-
ADMINISTRATIVA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE BALEARS, DE 27 
D'ABRIL DE 1995, RECAIGUDA A LES ACTUACIONS 438/93. 
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Es dóna compte de la següent proposta de Presidència: 
"La Sala Contenciosa-Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de 

Balears, dia 27 d'abril de 1995, va dictar la sentència núm. 441 recaiguda a les 
Actuacions núm. 438/95, per la qual va acordar: 
 

"PRIMER.- ESTIMAM la causa d'inadmissibilitat al.legar en relació amb el 
recurrent Grup Balear d'Ornitologia i Defensa de la Naturalesa, DESESTIMANT la resta 
de les formulades." 
 

"SEGON.- DESESTIMAM el present recurs contenciós-administratiu, 
DECLARANT adequats a l'ordenament jurídic els actes administratius impugnats i, en 
conseqüència, els CONFIRMAM." 
 

"TERCER.- No feim declaracions quant a les costes processals." Dita 
sentència ha esdevingut ferme. 
 

L'Excm. Sr. President de la Sala Contenciosa-Administrativa del Tribunal 
Superior de Justícia de Balears, mitjançant escrit de 7 de novembre de 1995, insta al 
Consell Insular de Mallorca perquè executi la meritada sentència en els seus estrictes 
termes, de conformitat amb el que preveu l'article 105 L.J.C.A. 
 

Exposat l'anterior i vist l'informe de l'Assessoria Jurídica del Consell 
Insular de Mallorca de dia 14 de novembre de 1995 aquesta Presidència du al Ple la 
següent  
 
 PROPOSTA D'ACORD 
 

Executar, en els estrictes termes, la Sentència, de dia 27 d'abril de 1995, 
dictada per la Sala Contenciosa-Administrativa del Tribunal superior de Justícia de 
Balears en les Actuacions 438/93 part substantiva de la qual és del següent tenor 
literal:  
 

"PRIMER.- ESTIMAM la causa d'inadmissibilitat al.legar en relació amb el 
recurrent Grup Balear d'Ornitologia i Defensa de la Naturalesa, DESESTIMANT la resta 
de les formulades." 
 

"SEGON.- DESESTIMAM el present recurs contenciós-administratiu, 
DECLARANT adequats a l'ordenament jurídic els actes administratius impugnats i, en 
conseqüència, els CONFIRMAM." 
 

"TERCER.- No feim declaracions quant a les costes processals." 
 

Intervé el Sr. Grosske (EU). Recorda que el seu grup segueix el criteri 
d'estar d'acord amb totes les propostes que, informades favorablement, fan referència 
a l'àmbit de l'administració de justícia. En aquest cas concret, i tenint en compte que 
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afecta l'expedient global de la incineradora, creuen que seria bo no prendre cap acord 
que pogués alterar la situació jurídica o econòmica de l'expedient fins que la comissió 
que ha de resoldre el problema de cercar alternatives a la incineradora no hagi pres 
una decisió. En aquest sentit demana que es deixi la proposta damunt la taula. 
 

Intervé el Sr. Sampol (PSM-NM). Explica que es tracta d'un acord  
d'execució automàtica que fa referència a la no interposició del recurs de cassació que 
havien anunciat el GOB i el PSM a causa de l'elevada quantitat que podrien 
representar els costes judicials. 
 

Fa notar que es tracta de donar compte de la finalització de la via judicial i 
que no hi ha altre acord possible que no sigui prendre nota i executar la sentència. 
 

El Sr. Verger (PP) pensa que l'acord que es proposa és mal d'entendre. 
Les sentències, afirma, són d'obligat compliment independentment que el GOB o el 
PSM vulguin o no vulguin interposar cap recurs. Per això, pensa que la proposta hauria 
d'esser donar compte de la sentència i executar-la. 
 

Intervé el Sr. Triay (PSOE). Opina que no té sentit deixar la proposta 
pendent perquè no hi ha res a decidir. L'execució de la sentència és, simplement, 
comunicar al Ple  que hi ha una sentència ferma i prou. 
 

Torna intervenir el Sr. Grosske (EU). Afirma que la intervenció del seu 
grup no qüestiona l'actuació del PSM o del GOB. Exposa dues possibilitats; o bé la 
proposta d'acord té efectes o bé no en té. Si no té efectes considera que no té sentit. I 
si en té altera la situació jurídica de l'expedient i, en aquest cas, insisteix que seria 
millor tractar el tema després de pronunciar-se la comissió creada expressament. 
 

Intervé el Sr. Antich (PSOE). Fa veure que es tracta simplement de 
l'execució d'una sentència que confirma que l'adjudicació es va fer bé. Una cosa 
diferent és estudiar si hi ha alternatives a la incineració, conclou. 
 

A petició del Sr. Triay es procedeix a la votació nominal de la proposta i 
aquesta s'aprova amb el resultat de vint-i-vuit vots a favor (PP, PSOE, PSM-NM, UM) i 
dos en contra (EU). 
 
 

PUNT 4.- PROPOSTA DE PRESIDÈNCIA NOMENAMENT 
REPRESENTANT EN EL CONSELL ESCOLAR DEL CONSERVATORI DE PALMA. 
 

Es dóna compte de la següent proposta de Presidència: 
 

"Nomenar al Sr. Damià Pons Pons (PSM) representant del Consell Insular 
de Mallorca en el Consell Escolar del Conservatori de Palma, d'acord emb el que 
disposa el Decret 120/1994 pel qual s'aprova el Reglament de funcionament del 
Conservatori Professional de Música i Dansa de les Illes Balears." 
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Se sotmet la proposta a votació i s'aprova per desset vots a favor (PSOE, 
PSM-NM, UM, EU) i tretze abstencions (PP). 
 
 

PUNT 5.- PROPOSTA DE PRESIDÈNCIA NOMENAMENT 
REPRESENTANT EN EL CONSELL SOCIAL ASSESSOR DE POLÍTICA 
LINGÜÍSTICA. 
 

Es dóna compte de la següent proposta de Presidència: 
 

"Nomenar als Srs. Damià Pons Pons (PSM) i Joan Obrador Adrover 
representants del Consell Insular de Malalorca en el Consell Social Assessor de 
Política Lingüística de la Conselleria de Cultura, Educació i Esports." 
 

Intervé el Sr. Damià Pons (PSM). Proposa substituir, dins el text de la 
proposta, el representat tècnic, Sr. Joan Obrador i Adrover, per un representant polític, 
el Sr. Andreu Crespí i Plaza. Argumenta que la representació política en el Consell 
Social serà majoritàriament del PP cosa que amb la proposta del Consell Insular es pot 
reequilibrar. De tota manera, afegeix, quan se sàpiga exactament quina és la 
composició i quines són les funcions que té es podrà reconsiderar la representació del 
Consell. 
 

El Sr. Verger (PP) informa que el seu grup pensava en l'abstenció, però 
que si la representació és només política i no hi ha cap representant del grup de 
l'oposició el vot serà en contra. 
 

Intervé el Sr. Grosske (EU). Afirma que resulta difícil prendre una posició 
si el Sr. Pons pensa representants i no se'n recorda d'EU. 
 

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

PUNT 6.- PROPOSTA REMODELACIÓ DE LES COMISSIONS 
INFORMATIVES PERMANENTS. 
 

Es dóna compte de la següent proposta de Presidència: 
 

"El Ple del CIM en sessió de data 17 de juliol de 1995 aprovà la proposta 
d'aquesta Presidència en relació a la denominació de les Comissions Informatives 
Permanents següents: Comissió d'Hisenda, Especial de Comptes i Contractació, 
Comissió de Benestar Social, Comissió de Cooperació Municipal, Foment i Ocupació, 
Comissió de Serveis Generals i Recursos Humans, Comissió de Cultura i Patrimoni 
Històric, Comissió d'Esports i Joventut i Comissió de Medi Ambient i Ordenació del 
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Territori. 
 

Per raons de caràcter funcional i operatiu es creu convenient que la 
Comissió d'Hisenda, especial de comptes i contractació es modifiqui en el sentit de que 
siguin dues Comissions: la Comissió d'Hisenda i Especial de Comptes i la de 
Contractació. 
 

Per tal de què no suposi augment de personal i de despeses els serveis 
d'un i altre comissió actuaran sota la direcció d'un President delegat, que ho serà de les 
dues Comissions. Igualment els membres d'una i altra Comissió seran els mateixos." 
 

El Sr. Verger (PP) demana informació sobre la necessitat de fer aquests 
canvis. 
 

El Sr. Pascual (UM) explica que la funcionària que feia les funcions de 
secretària de la Comissió era la Sra. Cateura, quan allò que és lògic és que la 
secretària sigui la interventora i, al mateix temps, tampoc no és lògic que la interventora 
sigui la secretària dels temes relacionats amb la contractació. 
 

S'aprova la proposta per unanimitat. 
 
 

PUNT 7.- PROPOSTA SECRETARIA NOMENAMENT SECRETARIS DE 
COMISSIONS. 
 

Es dóna compte de la següent proposta de Presidència: 
 

"El Ple del CIM en sessió de data 31-7-95 nomenà per les funcions de la 
fe pública i assessorament legal a funcionaris d'aquest Conell per a les distintes 
Comissions Informatives. 
 

Atès que es proposa modificar la Comissió d'Hisenda, Especial de 
Comptes i contractació en el sentit de crear dues comissions: la Comissió d'Hiseda i 
Especial de Comptes i la de Contractació, es fa necessari nomenar igualment els 
funcionaris per a les funcions de Secretaris delegats. 
 

Comissió d'Hisenda i Especial de Comptes:  
Titular Sra. Pilar Garcia Docio. 
Suplent Sra. Brígida Llinas Ferrer. 

 
Comissió de Contractació: 
Titular Sra. Francisca Cateura Bennasar. 
Suplent Sr. Pere Mascaró Pons." 

 
 

S'aprova la proposta per unanimitat. 
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COOPERACIÓ MUNICIPAL, FOMENT I OCUPACIÓ. 

 
 

PUNT 8.- MODIFICACIO DEL PROJECTE "ABASTAMENT I 
SANEJAMENT BINIALI, 1ª FASE" DE L'AJUNTAMENT DE SENCELLES, OBRA 
INCLOSA EN EL PLA D'OBRES I SERVEIS DE 1995. 
 

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

"En relació a l'obra nº 38 "Abastament i Sanejament Biniali, 1ª fase" de 
l'Ajuntament de Sencelles inclosa en el Pla d'Obres i Serveis de 1995 i adjudicada per 
la Comissió de Govern d'aquest Consell Insular en sessió celebrada el dia 25 de maig 
de 1995, a l'empresa Pavimentaciónes y Obras Carbonell, S.A., i vista la petició de 
l'Ajuntament de Sencelles d'una modificació del projecte que no afecta al pressupost de 
l'obra, i atès l'informe favorable de l'empresa adjudicataria i del Director de l'obra, la 
Comissió de Cooperació Municipal, Foment i Ocupació eleva al Ple la següent proposta 
d' 
 
                           A C O R D  
 

    Aprovar la modificació sol.licitada per l'Ajuntament de Sencelles del 
projecte "Abastament i Sanejament Biniali, 1ª fase", obra inclosa en el Pla d'Obres i 
Serveis de 1995, ja que l'esmentada modificació no altera el pressupost total de l'obra." 
 

S'aprova la proposta per assentiment. 
 
 

PUNT 9.- SOL.LICITUD DE CANVI DE DESTINACIO DE L'OBRA  
INCLOSA EN EL PLA COMPLEMENTARI D'OBRES I SERVEIS DE 1995 DE 
L'AJUNTAMENT DE BANYALBUFAR. 
 

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

"Vist l'escrit presentat per l'Ajuntament de Banyalbufar de data 16 
d'octubre de 1995 sol.licitant  el canvi de destinació de l'obra inclosa en el Pla 
complementari d'Obres i Serveis de 1995 anomenada "Reforma cotxeria c/ Compte 
Sallent amb un pressupost de 6.000.000 pessetes, una aportació del CIM de 5.400.000 
pesetes i una aportació de l'Ajuntament de 600.000 pessetes, per poder destinar 
l'esmentada subvenció a l'obra "Adecentament del carrer Borguny", amb un pressupost 
de 6.000.000 de pessetes i amb les mateixes aportacions de l'obra anterior. 
 
                 Per tot això la Comissió de Cooperació Municipal, Foment i Ocupació en 
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sessió celebrada el dia 20 de novembre de 1995 eleva al Ple la següent proposta d' 
 
                        
                          A C O R D  
 

  1r.-  Aprovar el canvi de destinació sol.licitat per l'Ajuntament de 
Banyalbufar en el sentit de substituir l'obra nº 3, inclosa en el Pla complementari 
d'Obres i Serveis de 1995 anomenada "Reforma cotxeria c/ Compte Sallent" amb un 
pressupost de 6.000.000 de pessetes, per l'obra "Adecentament carrer Borguny", amb 
un pressupost de 6.000.000 de pessetes, una aportació del CIM de 5.400.000 de 
pessetes i una aportació de l'Ajuntament de 600.000 pessetes. 
 
        2n.- Aquesta obra ha d'estar adjudicada dia 31 de desembre de 1995." 
 

S'aprova la proposta per assentiment. 
 

PUNT 10.-  APROVACIO, PER LA SEVA POSTERIOR REMISSIO AL 
GOVERN BALEAR, DE LA MEMORIA DELS SERVEI D'ITV DE DE L'ANY 1994, 
COMPETENCIA TRANSFERIDA AL CIM PER LLEI 13/1993 DE 20 DE DESEMBRE. 
 

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

"ANTECEDENTS: L'article 24 de la Llei 5/89, de 3 d'abril, de Consells 
Insulars, estableix que esl esmentats Consells elaboraran anualment una memòria 
sobre la gestió de les competències que els hagin estat atribuïdes per Llei del 
Parlament, que inclogui els nivells i la qualitat de les funcions i dels serveis exercits. 
Aquesta memòria es presentarà al Govern dins el primer trimestre de cada any. 
 
   En conseqüència, el responsable dels Servei d'ITV del Consell Insular de 
Mallorca, ha remès la memòria de 1994, sobre les activitats desenvolupades, i la 
Intervenció de Fons del CIM ha facilitat les dades econòmiques d'ingressos i despeses 
derivades de dita transferència durant aquest exercici, atès el qual, en compliment de la 
norma abans indicada, la Comissió de Cooperació Municipal, Foment i Ocupació en 
sessió celebrada dia  20 de novembre de 1995, eleva al Ple del Consell Insular de 
Mallorca, la següent proposta d' 
 
 A C O R D  
 

Aprovar la MEMORIA  de l'exercici 1994, sobre la gestió del Servei d'ITV 
del Consell Insular de Mallorca, que com anex s'uneix a aquesta proposta. 
 

Remetre l'esmentada memòria, juntament amb les dades econòmiques, i 
donar trasllat del present acord, al Govern Balear, com es preveu a l'article 24 de la Llei 
5/89, de 3 d'abril, de Consells Insulars." 
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Intervé el Sr. Verger (PP). Es refereix a la informació que hi ha al final de 
la memòria. Demana si la diferència entre els drets reconeguts i el compromís de 
despesa és un superàvit a favor del Consell. 
 

La interventora informa que es tracta de majors ingressos a favor del 
Consell. 
 

S'aprova la proposta per assentiment.  
 

 
PUNT 11.- APROVACIO DE LA MEMORIA DE LES COMPETENCIES 

ATRIBUIDES AL CONSELL INSULAR DE MALLORCA EN MATERIA DE REGIM 
LOCAL, CORRESPONENT A L'ANY 1994. 
 

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

"L'art. 24.1 de la Llei de Consells Insulars estableix que: "Els Consells 
Insulars elaboraran anualment una memòria sobre la gestió de les competències que 
els hagin estat atribuïdes per Llei del Parlament que inclogui els nivells i la qualitat de 
les funcions i dels serveis exercits. Aquesta memòria es presentarà al Govern dins el 
primer trimestre de cada any." 
 
     Vista la memòria elaborada pel Servei d'Assistència Tècnica i referida a 
l'any 1994. 
 

Aquesta Presidència proposa que pel Ple del Consell s'adoptin els acords 
següents: 
 

1r.- Aprovar la Memòria de les competències atribuïdes al Consell Insular 
de Mallorca en matèria de règim local, corresponent a l'any 1994. 
 

2n.- Que aquesta Memòria es presenti al Govern Balear, en compliment 
d'allò que disposa l'art. 24.1 de la Llei de Consell Insulars." 
 

Intervé el Sr. Alorda (PSM). Informa que, a més del resum de les 
actuacions, consta que s'ha detectat que les noves competències atribuïdes per l'Estat 
a les comunitats autònomes en matèria de règim local les ha retingudes el Govern 
Balear i s'hi demana que es transfereixin també al Consell.  
 

Intervé el Sr. Cañellas (PP). Informa que la intenció del seu grup era votar 
favorablement. Però que aquest afegitó de caràcter polític el inclina a abstenir-se. 
 

El Sr. Alorda (PSM) matisa que la seva explicació s'inclou dins la memòria. 
La idea és que les competències retingudes pel Govern creen disfuncions. La proposta 
recollida en la memòria cerca la coherència. 
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Se sotmet la proposta a votació i s'aprova per desset vots a favor (PSOE, 

PSM-NM, UM, EU) i tretze abstencions (PP).  
 
 

PUNT 12.- APROVACIO, PER LA SEVA POSTERIOR REMISSIO AL 
GOVERN BALEAR, DE LA MEMORIA DE L'OFICINA D'INFORMACIO TURISTICA 
DE L'ANY 1994, COMPETENCIA TRASFERIDA AL CIM PER LLEI 13/1993 DE 20 DE 
DESEMBRE. 
 

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

"ANTECEDENTS: L'article 24 de la Llei 5/89, de 3 d'abril, de Consells 
Insulars, estableix que els esmentats Consells elaboraran anualment una memòria 
sobre la gestió de les competències  que els hagin estat atribuïdes per Llei del 
parlament, que inclogui els nivells i la qualitat de les funcions i dels serveis exercits. 
Aquesta memòria es presentarà al Govern dins el primer trimestre de cada any. 
 

En conseqüència, el responsable del Servei d'Informació Turística del 
Consell Insular de Mallorca, ha remès la memòria de 1994, sobre les activitats 
desenvolupades durant aquest exercici, atès el qual, en compliment de la norma abans 
indicada, la Comissió de Cooperació Municipal, Foment i Ocupació en sessió celebrada 
dia 20 de novembre de 1995, eleva al Ple del Consell Insular de mallorca la següent 
proposta d' 
 

A C O R D  
 

Aprovar la memòria de l'exercici 1994, sobre la gestió de l'Oficina 
d'Informació turística (Principal: C/Jaume III, i Aeroport), que com a anex s'uneix a 
aquesta proposta. 
 

Remetre l'esmentada memòria, juntament amb les dades, i donar trasllat 
del present acord, al Govern Balear, com es preveu a l'article 24 de la Llei 5/89, de 3 
d'abril, de Consell Insulars." 
 

Intervé el Sr. Cañellas (PP). Considera que s'ha de diferenciar la memòria 
en sentit estricte de les interpretacions, els comentaris  i les insinuacions fetes per part 
del personal tècnic. Pensa que aquest segon aspecte està fora de lloc i s'hauria de 
retirar. Si es fa així anuncia el vot a favor del seu grup. 
 

Intervé el Sr. Sampol (PSM). Recorda que aquest debat ja es va produir al 
Parlament en relació a les primeres memòries presentades pels consells insulars. 
Recorda que l'acord va esser que les memòries havien de recollir els problemes i que 
havien de concloure amb propostes d'actuació. Per altra banda fa notar que es tracta 
d'una memòria d'actuacions fetes mentre governava el PP. 
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Conclou afirmant que el PSM avala les afirmacions que hi fan els tècnics. 

 
Torna intervenir el Sr. Cañellas (PP). Reitera que no considera oportú que 

la memòria reculli aquestes consideracions. 
 

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

Es fa constar que en aquest punt no hi eren presents els Srs. Blanquer 
(PP) i Grosske (EU) i la Sra. Ferrer (PP). 
 
 

PUNT 13.- CONVENI AMB LA UNIO DE PAGESOS DE MALLORCA 
SOBRE EL PATROCINI DEL CENTRE EUROPEU D'INFORMACIO I ANIMACIO 
RURAL "CARREFOUR". 
 

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

"El Consell Insular de Mallorca dóna suport a aquelles iniciatives dirigides 
al benestar de les persones i col.lectius ubicats en el medi rural. La instauració d'un 
Centre Europeu d'Informació i Animació Rural -Carrefour Rural- destinat a facilitar 
l'accés de la informació europea de tot allò vinculat al medi rural, suposa establir una 
línia directa d'informació, suport, assessorament i gestió que, a més, podrà ser 
aprofitada pel propi Consell Insular de Mallorca en aquells temes que siguin del seu 
interès; per tot això se sotmet al Plenari del Consell Insular de Mallorca la següent 
proposta d' 
 
 ACORD 
 

1.- Aprovar la proposta de Conveni adjunta entre la Unió de Pagesos de 
Mallorca i el Consell Insular de Mallorca per tal de garantir el funcionament del Centre 
Europeu d'Informació i Animació Rural -Carrefour Rural-. 
 

2.- Autoritzar l'Hble. Sra. Presidenta del Consell Insular de Mallorca, Sra. 
Mª Antònia Munar Riutort, a signar la proposta de Conveni annexa. 
 

3.- Aprovar l'aportació econòmica de 4.580.000 pessetes a la Unió de 
Pagesos de Mallorca, amb CIF G-07164320, i domicili social al carrer de Manacor núm. 
20-2n-2ª 07006 Palma de Mallorca, en concepte de suport al finançament del 
"carrefour" per a l'any 1995." 
 

Intervé la Sra. Bover (PSM). Informa que el conveni té per objectiu donar 
suport al Programa "Carrefour", que facilita informació permanent sobre les ajudes 
disponibles procedents de la Unió Europea, perquè sigui accessible als agricultors i 
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ramaders de l'illa. El pressupost es repartirà entre el Consell i la Unió Europea mentre 
que la Unió de Pagesos es farà càrrec de les despeses corrents. 

 
Intervé el Sr. Verger (PP). Considera que el conveni és positiu i, per tant, anuncia 

el vot del seu grup en aquest sentit. Recorda que els mitjans de comunicació han 
anunciat que el conveni ja estava firmat i demana si és cert. 
 

La Sra. Bover (PSM) aclareix que es tracta d'una informació errònia, ja 
que el conveni no està signat. 
 

S'aprova la proposta per unanimitat.  
 
 

PUNT 14.- PLA BIENNAL D'INVERSIONS LOCALS 1996 - 1997. 
 

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

"Amb la publicació del Reial Decret 665/1990 de 25 de maig, pel que es 
regula la cooperació econòmica de l'Estat a les inversions de les Entitats Locals, 
apareix en el món jurídic un altre concepte en relació a la cooperació econòmica de 
l'Estat a les inversions locals, independentment de què, d'acord amb el que estableix la 
Llei Reguladora de les Bases de Règim Local, el Pla Provincial de Cooperació, (en 
aquest cas insular), hagi d'aprovar-se amb caràcter anual. 
 

Aquesta exigència de planificació biennal es fonamenta en la necessitat 
d'aconseguir una actuació més efectiva i coordinada, al possibilitar la seva incorporació 
en els Programes d'Inversions Públiques de l'Estat i el Desenvolupament Regional 
Comunitari, així com poder realitzar projectes amb un criteri de racionalitat. 
 

En compliment de l'article 4 del R.D. 665/1990, el Consell Insular de 
Mallorca va procedir a la convocatòria del Pla Biennal d'Inversions Locals, juntament 
amb el Pla d'Obres i Serveis de 1996, per l'Illa de Mallorca a l'efecte de què els 
Ajuntaments, mitjançant l'escrit aportiu procedeixin a formular les peticions, 
acompanyant-li les dades interessades i també la documentació tècnica de les 
mateixes. 
 

Amb base a aquesta documentació remesa al Consell Insular de Mallorca 
pels Ajuntaments interessats, s'ha elaborat el Pla Biennal d'Inversions Locals per al 
periode 1996 - 1997 per un import total de 2.105.541.527 pessetes. 
 

Els criteris de finançament que s'han adoptat són els mateixos que els que 
s'han tengut en compte per al finançament del Pla d'Obres i Serveis de 1996. 
 

La Comissió de Cooperació Municipal en sessió de dia 20 de novembre 
de 1995 acorda elevar al Ple el següent 
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A C O R D 
 
 

1.- Aprovar la previssió del Pla Biennal per al període 1996 - 1997 amb les 
quantitats anuals següents: 
 
 

Any 1996: 1.417.073.034 pessetes. 
Any 1997:   688.468.493 pessetes. 
TOTAL:    2.105.541.527 pessetes. 

 
Amb les previssions d'actuació i finançament que especifiquen en la 

documentació adjunta que s'incorpora a l'expedient, el qual ha estat elaborat amb la 
participació dels municipis de l'illa de Mallorca. 
 

2.- D'acord amb l'article 17 del RD 665/90 de 25 de maig, els romanents 
que es produeixin com a conseqüència de l'adjudicació del Pla d'Obres i Serveis de 
1996, seran utilitzats en base a les previsions d'aquest Pla Biennal." 
 

Intervé el Sr. Alorda (PSM). Informa que se superen els 2.100 milions 
d'inversió efectiva, i que a partir de l'aprovació definitiva es podrà contractar el conjunt 
de totes les obres, incloses els previstes per a l'any 97, ja que tant el Consell com el 
Ministeri han arbitrat la fórmula perquè només quedin dins el 97 les certificacions. Això 
permet no haver de dividir l'expedient en fases. 
 

Informa que s'ha intentat incloure-hi tots els ajuntaments. Matisa que, 
encara que dins el 96 en quedin tres d'exclosos, dins el 97, en aplicar les baixes, 
aquests seran els primers en la recuperació dels romanents. De manera que es 
garanteix que tots els ajuntaments rebran aportacions, llevat del de Palma, que 
constitueix un cas especial. 
 

Intervé el Sr. Verger (PP). Es refereix als punts 14 i 15. considera que és 
una bona pràctica continuar amb les unanimitats en matèria de plans que afecten els 
municipis, ja que la cooperació municipal és la principal competència del Consell, com 
a entitat de règim local. 
 

 
El Sr. Alorda (PSM) recull la congratulació i la fa extensiva a tots els 

membres. 
 

S'aprova la proposta per assentiment.   
 
 

PUNT 15.- APROVACIÓ INICIAL DEL PLA D'OBRES I SERVEIS DE 
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1996. 
 

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

"A l' art. 32 del Reial Decret Legislatiu 781/1986 de 19 d'abril, pel que 
s'aprova el Text Refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local, 
expressament s'hi fa constar: "Per al desenvolupament de la Cooperació, les 
Diputacions (en el nostre cas el Consell Insular de Mallorca)amb la participació dels 
ajuntaments han de redactar els Plans Provincials, establerts a art. 36 de la Llei 
7/1985, de 2 d'abril. 
 

A l'art. 41, apartat 3, els Consells Insulars de les Illes Balears, als quals 
són d'aplicació les normes d'aquesta Llei que regulen l'organització i el funcionament 
de les Diputacions Provincial, assumeixen les competències d'acord amb les 
disposicions d'aquesta Llei i les que corresponguin conformement amb l'Estatut 
d'Autonomia de les Illes Balears. 
 

El Consell Insular de Mallorca va pprocedir a la convocatòria del Pla 
d'Obres i Serveis de 1996 per a l'illa de Mallorca a l'efecte que els Ajuntaments, 
mitjançant l'escrit oportú, procedissin a formular les peticions acompanyant-hi les dades 
interessades i també la documentació tècnica referida a les obres sol.licitades. 
 

Els Ajuntaments requirits, han remés les peticions corresponents, a partir 
de les quals s'ha tengut en compte el total de què es disposa per dur a terme 
l'el.laboració del Pla per part del Fons del Consell Insular i de les subvencions del 
Ministeri per a les Administracions Públiques. 
 

S'ha tengut en compte, també, quant disposa el Reial Decret 665/1990 de 
25 de maig, pel que es regula la cooperació econòmica de l'Estat a les inversions de 
les Entitats Locals, en tot el que respecta a l'objectiu de la cooperació estatal, 
financiació, aportació obligada de les Entitats locals, projecte mínim objecte de 
subvenció, aportació estatal, crèdit local,etc. 
 

S'ha pres en consideració que els serveis a què ha d'arribar la cooperació 
són en tot cas, els relacionats com a mínim a l'art. 26 de la Llei 7/85 de 2 d'abril, i a 
aquest efecte és de destacar que en la convocatòria mateixa dirigida als ajuntaments 
per sol.licitar la inclusió en el Pla s'hi indicava aquest aspecte. 
 

Igualment s'ha tengut molt present el que preveu la Llei 7/85 de 2 d'abril 
Reguladora de les Bases de Règim Local, a l' 36-2a., pel que fa als criteris de 
distribució dels fons tal com es raona a la memòria que s'adjunta a aquest Pla. 
 

 S'ha de tenir en compte el que preveu l'art. 32 del Reial Decret Legislatiu 
781/1986 de 18 d'abril pel qual s'aprova el Text Refós de les disposicions legals vigents 
en matèria de règim local perquè el Pla s'inserti en el Butlletí Oficial de la CAIB i s'hi 
puquin formular al.legacions i reclamacions durant el termini de deu dies. 



 
 

15 

El Pla Provincial de Cooperació es remetra per el seu informe, als efectes 
de l'esmentat R.D. 665/1990, a la Comissió Provincial de Col.laboració de l'Estat amb 
les Entitats Locals, i una vegada complimentades totes les exigencies legals de 
publicitat, i tramitació, i amb caracter previ a la seva aprovació definitiva, serà remès al 
M.A.P. amb sol.licitut de subvenció i la relació de prioritats establertes pel mateix 
Consell Insular. 
 

Conseqüentment amb tot quan s'ha exposat, la Comissió de Cooperació 
Municipal en sessió de data 20 de novembre de 1995 eleva al Ple el següent: 
 
 

A C O R D 
 
 

1r.- Aprovar inicialment el Pla de Cooperació a les Obres i Serveis 
municipals per l'any 1995, corresponent a l'illa de Mallorca, en la forma que està 
redactada en la documentació adjunta i d'acord amb el finançament següent: 
 
 
- Fons del Consell Insular de Mallorca ...    403.097.218  pts. 
- Aportació Comunitat Autònoma (a traves CIM) 200.000.000 .- 
- Aportació M.A.P.  ......................    349.728.407 .- 
- Aportació Ajuntaments  .................    464.247.410 .- 
- Aportació empreses  ....................              0 .- 
- Import dels pressuposts  ...............  1.417.073.034 .- 
 
 

El fons del Consell Insular de Mallorca corresponen a prèstecs que 
gestionaran amb al B.C.L.C. per l'import de 403.097.218 pts. 
 

2n.- La documentació a que es refereix l' art. 7.2. del R.D. 665/90 de 25 de 
maig, serà tramessa al Ministeri per les Administracions Públiques, Direcció General 
d'Anàlisi Econòmic Territorial. 
 

3r.- La contractació de les esmentades obres no és podrà dur a terme 
mentre a aquest Consell Insular no aprovi definitivament l'esmentat Pla, i hagin estat 
revisats pel Consell Insular de Mallorca els projectes corresponents. 
 

El Consell Insular de Mallorca no procedirà a la contractació de les obres 
mentres els Ajuntaments deutors no hagin satisfet les seves deutes, en el ben entés 
que si finalitzen els terminis per contractar sense pagar els deutes, es perdrà el dret a 
la subvenció del CIM. 

 
4r. Les obres incloses en el Pla i que disposin d'aportació estatal s'han de 

contractar amb la suficient antelació per que puguin començar-se abans del dia 1 
d'octubre de l'any 1996 (art. 12), llevat de casos de força major. 
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Si l'obra no s'adjudica dins el termini concedit l'import de la subvenció 

quedarà sense efecte. 
 

5è.- Amb independència que el Consell Insular de Mallorca o els 
Ajuntaments respectius facin les obres i en els supòsits en que pertoqui la imposició de 
contribucions especials, la tramitació, la gestió, i la recaptació d'aquestes la farà la 
Corporació municipal corresponent. 
 

6è.- Independentment de la inspecció i vigilància que el Consell Insular de 
Mallorca pugui realitzar en qualsevol moment de l'execució de les obres, els 
ajuntaments que hagin procedit a la contractació d'una obra han d'adjuntar a la darrera 
certificació, que serà, com a mínim d'un 20% del total pressupostat de l'obra, l'acta de 
recepció provisional, que serà subscrita conjuntament pel Director de l'obra, el 
contractista i un tècnic designat pel Consell Insular de Mallorca. 
 

7è.- Sol.licitar al M.A.P., en base al que està previst 
a l' art. 7.2. del Reial Decret 665/1990 de 25 de maig, la concessió de la subvenció de 
349.728.407 pts. per les obres compreses dins la relació prioritzada de projectes per 
les quals es sol.licita l'ajuda estatal. 
 

8è.- D'acord amb l'article 17 del RD 665/90 de 25 de maig, els romanents 
que es produeixin com a conseqüència de la contractació del Pla, s'utilitzaran en base 
a les  previsions del Pla Biennal." 
 

S'aprova la proposta per assentiment. 
 
 

PUNT 16.- APROVACIÓ DE L'ESTUDI DE REVISIÓ I CREACIÓ DE 
NOUS PREUS DE SERVEIS A REALITZAR A LES ESTACIONS D'ITV DE LA 
COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARS PER A L'ANY 1996. 
 

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

"ANTECEDENTS: L'article 3 de la Llei  13/1993, de 20 de desembre, 
d'atribució de competències als consells insulars en matèria d'inspecció tècnica de 
vehicles, estableix les competències que es reserva el Govern de la Comunitat 
Autònoma en matèria d'ITV, i en el seu punt 4 estableix com a competència les 
funcions de coordinació en matèria de preus de serveis, amb informe previ dels 
consells insulars.  
 

En conseqüència, la Direcció General d'Indústria de la Conselleria de 
Comerç i Indústria del Govern Balear, en data 20 de novembre de 1995, ha remès 
l'Estudi de revisió i creació de nous preus de serveis a realitzar a les estacions d'ITV de 
la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l'any 1.996, informat favorablement 
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pel Cap del Servei d'ITV del Consell Insula de Malllorca; per l'emissió de l'esmentat 
informe, atès el qual, en compliment de la norma abans indicada, la Comissió de 
Cooperació Municipal, Foment i Ocupació en sessió celebrada dia 28 de novembre de 
1995 eleva al Ple del Consell Insular de Mallorca, la següent proposta d' 
 

A C O R D   
 

Informar favorablement l'Estudi de revisió i creació de nous preus de 
serveis a realitzar a les Estacions d'ITV de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears 
per a l'any 1.996. 
 

Donar trasllat del present acord a la Conselleria de Comerç i Indústria del 
Govern Balear, com es preveu al punt 4 de l'article 3 de la Llei 13/93, de 20 de 
desembre, d'atribució de competències als consells insulars en matèria d'inspecció 
tècnica de vehicles." 
 
 

S'aprova la proposta per assentiment. 
 
 

PUNT 17.- ASSUMPTE: SOL.LICITUD DE L'AJUNTAMENT D'ALGAIDA 
D'UNIFICACIO DELS DOS PROJECTES INCLOSOS EN EL PROGRAMA D'ACCIO 
ESPECIAL DE LA MANCOMUNITAT DEL PLA PER L'ANY 1996. 
 

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

"Vist l'escrit de l'Ajuntament d'Algaida de data 20 de novembre de 1995, 
relatiu als dos projectes inclosos en el Programa d'Acció Especial de la Mancomunitat 
del Pla per l'any 1996 següents:  
 

- Obra núm. 20 "Reforma i reparació plaça i fonts fase 2". Pressupost: 
15.000.000 pessetes. Aportació MAP: 7.500.000 pessetes. Aportació CIM (BCL): 
6.000.000 pessetes. Aportació Ajuntament: 1.500.000 pessetes. 
 

- Obra núm. 31 "Enllumenat públic vials". Pressupost: 8.000.000 pessetes. 
Aportació MAP: 4.000.000 pessetes. Aportació CIM (BCL): 3.200.000 pessetes. 
Aportació Ajuntament : 800.000 pessetes. 
 
   A l'esmentat escrit se sol.licita la unificació d'aquests dos projectes en un 
sol, ja que d'acord amb l'informe dels Arquitectes Directors dels projectes hi ha moltes 
partides que es repeteixen i per a una millor realització de l'obra és convenient que 
s'adjudiqui a una sola empresa, per tot això, la Comissió de Cooperació Municipal, 
Foment i Ocupació, eleva al Ple la següent proposta d' 
 
 ACORD 
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Aprovar la unificació sol.licitada per l'Ajuntament d'Algaida dels dos 
projectes inclosos en el Programa d'Acció Especial de la Mancomunitat del Pla per 
l'any 1996, degut a la conveniència de fer una sola adjudicació i per la millor realització 
de l'obra, ja que es tracta d'una reforma i un enllumenat a la mateixa plaça, quedant el 
projecte resultant de la següent manera: 
 

"Reforma i reparació de plaça i enllumenat públic". Pressupost: 
23.000.000 pessetes. Aportació MAP: 11.500.000 pessetes. Aportació CIM (BCL): 
9.200.000 pessetes. Aportació Ajuntament: 2.300.000 pessetes." 
 
 

S'aprova la proposta per assentiment. 
 

 
MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ DEL TERRITORI. 

 
 

PUNTS 18 AL 28.- 
 

Es dóna compte de les següents propostes de la comissió de Medi 
Ambient i Ordenació del Territori: 

 
 
PUNT 18.- RECURS ORDINARI INTERPOSAT PEL SR. HANS JURGEN 

BISCHOFF. FELANTIX. 
 

Es dona compte de la següent proposta de la Comissió de Medi Ambient i 
Ordenació del Territori: 
 

"Vist l'acord, pres per unanimitat, de la Comissió Insular d'Urbanisme de 
data 27 d'octubre de 1995, la Comissió de Medi Ambient i Ordenació del Territori en 
data 27 de novembre de 1995, eleva al Ple la següent proposta d' 
 
 A C O R D 
 

Acceptar, el desistiment manfiestat pel Sr. Hans Jurgen Bischoff, en 
representació de S'Antigó, S.L. respecte del recurs ordinari interposat contra la 
denegació d'autorització prèvia d'una edificació en Sòl No Urbanitzable (Polígon 30, 
Parcel.la 17) de FELANITX, i donar-se per assabentat dels imformes emesos respect 
de l'esmentat recurs." 
 

 
PUNT 19.- RECURS ORDINARI INTERPOSAT PER MIGUEL RAMIS 

MARTORELL. MURO. 
 

Es dona compte de la següent proposta de la Comissió de Medi Ambient i 
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Ordenació del Territori: 
 

"Vist l'acord de la Comissió Insular d'Urbanisme, pres per unanimitat, de 
data 27 d'octubre de 1995, la Comissió de Medi Ambient i Ordenació del Territori en 
data 27 de novembre de 1995, eleva al Ple la següent proposta d' 
 
 A C O R D 

 
Desestimar el recurs ordinari interposat pel Sr. Miguel Ramis Martorell, 

Batle de Muro contra acord de la CIU de dates 25 de gener i 3 de febrer de 1995, de 
denegació de la modificació A-10 del PGOU de Muro, en base els informes de dates 7 
de juliol i 14 de juliol de 1995." 
 

 
PUNT 20.- RECURS ORDINARI INTERPOSAT PER "SALVÀ LLULL 

C.B.". FELANITX.    
 

Es dona compte de la següent proposta de la Comissió de Medi Ambient i 
Ordenació del Territori: 
 

"Vist l'acord de la Comissió Insular d'Urbanisme, pres per unanimitat, de 
data 27 d'octubre de 1995, la Comissió de Medi Ambient i Ordenació del Territori en 
data 27 de novembre de 1995, eleva al Ple la següent proposta d' 
 
 A C O R D 
 

Estimar parcialment, el recurs ordinari interposat per "Salvà Llull C.B." 
contra acord de la CIU de dates 7 i 13 d'octubre de 1994, de suspensió la resolució del 
projecte de legalització d'una pedrera al Polígon 34, Parcel.la 688, Sòl No Urbanitzable 
de FELANITX i substituir l'acord recorregut i substituir-lo per una altre en el qual amb 
caràcter previ a la resolució definitiva de l'expedient administratiu, es determini 
l'adequació o no de la sol.licitud d'autorització de referència al Pla Director Sectorial de 
Pedreres, sense perjudici, a més a més de les prescripcions dels informes de Comerç i 
Indústria i de la Comissió Permanent de Medi Ambient. 
 

Tot això en base als informes jurídics de dates 20 de juny i 14 de juliol de 
1995." 
 

 
PUNT 21.- RECURS ORDINARI INTERPOSAT PEL SR. BARTOLOMÉ 

ANTICH ROS. 
 

Es dona compte de la següent proposta de la Comissió de Medi Ambient i 
Ordenació del Territori: 

 
"Vist l'acord de la Comissió Insular d'Urbanisme, pres per unanimitat dels 
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assistents de data 27 d'octubre de 1995, la Comissió de Medi Ambient i Ordenació del 
Territori en data 27 de novembre de 1995, eleva al Ple la següent proposta d' 
 
 A C O R D 

Desestimar, el recurs interposat pel Sr. Bartolomé Antich Ros contra acord 
de la CIU de data 17 de març de 1995 que declarava l'inadmissibilitat de la denúncia de 
mora, respecte d'un certificat final d'obra d'una Capella al Cementiri de Palma, en base 
als informes jurídics de dates 13 de juliol i 21 de juliol de 1995." 
 

 
PUNT 22.- RECURS ORDINARI INTERPOSAT PEL SR. JAUME 

MONSERRAT GARCIA CONTRA L'ACORD DE LA COMISSIÓ INSULAR 
D'URBANISME DE DATA 17 DE MARÇ DE 1995. FELANITX. 
 

Es dona 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 de dia 27 d'octubre de 1995, 
la comissió d'Ordenació Territorial i Urbanisme en data de dia 27 de novembre de 
1.995 eleva al Ple la següent proposta d' 
 
 A C O R D 
 
 

Desestimar el recurs ordinari interposat pel Sr. Jaume Monserrat García 
contra acord de la Comissió Insular d'Urbansime de data 17 de març de 1995, 
mitjançant el qual es va denegar per unanimitat, la declaració d'interès social d'una nau 
de desballestament de vehicles al polígon 58, parcel.la 179, carretera Felanitx- 
Santanyí, al terme municipal de Felanitx, en base els informes jurídics de dates 13 i 26 
dejuliol de 1995. 
 

 
PUNT 23.- RECURS ORDINARI INTERPOSAT PER LA SRA. APOLONIA 

CASTELL PERELLÓ CONTRA L'ACORD DE LA COMISSIÓ INSULAR 
D'URBANISME DE DATA 28 D'OCTUBRE DE 1994. FELANITX. 
 
 

Es dona 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 de dia 27 d'octubre de 1995, 
la comissió d'Ordenació Territorial i Urbanisme en data de dia 27 de novembre de 
1.995 eleva al Ple la següent proposta d' 
 
 A C O R D 
 



 
 

21 

 
Desestimar el recurs ordinari interposat per la Sra. Apolonia Castell 

Perelló contra acord de la Comissió Insular d'Urbansime de data 28 d'octubre de 1995, 
mitjançant el qual es va denegar, per unanimitat, la declaració d'interès social d'un 
aeròdrom privat a Son Mesquidassa, al terme municipal de Felanitx, en base els 
informes jurídics de dates 29 de maig  i 22 de juny de 1995." 
 

 
PUNT 24.- RECURS ORDINARI INTERPOSAT PEL SR. FRANCISCO 

LAZARO SOLE. LLUCMAJOR. 
 

Es dona compte de la següent proposta de la Comissió de Medi Ambient i 
Ordenació del Territori: 
 

"Vist l'acord de la Comissió Insular d'Urbanisme, pres per unanimitat, de 
data 27 d'octubre de 1995, la Comissió de Medi Ambient i Ordenació del Territori en 
data 27 de novembre de 1995, eleva al Ple la següent proposta d' 
 
 A C O R D 

 
Desestimar, el recurs ordinari interposat pel Sr. Francisco Lázaro Sole en 

representació d'"ASGISA" contra acord de la CIU de dates 25 de gener i 3 de febrer de 
1995, de denegació d'aprovació definitiva de la Revisió i Adpatació del Pla Parcial del 
Sector IV-B (Tollerich), al PG d'Ordenació de Llucmajor, en base els informes jurídics 
de dates 1 d'agost i 4 d'octubre de 1995." 
 

 
 

PUNT 25.- RECURS ORDINARI INTERPOSAT PER LA SRA MARIA 
VICH CIRER. SENCELLES. 
 

Es dona compte de la següent proposta de la Comissió de Medi Ambient i 
Ordenació de Territori: 
 

"Vist l'acord de la Comissió Insular d'Urbanisme, pres per unanimitat, de 
data 27 d'octubre de 1995, la Comissió de Medi Ambient i Ordenació del Territori en 
data 27 de novembre de 1995, eleva al Ple la següent proposta d' 
 
 A C O R D 
 

Desestimar, el recurs ordinari interposat per la Sra. MARIA VICH CIRER, 
contra acord de la CIU de data 25 de gener de 1995, d'aprovació definitiva de les NS 
del planejament de Sencelles, en base els informes jurídics de dates 3 d'agost i 6 de 
setembre de 1995." 
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PUNT 26.- RECURS ORDINARI INTERPOSAT PEL SR. MIGUEL 
MASCARÓ MELIS EN REPRESENTACIÓ DE "HIJOS DE MIGUEL MASCARÓ, SA". 
SANT LLORENÇ DES CARDASSAR. 
 
 

Es dona compte de la següent proposta de la Comissió de Medi Ambient i 
Ordenació del Territori: 
 

"Vist l'acord de la Comissió Insular d'Urbanisme, pres per unanimitat, de 
data 27 d'octubre de 1995, la Comissió de Medi Ambient i Ordenació del Territori en 
data 27 de novembre de 1995, eleva al Ple la següent proposta d' 
 
 A C O R D 
 

Estimar parcialment el recurs ordinari interposat pel Sr. Miguel Mascaró 
Melis, en representació de "Hijos de Miguel Mascaró, S.A." contra acord de la CIU de 
data 4 d'abril de 1995, de suspensió de resolució de l'expedient relatiu a explotació de 
pedrera en el polígon 4, Parcel.les 658 i 659, terme de Sant Llorenç des Cardassar i 
anul.lar l'acord recorregut i substituir-lo per un altre en el qual: 
 

I.- QI.- Quant a la Pedrera de Sa Punta: 
 

1) Es requereixi a l'empresa "Hijos de Miguel Mascaró, SA, perquè d'acord amb 
el que disposa el Decret 4/86, de 23 de gener, Annex III 2.3., aporti uns estudis 
d'avaluació d'impacte ambiental simplificats en triple exemplar. 
 

2) Es reitiri a la Conselleria de Comerç i Industrial la sol.licitud que informi sobre 
la coneniència o no de la seva implantació, de conformitat amb el que preveu l'Article 
3.2 dell Decret 75/89, de 6 de juliol. 
 

3) Finalment, que s'emeti informe dels Serveis Tècnics de la CIUM sobre 
l'adequació o no de la petició de referència al Pla Director Sectorial de Pedreres de les 
Illes Balears. 
 

II.- Quant a la pedrera Cas Canonge: Desetimar el recurs. 
 

Tot això en base els informes de dates 26 de juny i 14 de juliol de 1995." 
 

 
PUNT 27.- RECURS ORDINARI INTERPOSAT PEL SR. BARTOLOMÉ 

AMENGUAL NADAL. SANTA EUGÈNIA. 
 

Es dona compte de la següent proposta de la Comissió de Medi Ambient i 
Ordenació del Territori: 
 

"Vist l'acord, pres per majoria dels vocals assistents, de la Comissió 
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Insular d'Urbanisme de data 27 d'octubre de 1995, la Comissió de Medi Ambient i 
Ordenació del Territori en data 27 de novembre de 1995, eleva al Ple la següent 
proposta d' 
 
 
 A C O R D 
 

No admetre el recurs interposat pel Sr. Bartolomé Amengual Nadal com 
administrador de "Bartolomé Amengual, C.B." contra acord de la CIU de dates 25 de 
gener i 3 de febrer de 1995, per denegació de l'interès social d'un taller de fusteria a Sa 
Talaiola de Son Coll, Cta. de Sineu, Sòl No Urbanitzable de Santa Eugènia, en base 
als informes jurídics de dates 29 de juny i 3 de juliol de 1995." 
 
 
 

PUNT 28.- RECURS ORDINARI INTERPOSAT PER READYMIX 
ASLAND SA  CONTRA L'ACORD DE LA COMISSIÓ INSULAR D'URBANISME DE 
DATA 4 D'ABRIL DE 1995. PALMA. 
 

Es dona 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 de dia 27 d'octubre de 1995, 
la comissió d'Ordenació Territorial i Urbanisme en data de dia 27 de novembre de 
1.995 eleva al Ple la següent proposta d' 
 
 A C O R D 
 
 

Estimar parcialment el recurs ordinari interposat per READYMIX ASLAND 
SA contra acord de la Comissió Insular d'Urbansime de data 4 d'abril de 1995, 
mitjançant el qual se suspenia la resolució de l'expedient d'explotació d'una pedrera en 
Sa Garrigueta Rassa, Ca'n Rosselló, sòl no urbanitzable, al terme municipal de Palma, 
en base els informes jurídics de dates 27 de juny i 14 de juliol de 1995, i per unanimitat 
acordà substituir-lo per un altre en el què: 1. Es requereixi el promotor perque aporti les 
dades aclaratòpries resenyades a l'informe dels Serveis tècnics de la CIUM de 27 de 
març de 1995, en els termes de l'art.71 de la Llei 30/92 de 26 denovembre; 2. Una 
vegada complimentat tal requeriment es trameti a la Comissió Balear de Medi ambient 
de la CAIB l'escrit de l'entitat promotora de 24 de març 1995, en ordre a l'oportuna 
emissió del definitiu informe medi-ambiental; 3. Se sol.liciti de la Conselleria d'Indústria 
i Comerç informe sobre la conveniència o no de la seva implantació de conformitat amb 
el que preveu l'art. 3.2 del Decret Autonòmic 75/1989, de 6 de juliol; 4. Finalment, que 
els Serveis tècnics d'Urbanisme del CIM emetin informe sobre l'adequació de la petició 
de referència l Pla Director Sectorial de Pedreres de les Illes Balears." 
 
 



 
 

24 

Intervé el Sr. González Ortea (PP). Es refereix conjuntament als punts 
numerats del 18 fins al 28, en què el seu grup hi està d'acord com hi va estar en la 
Comissió, llevat del punt 22 i 27 en relació als quals discrepa de la proposta. 
 

Comenta que el PP es va abstenir en la Comissió, encara que a l'acta 
consti que hi va haver unanimitat pel que fa al 27. El 22, continua, que es refereix a la 
denegació de l'interès social per a la instal⋅lació a Felanitx d'un petit taller de 
desballestament de vehicles i el 27 a la instal⋅lació en sòl no urbanitzable d'un taller de 
fusteria a Santa Eugènia. Comenta que en els dos casos el problema és que els 
municipis no tenen polígon industrial o de serveis, si bé són veïns de municipis que sí 
que es tenen. El seu grup considera que la petita entitat d'aquestes instal⋅lacions 
justificaria la benevolència en el tractament, sempre que l'informe municipal fos 
favorable. 
 

Una altra solució que seria global per a aquests casos, apunta, seria 
arbitrar unes ajudes perquè els municipis poguessin disposar de polígons de serveis. 
 

Intervé el sr. Pascual (UM). Assegura que podria estar en principi d'acord 
amb les argumentacions del Sr. González. Fa notar, però, que es tracta de recursos en 
contra de decisions preses per la majoria del grup del PP i que els informes jurídics 
avalen la proposta d'avui. 
 

Intervé el Sr. Triay (PSOE). Fa notar que els acords es basen en 
l'aplicació del decret del Govern que marca les pautes  per a les declaracions de 
l'interès social. Un decret que en uns aspectes és molt lax, i en altres és molt estricte i, 
precisament en aquest és estricte i no permet aquestes instal⋅lacions en els municipis 
que no tenguin polígon industrial si en tenen els municipis confrontants. 
 

El Sr. Antich (PSOE). Recorda que en el punt 27 es va votar, en Comissió, 
per unanimitat, a causa que el recurs s'havia presentat fora de termini. 
 

El Sr. González (PP) recorda que va fer constar en acta l'argumentació 
que acaba d'exposar. Vol que quedi clar que la seva abstenció no és contra l'informe 
jurídic, sinó que pretén manifestar la preocupació per solucionar aquests casos de 
petita entitat i que proporcionen activitat econòmica als municipis. 
 

Se sotmeten a votació els punts 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26 i 28 i 
s'aproven per unanimitat. 
 

Se sotmet a votació el punt 22 i s'aprova per desset vots a favor (PSOE, 
PSM-NM, UM, EU) i tretze abstencions (PP). 
 

Se sotmet a votació el punt 27 i s'aprova per desset vots a favor (PSOE, 
PSM-NM, UM, EU)i tretze abstencions (PP). 
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PUNT 29.- APROVACIÓ INICIAL DEL PLA DE LA XARXA VIÀRIA 
LOCAL PER A L'ANY 1.996. 
 

Es dona compte de la següent proposta de la Comissió de Medi Ambient i 
Ordenació del Territori: 
 

"Am la finalitat de prestació selectiva de determinats serveis i obres de 
competència local que contribueixin a una millor qualitat de vida intermunicipal, el 
Consell Insular de Mallorca assumeix la millora i manteniment de la Xarxa viària Local 
de la seva competència, per tal motiu es proposa annualment la confecció del Pla de la 
Xarxa Viària Local. 
 

La tramitació, gestió i seguiment de l'esmentat Pla de la Xarxa Viària Local 
es regirà per la meteixa normativa que la dels Plans d'Obres i Serveis. 
 

La Comissió de Medi Ambient i Ordenació del Territori  del Consell Insular 
de Mallorca en reunió de dia 27 de novembre de 1.995, eleva al Ple la següent 
proposta d' 
 
 A C O R D 
 

1r. Aprovar inicialment el Programa Sectorial Anual de la Xarxa Viària Local per a 
l'any 1.996 del Consell Insular de Mallorca, en la forma i quantia que està redactat en el 
model 6.C.1., incorporat a l'expedient, per un import total de DOS-CENTES VUITANTA 
MILIONS, CINC-CENTES VUITANTA-QUATRE MIL NOU-CENTES SEIXANTA-SET 
(280.584.967) pessetes, amb el següent resum de finançament: 
 
TOTAL IMPORT                        FINANÇAMENT 
 PROJECTES 
 
                       MAP                       CIM 
              Ajuda que es sol.licita         Fons propis 
______________________________________________________________ 
 
280.584.967         140.292.482              140.292.485 
 
 

2n.- La documentació corresponent será tramesa a la Direcció General d'anàlisi 
Econòmic Territorial del M.A.P., prèvia l'oportuna tramitació. 
 

3r. Aprovar inicialment la priorització dels projectes d'obres inclosos en aquest 
Programa Sectorial de referència, conforme a l'ordre en que apareixen descrits en el 
Model 6.C.1. incorporat a l'expedient.  
 

4r.- Sol.licitar el Ministeri per a les Administracions Públiques en base al que està 
previst a l'article 29 amb relació a l'article 7.2 del R.D. 665/90, la concessió de la 
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subvenció de 138.630.000 pessetes per a les obres incloses en la relació prioritzada de 
projectes per als quals se sol.licita ajuda estatal, inclosa en el model 6.C.1. del 
Programa Sectorial Anual de Xarxa Viària Local del Consell Insular de Mallorca, per a 
l'any 1.996" 
 

Intervé la Sra. Amer (PSOE). Recorda la importància de les carreteres del 
Consell  i la importància d'aquestes inversions pel que fa a la seguretat. Informa que 
els pressuposts sumen 280 milions que es varen aprovar per unanimitat en Comissió. 
Informa també que el MAP hi aportaria el 50% en la línia marcada l'any passat. 
 

Rectifica el punt 4 del segon full de la proposta en què l'aportació del MAP s'ha 
de corregir, ja que és exactament de 140.292.482 PTA i no la quantitat que hi figura 
que són 138.630.000 ptes. 
 

S'aprova la proposta per assentiment.   
 
 

PUNT 30.- SOL.LICITUD DE RECLMACIÓ INDEMNITZACIÓ MIGUEL 
BINIMELIS AMENGUAL. FELANITX. 
 

Es dona compte de la següent proposta de la Comissió de Medi Ambient i 
Ordenació del Territori: 
 

"Vist l'acord de la Comissió Insular d'Urbanisme de Mallorca, en sessió 
celebrada el dia 27 d'octubre de 1995, la Comissió de Medi Ambient i Ordenació del 
Territori, eleva al Ple la següent proposta d' 
 
 A C O R D 
 

Desestimar la petició del Sr. Miguel Binimelis Amengual presentada el dia 
12 d'abril de 1995, demanant que se l'indemnitzàs pel valor oficial del projecte de 
construcció d'una vivenda unifamiliar aïllada a la Parcel.la núm 139, del Polígon 31, Sòl 
No Urbanitzable de Felanitx, com a conseqüència del procés de suspensió de 
planejament emprès pel CIM que va acabar en l'aprovació d'unes Normes Subsidiàries 
del Planejament que eixigeixen, a l'efecte de determinar si una vivenda constitueix perill 
de formació de nucli de població, que la parcel.la disposi d'un mínim de 7.000 m2. 
 

Tot això en base els informes jurídics de dates 17 i31 de maig de 1995." 
 

S'aprova la proposta per assentiment. 
 
 

PUNT 31.- EXPEDIENT EXPROPIATORI PARCEL.LA HOSPITALÀRIA. 
PALMA. 
 

Es dona compte de la següent proposta de la Comissió de Medi Ambient i 
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Ordenació del Territori: 
 

"Vist l'acord de la Comissió Insular d'Urbanisme de Mallorca de data 22 
de setembre de 1995, la Comissió de Medi Ambient i Ordenació del Territori, en data 
27 de novembre de 1995, eleva al Ple la següent proposta d' 
 
 A C O R D 

Donar-se per assabentat de l'escrit del Tinent de Batle d'Urbanisme de 
l'Escm. Ajuntament de Palma, mitjançant el qual es dòna trasllat de l'acord plenari de 
27 de juliol de 1995 pel qual es deixa sense efecte l'expedient expropiatori de la 
parcel.la hospitalària." 
 

S'aprova la proposta per assentiment. 
 
 

PUNT 32.- PROPOSTA D'APROVACIÓ DEFINITIVA DEL REGLAMENT 
D'EXPLOTACIÓ DEL SERVEI DE GESTIÓ DE RESIDUS SÒLIDS URBANS DE 
MALLORCA. 
 

Es dona compte de la següent proposta de la Comissió de Medi Ambient i 
Ordenació del Territori: 
 

" El reglament d'Explotació del Servei de Gestió dels Residus Sòlids 
Urbans de Mallorca fou aprovat pel Consell Insular de Mallorca, en la seva sessió 
plenària de data 4 d'octubre de 1.993. 
 

Amb posterioritat, el propi Consell Insular de Mallorca, a la sessió plenària 
del data 3-10-94, va aprovar que, per tal d'exercir un major control sobre les emissions 
de gasos a l'atmòsfera i dels seus contaminants, així com de les condicions en què es 
presta l'esmentat Servei, s'ha de formalitzar una comissió de Seguiment i que el 
Reglament ha de recollir la composició i funcionament de l'esmentada Comissió. 
 

En compliment d'aquest darrer acord Plenari, el Ple del Consell Insular de 
Mallorca, en sessió ordinària de dia 15 de maig de 1.995, va aprovar inicialment la 
modificació del Reglament d'Explotació del Servei de Gestió de Residus Sòlids Urbans 
de Mallorca. 
 

Atès que una vegada finalitzat el termini d'exposició pública de 
l'esmentada modificació no s'ha rebut cap al.legació, la Comissió de Medi Ambient i 
Ordenació del Territori eleva al Ple del Consell Insular de Mallorca la següent proposta 
d' 
 
 

ACORD 
 

Aprovar definitivament el Reglament d'Explotació del Servei de Gestió 



 
 

28 

dels Residus Sòlids Urbans de Mallorca segons la redacció definitiva que s'adjunta al 
present acord." 
 

Intervé el Sr. Antich (PSOE). Informa que es tracta d'una modificació per 
crear una comissió de seguiment i control i detallar-ne les funcions, les competències i 
la composició. Això permet introduir la participació de moltes entitats ciutadanes i 
augmentar la transparència en la gestió de la planta. 
 

Intervé el Sr. Grosske (EU). Sense entrar en el contingut concret de la 
proposta insisteix en allò que ja ha exposat en altres intervencions. Pensa que fins que 
la Comissió d'Estudi d'Alternatives no presenti resultats, és més raonable no alterar la 
situació d'aquest expedient en cap aspecte. Demana que es deixi damunt la taula fins 
que s'hagin resolt els problemes polítics de fons. 
 

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

PUNTS 33, 34, 35 I 36.- 
 

PUNT 33.- APROVACIÓ DEL REGLAMENT D'ORGANITZACIÓ I 
FUNCIONAMENT PER A L'EXERCICI DE LES COMPETÈNCIES ATRIBUÏDES PER 
LA CAIB AL CIM EN MATÈRIA D'ACTIVITATS CLASSIFICADES I PARCS 
AQUÀTICS. 
 

PUNT 34.- CONVENI PER A LA REALITZACIÓ DEL SEGUIMENT DE 
LES EMISSIONS PRODUÏDES EN LA PLANTA INCINERADORA DE SON REUS I 
DEL CONTROL DE LA QUALITAT DE L'AIRE AL SEU ENTORN. 
 

PUNT 35.- ACEPTACIÓ CESSIÓ DE L'ESTACIÓ MESURAMENT I 
MODIFICACIÓ CÀNON PER A LA CONCESSIÓ RSU DE MALLORCA. 
 

PUNT 36.- MODIFICACIÓ DEL CONVENI ENTRE EL CIM, ELS 
AJUNTAMENTS I/O MANCOMUNITATS DE MALLORCA I LA FUNDACIÓ 
DEIXALLES PER A LA RECOLLIDA SELECTIVA DE RESIDUS. 
 
 

Com s'ha enunciat al començament de la sessió, la presidenta els ha 
retirat.    
 
 

SERVEIS GENERALS I RECURSOS HUMANS. 
 
 

PUNT 37.- INICI EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ PER ADQUIRIR UN 
LOCAL DESTINAT A INSTAL.LAR L´OFICINA D´INFORMACIÓ TURÍSTICA. 
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Es dóna compte de la següent proposta de la comissió de Serveis 

Generals i Recursos Humans: 
 

"INFORME: 
 

En aquest moments, l´Oficina d´Informació Turística està instal.lada 
provisionalment a unes dependències del Teatre Principal, amb accés des de les 
escales que comuniquen la Plaça Major amb les Rambles. El local no reuneix les 
condicions ni d´habitabilitat ni tampoc d´ús per a les funcions que té encomenades. Per 
això, consideram absolutament necessàri iniciar l´expedient de contractació per a 
l´adquisició d´un immoble que reuneixi les condicions adequades per atendre aquest 
Servei.  

1.- NORMATIVA APLICABLE: El contracte d´adquisició de béns 
immobles té caràcter privat a tenor de l´article 5.3 de la Llei 13/1995, de 18 de maig, de 
Contractes de les Administracions Públiques, i en conseqüència, d´acord amb l´article 9 
del mateix texte legal, se regirà pel que fa als efectes i extinció, per les normes del Dret 
Privat, essent l´ordre jurisdiccional civil competent per resoldre les controversies que 
pugin sorgir entre les parts. No obstant, se consideraràn actes jurídics separables el 
que es dictin en relació amb la preparació i adjudicació del mateix, que se regiràn per 
les disposicions que la Legislació de Contractes (constituida per l´esmentada Llei 
13/1995, de 18 de maig i pel Reglament General de Contractació de l´Estat, en tot allò, 
que sia d´aplicació) dedica als contractes de naturalesa administrativa, especialment 
les referents al contracte de subministraments, essent competent en aquest cas la 
jurisidicció contenciosa administrativa d´acord amb la normativa reguladora d´aquesta 
jurisdicció. 
 

D´acord amb l´article 11-1 del Reglament de Béns de les Entitats Locals, 
aprovat per Real Decret 1.372/1986, de 13 de juny, "La adquisición de bienes a título 
oneroso exigirá el cumplimiento de los requisitos contemplados en la normativa 
reguladora de la contratación de las Corporaciones locales. Tratándose de inmuebles 
se exigirá, además informe previo pericial (...)". 
 

Ara bé, d´acord amb la Disposició Derogatòria Ùnica de l´esmentada Llei 
de Contractes de les Administracions Públiques,  ha quedat derogat expressament el 
Reglament de Contractació de les Corporacions Locals, aprovat per Decret de 19 de 
gener de 1953. 
 

En conseqüència, entenem que pel que fa a la normativa aplicable en el 
contracte d´adquisició de béns immobles, haurem d´aplicar la nova Llei de Contractes 
de les Administracions Públiques, en tot el que fa referència a la preparació i 
adjudicació, i per les normes del Dret privat pel que fa als efectes i extinció.                    
                              
 

2.- CAPACITAT JURÍDICA: D´acord amb l´article 9-1. del Reglament de 
Béns de les Entitats Locals, " Las Entidades locales tendrán capacidad jurídica plena 
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para adquirir y poseer bienes  
de todas las clases y ejercitar las acciones y recursos procedentes en defensa de su 
patrimonio (...)". 
 

3.- INFORME TÈCNIC PERICIAL: S´adjunta a la proposta com Annex 1 
del Plec de Clàusules l´informe tècnic emés per l´Arquitecte del CIM, Sr. Pedro Bonet 
Nadal i que contempla els aspectes relatius a la situació del local, forma i superfície, 
ordenançes i una valoració de 20.050.000,- PTA.  
 

4.- ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ COMPETENT: El Ple del Consell 
Insular de Mallorca en sessió de dia 17 de juliol de 1995 adoptà l´acord següent: 
 

"1. De conformitat amb el que determina l´article 71 del ROF en relació a 
l´article 76 del mateix text legal, es delega en la Comissió de Govern del Consell 
perquè a partir d´aquest acord, ostenti les atribucions que es relacionen a l´Annex I. (...) 
 

Annex I. A) En matèria de béns.  
 

a) L´adquisició de béns i drets, sempre que no es faci per expropiació i no 
sigui superior a deu milions de pessetes. (...)" 
 

En conseqüència, atès el preu de licitació superior als deu milions de 
pessetes, l´òrgan de contractació competent és el Ple.   
 

5.- PROCEDIMENT: Pel que fa al procediment, cal destacar la necessitat 
de complir el que preveu l´article 50 de la Llei de Contractes de les Administracions 
Públiques, que es transcriu a continuació: 
 

"1. Deberán aprobarse, previa o conjuntamente a la autorización del gasto 
y siempre antes de la perfección y, en su caso, licitación del contrato, los pliegos de 
cláusulas administrativas particulares que incluirán los pactos y condiciones definidoras 
de los derechos y obligaciones que asumirán las parte del contrato.  
 

2. La aprobación de dichos pliegos corresponderá al órgano de 
contratación competente."  
 

Atesos aquests antecedents, es proposa l´adopció del següent 
 

A C O R D 
 

1.- Ordenar l´inici de l´expedient de contractació per a l´adquisició d´un 
local destinat a la instal.lació de l´Oficina d´Informació Turística, mitjantçant concurs 
amb procediment obert, d´acord amb el que preveu l´article 86 i següents de la Llei 
13/1995, de 18 de maig, de Contractes de les Administracions Públiques. 
 

2.- Aprovar el Plec de Clàusules Administratives Particulars que han de 
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regir aquesta contractació, amb un preu de licitació de 20.050.000,- (vint milions 
cinquanta mil) PTA amb càrrec al Capítol 6 del Pressupost de despeses del Consell 
Insular de Mallorca, partida 70.75110.62201. Reserva de crèdit: núm operació 1995... 
 

3.- Obrir el procediment de licitació mitjantçant publicació del 
corresponent anunci al Butlletí Oficial de la Comunitat Autònoma, amb un termini de 
presentació d´ofertes que finalitzarà el proper 27 de desembre de 1995. 
 

4.- Declarar la tramitació per urgència d´aquesta contractació d´acord 
amb el que preveu l´article 72 de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques 
pel motiu d´accelerar l´adjudicació per raons d´interés públic, atesa la necessitat de 
trobar una ubicació definitiva a aquesta Oficina abans de 1996, tant per la importància 
que té aquest servei d´informació a la nostra illa, com pel motiu poder figurar a les 
noves edicions de guies turístiques amb l´adreça definitiva i no crear confusions als 
nostres visitants.  
 

5.- Autoritzar a la Presidenta del Consell Insular de Mallorca perquè 
pugui, en virtud de delegació del Ple, procedir a l´adjudicació d´aquest contracte, previs 
els tràmits legals corresponents, i a subscriure tota la documentació necessàri per fer 
efectiu aquest acord, donant compte al ple de les actuacions realitzades, atès el que 
preveuen els articles 69-14 i 71 del ROF i l´article 33 de la Llei 7/1985, de 2 d´abril, 
Reguladora de les Bases de Règim Local." 
 

Intervé el Sr. Morro (PSM). Explica que la proposta pretén resoldre la 
situació de l'oficina d'informació turística, situada ara provisionalment, a unes 
dependències del Teatre Principal. És necessari iniciar el procediment de contractació 
segons la decisió ja presa anteriorment. Informa que es declara la urgència, per tal de 
resoldre el problema com més aviat millor. 
 

Intervé el Sr. Grosske (EU). Recorda que aquest tema es va tractar 
amplament i semblava que se'n desprenia el criteri que el Consell pateix un perjudici 
derivat de la resolució del contracte de lloguer del local anterior per causes imputables 
al Govern Balear. Recorda també el compromís verbal del president Soler de trobar 
una solució, ja que de fet el Consell havia rebut la transferència sense el local. 
 

Demana que a l'acord s'hi incorpori una resolució unànime de tots els 
consellers amb el compromís de fer gestions davant el Govern, per tal que, en els 
termes de la visita institucional, aquest participi en el finançament del local. Pensa que 
si tots el membres hi estan d'acord, inclosos els del PP, el Consell pot tenir la seguretat 
que les promeses del president arribaran a bon port. 
 

Si s'incorpora aquesta resolució, el seu partit votarà favorablement i en 
cas contrari el seu vot serà negatiu, perquè iniciar aquesta adquisició significa, de fet, 
renunciar a la reivindicació i a la possibilitat que el Govern pugui participar en el 
finançament. 
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Intervé la Sra. Estaràs (PP). Anuncia el vot a favor del seu grup. Recorda 
que el compromís del Sr. Soler va esser d'intentar cercar una solució demanant un 
informe jurídic, que ja ha estat demanat i a partir del qual no es dedueix en cap 
moment una responsabilitat del Govern pel fet que després de la transferència hi hagi 
hagut un desnonament. Per tant, això és un fet que ha d'assumir el Consell, una 
vegada que el Govern ha respectat el compromís del seu president d'estudiar quines 
responsabilitats hi podia haver. 
 

El Sr. Sampol (PSM) pensa que quan es parla de la doble condició funció 
de conseller i diputat, ningú preveu l'esquizofrènia que ara pugui tenir la Sra. Estaràs 
amb una doble personalitat  que la fa defensar el Govern en una qüestió que perjudica 
greument el Consell. Hauria preferit que, en representació del Govern, s'haguessin dit 
unes paraules més en la línia de les que va pronunciar el Sr. Soler dins aquesta 
mateixa sala i en la línia de les bones relacions que hi ha entre les dues institucions.  
 

Reconeix que és possible que, jurídicament, no es pugui reclamar  
aquesta indemnització, però políticament la postura del Govern, ja que la Sra. Estaràs 
no ha parlat com a consellera del Consell, és indefensable, ja que amb aquesta 
transferència han hipotecat el Consell. 
 

Manifesta l'esperança de resoldre políticament el problema perquè pensa 
que el compromís del Govern encara hi és. 
 

Recorda que de la primera transferència fins a la darrera, els dèficits 
d'immobles és constant. Per això, confia entrar en un procés global de negociació de 
transferències d'immobles. 
 

Expressa el desig que la Sra. Estaràs matisi les seves paraules i deixi 
obert el camí per poder superar aquest greuge econòmic.    
 

La Sra. Estaràs (PP) afirma que actua con a consellera del Consell 
Insular de Mallorca i no pateix cap esquizofrènia sinó està en la línia de la legislació de 
la Comunitat Autònoma. Nega que hagi parlat amb duresa, sinó que ha fet referència a 
una cosa que el  Sr. Sampol sap bé. 
 

Afirma que les manifestacions del Sr. Soler eren que estava obert a 
qualsevol tipus de negociació, no amb el local d'informació turística, sinó amb altres 
tipus d'intervencins en relació als consells insulars. 
 

Intervé el Sr. Triay (PSOE). Recorda que el desnonament es produeix 
com a conseqüència d'uns fets, obres sense autorització, responsabilitat del Govern i 
no del Consell i que tot el procés l'ha duit el Govern, mentre que el Consell ha rebut la 
sentència. Per tant, el Consell no ha tingut gens de responsabilitat en els fets. La 
transferència, per tant, era una mercaderia avariada, amb vicis ocults. 

Pensa que no s'ha de dubtar ara del compromís del Sr. Soler en el sentit 
de trobar una solució conjunta a totes les necessitats de locals del Consell. 
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Intervé el Sr. Grosske (EU). Considera que la descripció com a 

mercaderia avariada ha estat un forma molt bona d'explicar la situació i la subscriu 
totalment. Suposa que és això que va veure o va fer veure que veia el Sr. Soler en la 
seva visita i en aquest sentit lamenta la intervenció de la portaveu del PP i també 
lamenta saber que l'única cosa que se li hagi ocorregut al Govern hagi estat fer un 
informe jurídic.  
 

Considera que políticament tothom entén que és injust que el Consell 
tengui aquesta càrrega i, per tant, s'imposava un acord conjunt. 
 

Proposa que el Consell treballi també en termes jurídics i pensa que 
també  s'ha de tensar la corda políticament. Creu que és un error adoptar avui aquest 
acord al qual la representant del PP se suma de manera entusiasta perquè mena 
directament a una rentada de mans definitiva per part del Govern. 
 

Demana que es retiri la proposta o, en tot cas, que s'hi inclogui una 
proposta de gestió perquè el Govern participi en el finançament d'aquest local. La 
voluntat del seu grup és que consti en acta la voluntat política de tots els consellers 
sobre aquest tema i la solidaritat institucional elemental que se'n deriva. 
 

La Sra. Estaràs (PP) recorda que el compromís del president, Sr. Soler, 
va esser que compensaria el Consell de Mallorca, igual que el Consell de Menorca i 
d'Eivissa, però no pel que fa al tema de la proposta, sinó en relació a allò que decidirien 
les forces polítiques després d'un consens. 
 

La presidenta, essent les 12 h i 25 minuts proposa fer un recés perquè els 
portaveus puguin deliberar. La sessió es reprèn a les 12 h i 35 minuts. 
 

La presidenta proposa afegir a la proposta el text següent: 
 

"Vist que el desnonament del primitiu local de l'oficina de turisme no s'ha 
produït per causes imputables al Consell Insular de Mallorca, aquest acord serà 
traslladat al Govern Balear a l'efecte de cercar mecanismes de compensació del cost 
econòmic d'aquesta transferència" 
 

S'aprova la proposta per assentiment. 
 
 

PUNT 38.- APROVACIÓ INICIAL DEL PLA D'ACTUALITZACIÓ DEL 
SERVEI DE PREVENCIÓ EXTINCIÓ D'INCENDIS I SALVAMENT PER L'ANY 1.996. 

Es dóna compte de la següent proposta de la comissió de Serveis 
Generals i Recursos Humans: 
 

"INFORME: El Consell Insular de Mallorca en plenària de data 2-V-1.994 
aprovà definitivament el Pla d'Actualització del Servei de Prevenció, Extinció d'Incendis 
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i Salvament per l'any 1.994, que havia estat aprovat inicialment en sessió plenària de 
17-12-1.993. 
 

El Pla amb un pressupost total de 86.000.000'- pessetes contà amb una 
subvenció del Ministeri per a les Administracions Públiques de 43.000.000'- pessetes, 
aprovat per la "Subcomisión Nacional de Administración Local" de 22-03-94. 
 

Les inversions de dit Pla ja s'han realitzat. 
 

Com a continuació d'aquest Pla, el Servei de Prevenció, Extinció 
d'Incendis i Salvament ha redactat un nou Pla per l'any 1.996, d'acord amb l'Ordre de 
28-07-92 per la qual s'estableixen les normes reguladores de subvencions per finançar 
inversions de les Entitats Locals a serveis de prevenció i extinció d'incendis. Per a la 
seva tramitació i gestió se seguiran les directrius establertes al Reial Decret 665/1990 
de maig que regula la cooperació econòmica de l'Estat a les inversions de les Entitats 
Locals.   
 

Per tot això la Comissió de Serveis Generals i Recursos Humans eleva al 
Ple la següent proposta d' 
 
                           A C O R D 
 
1.- Aprovar inicialment el Pla d'Actualització del Servei de Prevenció, Extinció 
d'Incendis i Salvament per l' any 1.996, que inclou l'adquisició de vehicles, amb el 
següent finançament: 
 
  PRESSUPOST           APORTACIÓ M.A.P.       APORTACIÓ C.I.M. 
  71.800.000             35.900.000             35.900.000 
 
2.- La documentació a què es refereix l'art.7.2. del R.D.665/90 de 25 de maig. serà 
remesa al Ministeri per a les Administracions Públiques, per aconseguir l'esmentada 
subvenció. 
 

S'aprova la proposta per assentiment.  
 
 

PUNT 39.- PROPOSTA DE NO PRORROGAR LA VIGÈNCIA DEL 
CONVENI AMB CODEFOC. 
 

Es dóna compte de la següent proposta de la comissió de Serveis 
Generals i Recursos Humans: 
 

"En data 01-03-93 el Ple del CIM acordà integrar-se en el Consorci per al 
desenvolupament de la formació ocupacional. En aquest acord es feia constar que el 
CIM subscriuria un conveni amb el dit Consorci per a la cessió temporal d'uns locals de 
la primera planta de la Llar de la Joventut. La vigència del conveni tindria una durada 



 
 

35 

de tres anys a partir de 1993, si bé es preveia la pròrroga per mutu acord. 
 

Atès que el pròxim dia 31 de desembre finalitza la vigència del referit 
conveni i considerant que no sembla convenient la seva pròrroga, aquesta Presidència 
eleva al Ple la següent proposta d' 
 
 
 A C O R D 
 
 

1r.- No prorrogar la vigència del conveni subscrit amb el Consorci per al 
desenvolupament de la formació ocupacional per a la cessió d'uns locals a la Llar de la 
Joventut. 
 

2n.- Notificar el present acord al referit consorci a l'efecte de què dins la 
primera quinzena de gener de 1996 deixi lliures i expedits els referits locals." 
 
 

Intervé el Sr. Morro (PSM). Explica que també és un tema relacionat amb 
la necessitat d'espais i locals derivada de les transferències. Tenint en compte que a la 
Llar de la Joventut hi ha uns locals ocupats per aquesta entitat com a resultat d'un 
conveni que expira el 31 de desembre, es proposa no prorrogar-ne la vigència. 
 

El punt segon preveu la comunicació de l'acord perquè dins la primera 
quinzena de gener es desallotgin els locals. Proposa suprimir la referència al termini 
perquè hi pot haver circumstàncies que aconsellin allargar l'estada i el Consell no té 
cap problema perquè es faci així, per lògica de col⋅laboració amb el Govern Balear. 
 

Intervé el Sr. Rovira (PP). Anuncia el vot favorable del seu grup a la vista 
de la modificació del segon punt que va esser la causa de l'abstenció que varen 
manifestar a la Comissió. 
 

S'aprova la proposta per assentiment. 
 
 

BENESTAR SOCIAL. 
 
 

PUNT 40.- PROPOSTA DE REATIFICACIÓ DE L'ACORD DE LA 
COMISSIÓ DE GOVERN REFERIT A RESOLUCIÓ AMB EFECTES A PARTIR DE DIA 
1 DE GENER DE 1996 DE 'ACORD SIGNAT ENTRE LA CONSELLERIA DE SANITAT 
I SEGURETAT SOCIAL I EL CONSELL INSULAR DE MALLORCA SOBRE LA 
CONCESIÓ DE SUBVENCIONS ECONÒMIQUES A LES ENTITATS PÚBLIQUES O 
PRIVADES QUE TREBALLEN EN L'ATENCIÓ DE LES PERSONES MINUSVALIDES. 

Es dona compte del següent acord de la comissió de govern de dia 27-
11-1995: 
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"PUNT 21.- PROPOSTA DE RESOLUCIÓ AMB EFECTES A PARTIR DE 

DIA 1 DE GENER DE 1996 DE 'ACORD SIGNAT ENTRE LA CONSELLERIA DE 
SANITAT I SEGURETAT SOCIAL I EL CONSELL INSULAR DE MALLORCA SOBRE 
LA CONCESIÓ DE SUBVENCIONS ECONÒMIQUES A LES ENTITATS PÚBLIQUES 
O PRIVADES QUE TREBALLEN EN L'ATENCIÓ DE LES PERSONES 
MINUSVALIDES. 
 

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

"Atés que el Ple del Consell Insular de Mallorca el dia 7 de novembre de 
1994 aprovà el Conveni Marc de Col.laboració i Annex I entre el Consell Insular de 
Mallorca i el Govern Balear per a l'atenció de persones minusvalides, als efectes 
d'articular la cooperació i coordinació amb el Govern Balear en matèria de minusvàlits 
fins a la transferència definitiva d'aquesta matèria. 
 

Atés que l'Annex I, signat el dia 15 de novembre de 1995, entre la 
Conselleria de Sanitat i Seguretat Social i el Consell Insular de Mallorca per tal de 
coordinar les actuacions que cadasquna de les ambdues Institucions duen a terme en 
materia de suport econòmic a les Entitats públiques i privades que treballen en el camp 
de l'atenció a persones minusvàlides, en la seva clàusula 3r. preveu la creació d'una 
Comissió mixta de caracter transitori, per estudiar la transferència al Consell Insular de 
Mallorca de les competències en matèria de subvencions econòmiques del sector de 
minusvalia, i que durant la vigècia de l'Acord no s'ha avançat en aquesta linea. 
 

El President de la Comissió de Benestar Social fa la següent proposta de 
la qual s'en donarà compte a la propera Comissió de Benestar Social. 
 
 

ACORD 
 

Primer- Resoldre amb efectes a partir de dia 1 de gener de 1996, l'Acord 
de col.laboració entre la Conselleria de Sanitat i Seguretat Social del Govern Balear i el 
Consell Insular de Mallorca sobre la concesió de subvencions econòmiques a les 
Entitats Pùblique i Privades que treballen en l'atenció de les persones minusvàlides, 
aprovat pel Ple del Consell Insular de Mallorca en sessió ordinària celebrada el dia 7 de 
novembre de 1994 d'acord amb el que disposa la clàusula 4r. de l'esmentat Acord. 
 

Segon- Que la present porposta passi al Ple del Consell Insular de 
Mallorca per a la seva ratificació." 
 

S'aprova la proposta per assentiment." 
Intervé el Sr. Pons (PSOE). Recorda  que la Llei 21/93 de transferències 

als consells en matèria de serveis socials no preveia els minusvàlids i per això es va 
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signar el conveni que avui es denuncia. 
 

A partir del conveni s'atenien els minusvàlids en una situació certament 
estranya, ja que una institució que té les competències traspassava els recursos al 
Govern i aquesta administració s'encarregava dels minusvàlids. Evidentment el conveni 
en aquestes circumstàncies era un element transitori per definició. 
 

Informa que la proposta deriva de la voluntat de no allargar més aquesta 
situació ja que el Consell ha de tenir les mans lliures per fer un conveni en matèria de 
minusvàlids, ajustat al pla estratègic que s'elabora actualment i saber en relació amb la 
transferència dels minusvàlids als consells insulars, amb quina dotació i quan es farà.  
 

Demana disculpes perquè hauria preferit treballar aquesta matèria dins la 
Comissió sense fer servir la via urgent de la Comissió de Govern i la ratificació del Ple. 
Si no s'hagués fet així, avui no es podria denunciar el conveni. 
 

Intervé la Sra. Estaràs (PP). Recorda que la causa per què es va fer el 
conveni era que hi havia pendents les transferències de l'INSERSO. Cosa que encara 
no s'ha fet per problemes del Ministeri. Persa per això, que com que es manté la causa, 
s'hauria de mantenir el conveni. 
 

Apel⋅la al sentit comú i demana que la proposta passi a Comissió i que es 
dugui al Ple després d'estudiar-se detingudament. 
 

Torna intervenir el Sr. Pons (PSOE). Afirma que en aquest tema hi ha 
moltes coses més que ara no surten i que no depèn només de les transferències de 
l'INSERSO. Insisteix que cal aclarir a qui van les assignacions i de quina manera es 
fan, sense haver d'acordar fer aportacions fruit de la voluntat de respectar un acord 
negociat pel Sr. Verger i la Sra. Vidal. 
 

La feina que ha de fer la Comissió és estudiar quins punts ha de contenir 
el nou conveni en matèria d'ajudes a les entitats que treballen en l'atenció als 
minusvàlids, com ara si hi ha d'haver subvencions destinades a centres, si els 
programes han d'esser prioritaris o secundaris, etc. Sense denunciar l'acord ara, no es 
podria treballar en aquest sentit. 
 

La Sra. Estaràs (PP) insisteix en l'opinió que és millor dur l'acord a la 
Comissió i que s'hi estudiï. 
 

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

Es fa constar que en aquest moment no hi era present el Sr. Grosske era 
absent de la Sala. 
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ESPORTS I JOVENTUT. 
 

PUNT 41.- APROVACIO DE LA CONVOCATORIA I NORMATIVA PEL 
FINANÇAMENT DE LES OBRES QUE S´HAN D´INCLOURE EN EL PLA         
D´EQUIPAMENTS ESPORTIUS DEL CIM PER 1996. 
 

Es dóna compte de la següent proposta de la comissió d'Esports i 
Joventut: 
 

"ANTECEDENTS: El Consell Insular de Mallorca convoca anualment als 
ajuntaments illencs,per presentar propostes per la seva inclusió al Pla d´Equipaments 
Esportius del CIM. Novament, i de cara al proper exercisi de 1996, i amb la finalitat de 
que les obres que finalment formin part del Pla, puguin esser realitazades, o al menys 
iniciades, dins de 1996, s´ha preparat la normativa que retgirà la convocatòria, i per 
això, es sotmet a la Comissió ,la següent 
 

P R O P O S T A. 
 

Primer: Aprovar la CONVOCATORIA I NORMES QUE S´APLICARAN 
PEL FINANZAMENT DE LES OBRES QUE S´HAN D´INCLOURE EN EL PLA 
TERRITORIAL D´EQUIPAMENTS ESPORTIUS PER L´ANY 1996.que con annex l 
s´uneix a aquesta proposta. 
 

Segon: Notificar les esmentades Convocatòria i Normes a tots els 
ajuntaments i entitats locals menors de Mallorca, perque, abans del dia 31 de gener de 
1996 , presentin al Consell Insular de Mallorca les seves sol.licituts de finançament 
d´obres dins del Pla d´Equipaments Esportius del CIM per 1996,ambs els requisits que 
s´assenyalen a les Normes 5,6 i 7." 
 

Intervé el Sr. Diéguez (PSOE). En primer lloc corregeix un error material i 
informa que en el punt 6.2.3.2 els punts suspensius s'han de substituir per les paraules: 
"on es farà". 
 

Explica que el Pla d'equipaments es fa en col⋅laboració amb els diversos 
municipis. Enguany s'ha volgut millorar en relació als anys anteriors. Fa notar que les 
subvencions a les poblacions de més poca entitat s'han augmentat.  
 

Intervé el Sr. Riera (PP). Anuncia el vot en contra per les raons que ja 
varen exposar en Comissió. El seu grup opina que no s'havien de rebaixar els 
percentatges als pobles grans. No comprèn perquè no es va poder acceptar la 
proposta del 66% en comptes del 65%. Amb aquesta proposta, continua, es deixen 25 
pobles despenjats, precisament els que tenen més necessitats d'instal⋅lacions 
esportives.  
 

Es refereix al punt 6.2.1 on els darrers anys es preveia que en el cas que 
l'import total de les obres  no superàs els 2.500.000 PTA era suficient aportar el 
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pressupost i només si la Comissió ho considerava oportú s'havien d'aportar els altres 
documents tècnics. D'aquesta manera, els ajuntaments petits veien molt simplificada la 
gestió. La llei nova de contractes regulava aquest aspecte i el grup del PP creia que es 
podria mantenir augmentant el mínim fins a 5.000.000 PTA. 
 

Conclou la intervenció considerant de la proposta complica el Pla i 
discrimina municipis. 
 

Replica el Sr. Diéguez (PSOE).  Recorda que la justícia distributiva no 
consisteix a tractar tots els casos de la mateixa manera sino a tractar de manera 
diferent els casos diferents. Per tant en una situació de recursos limitats, es tracta de 
retallar una mica els municipis en més recursos a favor dels que els tenen més limitats. 
 

En relació al punt 6.2.1 recorda que no es pot permetre una relaxació de 
condicions a l'hora d'utilitzar recursos públics. 
 

Torna intervenir el Sr. Riera (PP).  Recorda que si el Govern donava el 
33% i el Consell el 33%, ara s'hauria de donar el 66%. Per altra banda recorda que la 
Llei de contractes permet presentar només els pressuposts en els casos d'obres 
inferiors a 5 milions. 
 

Torna intervenir el Sr. Diéguez (PSOE). Afirma que amb la gradació de 
les subvencions, el Consell s'acosta també al procediment del Pla d'Obres i Serveis  
amb què s'homogeneïtza tota la política de la institució. 
 

Se sotmet la proposta a votació i s'aprova per desset vots a favor (PSOE, 
PSM-NM, UM, EU) i tretze en contra (PP). 
 
                 PUNT 42.- APROBACIO DE LES NORMES BASIQUES PER A 
SOL.LICITAT I OTORGAR SUBVENCIONS A ENTITATS PER A LA REALITZACIO 
D´INICIATIVES I ACTIVITAT EN L´AMBIT DE L´EDUCACIO FISICA I LÉSPORT. 

 
Es dóna compte de la següent proposta de la comissió d'Esports i 

Joventut: 
 
"ANTECEDENTS: La Comissió d´Esports i Joventut del Consell Insular de 

Mallorca, amb la finalitat de normalitzar les sol.licituts, criteris i tramitació de les 
subvencions ,ha preparat una normativa que, prèvia la seva aprobació per la Comissió 
de Govern del CIM i/o Ple del CIM, servirà de pauta tant per la presentació de les 
sol.licituts de subvenció com per la seva tramitació, concesió en el seu cas, i 
pagament,atès lo qual, es sotmet a la Comissió,la seguent 
 

P R O P O S T A 
Aprovar les NORMES BASIQUES PER A SOL.LICITAR I OTORGAR 

SUBVENCIONS A ENTITATS PER A LA REALITZACIO D´INICIATIVES EN L´AMBIT 
DE L´EDUCACIO FISICA I L´ESPORT,que com annex 1 s´uneix a aquesta proposta, i 
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dispossar que en endavant, totes aquestes subvencions es tramitin de conformitat amb 
aquesta normativa." 
 

El Sr. Diéguez (PSOE) explica que la voluntat és aclarir i donar 
transparència a la política de la institució.  Es tracta d'una passa més cap a un 
pressupost basat en programes i al qual es podrà arribar en anys successius. 
 

Intervé la Sra. Salom (PP). Anuncia l'abstenció del seu grup que, si bé és 
partidari dels criteris de transparència, eficàcia i agilitat, troba que aquestes normes són 
complicades de manera que és possible que una entitat que demani una ajuda petita 
l'hagi d'invertir en un curset de formació. Per això pensa que les associacions més 
dèbils sofriran una discriminació per aquesta causa. 
 

Proposa que si una comissió fa unes normes per poder rebre ajudes, 
aquestes normes siguin comunes a totes les altres comissions. 
 

Torna intervenir el Sr. Diéguez (PSOE). Fa notar que la Sra. Salom no ha 
especificat quins documents no hauria d'aportar una entitat petita. Demana si no han 
d'aportar el DNI, ni el CIF, o no han d'acreditar que existeixen, ni han d'aportar una 
descripció de l'activitat de pretenen realitzar. Prega que vulgui concretar quina 
documentació es podria suprimir, cosa que s'estudiarà. 
 

La Sra. Salom (PP), pensa que la cosa no és tan senzilla com vol fer 
veure el Sr. Diéguez. Fa notar que es demana una certificació acreditativa d'haver-se 
fet l'activitat, una memòria de l'activitat objecte de subvenció, un pressupost d'ingressos 
i un de despeses, han d'acreditar si ha rebut subvencions per part d'altres institucions, 
han de presentar unes factures, han d'acordar els actes de presentació i cloenda amb 
el Consell, cosa que pensa que és intervencionisme. Per altra banda s'estableix un 
període màxim de trenta dies per presentar la memòria amb el grau de consecució dels 
objectius, i detalls del pressupost executat. És a dir un munt de coses que una entitat 
que hagi de rebre una quantitat petita  s'ho pensarà perquè li resultarà molt complicat. 
 

El Sr. Diéguez (PSOE) creu que la Sra. Salom confon el qui sol⋅licita i el 
qui rep la subvenció. El qui sol⋅licita, aclareix, ha de presentar poques coses, és el qui 
rep que ha d'acreditar que ha gastat els doblers públics de manera escrupolosa. 
 

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

DESPATX EXTRAORDINARI 
 
 

PRIMER PUNT.- MOCIÓ PRESENTADA PER EL GRUP ESQUERRA 
UNIDA SOBRE LA SIDA. 
 

Es dòna compte de la següent moció del Grup Esquerra Unida: 
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"EBERHARD GROSSKE FIOL, com a portaveu del Grup de Consellers 

d'Esquerra Unida, presenta per a la seva consideració pel plenari del CIM la següent 
MOCIO 
 
 

El proppassat 1 de desembre fou assenyalat com a DIA MUNDIAL DE LA 
SIDA , enunciat amb el lema "HEM DE COMPARTIM DRETS I DEURES" amb el qual 
la O.M.S. significa la importància de la igualdat i de la solidaritat mundial en la lluita 
contra la VIH/SIDA, que a l'àmbit de la nostra Comunitat Autònoma té proporcions 
rellevants en presentar un índex de casos de malaltes i malalts alarmants. 

D'acord amb l'anterior, i a l'objecte que per aquesta Corporació manifesti 
compromís públic amb aquests postulats és el motiu pel qual el Consell Insular de 
Mallorca, en PLE, adopta el següent 
 

A C O R D  
 

El Consell Insular de Mallorca s'adhereix en aquest acte i en relació al Dia 
Mundial de la SIDA , als principis inspiradors fomentats per l'Organització Mundial de la 
Salut, d'igualdat i solidaritat, per fer front a la VIH/SIDA.  
 

Es compromet al desenvolupament de quantes polítiques actives al seu 
abast per a l'educació i preservació de la salut de la població. 
 

Es compromet, igualment, a assignar en la previsió pressupostària per al 
proper exercici de 1996, la dotació econòmica necessària per a la constitució i 
desenvolupament d'un PLA REGIONAL CONTRA LA SIDA, que haurà de programar-
se en col.laboració amb altres entitats i institucions públiques, en l'àmbit de la nostra 
Comunitat Autònoma. 
 

Intervé la Sra. Thomàs (EU). Explica que es presenta la moció aprofitant 
l'ocasió de la celebració del dia mundial de la SIDA i en ocasió dels diversos actes 
institucionals celebrats, tant en el Consell, l'Ajuntament de Palma, el Govern Balear, 
com en altres institucions. 
 

La pretensió del seu grup és que el Ple, a part d'adherir-se als actes que 
s'han organitzat, es comprometi al desenvolupament de totes quantes polítiques 
actives tengui al seu abast per a l'educació i la prevenció de la salut de la població i, 
per altra banda, es comprometi a assignar dins el pressupost de l'any vinent una 
dotació econòmica destinada al desenvolupament del Pla Regional contra la SIDA, que 
proposa denominar "Autonòmic" en comptes de "Regional". Aquest Pla en el futur, 
s'hauria de fer en col⋅laboració amb altres entitats i institucions públiques. 
 

 
El Sr. Verger (PP). Considera el tema interessant, tot i que pensa que és 

més propi d'una comissió que no d'un Ple. Els temes importants, assenyala, 
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requereixen un estudi aprofundit, per això demana que passi a la Comissió on es 
podran fer totes les aportacions i consideracions que els diversos grups consideraran 
oportunes. 
 

Torna intervenir la Sra. Thomàs (EU). Considera que la importància del 
Dia Mundial de la Sida demana un acord del Ple. La importància del tercer paràgraf 
deriva de la creació de la partida per al pressupost del 96. Se sap que l'equip de 
Govern prepara els pressuposts i si el Ple ho acorda s'hi haurà d'incloure la partida. 
 

L'objectiu és afirmar la voluntat de fer el Pla i, per això, no hi importa que 
vagi a Comissió. 
 

Intervé el Sr. Pons (PSOE). Recorda que el Consell ja té partides 
importants referides a la prevenció de les toxicomanies, relacionades directament amb 
la SIDA. Recorda també la posada en funcionament del SEROBUS i altres actuacions 
menors. 
 

Considera que la moció, en comptes de referir-se al desenvolupament de 
polítiques actives s'hauria de referir al perfeccionament d'aquestes i, pel que fa al tercer 
punt, que és més concret, creu que el millor acord seria dur-lo a Comissió per estudiar 
exactament què es pot fer des del Consell en programes concrets, perquè té dubtes si 
el Consell s'ha d'embarcar en programes autonòmics quan en té de propis d'àmbit 
insular. Recorda també que el Pla estratègic, que serà vigent durant dos anys, preveu 
programes específics d'actuació i, per tant, hi haurà partides pressupostàries referides 
expressament a aquest concepte.       
 

Torna intervenir la Sra. Thomàs (EU). No accepta la proposta del Sr. 
Pons. No creu que la SiDA pugui quedar inclosa dins les toxicomanies, per això 
proposen que hi hagi un programa específic. Insisteix en la necessitat d'aprovar el 
compromís contingut en el punt tercer amb independència que la Comissió en pugui 
estudiar l'aplicació concreta. 
 

Torna intervenir el Sr. Pons (PSOE). No considera convenient que mentre 
s'elabora un pla estratègic amb participació de moltes institucions, el Consell, tot sol, 
acordi fer un altre pla que no hi encaixa i sense tenir en compte l'opinió de les altres 
institucions ja compromeses.  
 

La Sra. Thomàs proposa substituir el tercer paràgraf pel següent: 
 

"Es compromet igualment a assignar en la previsió pressupostària per al 
proper exercici de 1996, la dotació econòmica necessària per al desenvolupament de 
programes de lluita contra la SIDA que haurà de fer-se en col⋅laboració amb altres 
entitats i institucions públiques". 
 

S'aprova la proposta per assentiment amb la modificació proposada per la 
Sra. Thomàs. 
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SEGON PUNT.- MOCIÓ DEL GRUP PP SOBRE VIVENDA PER A 

MINUSVÀLIDS. 
 

TERCER PUNT.- MOCIÓ DEL GRUP PP REFERIDA A LA POLÍTICA DE 
PREVENCIÓ DE TOXICOMANIES. 
 

S'han retirat de l'ordre del dia a petició del Sr. Verger. 
 
 

QUART PUNT.- PROPOSTA DE LA COMISSIÓ DE BENESTAR SOCIAL 
DE DEIXAR SENSE EFECTE LA BASE 18 DEL REGLAMENT D'APLICACIÓ DEL 
SUPORT TRANSITORI. 
 

 
Es dona compte de la següent proposta de la Comissió de Benestar 

Social: 
 

" L'entrada en vigor de les Bases per a l'aplicació del Suport Transitori 
Comunitari/Salari Social durant el segon semestre de 1995, el caracter anual dels 
pressuposts de les Corporacions Locals, així com la laboriosa i complexa posada en 
funcionament d'aquest programa, en el qual es compte amb la col.laboració d'altres 
Entitats públiques i privades, ha dificultat considerablement el que es poguessin 
destinar tots els recursos disponibles a la concessió d'ajudes individuals. 
 

Per altre part es té constància de l'existència de programes d'inserció, que 
ja venen funcionant amb objectius similars als previts a les Bases del STC/SS. 
 

En base a l'anteriorment exposat el President de la Comissió de Benestar 
Social fa la següent proposta de la qual se'n donarà compte a la propera Comissió de 
Benestar Social. 
 
 

A C O R D  
 

1.- Deixar sense efectes amb caracter exepcional per a 1995, la Base 18 
de les Bases per a l'aplicació del Suport Transitori Comunitari/Salari Social aprovades 
pel Ple del Consell Insular de Mallorca el dia 31 de juliol de 1995, publicades en el 
BOCAIB nùm. 114 de dia 12-09-1995. 
 

2.- Destinar un percentatge superior al màxim del 25% fixat a la Base 18 
del STC/SS al finançament de programes o activitats encaminades a la promoció 
personal i social mitjançant la reintegració a la vida activa de la societat d'aquelles 
persones que es troben en estat de necessitat, amb participació de les Institucions 
Públiques i Entitats Privades sense ànim de lucre. 
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3.- Al marge del que preveu la Disposició Transitòria Segona de les 
esmentades Bases, els programes d'inserció que es finançiïn amb càrrec al pressupost 
de 1995, seran programes que ja venen funcionant durant el present any amb objectius 
similars als prevists a les bases del STC/SS i que tendran una projecció al llarg de l'any 
1996, el temps suficient per a dur a terme una Convocatòria destinada al finançament 
de programes orientats a la reincersió social prevista a la Base 19." 
 

 
CINQUE PUNT.- PROPOSTA DE LA COMISSIÓ DE BENESTAR 

SOCIAL SOBRE CONCESSIÓ DE DOTACIÓ ECONÒMICA A LES ENTITATS 
COL.LABORADORES DEL SUPORT TRANSITORI COMUNITARI / SALARI SOCIAL 
(STC/SS). 
 

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

"Ates l'increment de feina que la posada en funcionament del programa 
del Suport Transitori Comunitari/Salari Social a provocat a aquelles Entitats que 
col.laboren en la tramitació i següiment dels expedients per a la concessió d'aquestes 
ajudes individuals destinades a cobrir les necessitats bàsiques de les persones 
perceptores, ocasionant l'existència de llistes d'espera i conseqüentment una demora 
en la presentació de les sol.licituds, el President de la Comissió de Benestar Social fa 
la següent proposta de la qual se'n donerà compte a la propera Comissió: 

 
A C O R D 

 
Únic.- Poder concedir a aquelles Entitats Col.laboradores que així ho 

sol.licitin, una dotació econòmica a càrrec de la partida pressupostària destinada al 
Suport Transitori Comunitari/Salari Social per a l'any 1995, per tal de poder fer front a 
les necessitats que es deriven de la tramitació i posterior següiment de les sol.licituds 
del  Suport Transitori Comunitari / Salari Social (STC/SS)." 
 
 

Intervé el Sr. Pons (PSOE). Proposa tractar conjuntament els punts 4 i 5, 
procedents tots dos a la Comissió de Benestar Social. 
 

Explica que hi havia la previsió d'una allau de sol⋅licituds en relació al 
Suport Transitori i que en funció d'aquestes s'havien d'establir unes prioritats. La realitat 
però no ha estat així, i dins el desembre resulta que hi ha moltes sol⋅licituds en mans 
de d'unes entitats encarregades de tramitar-les que resulta que no tenen estructura a 
bastament per canalitzar-les de forma immediata. 
 

El resultat d'aquesta situació podria esser arribar al 31 de desembre amb 
una aprovació limitada d'expedients i amb una massa sense tramitar i, per tant, amb la 
finalitat social dels 111 milions prevists sense poder-se complir.  
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Les bases limitaven a un 25% l'assignació de recursos a programes. Amb 
aquesta limitació, lògica per a un funcionament normal, no és possible respondre les 
sol⋅licituds de programes lligats al Salari social que s'han demanat a través de Càritas, 
l'Ajuntament de Palma i el d'Inca. Per això, la primera proposta és deixar sense efecte 
per al 95 aquesta base que condiciona els percentatges i poder així satisfer els 
programes sol⋅licitats. 
 

Explica que la segona proposta també va orientada a donar agilitat a la 
tramitació del salari social. Informa que aquesta tramitació ha implicat una càrrega de 
tramitació als ajuntaments i a Càritas no prevista en un primer moment. La proposta 
planteja que, amb caràcter excepcional, es pugui destinar una dotació econòmica per 
reforçar la infraestructura del personal que tramita les sol⋅licituds del salari social. 
 

Demana el vot favorable per a les dues propostes per les raons que ha 
exposades i també pel fet que la Sra. Vidal hi estava d'acord i també el Sr. Munar de la 
Conselleria d'Acció Social del Govern  que s'ha compromès a no posar-hi obstacles. 
 

Intervé el Sr. Verger (PP). Manifesta els dubtes del seu grup. Per una 
banda comprenen les argumentacions i les preocupacions del Sr. Pons, però per altra 
banda el seu grup es troba desprevingut perquè considera que aquests temes que 
modifiquen bases ja aprovades, encara que sigui amb caràcter d'urgència, requereixen 
que es reuneixi la Comissió per veure les qüestions amb més calma i amb més 
profunditat. 
 

Fa notar la necessitat general de fer més ús de les comissions tot i que 
sigui amb caràcter extraordinari, perquè el Consell du el camí de transformar el 
Despatx Extraordinari en la part més important dels plens. 
 

Respon el Sr. Pons (PSOE). Assegura que és ben conscient del caràcter 
realment extraordinari d'aquestes dues propostes que són els resultat d'una aprovació 
tardana dins el 94 del salari social. Si no s'aprovaven avui les propostes es perdria la 
finalitat social de les partides pressupostàries. Pensa que no donar sortida a aquestes 
partides seria fer-ne un mal ús. 
 

Fa avinent que no hi pot haver demores perquè les entitats esperen la 
decisió del Consell per poder prendre acords elles mateixes i no quedarien dies a 
bastament per poder-ho fer. 
 

Espera, finalment, que, en bé de tots, l'excepcionalitat acabi com més 
aviat millor. 
 

S'aproven les dues propostes per unanimitat. 
 
 

SISÉ PUNT.- PROPOSTA DE CONTRACTACIÓ PRESENTADA PER LA 
MESA DE CONTRACTACIÓ. 
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Es dona compte de la següent proposta : 

 
A les 9 hores de dia 9 de novembre de 1995, es reuneix la Mesa de 

Contractació per a la contractació, mitjançant el procediment obert i la forma 
d'adjudicació per concurs d'un Programa de Promoció de la Saut, amb l'assistència 
dels següents membres: 
 

President:  Sr. Damià Pons i Pons. 
Vocal:      Sra. Maria M. Thomás Andreu. 
Secretari:  Sr. Bartomeu Tous Aymar. 
 

 
Revisada la documentació administrativa, es constata la presentació dels 

certificats acreditatius de trobar-se al corrent del pagament de l'Impost de la Renta de 
les Persones Físique i de la Seguretat Social, o en el seu cas, d'estar exent de 
l'esmentada obligació. 
 

En compliment del requeriment fet per la Mesa de Contractació, el Cap de 
la Secció Territorial i el Tècnic Responsable del Programa, el dia 25 d'octubre de 1995, 
elaboraren informe en el que ponderats els criteris establerts en el Plec de Condicions 
Administratives Particulars, aprovades pel Ple del Consell Insular de Mallorca el dia 31 
de juliol de 1995, consideraven que el programa presentat per l'equip presentava 
algunes deficiències, tant de contingut com d'organització, per la qual cosa per a cobrir 
el plantetjament de les arees de treball previstes s'hauria de demanar a l'equip licitant 
que rectificas o completas el programa presentat. 
 

En resposta a l'informe de data 25 d'octubre de 1995, l'equip licitant, 
format per la Sra. Mª Luisa Moro Velasco ( NIF 7.803.569) i altres, el dia 3 de 
novembre de 1995 rectificaren la seva Proposta de treball, presentada el dia 13 
d'octubre de 1995 amb nùm. d'entrada 10.370, en base a la qual el Cap de Secció 
Territorial i el Responsable del Programe el dia 3 de novembre de 1995, formularen un 
nou informe en el qual reconeixen que el programa, rectificat en la seva proposicó 
inicial, reuneix les condicions explicitades en el concurs i l'equip ofereix les condicions 
professionals necessàries, motiu pel qual des de un punt de viste tècnic es pot 
recomenar la contractació del programa de promoció de la salut a l'equip format per la 
Sra. Mª Luisa Moro Velasco ( NIF 7.803.569) i altres. 
 

D'acord amb lo anteriorment exposat la Mesa de Contactació, eleva al Ple 
del Consell Insular de Mallorca, òrgen competent per a la contractació d'un Programa 
de Promoció de la Salut la següent proposta d'acord: 
 

"Atès que per circumstàncies tècniques s'ha produït un retart en l'entrega 
de la documentació requerida es proposa s'adjudiqui, mitjançant concurs i pel 
procediment obert, a l'equip de professionals formats per la Sra. Mª Luisa Moro 
Velasco ( NIF 7.803.569-Z) i altre la prestació del programa de Promoció de la Salut, 
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des del dia següent a la formalització del contracte fins el dia 31 de desembre de 1997, 
amb un pressupost total de CINQUANTA-DOS MILIOS DUES-CENTES CINC MIL 
CENT DESSET ( 52.205.117.-) PESSETES IVA inclós. 
 
 2.045.278.-pts. a càrrec del pressupost d'enguany. 
24.468.336,-pts. a càrrec del pressupost de 1996. 
25.691.503.-pts. a càrrec del pressupost de 1997. 
  

l'execució del qual es subjecterà al que disposen els Plec de Condicions 
Administratives i Facultatives, aprovades pel Ple del Consell Insular de Mallorca en 
sessió extraordinària de dia 31 de juliol de 1995 ". 
 
 

El Sr. Pons (PSOE) informa que la proposta mateixa ja conté tota 
l'argumentació en què es basa. 
 

El Sr. Verger (PP) comprèn que tots els temes de d'acció social són 
importants, però fa notar que fa mal votar ara precipitadament l'aplicació de 52 milions. 
Pensa que si dia 9 de novembre es varen obrir els pliques i no s'ha duit la proposat a 
Comissió és que el CIM no funciona. Insisteix en l'argumentació que les coses s'han 
d'estudiar i que s'han de prendre les decisions de manera fonamentada i ben 
deliberada. Per això, demana que aquest punt passi a Comissió. 
 

El Sr. Pons es mostra d'acord amb la proposta del Sr. Verger. 
 

S'acorda deixar la proposta damunt la taula perquè passi a la Comissió. 
 
 

SETÈ PUNT.- MOCIÓ DEL GRUP PP SOBRE GESTIÓ DELS SERVEIS 
D'ITV.  

Es dòna compte de la següent moció del Grup de Conseller del Partit 
Popular: 
 
 

"MOCIO. 
 

Joan Verger Pocoví, com a Portaveu del Grup de Consellers del Partit 
Popular, presenta per a la seva consideració pel planari del CIM la següent MOCIO. 
 

EXPOSICIO DE MOTIUS 
 

TITOL 
 

Gestió del Servei ITV. 
 

Considerant el plaç trancorregut desde el dictat pel Tribunal Suprem, de 
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la Sentencia relativa al Servei ITV, la qual va esser pronunciada el gener de 1995 i 
comunicada al Consell el 15 de juny del mateix any. 
 

Vist el fet de que fins a la data no s'ha el.laborat cap tipus d'informe jurídic 
sobre aquesta qüestió, ancara que aquest Grup ho ha sol.licitat reiteradament. 
 

Vista l'importancia que el servei de l'ITV te per aquest Consell i per els 
ciutadans. 
 

El Plé del CIM adopta el següent. 
 

ACORD. 
 

Que s'executi la Sentencia del Tribunal Suprem amb els seus estrictes 
termes abans del dia 1 de gener de 1996." 
 
 

Intervé el Sr. Cañellas (PP). Recorda que al començament d'aquest 
mandat el Consell va tenir notícia de la sentència que es va dur al Ple on es va decidir 
per unanimitat demanar uns informes abans d'executar-la. La intenció de la moció es 
activar aquesta qüestió perquè la cosa no es pot demorar indefinidament. 
 

Pensa especialment amb el personal que treballa per als actuals 
concessionaris i que no poden viure amb aquesta incògnita sobre el seu futur. 
 

Intervé el Sr. Sampol (PSM). Informa que els serveis jurídics tenen els 
informes fets. Recorda que l'acord es va prendre en la sessió del mes d'octubre i 
explica que hi ha hagut la feina de recopilar expedients. Ara només quedar convocar la 
Comissió i decidir l'execució de la sentència d'acord amb els pautes que marquen els 
informes. 
 

Proposa traslladar la proposta a la Comissió i dur l'acord al Ple de dia 18 
amb la finalitat d'executar la sentència. 
 

El Sr. Cañellas (PP) es mostra d'acord amb la proposta del Sr. Sampol. 
Demana còpies dels informes per poder-los estudiar. 
 

Intervé la Sra. Thomàs. Recorda que consta en les actes de les 
comissions informatives que el seu grup ha demanat repetidament l'estat d'aquesta 
qüestió. Exposa que el punt de vista d'EU seria la recuperació de la concessió per part 
del Consell. 
 

S'acorda per unanimitat que passi a comissió. 
 
 

PRECS I PREGUNTES 
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Es dóna compte de la següent pregunta formulada pel Grup Esquerra 

Unida: 
 
 

"EBERHARD GROSSKE FIOL, com a portaveu del Grup de Consellers 
d'Esquerra Unida , presenta a la seva consideració pel plenari del Consell Insular de 
Mallorca les següents PREGUNTES: 
 
 
  1.- A la premsa del 30 de novembre es publicà la notícia d'un possible 
acord Govern Balear-CIM per la creació "d'un gran parc didàctic i recreatiu" a Els 
Canons d'Artà. A la mateixa notícia s'informa d'una reunió entre el Conseller de 
Turisme, la presidenta de la Comissió de Foment, amb representants de l'Ajuntament 
d'Artà i el GOB.  
 

Quins han estat els resultats d'aquesta reunió? En què consisteix l'acord 
Govern Balear i Consell Insular concretament?. 
 
 

2.- Quan es pensa convocar de bell nou la Comissió per a l'estudi i 
viabilitat tècnica, econòmica, social i ambiental d'un pla global de gestió de residus  
alternatiu a la incineradora? 
 

3.-Quan es calcula que quedarà resolt el concurs per a la contractació 
d'un gabinet d'estudis sobre l'alternativa a la incineració? 
 
 

4.- Quan té previst l'equip de govern, presentar un Projecte de 
funcionament i composició per a la constitució del Consell Econòmic, Ecològic i Social 
de Mallorca? Hi ha un calendari previst?" 
 

Intervé el Sr. Grosske (EU). En primer lloc es refereix a l'apartat 2.8 del 
Pacte de Govern del CIM que fa referència a la dotació de mitjans per col⋅laborar amb 
els ajuntaments en matèria de disciplina urbanística. Prega que es constitueixi una 
ponència per tal d'estudiar les vies jurídiques i les dotacions pressupostàries 
necessàries per fer possible el compliment de la legalitat urbanística. 
 

Respon el Sr. Quetglas (PSOE) en qualitat de president de la Comissió. 
Agraeix al Sr. Grosske que hagi presentat aquest prec. Recorda que en el projecte de 
pressupost hi ha la memòria explicativa i una proposta d'augment de les previsions per 
poder fer aquestes dotacions per la via de l'article 26 de la Llei de disciplina urbanística, 
que s'haurà de materialitzar en convenis amb els ajuntaments i amb una dotació de 
mitjans de l'àrea d'inspecció del Consell. 
 

Respon el Sr. Grosske (EU) manifesta l'esperança que l'estudi de les 
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possibilitats permeti ampliar legalment el marc d'actuació i demana que es posi en 
marxa com més aviat millor. 
 

Es dóna compte de la següent pregunta formulada pel Grup Esquerra 
Unida: 
 

 
"EBERHARD GROSSKE FIOL, com a portaveu del Grup  de Consellers 

d'Esquerra Unida , presenta a la seva consideració pel plenari del Consell Insular de 
Mallorca, el següent PREC: 
 
 

L'apartat 2.8 del Pacte de Goven del CIM diu :"Es dotaran de manera 
adequada els serveis del Consell per a col.laborar activament amb els Ajuntaments en 
la defensa de la legalitat urbanística. Seran tasques prioritàries: impedir l'assentament 
de noves urbanitzacions il.legals, la defensa del litoral i de les àrees incloses en la Llei 
d'Espais Naturals i la protecció del medi rural." 
 

En compliment d'aquest apartat, i havent-se aprovat un nou Codi Penal 
per les Corts Espanyoles, en el més breu termini possible es constitueixi una Ponència 
per tal d'estudiar l'adaptació jurídica i la necessària dotació humana i material que faci 
viable el compliment de la legalitat urbanística." 
 

Intervé el Sr. Grosske (EU). En primer lloc es refereix a les informacions 
aparegudes a la premsa en relació al possible acord Govern-CIM per a la creació d'un 
parc didàctic a la zona des Canons d'Artà i a unes reunions prèvies fetes amb aquesta 
finalitat. Demana quins han estat els resultats d'aquestes reunions i en què consisteix 
l'acord. 
 

Respon el Sr. Sampol (PSM). Informa que no hi ha cap acord. Només hi 
ha que el GOB i l'Ajuntament d'Artà varen reclamar la necessitat d'un pacte institucional 
i supramunicipal per intentar evitar aquesta urbanització. Hi va haver converses 
informals i el Consell va proposar una actuació a tota la zona de domini públic de 
Betlem que implicaria mantenir-la en l'estat actual. Fodesma hi podria restaurar tots els 
elements de pedra, amb marjades i edificis com l'antic quarter i les cases de la 
possessió. Si s'aconseguia la protecció seria un lloc adequat per instal⋅lar-hi una escola 
de natura. 
 

El Sr. Grosske (EU)  relaciona les preguntes núm 2 i 3 ja que l'assessoria 
tècnica està lligada amb el fet que la Comissió pugui dur a terme els seus treballs. 
Afirma que planteja aquestes preguntes, no tant per tenir una data concreta, sinó 
perquè consti en acta l'estat d'aquesta qüestió i per manifestar el malestar del seu grup 
pel fet que una comissió d'aquesta importància només s'hagi reunit una vegada i que 
una assessoria tècnica que es podria haver adjudicat ja fa molt de temps s'hagi 
d'adjudicar pel procediment del concurs, cosa que dificulta que la Comissió pugui 
arribar als objectius polítics de trobar una alternativa a la incineració com més aviat 
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millor. Evidentment, continua, quan es va fer el Ple d'octubre es pensava en un 
dictamen que s'elaboraria abans d'acabar el 95. Per això formulen ara les dues 
preguntes i també perquè consti a l'acta la seva preocupació i els compromisos  o les 
respostes que doni l'equip de govern. 
 

Respon el Sr. Antich (PSOE). Informa que avui mateix s'han obert les 
pliques del concurs, que demà s'obriran les pliques econòmiques i també demà mateix 
hi ha prevista una sessió de la Comissió per a la proposta alternativa. De manera que 
al final d'aquesta setmana o al començament de la que ve serà possible tenir una 
proposta definitiva de la mesa de contractació. Pel que fa a la durada del procés, 
informa que l'equip de govern s'ha limitat a seguir les directrius emanades dels serveis 
tècnics i jurídics de la casa. 
 

Intervé la Sra. Thomàs (EU). Explica que la pregunta núm 4 també es 
deriva dels compromisos del pacte de govern que preveuen la constitució del Consell 
Econòmic, Ecològic i Social de Mallorca. Demana si hi ha cap calendari previst. 
 

Respon el Sr. Triay (PSOE). Confirma el compromís de constitució 
d'aquest Consell i també recorda que els compromisos són per complir dins el mandat. 
Encara no se n'ha fixat la data, però la idea és presentar el projecte dins l'any 96. 
 

Intervé el Sr. Verger (PP). Es refereix a les informacions aparegudes als 
mitjans de comunicació en relació a l'aprovació per part de l'Ajuntament de Sóller d'un 
crèdit per un valor de 190 milions. Demana que si s'ha autoritzat facin arribar una 
fotocòpia de l'autorització al seu grup. 
 

La interventora respon que li farà arribar la fotocòpia. 
 

El Sr. Cañellas (PP) recorda que a la Comissió de Medi Ambient de dia 
27 de novembre s'hi va donar compte de l'inici de l'expedient de contractació d'un 
gabinet a què s'ha referit el Sr. Grosske. Demana com és possible que avui ja hi hagi 
les pliques. 
 

Respon el Sr. Antich (PSOE). Fa veure al Sr. Cañellas que no té la 
informació exacta equivocat. En la reunió de la Comissió, explica, es donava compte de 
l'estat de la tramitació i s'hi va informar que el concurs estava en marxa i que el període 
de presentació de pliques estava obert. 
 

El Sr. Cañellas fa notar que la proposta deia "En conseqüència, hem 
redactat un plec de condicions tècniques que pugui servir de base per dur a terme la 
contractació pels mecanismes legals vigents" 
 

La Sra. Salom (PP) informa que s'ha sabut que una sèrie de consellers  
varen anar de viatge. Demana si continua en vigor un acord del Ple, defensat per la 
presidenta actual, que preveia que els consellers que volguessin anar de viatge havien 
de demanar autorització al Ple. 
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La presidenta respon que els serveis jurídics li podran explicar millor, però 

tanmateix pensa que els acords caduquen en acabar el mandat. 
 

La Sra. Salom (PP) recorda que en un dels darrers plenaris va quedar 
damunt la taula la proposta de repartir els 400 milions del superàvit de l'any passat. 
Demana si s'ha pres cap acord en aquest sentit. 
 

El Sr. Pascual (UM) respon que encara no s'han repartit. La sortida es 
donarà en elaborar els pressuposts.  
 
 

I, no havent-hi més assumptes a tractar, el Sr. President, aixeca la sessió 
a les catorze hores 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   

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


