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

 
 
 
 
 

A les onze hores i quinze minuts, es reuneix, en sessió ordinària del Ple 
del Consell Insular de Mallorca, amb els assistents que a continuació es relacionen: 
 
 

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

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

Secretari General: Sr. Bartomeu Tous i Aymar. 
 

Interventora General: Sra. Pilar García Docio. 
 

Els Hbles. Srs. Matas i Flaquer s'absenten de la sala en el punt 4t. de 
despatx extraordinari. 
 

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

1.- Recurs del Sr. Jorge Ferrer i Farrarons 
2.- Moció del PP sobre eliminació de barreres arquitectòniques. 
3.- Moció d'EU referida al nomenament del director del Parc de sa 

Dragonera. 
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4.- Moció d'EU en referida a les representacions teatrals 
5.- Moció d'EU sobre modificació del Decret 37/86 

 
S'aprova per assentiment tractar aquests punts dins el despatx 

extraordinari. 
 
 
  PUNT 1.- APROVACIÓ DE LES ACTES ANTERIORS (18-12-95, 24-01-
96). 
 

S'aproven les dues actes per unanimitat. 
 
 
 

PRESIDÈNCIA. 
 
 
  PUNT 2.- DECRETS A DONAR COMPTE. 
 

Intervé el Sr. Verger (PP). Es refereix al Decret, de data 24-10-95, 
abonament subvenció associacions veïnats de Palma per una setmana d'activitats per 
debatre el futur del ball de bot, total 700.000 pessetes. Considera que és un poc car 
aquest debat. 
 

Respon el Sr. Pons (PSM-NM). Fa notar que la descripció està massa 
resumida i que es tracta de totes les activitats duites a terme per moltes d'associacions, 
durant una setmana. 
 

El Sr. Verger (PP) demana fotocòpies de les factures i el Sr. Pons 
assegura que les hi farà arribar. 
 

El Sr. Verger (PP) es refereix al decret de data 13-11-95 de la subvenció 
per a estudis façana de la Seu, 8 milions en total. Demana de què es tracta i també en 
voldria fotocòpies. 
 

El Sr. Pons (PSM-NM) informa que en total són 12 milions que 
corresponen a un conveni, signat entre la Conselleria de Cultura i el Bisbat, pendent 
d'acabar d'executar per part del Consell com a conseqüència dels traspassos de 
competències. Informa també que aquests estudis permetran procedir a una 
rehabilitació permanent de la Seu. 
 

El Sr. Verger fa notar que es tracta d'una feina molt interessant i que el 
seu grup hi està d'acord, però que la redacció del decret era desafortunada. 
 



 
 

3 

 
 
  PUNT 3.- DECRETS A RATIFICAR. 
 

Es llegeix el següent decret: 
 

"ASSUMPTE: Aquesta Presidència, vista la citació del Jutjat Social núm. 
2 de Palma dictada a les Actuacions promogudes pel Sr. Pedro Garcías Escalas contra 
el Consell Insular de Mallorca en reclamació de quantitat derivada d'accident laboral, 
expedient 35/95 i examinat l'informe de l'Assessoria Jurídica de 21 de desembre de 
1995, resolc, que per raons d'urgència i amb fonament a l'article 34.1.h) de la llei 7/85, 
de 2'abril, que el Consell Insular de Mallorca se personi a les meritades Actuacions. 
Cuidarà la representació i defensa del Consell Insular de Mallorca els lletrats adscrits a 
l'Assessoria Jurídica Srs. Gabriel de Oleza Serra de Gayeta i Carmen de España 
Fortuny, en base a l'article 447.2 de llei Orgànica del Poder Judicial. 
 

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

Es ratifica el Decret per assentiment. 
 
 
 
  PUNT 4.- DONAR COMPTE DELS EXPEDIENTS NÚMEROS 14, 15 I 16 
DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS EN EL PRESSUPOST DE 1.995. 
 

Es donen compte dels següents acords de la comissió de govern: 
 

"PUNT 3.- EXPEDIENT Nº 14 DE MODIFICACIó DE CRèDITS EN EL 
PRESSUPOST DE 1995. 
 

Es dona compte de la següent proposta de Presidència: 
 

"La qui subscriu, Presidenta d'aquest Consell Insular, per decret de dia 
trenta de novembre de mil nou-cents noranta cinq ordenà l'incoació d'un expedient de 
modificació de crèdits en el pressupost de despeses de l'exercici de 1995 per 
generació de crèdits, i vists els antecedents que figuran a l'expedient, en justificació de 
l'expedient núm. 14 de modificació de crèdits en el pressupost de 1995 per 
generació de crédits, (GEN-4/95) exposa la següent 
 

       MEMòRIA 
 

Aplicant els articles 162 de la Llei 39/1988 de 28 de desembre, reguladora 
de les Hisendes Locals, 43, 44 i 45 del R.D. 500/1990, de 20 d'abril y Base 8 de les 
d'execució del Pressupost General per a l'exercici de 1994, es procedeix a 
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confeccionar el present expedient de generació de crèdits en el Pressupost de 
Despeses de l'exercici 1995, per existir els compromisos ferms  d'aportació, drets 
reconeguts o drets reconeguts i recaptats prevists als articles esmentats, i que figuren  
a l'expedient. 
 

Per tot això, es proposa a la Comissió de Govern la següent: 
          PROPOSTA DE GENERACIONS DE CRèDITS 

 
Aprovar l'expedient núm. 14 de modificació de crèdits en el Pressupost de 

Despeses de 1995 per generació de crèdits (GEN-4/95) d'acord amb el següent detall: 
                     
 
A) AUGMENT DESPESES  

 
Partida    Denominació     Import 
                                       
40.32300.48010 Atenc.benèf-assistencials:Salari social 55.000.000 
                       
                      TOTAL AUGMENT DESPESES .....     55.000.000   
 
B) AUGMENT PREVISIONS INGRESSOS 
 
* (COMPROMISOS FERMS D'APORTACIó) 
 
Partida    Denominació    Import 
 
99.45016 Aportació CAIB Suport transitori comunitari  55.000.000   
         TOTAL COMPROMISOS FERMS D'APORTACIó .....    55.000.000 
                                                   
 TOTAL AUGMENTS PREVISIONS INGRESSOS .......          55.000.000 
            

Per la qual cosa queda anivellat el Pressupost." 
 

S'aprova la proposta per assentiment." 
 
 
 

"PUNT 4.- EXPEDIENT NÚM. 15 DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS EN EL 
PRESSUPOST DE 1.995. 
 

Es dona compte de la següent proposta Presidència: 
 
" La qui subscriu, Presidenta d'aquest Consell Insular, en justificació de 

l'expedient núm. 15 de modificació de crèdits en el pressupost de 1995 per incorporació 
de romanents (ROM-4/95) a proposta dels responsables dels serveis afectats, exposa 
la següent 
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       MEMòRIA 

 
Aplicant els articles 163 de la Llei 39/1988 de 28 de desembre, reguladora 

de les Hisendes Locals, 47 i 48 del R.D. 500/1990, de 20 d'abril y Base 9 de les 
d'execució del Pressupost General per a l'exercici de 1995, es procedeix a 
confeccionar el present expedient d'incorporació de romanents de crèdit en el 
Pressupost de Despeses de l'exercici 1995, que correspon a crèdits de l'exercici 1994, 
en els quals queda justificada l'existència de suficients recursos financers. Per tot això, 
es proposa a la Comissió de Govern la següent: 
 
     PROPOSTA D'INCORPORACIó DE ROMANENTS 
 

Aprovar l'expedient núm 15 de modificació de crèdits en el pressupost de 
despeses de 1995 per incorporació de crèdits (ROM-4/95), corresponents a romanents 
que s'ajusten al que disposen els articles 136 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre , i 
47 i 48 del RD 500/1990, de 20 d'abril, quedant les noves partides pressupostàries de 
la següent forma: 
 
        AUGMENT DE DESPESES (PARTIDES amb FINANÇAMENT AFECTAT) 
 
Partida    Denominació      Import 
 
50.51800.76290 Aport.a Ajuntam.Pla d'obres i Sveis. 6.139.223 
                                       
                          TOTAL AUGMENTS DESPESES   6.139.223 
 
                         
AUGMENT EN INGRESSOS 
 
99.87002        Romanent de tresoreria p/incor- 
                poració de crèdits                  6.139.223 
 
                          TOTAL AUGMENTS INGRESSOS  6.139.223 
 
 

Per la qual cosa queda anivellat el Pressupost." 
 

S'aprova la proposta per assentiment." 
  
 
        "PUNT 2.- EXPEDIENT NúM. 16 DE MODIFICACIó DE CRèDITS EN EL 
PRESSUPOST DE 1995. 
 

Es dona compte de la següent proposta de Presidència: 
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" La qui subscriu, Presidenta d'aquest Consell Insular, per Decret de dia 
divuit de desembre de mil nou-cents noranta cinq, ordenà l'incoació d'un expedient de 
modificació de crèdits en el pressupost de despeses de 1995 , a proposta dels 
responsables del serveis afectats, i, tot en justificació de l'expedient núm. 16 de 
modificació de crèdits al pressupost de l'exercici de 1995 per tranferències (TR-4/95), 
exposa la següent  

 
MEMòRIA 

 
Aplicant els articles 160 i 161 de la Llei 39/1988 de 28 de desembre, 

reguladora de les Hisendes Locals, 40, 41 i 42 del R.D. 500/1990, de 20 d'abril y Base 
7 de les d'execució del Pressupost General per a l'exercici de 1995, es procedeix a 
confeccionar el present expedient de modificació de crèdits per transferències entre 
partides pressupostàries amb diferent vinculació jurídica incloses a un mateix grup de 
funció, o corresponents a crèdits de personal inclosos a diferents grups de funció. Per 
tot això, es proposa a la Comissió de Govern la següent 
  

          PROPOSTA D'ACORD    
 

Aprovar l'expedient núm.16 de modificació de crèdits al Pressupost de 
1995 per transferències (TR-4/95) entre partides pressupostàries amb diferent 
vinculació juridica que afecten a un mateix grup de funció, o a crèdits de personal 
inclosos a diferents grups de funció, d'acord amb el següent detall: 
 
A) RELACIó D'AUGMENTS DE CRèDITS P/TRANFERèNCIES: 
-------------------------------------------------------------- Codi    Concepte 
        Import 
-------------------------------------------------------------- 
00.46100.11000 Personal eventual gabinet Premsa         500.000'- 
10.12130.12000 Retr.bàsiques Svs.Tècnics              2.500.000'- 
10.12140.20600 Lloguer equip informàtic Svei.Informàt.   55.000'- 
 
 
 
-------------------------------------------------------------- Codi    Concepte 
        Import 
-------------------------------------------------------------- 
10.22300.15100 Gratificacions Serpreisal              7.000.000'- 
30.45210.62301 Equipament mèdic S.P.M.Esport Escolar  2.044.720'- 
40.31300.13001 Altres retr.laborals Llar Ancians     25.500.000'- 
40.31300.22699 Altres despeses Llar dels Ancians      1.392.384'- 
40.31330.14100 Altre pers.Svs.transf.d'Acc.Social    19.000.000'- 
40.32300.16000 Seguretat social A.Social              5.500.000'- 
40.32300.22200 Telèfon  Svs.Acció Social              8.000.000'- 
40.45240.22602 Publicitat i propag.Comissió Esports  14.000.000'-  60.32200.21200 
Conservació d'immobles Fodesma           700.000'- 
70.01200.91100 Amortització prèstec BCL             100.000.000'-  70.61110.12000 
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Retr.bàsiques Tresoreria               3.500.000'- 
70.72100 12000 Retr.bàsiques Sveis.I.T.V.             1.000.000'- 
               
           TOTAL AUGMENTS P/TRANFERèNCIES.........  190.692.104'-      
 B) RELACIó DE BAIXES P/TRANSFERèNCIES: 
----------------------------------------------------------------- 

Codi        Concepte     Import 
----------------------------------------------------------------- 
10.12120.16200 Formació personal Svs.Generals         5.000.000'- 
10.12140.22706 Contrac.treballs tècn.Svei.Informàtica    55.000'- 
20.45100.12000.Retr.bàsiques funcionaris Cultura      6.000.000'- 
30.45210.22604 Publicacions S.P.M. Esport Escolar     2.044.720'- 
30.45200.13000 Retr.bàsiques laborals Pol.S.Fernando  1.000.000'- 
30.45200.13100 Lab.event.Polisportiu San Fernando     2.000.000'- 
30.45200.16000 Seguretat Social Polisp.San Fernando   1.000.000'- 
30.45240.12000 Retr.bàsiques funcionaris Com.Esports  2.000.000'- 
30.45240.15000 Productivitat Comissió d'Esports       2.000.000'- 
40.31300.62300 Maquinària i instal.lacions Llar Anc.  1.392.384'- 
60.31410.16006 Assit.mèdic-farmac.funcionaris        46.000.000'- 
60.32200.22001 Premsa,llibres i altres Fodesma          350.000'- 
60.32200.22100 Energia elèctrica                        350.000'-60.32200.14100 Altre 
pers.subst.cursos form.Fodesma  21.500.000'- 
70.01200.31000 Interessos prèstecs                  100.000.000'- 
 

  TOTAL BAIXES P/TRANSFERèNCIES           190.692.104'-               
 
 

Per la qual cosa queda anivellat el Pressupost." 
 

S'aprova la proposta per assentiment." 
 

El Ple en resta assabentat. 
 
 
 
  PUNT 5.- PROPOSTA FORMALITZACIÓ CONVENIS DE 
COL.LABORACIÓ ENTRE EL GOVERN DE LA CAIB I EL CIM. 
 

Es dóna compte de la següent proposta de presidència: 
 

"La disposició transitòria quarta de la Llei 8/1995, de 30 de març, 
d'atribució de competències als Consells Insulars en matèria d'activitats classificades i 
parcs aquàtics, en la seva disposició transitòria quarta preveu la formalització de 
convenis de col.laboració entre les distintes Conselleries del Govern de la Comunitat 
Autònoma i els Consells Insulars en tant aquests últims no disposin de mitjans tècnics i 
humans per l'exercici de les funcions atribuïdes. 
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En conseqüència es proposa s'adopti el següent 

 
 

A C O R D 
 
 

Autoritzar a la Presidència per a realitzar les gestions oportunes en ordre 
a la formalització dels corresponents convenis de col.laboració entre les distintes 
Conselleries del Govern de la Comunitat Autònoma i el C.I.M., d'acord en la disposició 
transitòria quarta de la llei 8/1995, de 30 de març, d'atribució de competències als 
Consells Insulars en matèria d'activitats classificades i parcs aquàtics, reguladora del 
procediment i de les infaccions i les sancions." 
 
 

S'aprova la proposta per unanimitat. 
 
 
  PUNT 6.- PROPOSTES GRUPS POLÍTICS PER FORMAR PART DE LA 
COMISSIÓ INSULAR D'ACTIVITATS CLASSIFICADES DE MALLORCA. 
 

Per part de la Presidència es posa a la consideració dels reunits les 
propostes presentades pels grups polítics a l'efecte del que determini l'art. 5 del 
Reglament d'organització i funcionament de la Comissió Insular d'Activitats 
Calssificades de Mallorca. 
 

Es tracta de designar dos Consellers del CIM per formar part de la 
Comissió Insular d'Activitats Calssificades de Mallorca. 
 

Se sotmet a votació el nomenament del Sr. Andreu Crespí Plaza i 
s'aprova per desset vots a favor (PSOE, PSM-NM, UM, EU) i setze abstencions (PP). 
 

Se sotmet a votació el nomenament del Sr. José Ramon Orta Rotger i 
s'aprova per devuit vots a favor (PP, UM) i quinze abstencions (PSOE, PSM-NM, UM). 
 
 
  PUNT 7.- MOCIÓ DE LA PRESIDÈNCIA REFERENT AL NOU 
PROJECTE DE LES OBRES DE LA CARRETERA DEIÀ A SOLLER. 
 

Es dóna compte de la següent moció: 
 

"Exposició de motius: 
 

El paisatge costaner de la serra de tramuntana constitueix un patromoni 
natural i cultural de primer ordre. tant per la seva flora i fauna úniques, com pel seu 
paisatge grandiòs com pels nombrosos elements arquitectònics que s'hi troben, la 
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Serra és sens dubte l'espai natural més important de les Illes Balears. 
 

Prova d'això és la declaració de paratge pintoresc (ara Bé d'Interès Cultural) que 
des de 1972 gaudeix de la Serra, protegida per tant per la Llei del Patrimoni Històric. 
Igualment la zona té la classificació de Areaa Natural d'Especial Interès per la Llei del 
Parlament balear, i com a mínim una part de la Serra ha d'esser declarada parc o 
reserva natural tal com assenyala la Disposició Adicional tercera de la Llei 1/1991 
d'Espais Naturals. 
 

A pesar d'això, des de 1986 se tramita un projecte de reforma de la carretera de 
Deià i Sóller que suposa un canvi substancial del traçat actual i unes modificacions 
importantíssimes de l'entorn paisatgístic de la carretera. 
 

L'any 1992 el Servei de carreteres del Govern Balear aprovar per via d'urgència i 
de forma definitiva el projecte de "condicionament" de la carretera de Sóller a Deià. 
 

A principis de 1994 s'inicià la reforma de la carretera de Deià a Sóller, la qual 
cosa ha posat de manifest l'elevat impacte de les obres, tant pel que fa al paisatge com 
als elements arquitectònics tradicionals d'un dels racons més grandiosos de Mallorca. 
Aquest impacte es concreta en marges esbucats. oliveres arrabassades, desmunts de 
proporcions gegantines, etc. 
 

Per evitar nous impactes, es proposa la següent moció. 
 

El Consell Insular de Mallorca insta al Govern Balear a: 
 

-La inmediata suspensió de les obres de reforma de la  carretera de Deià a 
Sóller . 
  

-La redacció d'un nou projecte d'adequació de la carretera,  amb la 
corresponent informació pública, respectuòs amb  l'entorn. 
 

-L'adequació provisional del tram d'obra inicada a fi de  garantir la seguretat 
del tràfic." 
 
 

Presenta la moció el Sr. Alorda (PSM). Recorda el gran valor paisatgístic 
de la serra de Tramuntana i els possibles efectes negatius que poden representar les 
obres d'aquesta carretera i també el debat públic que ha provocat, a causa del canvi 
del traçat actual i les modificacions  de l'entorn paisatgístic que impliquen, com també 
la incidència en elements etnogràfics i arquitectònics de gran valor. En aquest sentit es 
refereix al llibre que ha publicat ARCA on es poden veure els efectes d'aquestes obres.  
 

Considera que és important que el Consell es pronunciï per limitar tant 
com sigui possible els efectes negatius que acaba d'exposar, tenint en compte que no 
es tracta de fer cap via ràpida, sinó de falicitar l'espectacle d'un viatge per dins aquesta 
meravella de l'illa. 
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Per totes aquestes consideracions, la moció proposa que es redacti un 

projecte nou i basat en un estudi del patrimoni, que se sotmeti a nova informació 
pública i, per altra banda, l'adequació provisional del tram d'obra ja iniciada. 
 

Intervé el Sr. Grosske (EU). Es mostra d'acord amb l'esperit i amb la part 
dispositiva de la moció. Fa notar que en aquest sentit la moció coincideix amb les 
propostes de la Plataforma de Defensa. Fa notar però, que hi manca una de les 
propostes d'aquesta Plataforma i que és la suspensió de les obres, ja que pareix que 
no té gaire sentit plantejar un projecte nou i a la vegada continuar unes obres que tal 
volta s'haurien de rectificar en funció del nou projecte. Igualment considera que no té 
sentit el punt referit a l'adequació del tram en obres si no és en funció de la suspensió. 
 

Anuncia el vot a favor, però demana la incorporació d'un punt que demani 
al Govern la suspensió de les obres que ara es fan. 
 

El Sr. González Ortea (PP) anuncia el vot en contra del seu grup. 
 

Explica que el projecte es va redactar amb criteris similars als d'altres 
projectes que afecten carreteres d'aquella zona. No es tracta de cap carretera ràpida, 
ja que en alguns casos té radis de només 18 metres que impedeixen anar a més de 30 
km/h.  Un dels criteris, informa, és aconseguir 7 m d'amplada, per tal que s'hi puguin 
creuar còmodament dos vehicles i superar així una carretera del segle XIX pensada per 
a carros o per anar a peu. 
 

 
S'hi eliminen, continua, a més els revolts de desenvolupament escàs, de 

pas molt incòmode, cosa que requereix fer alguns desmunts. Per altra banda, els 
marges s'han de fer de formigó amb pedra vista, la qualitat d'aquest revestiment es pot 
discutir, però no el fet que es facin de formigó, perquè les càrregues que els murs han 
de suportar no són compatibles amb marges fets en sec. 
 

S'oposa a considerar que s'hagin arrabassat massa arbres. Només 
s'arrabassen els imprescindibles i aquests es tornen resembrar. És evident, assegura, 
que si s'ha d'eixamplar la carretera, s'han de llevar alguns arbres. També assegura que 
els marges de qualitat, ben conservats i amb pedres ben ajustades, es conserven en 
un percentatge altíssim. 
 

Demana que aquesta qüestió es plantegi amb objectivitat  i a partir de 
l'observació de les obres que es fan. Només a partir d'aquesta realitat, pensa, es pot 
arribar o no a la conclusió que s'hagi de canviar qualque cosa. 
 

Pensa que si tots els grups estan d'acord en la necessitat  d'assegurar 
que a la carretera s'hi puguin creuar còmodament dos vehicles, també arribaran a la 
conclusió que s'hi han de fer unes modificacions imprescindibles. A partir d'aquí se'n 
poden discutir els detalls. 
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Conclou la intervenció demanant als grups que presenten la moció que 
exposin clarament els criteris que han de servir per fer aquestes obres. 
 

Intervé el Sr. Triay (PSOE). Recorda que la història d'aquestes obres es 
remunta a la moció que va aprovar el Parlament, motivada pel primer projecte que 
preveia uns viaductes. Això va provocar l'elaboració d'un altre projecte que el Govern 
mateix es va comprometre a modificar sobre la marxa, segons els criteris d'una 
comissió de seguiment.  
 

Recorda també la baixa temerària de la constructora. Les obres que va 
iniciar aquesta empresa varen esser de qualitat deplorable. Va incomplir els terminis i el 
Govern va acceptar la rescissió del contracte i va exculpar-la de tota responsabilitat. El 
resultat era una obra de 10 Km, amb només 2,5 km on s'havia començat la feina. I 
sobre aquests 2,5 km es varen adjudicar les obres que ara són objecte de la moció. 
 

La moció, continua, demana que, per als 7'5 km no començats, es redacti 
un projecte nou amb una concepció més respectuosa i amb un manteniment al màxim 
del traçat existent. Es demana que la qualitat dels marges sigui equivalent a l'original, 
òbviament amb murs de formigó revestits de pedra, amb el màxim respecte a totes les 
estructures i que l'obra començada, en relació a la qual no es demana la paralització 
d'acord amb la plataforma cívica, es faci amb el màxim bon gust i amb un 
assessorament fiable. Vol que quedi clar que la carretera serveix el paisatge i que, per 
tant, no pot contribuir a la seva destrucció.     
 

Exposa també la possibilitat de prendre mesures complementàries, com 
ara que segons quins vehicles no puguin circular per aquesta carretera, ja que el 
manteniment del paisatge és prioritari, i hi han de prevaler també els criteris de 
preservació sobre el econòmics de les excursions, en la línia de cercar un turisme de 
qualitat. 
 

Torna intervenir el Sr. Grosske (EU). Insisteix a demanar la suspensió de 
els obres començades i afirma que la Plataforma no està d'acord a no demanar-les 
encara que el Sr. Triay ho hagi afirmat. Demana votació separada a la seva proposta 
de suspensió de les obres. 
 

Torna intervenir el Sr. Alorda (PSM). Insisteix en la necessitat d'un 
projecte nou, a partir d'allò que demana la moció, i a partir d'un dictamen de la 
Comissió de Patrimoni. 
 

Es refereix a la intervenció del Sr. González i fa veure que parteix de la 
base que els vehicles han de condicionar les característiques de la carretera, quan 
pensa que ha d'esser precisament la carretera la que ha de condicionar quins vehicles 
hi puguin passar amb l'objectiu de preservar uns paisatges i uns elements constructius 
únics. Tampoc no es pot posar en primer lloc l'economia del projecte. Es tracta d'un 
cas particular, afirma, i s'ha de partir de la base que són unes obres cares i, per tant, no 
es poden adjudicar a una empresa amb un projecte ja baix si es volen recuperar o 
reconstruir tots els elements utilitzant la mateixa tècnica com ja va dir la Comissió de 
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Patrimoni. 
 

Anuncia que tot i que el PSM està d'acord amb la moció, si s'hi incorpora 
la proposta d'EU de suspensió, el seu grup hi votarà a favor. 
 

Torna intervenir el Sr. González (PP). Recorda que ell ha demanat criteris 
i de les intervencions no se'n desprèn cap. Es refereix als marges i assegura que no es 
pot exigir que els nous siguin de la mateixa qualitat perquè les originals són de qualitat 
molt diversa, sí que se'n pot cercar una bona adequació a les necessitats i aconseguir 
una qualitat raonable. Allò que sí es fa és que les obres quedin integrades dins el 
paisatge, no igual que la carretera actual, però si com altres carreteres de la Serra, que 
no han provocat gens d'oposició. 
 

No es pot dir adduir, continua, que el Govern hagi dit que es farien 
modificacions. En qualsevol projecte de carretera, assegura, sempre es modifiquem els 
detalls, de manera que l'obra final no coincideix exactament amb el projecte inicial. 
Insisteix a dir que en veure el resultat dels 2'5 Km inicials es podrà veure si és 
necessari modificar el projecte referit als altres 7'5. 
 

Considera que l'aspecte de les limitacions ultrapassa el contingut de la 
moció d'avui. Lògicament, a partir de les limitacions decidides es poden modificar els 
criteris del projecte, un projecte que s'ha redactat suposant un trànsit normal i actual. 
 

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

Se sotmet a votació la proposta de suspensió de les obres, presentada in 
voce per EU i es rebutja per set vots a favor (PSM-NM, EU) i vint-i-sis en contra (PP, 
PSOE i U.M.). 
   
 
  PUNT 8.- PROPOSTA NOMENAMENTS EN RELACIÓ AL PARC 
NATURAL DE SA DRAGONERA. 
 

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

"Assumpte: En relació al decret 7/1995 de 26 de gener, pel qual es 
declara parc natural Sa Dragonera, El Consell Insular de Mallorca proposa els 
nomenaments corresponents a la Presidència de la Junta Rectora, la representació del 
CIM a l'esmentada Junta i la dessignació dels membres del Consell que han de 
constituir la Comissió Bilateral i Paritària. 
 
 

INFORME: Atès el Decret 7/1995 de 26 de gener pel qual es declara Parc 
Natural SA DRAGONERA, publicat en el BOCAIB núm 18 de data 11.02.1995, i d'acord 
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amb el que preveuen els articles 7 i 8 del mateix, la Comissió de Medi Ambient i 
Ordenació del Territori de data 1 de febrer de 1996, eleva al Ple del Consell Insular de 
Mallorca, la següent proposta d' 
 
 
 A C O R D 

1. Nomenar President de la Junta Rectora del Parc Sa Dragonera el Sr. 
Francesc Moll i Marquès, d'acord amb l'article 7è del Decret 7/1995 de 26 de gener, 
publicat en el BOCAIB núm 18 (11.02.95), que preveu el nomenament pel Ple del 
Consell Insular de Mallorca del President de la Junta Rectora del Parc. 
 

2. Nomenar representatns del Consell Insular de Mallorca a la Junta Rectora del 
Parc els Srs.: Francesc Lillo Colomar, Jesús Jurado Gallardo, Mercè Amer Riera, 
Guillem Vidal Bibiloni i un representant del Grup UM, d'acord amb l'article 7è. del 
Decret de referència que preveu el nomenament de cinc representants del Consell a la 
Junta Rectora. 
 

3. Dessignar els Srs. Francesc Antich Oliver i Antoni Alorda Villarrubies, 
membres de la Comissió Bilateral i Paritària que han de constituir l'autoritat de la gestió 
del Parc." 
   
 

Intervé el Sr. Antich (PSOE), proposa que en comptes del Sr. Antoni 
Alorda (PSM) figuri la Sra. Catalina Bover (PSM)com a representat del Consell en la 
Comissió Paritària. 
 

Informa que la proposta respon a la necessitat de fer els nomenaments 
d'acord amb el Decret de declaració de l'espai natural de sa Dragonera. En primer lloc 
hi ha el del president de la Junta Rectora a favor del Sr. Francesc Moll, persona que ha 
estat molt relacionada amb sa Dragonera ja des del moviment ecologista que va 
treballar per aturar el pla parcial. Afirma que és una persona prou preparada i dialogant 
per poder assumir el càrrec. El representants del Consell, són els que cada grup ha 
presentat  i que, juntament amb els de la Comissió Bilateral, permetran que es 
desencalli una qüestió important, a pesar que encara es negocia per poder presentar 
una proposta de conveni i fer la designació del director del parc. 
 

El Sr. Verger (PP). Anuncia el vot a favor dels punts dos i tres, ja que són 
punts pactats. 
 

Pensen que hi ha persones més significatives, que podrien ocupar el 
càrrec per al qual es proposa el Sr. Francesc Moll, com ara el Sr. Baltasar Porcel. No 
es tracta però de votar en contra d'una persona i, per això, demanen la votació 
separada.    
 

Se sotmet a votació el punt 1 i s'aprova per desset vots a favor (PSOE, 
PSM-NM, UM, EU) i setze abstencions (PP). 
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Se sotmeten a votació els punts 2 i 3 i s'aproven per unanimitat. 
 
 
 

COOPERACIÓ MUNICIPAL, FOMENT I OCUPACIÓ 
 
  PUNT 9.- APROVACIÓ DEFINITIVA DE LA DISSOLUCIÓ DE 
L'AGRUPACIÓDELS AJUNTAMENTS DE PETRA I ARIANY PER AL SOSTENIMENT 
DEL LLOC DE TREBALL DE SECRETARIA. 
 

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

" PROPOSTA D'ACORD 
 
 

Vist l'expedient tramitat a iniciativa dels Ajuntaments de Petra i Ariany per 
a la dissolució de l'Agrupació que formen per al sosteniment en comú del lloc de treball 
de Secretaria, i, vist també, l'informe favorable de data 10 de gener de 1996 del Servei 
d'Assistència als municipis, el President de la Comissió de Cooperació Municipal, 
Foment i Ocupació fa la següent proposta d' 
 
 
 A C O R D 
 
 
 

1r. Aprovar definitivament la dissolució de l'Agrupació que formen els 
Ajuntaments de Petra i Ariany per al sosteniment en comú del lloc de treball de 
Secretaria. 
 

2n. Comunicar el present acord al Ministeri per a les Administracions 
Públiques, a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, al Col×legi de Secretaris, 
Interventors i Tresorers d'Administració Local i als Ajuntaments esmentats." 
 

El Sr. Alorda (PSM-NM) Informa que la proposta compta amb l'acord 
unànime dels dos ajuntaments i que només requereix el vist-i-plau del Consell. 
 

S'aprova la proposta per assentiment. 
 
 
      PUNT 10.- SOL.LICITUD DE L'AJUNTAMENT DE BUGER DE CANVI 
DE DESTINACIO D'UNA OBRA INCLOSA EN EL PLA D'OBRES I SERVEIS DE 1990. 
 

Es dona compte de la següent proposta de la Comissió de Cooperació 
Municipal, Foment i Ocupació: 
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"L'Ajuntament de Buger ha sol.licitat a n'aquest Consell Insular un canvi 
de destinació de l'obra del Pla d'Obres i Serveis de 1990, anomenada "Construcció 
d'una impulsió, alimentació electrica al nou pou, aixi com evacuació de pluvials"(obra nº 
82) amb un pressupost de 28.489.918 pessetes, l'esmentada obra té una subvenció de 
21.367.438 pessetes, per poder destinar l'esmentada subvenció a realitzar l'obra 
"Canalització d'aigües pluvials i embelliment de la Plaça Constitució", amb un 
pressupost de 28.489.918 pessetes, per tot això la Comissió de Cooperació Municipal, 
Foment i Ocupació eleva al Ple la següent proposta d' 
 
                            A C O R D 
 
      1r.- Aprovar el canvi de destinació sol.licitat per l'Ajuntament de Buger de la 
subvenció concedida en el Pla d'Obres i Serveis de 1990, per l'obra "Construcció d'una 
impulsió, alimentació electrica al nou pou, aixi com evacuació de pluvials"(obra nº 82), 
amb un pressupost de 28.489.918 pessetes i una subvenció del CIM de 21.367.438 
pessetes, per poder destinar l'esmentada subvenció a realitzar l'obra "Canalització 
d'aigües pluvials i embelliment de la Plaça Constitució" amb un pressupost de 
28.489.918 pessetes, una aportació del CIM de 21.367.438 pessetes, i una aportació 
de l'Ajuntament de 7.122.480 pessetes. 
 
     2n.- Comunicar aquest acord a l'Ajuntament de Buger, fent constar que l'esmentada 
obra ha d'estar adjudicada abans de dia 30 de maig de 1996 i finalitzada abans de dia 
31 de desembre de 1996." 
 
 

Intervé el Sr. Alorda (PSM-NM). Informa que la proposta pretén trobar la 
solució per als plans d'obres i serveis anteriors al 95 en el sentit  d'arxivar-los 
definitivament. L'única obra pendent de contractació era aquesta que per diversos 
motius quedava pendent  ja que havien inclòs les obres assignades dins altres plans. El 
criteri de la Comissió, informa, és que sigui el darrer canvi de destinació, i ara es pugui 
adjudicar, contractar i, per tant, concloure. 
 

S'aprova la proposta per assentiment.                                                   
 
 
 PUNT 11.- PROPOSTA D'ADHESIO A LA CARTA DE LES CIUTATS 
EUROPEES PER AL DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE, DITA "CARTA 
D'AALBORG" I A L'AGENDA 21 LOCAL. 
 

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

"El 1992 els treballs de la Conferència de les Nacions Unides sobre el 
Medio Ambient i el Desenvolupament, organitzada a Rio de Janeiro, varen menar a la 
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creació del programa AGENDA 21. La filosofía que sustenta aquest programa mundial 
en favor del desenvolupament sostenible i que engloba els problemes econòmics, 
socials i culturals, a més de la protecció del medi ambient, és doble: d'una part, 
promoure la participació dels ciutadans a nivell local i, de l'altra, atribuirlos una parcel.la 
de poder i de decisió. Per tant, el capítol 28 del projecte AGENDA 21 anima les 
comunitats locals a crear la seva pròpia estructura, la seva pròpia AGENDA 21 local.  
 
     La primera conferència europea sobre el desenvolupament sostenible de les ciutats 
va tenir lloc el mes de maig de 1994 a Aalborg, Dinamarca. En aquesta ocasió, vuitanta 
autoritats locals europees varen signar la Carta de les Ciutats Europees per al 
Desenvolupament Sostenible(anomenada Carta d'Aalborg). Aquesta Crta contenia els 
principis bàsics per a la posada en marxa de la Campanya de les Ciutats Europees 
Sostenibles, la qual té per objecte animar i ajudar les ciutats a aconseguir l'objectiu del 
desenvolupament sostenible propi. La Campanya ofereix als seus membres una 
tribuna per a debatre i exposar les seves idees. Es pot adherir a la Carta d'Aalborg 
qualsevol ciutat o organisme local europeu i no es requereix cap participació 
econòmica. A l'hora actual, més de 130 poders locals que representen 27 països 
europeus s'han adherit a la dita Carta.  
 
     Aquesta participació activa es pot materialitzar de diverses formes: acceptar un 
paper de primer pla en l'organització de conferències o de grups de treball, o participar 
en aquestes manifestacions; escriure o publicar les obres incloses dins el quadre 
d'objetius de la Campanya o participar en les experiències. 
 
     Aquesta Carta té tres parts:  
 
     Part I:          Declaració de consens: Les ciutats europees                       cap a un 
desenvolupament sostenible. 
     Part II:         Campanya de ciutats eropees sostenibles. 
     Part III:        Participació de les iniciatives locals del                       Programa 21: 
plans d'acció local en favor                       d'un desenvolupament sostenible. 
 
     Aquesta Campanya ha estat creada per ajudar a les necessitats dels organismes 
locals. Hi és pot demanar i obtenir informació sobre l'AGENDA 21 local i compartir les 
experiències dels responsables d'altres comunitats. Es distribuirà també un Bul.letí 
Informatiu amb les darreres consecucions i amb els anuncis de les manifestacions més 
pròximes. 
 
     La Campanya de les Ciutats Europees per al Desenvolupament Sostenible està 
dirigida  a augmentar el nombre dels organismes que li donen suport. És per això que 
els organitzadors varen enviar la documentació informativa, més un questionari i un 
formulari de participaticó( que s'adjunta a aquesta proposta) demanant que el Consell 
Insular de Mallorca, com a organisme local, afegeixi la seva signatura a la dels altres 
organismes que ja s'hi han adherit. A aquest efecte, s'ha d'omplir i signar el formulari 
de participació d'ajuntaments i autoritats locals, també adjunt. Per tot això la Comissió 
de Cooperació Municipal, Foment i Ocupació eleva al Ple la següent proposta d' 
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                     A C O R D  
     1.- Que el Consell Insular de Mallorca s'adhereix a la Carta de les ciutats Europees 
per al Desenvolupament Sostenible, anomenada "Carta d'Aalbort" que compta amb els 
principis bàsics  per a la posada en funcionament de la Campanya de les Ciutats 
Europees Per al Desenvolupament Sostenible, que té per objecte animar i ajudar als 
organismes locals perquè puguin aconseguir l'objectiu del seu desenvolupament 
sostenible. 
 
     2.- Que es realitzin els tràmits oportuns per formalitzar l'esmentada adhesió."  
 
 

Presenta la proposta el Sr. Alorda (PSM-NM). Informa que la Carta 
d'Aalborg va sorgir d'una reunió de poders locals de la Unió Europea que es proposa 
posar en comú les experiències i prendre mesures orientades a aconseguir un 
desenvolupament sostenible. Es tracta que el Consell s'hi adhereixi. Això permetria 
tenir més informació sobre les activitats d'altres institucions locals i, en matèria de medi 
ambient, s'hi podrien fer aportacions positives. 
 

El Sr. Triay (PSOE) explica que l'adhesió del CIM a aquesta carta 
significa l'aplicació a nivell europeu i local d'allò que la cimera de Rio de Janeiro de 
1992 va establir com a desenvolupament sostenible. Per tant, la proposta va més enllà 
d'una adscripció passiva a un document, exigeix un compromís d'actuació en la 
mateixa línia i implica un compromís, com ara que per al 96 s'hauran d'haver duit a 
terme processos de consulta amb les poblacions i haver també aconseguit un consens 
per a un programa 21 local. 
 

El CIM, afirma, pot fer ara una passa important en aquest camí, 
assumint el compromís d'un projecte que implica tota la població. 
 

El Sr. Verger (PP) recorda l'adhesió del seu grup, per la 
importància de la proposta. Fa notar que allò que serà important, però, no serà 
l'adhesió sinó la documentació posterior i el programa 21 local. El vot afirmatiu implica 
el desig de col×laborar en el desenvolupament sostenible. 
 
 

S'aprova la proposta per assentiment. 
 
 
 PUNT 12.- CONCESSIÓ DEL SERVEI D'INSPECCIÓ TÈCNICA DE 
VEHICLES A L'ILLA DE MALLORCA. 
 

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

"El Tribunal Suprem, en Sentència de data 24 de gener de 1995, dictada 
en el recurs contenciós-administratiu 406/1987, va anul×lar la Resolució del Consell de 



 
 

18 

Govern de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears relativa a l'adjudicació en data 
12 de febrer de 1987 de la concessió administrativa, a favor d'ITEMA, S.A., per a 
l'explotació del servei d'inspecció tècnica de vehicles de l'illa de Mallorca.  
 

La Comissió de Govern del Consell Insular de Mallorca, en sessió de data 
25 de setembre de 1995, acordà sol×licitar informes jurídics al Sr. Avel×lí Blasco 
Estévez i al Sr. Francesc Lliset respecte a l'execució de l'esmentada Sentència. 
 

Vists els dos informes interessats, tenint en compte que la competència 
en aquest assumpte correspon al Consell Insular de Mallorca, per raó de la successió 
administrativa operada per la transferència de la CAIB, i per tal de dur a execució 
l'esmentada Sentència, i, per tant, de continuar la tramitació del procediment per a 
l'adjudicació de l'esmentada concessió, la Comissió de Cooperació Municipal, Foment i 
Ocupació en la sessió de dia 31 de gener de 1996 eleva al Ple la següent proposta d' 
 
 
 A C O R D 
 
 

1) AJUSTAR, d'acord amb les modificacions que s'especifiquen a 
continuació, el Plec de clàusules administratives particulars del concurs per a la 
concessió del servei d'Inspecció Tècnica de Vehicles de Mallorca, aprovat pel Govern 
de la Comunitat Autònoma Balear, en data 27 d'octubre de 1986, en consideració a 
l'alteració de les circumstàncies produïdes en el temps transcorregut des d'aleshores, i 
en consideració al termini i conversió de l'obligació d'adquisició de terrenys i muntatge 
d'instal×lacions de l'adjudicatari, i també, si escau, assumpció del personal de 
l'empresa l'adjudicació de la qual ha estat anul×lada per la Sentència que s'executa. 
 

2) REQUERIR les empreses licitadores del concurs, exceptuant la que 
resultà adjudicatària, perquè, en el termini de 26 dies naturals, comptadors des de la 
notificació d'aquest acord, manifestin expressament la seva voluntat de mantenir la 
seva participació en el concurs, i també la seva conformitat amb les modificacions del 
Plec de clàusules administratives particulars que, per alteració de les circumstàncies 
del temps de la convocatòria, s'aproven en aquesta mateixa sessió. 
 

3) PROSSEGUIR el procediment del concurs, una vegada transcorregut 
el termini a què es refereix el punt anterior, passant les proposicions presentades al 
seu dia i la seva ratificació actual pels licitadors, amb l'acceptació de les modificacions 
operades en el Plec de clàusules administratives, a la Mesa de contractació per tal que 
aquesta formuli la proposta d'adjudicació al Ple del Consell Insular. 
 

4) REQUERIR l'empresa ITEMA perquè, en el termini d'un  mes, formuli 
proposta de valoració raonada de les instal×lacions afectades al servei d'inspecció 
tècnica de vehicles de Mallorca, com a conseqüència de l'execució de la Sentència del 
Tribunal Suprem de data 24 de gener de 1995, per la qual s'anul×là l'adjudicació del 
Concurs al seu favor. 
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5) DETERMINAR que, en el cas que es procedís a una nova 

adjudicació, l'Acta administrativa del lliurament de les instal×lacions del servei per part 
d'ITEMA al nou concessionari tendrà lloc, en el termini d'un mes des de la data 
d'adjudicació, en presència del representant del Consell Insular que la Presidència 
designi. Amb aquesta finalitat, les parts seran convocades oportunament. En el propi 
acte, el nou adjudicatari farà lliurament al Consell Insular, i aquest a ITEMA, de l'import 
de la valoració aprovada per la Comissió de Govern del Consell Insular, sense perjudici 
de les impugnacions que, contra aquesta valoració, fossin procedents. 
 
 
 
MODIFICACIONS DEL PLEC DE CONDICIONS JURÍDIQUES, ECONÒMIQUES I 
ADMINISTRATIVES QUE REGEIXEN L'EXPLOTACIÓ DEL SERVEI D'INSPECCIÓ 
TÈCNICA DE VEHICLES A L'ILLA DE MALLORCA COM A EFECTE DE LA 
SENTÈNCIA DEL TRIBUNAL SUPREM DE DATA 24 DE GENER DE 1995. 
 
 

1) En relació a la clàusula Primera.- OBJECTE DEL CONCURS. 
 

El termini de l'explotació serà de 20 anys a partir del 24 d'abril de 1987, 
data d'atorgament de l'escriptura d'adjudicació anul×lada. 
 
 

2) En relació a la clàusula Tercera.- CARACTERÍSTIQUES DE LES 
ESTACIONS. 
 

Totes les estacions previstes en el Plec original han estat construïdes en 
virtut de la concessió anul×lada, per la qual cosa l'adjudicatari haurà de costejar-les al 
preu que determini la Comissió de Govern del Consell Insular en el procediment de 
valoració que es tramiti a aquest efecte en execució de la Sentència del Tribunal 
Suprem de 24 de gener de 1995. 
                                 

3) En relació a la clàusula Quarta.- APORTACIONS DEL 
CONCESSIONARI. 
 

Si el Consell Insular així ho decideix, l'adjudicatari se subrogarà en el lloc 
del titular de la concessió anul×lada en totes les relacions laborals, absorbint la totalitat 
de la plantilla. 
 

4.- En relació a la clàusula Cinquena.- OBRES I CONSTRUCCIÓ DE 
LES ESTACIONS. 
 

En el cas que procedesqui una nova adjudicació, no podrà iniciar-se 
l'explotació del servei pel nou adjudicatari, fins que les obres i instal×lacions hagin estat 
abonades per ell mateix a l'Administració concedent pel preu que resulti de la valoració 
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aprovada per la Comissió de Govern, valoració que serà executiva, sense perjudici de 
les impugnacions que siguin procedents. 
 
 

Els proponents hauran de constituir una fiança provisional de 500.000 
pessetes, en qualsevol de les modalitats admeses per la legislació vigent, i presentar 
una declaració jurada responsable de no estar incurs en prohibició de contractar en el 
moment actual." 
 

La Sra. Thomàs (EU) demana debatre dins aquest punt la moció que EU 
ha presentat en relació a la ITV, que diu: 
 

"EBERHARD GROSSKE FIOL, com a portaveu del Grup de Consellers 
d'Esquerra Unida, presenta per a la seva consideració pel PLE ORDINARI del 5 de 
febrer del CIM la següent moció: 
 
           EXPOSICIO DE MOTIUS 
 

Al Programa de Govern del Consell Insular de Mallorca, en el seu apartat 
4.3.4 diu: "S'estudiarà la viabilitat jurídica de recuperar la concessió de la Inspecció 
Tècnica de Vehicles, i si això és possible, es gestionarà com servei públic". 
 

En compliment d'aquest apartat, s'ha encarregat per part del CIM una 
sèrie d'informes jurídics sobre la necessitat de l'execució de la Sentència del Tribunal 
Suprem de 24 de gener de 1995 del recurs contenciós-administratiu 406/87.I en aquest 
sentit a la Comissió Informativa de Cooperació Municipal, Foment i Ocupació del 
proppassat 31 de gener es va elevar una Proposta d'Acord d'aquest Plenari sobre la 
Concessió de la ITV a l'illa de Mallorca, que comptà amb el vot en contra del nostre 
grup per desacord en la Modificació de la clàusula Quarta del Plec de Condicions 
Jurídiques,Econòmiques i Administratives  que regeixen l'explotació de l'esmentat 
Servei. 
 

A la mateixa Comissió Informativa férem constar en Acta, la petició d'una 
Proposta d'Acord del Plenari del Consell Insular de Mallorca en el sentit de dirigir-se 
aquesta institució al Govern Balear sol.licitant la modificació del Decret 37/86 de 17 
d'abril pel qual s'aprova en l'article 1r que el mode de gestió del servei d'inspeccions 
tècniques de vehicles a Mallorca, serà el de concessió administrativa. 
 

Considerant que l'execució de la Sentència del Tribunal Suprem de 24 de 
gener de 1995 no impossibilita que s'obrin totes les vies administratives possibles, i 
com a prevenció davant qualsevol eventualitat que pugui sorgir en la tramitació  del 
concurs en haver-se modificat  el Plec de Condicions jurídiques, econòmiques i 
administratives del concurs d'explotació de la ITV de Mallorca. I a la vegada, tenint 
present que qualsevol modificació demanada a una altra institució requereix uns 
terminis legals determinats,    
 

Proposam que el Ple del Consell Insular de Mallorca adopti el següent 
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                   ACORD: 
 
 

"El Ple del Consell Insular de Mallorca sol.licita al Govern de la Comunitat 
Autònoma la modificació del Decret 37/86 del 17 d'abril, en l'article 1r en el sentit de 
suprimir que el mode de gestió del servei d'inspeccions tècniques de vehicles a 
Mallorca serà el de concessió administrativa". 
 
 

El Sr. Sampol (PSM) fa notar que, si bé tenen relació es tracta de dos 
acords completament distints i que no ha de passar que un pugui condicionar 
l'execució d'una sentència. Proposa fer el debat conjunt, però separar les votacions. 
 

La Sra. Thomàs s'hi mostra d'acord. 
 

El Sr. Rovira (PP), presenta la següent proposta alternativa: 
 

 "JUAN VERGER POCOVI, como Portavoz del Grupo de Consellers del 
Partido Popular, presenta para su consideración en el Pleno ordinario, de 5 de febrero 
de 1996, del consell insular de mallorca la siguiente moción, 
 
 
                       EXPOSICION DE MOTIVOS 
        
      El tribunal supremo, en Sentencia de fecha 24 de enero de 1995, dictada en el 
Recurso Contencioso-administrativo 406/1987, anuló la Resolución del Consell de 
Govern de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, relativa a la adjudicación en 
fecha 12 de febrero de 1987 de la Concesión Administrativa, a favor de ITEMA, S.A. 
para la explotación del servicio de inspección técnica de vehiculos de la Isla de 
Mallorca. 
 

Vistos los dos informes solicitados por la Comisión de Gobierno del 
Consell Insular de Mallorca a D. Avelino Blasco Estévez y a D. Francisco Lliset que 
hacen referencia a la ejecución de la citada sentencia, teniendo en cuenta que la 
competencia en este asunto corresponde al Consell Insular de Mallorca, por razón de 
la sucesión administrativa operada por la transferencia de la CAIB, y por tanto para 
continuar la tramitación del procedimiento para la adjudicación de la mencionada 
concesión, proponemos alo pleno del Consell Insular de Mallorca que adopte lo 
siguiente. 
 
 
                                ACUERDO 
 
PRIMERO.- Que, en una primera fase, se tramite el Expediente de liquidación del 
contrato con ITEMA, con determinación del saldo resultante. 
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SEGUNDO.- Que, una vez efectuada la liquidación del contrato con ITEMA, se proceda 
a la tramitación de Expediente de modificación del Pliego de Cláusulas particulares del 
concurso para la adjudicación de la concesión administrativa para la explotación del 
servicio de Inspección Técnica de Vehículos de la Isla de Mallorca, para adaptarlo a la 
nueva situación contemplando los siguientes aspectos: 
 
a) Tiempo de duración de la concesión. 
 
b) Obligación de asunción de la empresa, incluido el personal, plantas, instalaciones, 
etc, de ITEMA y, en su caso, pago de precio, en función del saldo resultante de la 
liquidación previamente realizada y, en su caso, del convenio sobre bienes no 
revertibles. 
 
c) Supresión, en lo que afecte, de la obligación de adquisión de terrenos, montaje de 
instalaciones, etc .., del Pliego de condiciones particulares originario. 
 
TERCERO.- Aprobada la modificación-adaptación, notificar personalmente a los 
licitadores del concurso, exceptuando a ITEMA, fijando un plazo para que presenten la 
modificación, y ratificación en lo que no alteren, de sus propuestas, con advertencia de 
que si no comparecen se les tendrá por desistidos y por retiradas las propuestas 
originarias. 
 
CUARTO.- En el caso de que el concurso se declara desierto. 
 
a) Instar al Gobierno de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares la modificación 
del Decreto 37/1986, de 17 de abril, para posibilitar la gestión directa del servicio de 
Inspección Técnica de Vehículos en la Isla de Mallorca. 
 
b) Una vez modificado el Decreto 37/1986, de 17 de abril, el Consell Insular de 
Mallorca asumirá la prestación del servicio público por gestión directa, a través de la 
fórmula legal que se estime más adecuada, previa asunción por el propio Consell de 
los bienes revertibles de la anterior concesionaria, incluido el personal. 
 
QUINTO.- Todos los acuerdos de resolución de los expedientes indicados en este 
acuerdo serán adoptados directamente por el Pleno del Consell Insular de Mallorca, 
quedando sin efecto cualquier delegación a otros órganos que previamente pueda 
haberse efectuado." 
 
 

A la vista d'aquesta proposta, la presidenta ordena un recés per fer 
consultes amb els portaveus quan són les dotze hores i vint minuts. 
 

A les dotze hores i quaranta-vuit minuts es reprèn la sessió. 
 

La presidenta exposa que hi ha tres propostes: la de l'equip de govern, la 
del PP i la d'EU. Considera que s'hauria d'arbitrar un sistema per tal de discutir-les 
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totes tres conjuntament. 
 

El Sr. Verger (PP), entén que hi ha un tema que, jurídicament, no és clar 
ja que no es pot requerir una empresa perquè prengui part en una licitació fora saber la 
valoració. Opina que els serveis jurídics haurien de manifestar al seva opinió.  Per això, 
tal vegada seria prudent que quedàs la proposta damunt la taula fins que no es tingués 
l'opinió qualificada dels serveis jurídics, i després, tornàs passar a Comissió. 
 

Per part de secretaria s'informa que l'esmena es pot considerar raonable. 
Per contra s'ha de pensar que l'objectiu de la proposta és executar la sentència de la 
manera més ràpida possible. Es tracta d'un tema d'oportunitat, si es considera prioritari 
donar agilitat al tema o donar seguretat jurídica als posibles licitadors. 
 

El Sr. Verger (PP) insisteix en la incògnita de com és possible que un 
licitador pugui acceptar una proposta sense saber la valoració de tot allò que després 
haurà de pagar. Afirma que això no entra dins la lògica d'una concessió administrativa. 
Pensa que hi ha d'haver un mecanisme que permeti que l'empresa que liciti sàpiga què 
s'hi juga. 
 
 

El Sr. Sampol (PP) recorda que es varen demanar informes a dos experts 
en dret administratiu. El resultat són dos dictàmens que, a la vista d'agunes 
descrepanciès s'han refet en un de definitiu, amb unes conclusions i unes propostes 
per a l'execució de la sentència. Pensa que cal confiar en els experts i intentar no sortir 
de les propostes que fan, perquè es pot anar a un contenciós que es podria perdre 
d'aquí a uns quants anys. Tots dos dictamen es refereixen a la possibilitat de tenir 
coneixement de les inversions fetes; la conclusió a què arriben és que si s'espera a 
tenir la valoració, és possible que l'adjudicació es perllongui molts d'anys. Els juristes 
proposen resoldre el concurs. Opina que les empreses tenen ara més coneixement 
d'allò que els costaran les inversions que no quan varen licitar per primera vegada, ja 
que ara saben exactament què és allò que l'empresa ha invertit.  
 

Per tot això és partidari resoldre el concurs i no esperar una sentència 
que fixi el preu just d'aquí a uns quants anys. Per tant, proposa votar separadament la 
moció que presenta Esquerra Unida, independentment d'això el Ple s'ha de pronunciar 
sobre l'esmena del PP i, finalment, votar el Dictamen de la Comissió. 
      

El Sr. Verger (PP) fa veure que si el Consell no està d'acord amb la 
proposta de valoració prevista al punt 4  també pot provocar un contenciós. Igualment 
l'empresa que ara té la concessió pot posar contenciosos sempre i tot el procés és pot 
allargar, sigui quina sigui la via escollida.  
 

El PP, continua, segueix els criteris jurídics dels tècnics del Consell, si hi 
ha d'haver una opinió externa es pot demanar també, però opina que les pautes del 
Consell les han de marcar els juristes del Consell. En aquest sentit recorda que 
Secretaria pensa que les dues propostes són raonables i es poden estudiar amb unes 
setmanes, posar els terminis que es considerin i facilitar que les empreses puguin licitar 
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amb unes bases més clares. 
 

Conclou la intervenció sol×licitant que la proposta quedi damunt la taula, 
passi a Comissió i s'hi estudiï i, si cal, es requereixi la presència dels dos catedràtics 
perquè col×laborin per trobar al solució millor. 
 

La Presidència entén que una proposta de dos especialistes en dret 
administratiu contractats pel Consell, consensuada per l'equip de govern i dues 
propostes, una d'EU, presentada dijous passat i una altra del PP presentada avui, 
indiquen que es tracta d'un tema prou important i que requereix la intervenció 
d'especialistes. Per tant, proposa que cap moció no es pugui debatre dins un plenari si 
no arriba amb una setmana d'antelació perquè es pugui estudiar bé, i que les tres 
propostes d'avui passin a Comissió. 
 

El Sr. Verger (PP) accepta la proposta de Presidència, fins i tot, la de 
presentar les mocions amb una setmana d'antelació, però fa avinent que la Presidència 
tampoc no ha de dur despatxos extraordinaris, sinó que ha de convocar amb una 
setmana d'antelació perquè tots els Consellers puguin estudiar bé les propostes. 
 

La Sra. Thomàs (EU) es mostra d'acord però vol fer constar que el seu 
grup ha estudiat la proposta amb els altres consellers a Comissió, hi han vist els 
diversos informes i que aquesta proposta d'acord d'avui es va debatre i s'hi va votar i 
consta el vot en contra d'ella mateixa. El fet que ara vagi a Comissió és el resultat de la 
proposta del PP.  Si tot s'hagués duit a la Comissió, avui s'hauria pogut avançar en una 
qüestió tan important que preocupa la institució i preocupa tot el personal, que no veu 
clar el seu futur professional. 
 

La Sra. Bover prega a tots els grups que amb una decisió d'aquesta 
transcendència, deixin de banda les petites polítiques i no pensin en el 3 de març. 
Pensa que aquesta raó és la que mou el PP, ja que a la Comissió s'hi hagués pogut 
debatre la proposta que han fet avui. 
 

Manifesta la preocupació del seu grup per una sentència que pot fer 
perillar els llocs de feina. Per això avui donaven suport a la proposta d'acord que 
recollia aquesta circumstància. 
 

El Sr. Verger (PP) assegura que el 3 de març no el tenen present en el 
moment de tractar el tema d'ITEMA. Afirma que tots els grups estan ben d'acord a 
assegurar els llocs de feina i demana que no se'n faci demagògia. Fa avinent a l'equip 
de govern que si avui hi hagués aprovat el Reglament Orgànic que preveu el pacte no 
hi hauria hagut aquest problema.  Recorda que les propostes al Ple sempre s'han 
pogut presentar així, si ara es vol canviar el sistema ho poden fer i s'hi ajustaran. 
 

La Sra. Bover (PSM) opina que si hi ha una sentència que lleva una 
concessió a una empresa no es pot actuar de manera que es continuï donant-li guany. 
 

El Sr. Triay (PSOE) precisa que hi ha el compromís de fer el Reglament, 
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igual que hi va haver el compromís en mandats anteriors i que després no es va trobar 
la fórmula per dur-lo endavant. Se suma a l'afirmació feta en el sentit que cada grup del 
Consell garanteix la continuïtat en la feina dels treballadors afectats. 
 

La Presidència deixa la proposta damunt la taula i també afirma que els 
treballadors poden estar tranquils en relació al seu futur laboral. 
 
 

SERVEIS GENERALS I RECURSOS HUMANS 
 
 
  PUNT 13.- PROPOSTA DE RESOLUCIÓ DE LA MESA DE 
CONTRACTACIÓ DEL CONCURS PER A L'ADQUISICIÓ D'UN LOCAL PER A UNA 
OFICINA D'INFORMACIÓ TURÍSTICA DEL CIM. 
 

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

"La Mesa de Contractació del Concurs per a l'adquisició d'un local per a la 
instal.lació d'una oficina d'informació turística del Consell formada per: 

 
- President: Sr. Antoni Pascual Ribot, per delegació del President de la 

Mesa. 
 

- Vocals: Sr. Pere Sampol Mas, Vice-President del Consell. 
 

Sr. Francesc Antich Oliver, Conseller Delegat de Medi Ambient. 
 

Sra. Brígida Llinás Ferrer, Vice-Interventora de Fons del Consell. 
 

     Sr. Guillem Cortès Mora, per delegació del Secretari General del Consell, que 
actua com a Secretari de la Mesa. 
 

En sessió de dia 8 de gener de 1996 acordà: 
 

1r.- Sol.licitar informe tècnic al Servei d'Arquitectura del Consell sobre la 
adeqüació de l'obra presentada a les condicions del Plec de clàusules de la licitció. 
 

2n.- Si l'informe esmentat es favorable i s'aprova la incorporació del crèdit 
previst per a aquesta licitació de 20.050.000,-PTA al pressupost de 1996, elevar a 
l'organ competent del Consell proposta d'adjudicació del contracte a favor de l'única 
oferta presentada. 
 

Atès que l'arquitecte del Consell Sr. Pedro Bonet Nadal, en data 15 de 
gener de 1996, informà que l'única oferta presentada compleix les condicions del Plec 
de Clàusules de la licitació i que la incorporació de romanents s'aprovà amb anterioritat 
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a la presa en consideració de la present proposta de resolució, la Mesa eleva la 
següent proposta d' 
 
 A C O R D 
 

1.- Adquirir als Srs. Rafael Gil Montaner , amb D.N.I. 64.980 i Felipe 
Galindo Sanz, amb D.N.I. 13.032.154 l'immoble que ofereixen ubicat a la plaça de la 
Reina núm. 2 i C/ Soledat núm.  
4, per un import de vint milions de pessetes (20.000.000,-PTA)  
per tal d'instal.lar-hi una oficina d'informació turística del Consell. 
 

2.- Autoritzar a la Presidenta del Consell per la firma dels documents 
adients per a l'execució del present acord." 
 
 

Intervé el Sr. Grosske (EU). Recorda que en el Ple del 4 de desembre hi 
va haver un recés després del qual es va acordar adquirir un local d'aquestes 
característiques i proposar al mateix temps al Govern Balear cercar mecanismes de 
compensació del cost econòmic de la transferència, ja que el local anterior  va esser 
objecte de desnonament per causes imputables a l'administració del Govern. Demana 
que s'informi si hi ha hagut gestions i si hi ha perspectives d'acord. 

Respon el Sr. Sampol (PSM). Fa a saber que en converses informals amb 
el president, la línia de la solució anava cap a una compensació econòmica global que 
contribuiria a la rehabilitació de la Misericòrdia. 
 

S'aprova la proposta per unanimitat. 
 
 
 

BENESTAR SOCIAL 
 
 
  PUNT 14.- PROPOSTA DE DEIXAR SENSE EFECTES L'ACORD DEL 
PLE DEL CONSELL INSULAR DE MALLORCA DE DEIXAR SENSE EFECTES LA 
BASE 1ª DE LES BASES PER A L'APLICACIÓ DEL SUPORT TRANSITORI 
COMUNITARI/SALARI SOCIAL. 
 

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

" Atés que le Ple del Consell Insular de Mallorca en sessió celebrada el 
dia 4 de desembre de 1995 acordà: 
 

"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 
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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 o 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 Intitucions 
Pùbliques i Entitats Privades sense ànim de lucre.    
 

3.- Al marge del que preveu la Disposició Transitòria Segona de les 
esmentades Bases, els programes d'incerció que es finançiïn amb càrrec al pressupost 
de 1995, seràn programes que ja venen funcionant durant el present any amb objectius 
similars als prevists a les Bases del STC/SS i que tendran un projecció al llarg de l'any 
1996, el temps suficient per a dur a terma una Convocatória destinada al finançament 
de programes orientats a la reincerció social prevista a la Base 19." 
 

D'acord amb el que preveuen les Bases del Suprot Transitori 
Comunitari/Salari Social,aprovades pel Ple del Consell Insular de Mallorca el dia 31 de 
juliol de 1995,( BOCAIB núm. 114 de dia 12-09-1995), els criteris adoptats per la 
Comissió de Coordinació Tècnica del STC/SS, pel finançament de programes 
d'incerció pels beneficiaris del STC/SS, han estat els següents: 
 

1.- Subvencionar Entitats Públiques o Privades que tenguin programes 
d'integració en funcionament i sestimi necessari la seva continuïtat. 
 

2.- Programes d'integració que s'apliquen a un territori amb un elevat 
índex de possibles perceptors de Salari Social, dins el primer semestre de l'any 1996. 
 

3.- Programes d'integració que comptin amb una coordinació i 
col.laboració amb els serveis socials de la zona a on s'ubiquin. 
 

Estudiades i valorades les dotze propostes de programes d'incerció 
presentades per diverses Entitats, la Comissió Tècnica del STC/SS, en funció dels 
criteris assenyalats amb anterioritat ha elaborat una proposta de finançament de 
programes pels sis mesos de l'any 1996 i per un valor màxim del 75% del cost del 
Programa presentat, la suma dels quals representa una quantitat aproximada del 
23'6% del pressupost total del Suport Transitori Comunitari/Salari Social. 
 

El President de la Comissió de Benestar Social fa la  següent proposta 
d'acord de la qual se'n donarà compte a la propera Comissió de Benestar Social, 
 
 

A C O R D 
 
 

Deixar sense efectes els punts 1 i 2 de l'acord adoptat pel Ple del Consell 
Insular de Mallorca el dia 4 de desembre de 1995, que a continuació es relacionen: 
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"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 o 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 Intitucions 
Pùbliques i Entitats Privades sense ànim de lucre."  
 
 

Presenta la proposta el Sr. Damià Pons (PSOE). Recorda que al final del 
95 va resultar que hi havia el pressupost disponible per aplicar al salari social en si i 
també al finançament de programes i que, per evitar que la partida quedàs sense 
aplicació, es va decidir reforçar l'aspecte dels programes superant el percentatge 
previst a les bases. 

Després dels contactes mantinguts amb entitats dedicades a programes 
d'integració va resultar que, una vegada establert el finançament, es va arribar a només 
un 23%. Fet que fa innecessària la clàusula d'excepció que s'havia acordat el 4 de 
desembre. La proposta d'avui l'anul×la perquè ja és innecessària. 
 

Intervé la Sra. Vidal (PP). Anuncia el vot a favor del seu grup. Vol però 
que quedi clara la preocupació del PP per aquests canvis continuats. Recorda que el 
novembre del 94 es va anunciar el salari social per al més de gener següent, que el 
mes de juliol següent es varen aprovar les bases. En el Ple d'agost encara no se sabia 
el percentatge que es dedicaria a programes. A la comissió convocada per al 28 de 
desembre, que després es va desconvocar, s'hi havia d'informar sobre els programes 
que tindrien finançament d'Acció Social. Els programes beneficiats, aprovats en 
Comissió de Govern, són els d'INTRES que depèn del Govern central, el de la 
Federació d'Associacions de Veïnats de Palma, amb un programa que comença 
l'octubre i acaba el desembre. En canvi Deixalles, entitat reconeguda i amb relació 
directa amb el Consell, no té subvenció. 
 

Voldria que aquestes actuacions no es tornassin repetir, que es fes la 
convocatòria pública així com toca.   
 

Demana informació sobre els programes en què s'han integrat les 
persones que avui reben el salari social i quin és el contracte que varen signar, d'acord 
amb la base 16. 
 

Lamenta que el Consell no hagi tingut la iniciativa de posar els preus dels 
programes, sinó que s'hagi anat a veure quins programes es feien i s'hagi limitat a 
subvencionar-los amb l'agreujant d'algun que diu que el faran mentre tinguin subvenció. 
 

El Sr. Pons (PSOE) recorda que a les Illes Balears no hi havia salari 
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social i només com a reacció a la iniciativa anunciada pel Consell, a la Comunitat hi va 
haver presses. Recorda que l'única illa que té doble finançament és Mallorca, perquè hi 
ha una part del Consell i una del Govern. El Consell es va haver de torbar a crear el 
salari per culpa del Govern que el 94 no va treure el decret, es va haver d'esperar que 
es publicàs i després es varen haver de fer els bases. La previsió d'una demanda 
massiva no s'ha produït. Per això es va fer la preparació burocràtica destinada a 
garantir que el salari social anàs estrictament a les persones necessitades. Així es va 
arribar al final del 95 en què no hi havia gaire sol×licituds però sí una partida important. 
Aleshores es va reforçar els pes dels programes, suprimint el límit del 25% per si feia 
falta. Fa notar que al final de desembre no es podia fer una convocatòria pública i el 
procediment va esser anar a posar-se en contacte amb l'Ajuntament de Palma i amb 
Càritas, ja que més del 80% de les sol×licituds habitualment són de dins Palma. Per 
això, a més d'una assignació als programes, es va assignar una partida a aquestes 
dues entitats. Tot això té un caràcter, remarca, d'excepcionalitat ja que no hi havia 
temps material. Assegura que els programes no són arbitraris, ja que els ha estudiat la 
Comissió Tècnica i han passat només els que s'han considerat viables. 
 

Pel que fa als contractes dels usuaris, informa que dins cada expedient 
del salari hi figuren totes les dades, entre les quals hi ha els programes de què es 
poden beneficiar. En aquest sentit convida la Sra. Vidal a consultar personalment els 
expedients, ja que aquesta qüestió és d'absoluta discreció. 
 

La Sra. Vidal (PP) insisteix en el fet que INTRES va tenir coneixement 
dels programes i no en va tenir Deixalles. I si no hi havia temps, com ha dit el Sr. Pons, 
pensa que n'hi hauria hagut si la convocatòria s'hagués fet el juliol. A més, es tracta 
d'uns programes que ja s'anaven fent. Si s'hagués fet així la Comissió no s'hauria 
trobat amb instàncies que entren el 14 de desembre per tal de poder entrar en un 
programa que acaba dia 31. 
 

Torna intervenir el Sr. Pons (PSOE). Recorda que no es podia aplicar el 
mes de juliol perquè el 31 es varen aprovar les bases i es varen publicar el 12 de 
setembre. Els contractes s'han fet, ja ho ha explicat, a través de l'Ajuntament de Palma 
i de Càritas; Deixalles de Sóller també, de manera que si la secció de Sóller n'estava 
assabentada, és impossible que no hi estigués Deixalles de Palma. 
 

Afirma que el Consell ha fet tot quant era humanament i raonablement 
possible per donar un bon fi als recursos de què disposava i dins el temps de què 
disposava. Sempre dins una situació excepcional que, evidentment, no serà la del 96. 
 

S'aprova la proposta per assentiment.     
 
 
 

MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ DEL TERRITORI 
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 PUNT 15.- INFRACCIÓ URBANÍSTICA. BÚGER. 
 

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 
de data 26 de gener de 1996, adoptat per unanimitat, la Comissió de Medi Ambient i 
Ordenació del Territori, en data 1 de febrer de 1996, eleva al Ple la següent proposta d' 
 
 A C O R D 

1.- Ordenar la suspensió immediata dels actes d'edificació i ús del sòl que 
està realitzant el Sr. Juan Buades Crespí a la finca "Sa Costa", parcel.la 168, polígon 5, 
del terme municipal de Búger, consistents en la construcció d'una estructura i 
tancament a una planta pis, amb una superfície de 40 m2, aproximadament, sense 
ajustar-se a la llicència municipal concedida. 
 

2n.- Concedir un termini de QUINZE DIES 815) perquè aquells que es 
considerin responsables segons l'article 30 de la Llei 10/1990, de 23 d'octubre, de 
Disciplina Urbanística, com també el promotor mateix, evacuïn les al.legacions que 
estimin oportunes, conformement amb el que preveu l'article 84 de la Llei 30/1992, de 
26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment 
Administratiu Comú. 
 

3r.- Concedir, igualment, un termini de 2 MESOS, perquè se sol.liciti 
davant l'Ajuntament de Búger l'oportuna llicència per a la legalització dels esmentats 
actes d'edificació i ús del sòl. Transcorregut aquest termini, si no s'ha sol.licitat la 
llicència, o aquesta ha estat denegada, de conformitat amb allò que disposa l'art. 66.2 
de la Llei de Disciplina Urbanística, en relació a l'article 71 de la mateixa llei, aquest 
Consell Insular de Mallorca podrà acordar la demolició d'allò que s'haurà construït 
indegudament, i procedirà a impedir definitivament els usos a què hagués donat lloc. 
 

4.- Advertir el promotor, els propietaris, els tècncis directors i el 
contractista de les obres, que, en cas de desobediència a el contractista de les obres, 
que, en cas de dosobediència a l'ordre de suspensió dels actes d'edificicació abans, 
ressenyats, els seran aplicables les mesures recollides a l'article 61 de l'esmentada llei 
de Disciplina Urbanística amb vista a l'efectivitat de la suspensió. 
 

5.- Iniciar un expedient sancionador per infracció urbanística, segon els 
tràmits previst a la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les 
Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, i del R.D. 1398/1993, 
de 4 d'agost, pel qual s'aprova el Relament del Proceidment per a  
l'exercici dela potestat sancionadora, i sobre la base del que disposen els articles 30 i 
segúents de la Llei de Disciplina Urbanística, contra el Sr. Juan Buades Crespí, com a 
promotor, la Sra. Marta Vallosera Ferrán, com a tècnic director, per la realització 
d'actes d'edificació i ús del sòl sense ajustar-se a la llicència, consistents en la 
costrucció d'una estructura i tancament a una planta pis, amb una superfície de 40 m2 
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aproximadament, del terme municpal de búger, tot nomenant com a Instructor de 
l'expedient el Sr. Cristòfol Barceló Monserrat, i com a Secretari, el Sr. Xavier d'Oleza i 
Serra de Gayeta, cada un dels quals pot esser recusatsi els afectats entenen que 
qualsevol d'ells incòrren en qualcuna o qualcunes de les causes previstes a l'art. 29 de 
la repetida Llei de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment 
Administratiu Comú. La dita recusació haruria d'esser plantejada per escrit i port 
realitzar-se en qualsevol moment de la tramitació de l'expedient. 
 

Tot això en base a l'informe jurídic de 24 de novembre de 1995." 
 

S'aprova la proposta per assentiment. 
 
 
 PUNT 16.- INFRACCIÓ URBANÍSTICA. ALCÚDIA. 
 

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

" Vist l'acord de la Comissió Insular Insular d'Urbanisme de data 26 de 
gener de 1996, adoptat per unanimitat, la Comissió de Medi Ambient i Ordenació del 
Territori, en data 1 de febrer de 1996, eleva al Ple la següent proposta d' 
 
 A C O R D 
 

1.- Requerir al Sr. Gabriel Zanoguera Torres, en qualitat de promotor, 
perquè en el termini de DOS MESOS comptadors a partir de la naotificació del present 
acord, sol.liciti a l'ajuntament d'alcúdia l'oportuna llicència municipal de les obres 
realitzades en el carrer Canet de Rosselló núm 16, consistents en la construcció d'una 
vivenda unifamiliar. Transcorregut aquest termini, si no s'ha sol.licitat la llicència, o 
aquesta ha estat denegada, de conformitat amb allò que disposa l'art. 66.2 de la Llei de 
Disciplina Urbanística, en relació a l'art. 71 de la mateixa llei, aquest s'haurà construït 
indegudament, i procedirà a impedir definitivament els usos a que haguera donat lloc. 
 

2n.- Concedir, igualment, un termini de QUINZE DIES (15) perquè aquells 
que es considerin responsables segons l'article 30 de la Llei 10/1990, de 23 d'octubre, 
de Disciplina Urbanístca, com també el promotor mateix, evacuïn les al.lagacions 
oportunes, conformement amb el que preveu l'art. 84 de la Llei 30/1992, de 26 de 
Novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment 
Administratiu Comú. 
 

3r.- Nomenar com a Instructor de l'expedient el Sr. Cristòfol Barceló 
Monserrat, i com a Secretari el Sr. Xavier d'Oleza i Serra de Gayeta, cadascun dels 
quals pot esser recusat si els afectats entenen que qualsevol d'ells incòrren en alguna o 
algunes de les causes previstes a l'arti. 29 de la reiterada Llei de Règim Jurídic de les 
Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú. Dita recusació 
s'haurà de plantejar per escrit i es podrà interposar en qualsevcol moment de la 
tramitació de l'expedient, tot això en base a l'informe jurídic de 27 de novembre de 
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1995." 
 
 S'aprova la proposta per assentiment. 
 
 PUNT 17.- INFRACCIÓ URBANÍSTICA. BUNYOLA. 
 

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 en sessió de data 26 de 
gener de 1996, aprovat per unanimitat, la Comissió de Medi Ambient i Ordenació del 
Territori, en data 1 de febrer de 1996, eleva al Ple la següent proposta d' 
 
 A C O R D 
 

1.- Incoar, en subrogació de la competència municipal, de conformitat 
amb el que estableix l'article 71 de la Llei 10/1990, de 23 d'octubre, de Disciplina 
Urbanística, un expedient de demolició contra els actes d'edificació i ús del sòl sense 
llicència i no legalitzables realitzats pel Sr. Joaquín María Fernández com a promotor, 
en el carrer Margaritas, núm 7 de Palmanyola, consistents en la construcció d'una 
caseta 8x3 m. i 3 m. d'alçària sense disposar de l'oportuna llicència municipal. 
 

2.- Concedir un termini de QUINZE DIES (15) perquè aquells que es 
considerin respnsables segons l'article 30 de la Llei 10/1990, de 23 d'octubre, de 
Disciplina Urbanística, com també el mateix promotor, evacuïn les al.legacions que 
estimin oportunes, de conformitat amb allò que disposa l'article 84 de la Llei 30/1992, 
de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del 
Procediment Administratiu Comú. 
 

3.- Nomenar com a instructor de l'expedient el Sr. Cirstòfl Barceló 
Monserrat i com a Secretari el Sr. Xavier d'Oleza i Serra de Gayeta, cadascun dels 
quals pot esser recusat si els afectats troben que qualsevol d'ells incòrren en alguna o 
algunes de les causes previstes a l'article 29 de l'esmentada Llei de Règim Jurídic de 
les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú. 
 

4.- Requerir a l'ajuntament de Bunyola a fi que, de conformitat amb el que 
preveu l'article 71 de l'esemntada lei L.D.U., trameti a aquest Consell Insular una còpia 
adverada de L'EXPEDIENT COMPLET tramitat en relació a l'assumpte, juntament amb 
el seu informe. 
 

Tot això, en base a l'informe jurídic de data 28 de desembre de 1995." 
 

S'aprova la proposta per assentiment. 
 
 
 PUNT 18.- INFRACCIÓ URBANÍSTICA. ALARÓ 
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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 en sessió de data 26 de 

gener de 1996, pres per unanimitat, la Comissió de Medi Ambient i Ordenació del 
Territori, eleva al Ple la següent proposta d' 
 
 
 A C O R D 
 

1.- Ordenar la suspensió immediata dels actes d'edificació i ús del sòl que 
està realitzant el Sr. José Mª Suàrez Cordón al C/ Puig, s/n, Polígon 1, Parcel.la 147, 
del terme muniicipal d'alaró, consistentes en la construcció d'una vivenda unifamiliar 
d'uns 75 m2, un proxo d'uns 32,56 m2 i una edificació adossada de 9 x 6 m2, sense 
ajustar-se a la llicència municipal concediada. 
 

2n.- Concedir un termini de QUINZE DIES (15) perquè aquells qui es 
considerin responsables segons l'article 84 de la Llei 10/1990, de 23 d'octubre,de 
Disciplina Urbanística, com també el promotor mateix, evacuïn les al.legacions que 
estimin oportunes, conformement amb el que preveu l'article 84 de la Llei 30/1992, de 
26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment 
Administraitu Comú. 
 

3r.- Concedir, igualment, un termini de 2 MESOS perquè sol.liciti davant 
l'Ajuntament d'alaró l'oportuna llicència per a la legalització dels esmentats actes 
d'edificació i ús del sòl. Transcorregut aquest termini, si no s'ha sol.licitat la llicència, o 
aquesta ha estat denegada, de conformitat amb allò que disposa l'art. 66.2 de la Llei de 
Disciplina Urbanística, en relació a l'article 71 de la mateixa llei, aquest Consell Insular 
de Mallorca podrà cordar la demolició d'allò que s'haurà construït indegudament, i 
procedirà a impedir definitivament els usos a què hagués donat lloc. 
 

4t.- Advertir al promotor, els propietaris, els tècncis directos i el contrctista 
de les obres, que, en cas de desobediència a l'ordre de supsensió dels actes 
d'edificació abans ressenyats, els seran aplicables les mesures recollides a l'article 61, 
de l'esmentada Llei de Disciplina Urbanística amb vista a l'efectivitat de la suspensió. 
 

5è.- Iniciar un expedient sancionador per infracció urbanística, segons el 
tràmits prevists a la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les 
Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, i del RD 1398/1993, 
de 4 d'agost, pel quel s'aprova el Relgament del Procediment per a l'exercici de la 
potestat sancionadora, i sobre la base del que disposen els articles 30 i segúents de la 
Llei de Disciplina Urbanística contra el Sr. José Maria Suàrez Cordón, com a promotor, 
El Sr. Lorenzo colom Matas, com a Tècnic director, i el Sr. Jaime Cbot Crespí com a 
contructor, per la realització d'actes d'edificació i ús del sòl sense ajustar-se a la 
llicència, cosistents en la construcció d'una vivenda unifamiliar d'una superfície d'uns 75 
m2, un porxo d'uns 32,56 m2 i una edificació adossada de 9 x 6 m2 al C/ Puig, s/n 
polígon 1, parcel.la 174, del terme municipal d'Alaró; tot nomenat, com a Instructor de 
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l'expedient, el Sr. Cristòfol Barceló Monserrat, i com a Secretari, el Sr. Xavier d'Oleza i 
Serra de Gayeta, cada un dels quals pot eser recusat si els afectats entenen que 
aualsevol d'ell incòrren enqualcuna o qualcunes de les causes previstes a l'art. 29 de la 
repetida Llei de Règim Jurídic de les Admiistratcions Públiques i del Procediment 
Administratiu Comú. La dita recusació hauria d'esser plantejada per escrit i pot 
realitzar-se en qualsevol moment de la tramitació de l'expedient.  

Tot això en base a l'informe jurídc de 6 de juliol de 1995." 
 

S'aprova la proposta per assentiment. 
 
 
 PUNT 19.- RECURS ORDINARI INTERPOSAT PER LA SRA. 
FRANCISCA TRUJILLO GUASP. 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 celebrada dia 26 de gener 
de 1.996, pres per unanimitat,  la comissió d'Ordenació Territorial i Urbanisme en data 
de dia 1 de febrer de 1.996 eleva al Ple la següent proposta d' 
 
 A C O R D 
 
 

Donar per acabat i conclús el procediment relatiu al Recurs ordinari deduït 
per la Sra. FRANCISCA TRUJILLO GUASP contra l'acord de la CIU de 28.10.94, 
d'aprovació de l'expedient d'expropiació pel sistema de taxació conjunta de 
l'anomenada Parcel.la Hospitalària X-L de Palma, en base l'informe jurídic del Tècnic 
Urbanista de 25 de setembre de 1995." 
 
 

El Sr. Quetglas (PSOE) informa que es tracta d'un simple tràmit. El recurs 
s'arxiva i es deixa sense efectes per tal com el solar que s'havia d'expropiar, ara no 
s'expropia i, per tant el recurs no té sentit. 
 

S'aprova la proposta per assentiment. 
 
 
 PUNT 20.- RECURS ORDINARI INTERPOSAT PEL SR. SALVADOR 
MOL VAQUER CONTRA ACORD DE LA CIU DE DATA 4 DEMAIG DE 1995. 
CAPDEPERA. 
 

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 
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de data 26 de gener de 1996, pres per unanimitat, la Comissió de Medi Ambient i 
Ordenació del Territori, eleva al Ple la següent proposta d' 
 
 A C O R D 
 

Desestimar el recurs ordinari interposat pel Sr. Salvador Moll Vaquer, 
contra l'acord de la CIU de data 4 de maig de 1995, per qual es declarava l'interès 
social d'una benzinera a la Ctra. 715, p.k. 73.500, Son Mangol, terme municipal de 
Capdepera, en base els informes jurídics emesos en dates 14.12.95i 18.12.95." 
 

El Sr. Quetglas (PSOE) informa que es tracta d'un recurs contra la 
declaració d'interès social. Tant l'informe tècnic com l'acord de la Comissió proposen 
denegar el recurs. 
 
 

S'aprova la proposta per assentiment. 
 
 
 PUNT 21.- DELEGACIÓ ATRIBUCIONS  EN FAVOR DEL CONSELLER 
DELEGAT D'URBANISME. PALMA. 
 

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 en sessió de data 26 de 
gener de 1996, pres per unanimitat, la Comissió de Medi Ambient i Ordenació del 
Territori en sessió de data 1 de febrer de 1996, eleva al Ple la següent proposta d' 
 
 A C O R D 
 

Delegar en el Conseller Delegat d'Urbanisme la competència de què es 
tracta, atesa la circumstància que en molts de casos es presenta la necessitat de 
requerir dels Ajuntaments la completació dels expedients de planejament, o la 
realització de qualque tràmit, i en el cas del municipi de Palma per raó d'esser capital 
de provincia, la competència és del Ple d'aquest Consell (art. 118.a) T.R. Llei del Sòl), 
com també en el cas de les modificicacions qualificades (art. 129 T.R. Llei del Sòl), i 
per això, de conformitat amb el que disposa l'art. 132.2 del Reglament de Planejament, 
s'ha d'adoptar acord pel Plenari Insular amb la conseqüent repercusió en l'agilitat 
administrativa sotemsa a les condicions següents:  
 

1.- En tots els escrits en què es faci ús d'aquesta delegació, es farà 
constar expressament tal circumstància. 
 

2n.- La delegció serà revocable en qualsevol moment. 
 

3.- En cap cas no és podrà delegar l'atribució que ja es delega. 
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4.- L'acord Plenari es publicarà en el BOCAIB. 

 
Tot això en base a l'informe jurídic de 24 de gener de 1996. 

 
I també en base a l'iforme jurídic de 29-1-96 delegar en el Conseller 

Delegat d'Urbanisme la competència relativa a la resolució de les sol.licituds de 
suspensió de l'execució d'un acte administratiu en matèria d'urbanisme que es pugui 
produir amb ocasió o com a conseqüència de la interposició de qualsevol recurs 
administratiu, sotmesa a les condicions següents: 
 

1.- En tots els escrits en què es faci ús d'aquesta delegació, es farà 
constar expressament tal circumstància. 
 
 

2n.- La delegció serà revocable en qualsevol moment. 
 

3.- En cap cas no és podrà delegar l'atribució que ja es delega. 
 

4.- L'acord Plenari es publicarà en el BOCAIB." 
 
 

Intervé el Sr. Triay (PSOE). Informa que l'objectiu és agilitar dos tipus de 
tràmits que necessàriament han de passar pel Ple. Es tracta, per una banda, d'uns 
expedients que tenen manca de documentació o els falta algun tràmit reglamentari. Si 
el Ple ha d'acordar que s'aporti la documentació o es faci el tràmit, el procés s'allarga 
molt i amb la decisió del conseller es pot agilitar molt. L'altre aspecte és absolutament 
necessari. Explica que d'acord amb la Llei de procediment administratiu, tota persona 
que fa un recurs contra una acte en matèria d'urbanisme té dret a demanar la 
suspensió de l'acte que impugna; no és obligatori concedir aquesta suspensió, però se 
li ha de donar resposta dins els trenta dies. Informa que la decisió sobre la concessió o 
no de la suspensió no es pot dur al Ple dins els trenta dies per la naturalesa mateixa de 
la tramitació que requereix. De manera que la decisió en aquest cas del conseller 
permetria evitar allò que passa ara en què tots els actes s'han de suspendre 
automàticament, ja que el silenci administratiu s'entén positiu en aquest cas. 
 

El Sr. González Ortea (PP) anuncia el vot a favor del seu grup. 
Expressa en primer lloc la confiança del PP en el conseller delegat i, en segon, lloc 
confia que aquesta confiança, que espera que no utilitzi de manera partidista, servirà 
per agilitar els tramitacions i  per evitar aquests efectes indesitjables. Demana que, de 
tota manera i en els dos supòsits, el conseller doni compte de les seves actuacions. 
 

Intervé el Sr. Quetglas (PSOE). Expressa l'agraïment per la 
confiança manifestada. Recorda que consta que la delegació es pot revocar en 
qualsevol moment, que no es pot delegar i que l'acord es publicarà en el BOCAIB. 
Recull el suggeriment del Sr. González i proposa que s'incorpori a l'acord un punt 
cinquè que prescrigui l'obligació de donar compte de les actuacions a l'òrgan delegant. 
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Per part de Secretaria se suggereix que, a part de la publicació en 

el BOCAIB, la decisió sigui efectiva a partir del moment en què es pren, ja que, de 
vegades, passa molt de temps entre la decisió i la publicació. 
 

S'aprova la proposta per assentiment amb les incorporacions 
proposades. 
 
 
 PUNT 22.- PARC BIT. PALMA. 
 

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 en sessió de data 26 de 
gener de 1996, pres per unanimitat, la Comissió de Medi Ambient i Ordenació del 
Territori, en data 1 de febrer de 1996, eleva al Ple l'expedient corresponent a l'avanç de 
les Normes Subsidiàries del Parc-BIT, tramès pel Conseller d'Obres Públiques, 
Ordenació del Territori i Medi Ambient, en execució del que es preveu a l'article 6.4 de 
la llei 2/93, de 20 de març de creació del Parc d'Innovació Tecnològica, tot fent seu 
l'informe que figura en aquest i en base als informes de 23 de gener de 1995 i de 26 de 
gener de 1996." 
 

El Sr. Quetglas (PSOE) presenta la proposta. Informa que es tracta de 
complir les previsions de l'art. 6 de la Llei 1/93 sobre el Parc Balear d'Innovació 
tecnològica. 
 

Es tracta, continua,  d'una tramitació excepcional per raons d'interès 
estratègic. Excepció que no comparteix per tal com no considera raonable que el qui té 
la competència en matèria urbanística deixi de tenir-la en aquest cas. Opina que 
aquesta sostracció de competències l'haurien de lamentar tots els membres del 
Consell. 
 

Es refereix a la proposta d'informe i en destaca els elements crítics. Es 
tracta d'una actuació que en definitiva no proposa més que una urbanització nova, 
consumidora d'un paisatge de qualitat. El projecte, continua, no resol de forma 
adequada, encara que ho pretengui, la integració d'un entramat empresarial i industrial 
amb l'entramat residencial i de lleure. El model és incompatible amb els centres 
d'innovació tecnològica, i és com el Silicon Valley com a exemple emblemàtic, amb 
naus industrials, i una estructura urbana no integrable amb l'avanç de model que es 
proposa. 
 

La pretensió d'esser un centre d'atracció per als tele-treballadors, unes 
persones que poden permetre's el luxe de fugir dels nuclis urbans, és contradictòria, ja 
que allò que defineix aquestes persones és precisament la seva llibertat d'elecció de 
residència que no està condicionada per la proximitat o llunyania de la feina. 
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La idea que la proximitat amb la Universitat implicarà una sinèrgia que 
estimularà el procés d'avançar cap a un megaparc que comprendria totes les Illes 
Balears, és una suposició que creu que no s'ha ponderat prou a l'hora de decidir la 
ubicació, ja que no s'ha tingut prou en compte el reequilibri territorial que reclama l'illa 
de Mallorca. Pensa que una acció tan important havia d'haver tingut en compte aquesta 
necessitat de reequilibri territorial. Per això en les alternatives que l'informe proposa hi 
ha la de constituir alguns municipis del Pla o del Raiguer com a municipis pilot, de 
manera que, amb una política d'actuacions urbanístiques, es podria donar 
simultàniament resposta a aquesta necessitat d'alternativa. 
 

L'alternativa partiria de la base d'integrar el parc de forma que la totalitat 
de l'illa fos lloc de residència, feina i oci, tot possibilitant que allò que es denomina 
massa crítica es vagi produint de forma espontània en funció de l'elecció dels agents, 
tal com es detalla en el text de l'informe. 
 

Qualifica la visió  de crítica i alhora de constructiva, ja que implica un 
acord de fons amb l'estratègia del Govern en el sentit de desenvolupar el sector 
quaternari que pot constituir una avantguarda que permeti rompre amb amb el 
monocultiu turístic. 
 

Intervé el Sr. Grosske (EU). Coincideix amb el contingut de l'informe que 
es proposa avui. Manifesta que és partidari d'estimular la presència d'empreses que 
incorporin noves tecnologies, però no creu que el parc BIC sigui la millor manera 
d'aconseguir-ho. Pensa que un treballador de tecnologia punta no voldria viure en el 
centre residencial que es proposa. Igualment pensa que la ubicació seria més lògica al 
Raiguer, comarca que es vol reindustrialitzar. També pensa que se li hauria de donar 
una caràcter modular gradual per tal d'evitar que al final hi pugi haver unes grans 
estructures buides. Fa notar que tot això va associat a un consum territorial, a una 
creació d'infraestructures de transport excessives. En definitiva no voldria que fos una 
urbanització més de luxe en sòl rústic, associada a un centre tecnològic que no 
compleixi realment la seva funció. Per tot això el seu grup assumeix el contingut de 
l'informe, tot i que és receptiu amb les estratègies de les empreses susceptibles 
d'instal×lar-se a la Comunitat, sense recórrer als macroprojectes, i sí a la suma de 
mesures efectives i menys deterioradores del medi ambient. 
 

El Sr. Morro (PSM-NM) subscriu les intervencions que l'han precedit. Hi 
vol afegir l'opinió que el plantejament del parc no acaba de lligar amb els plantejaments 
del Pla Estratègic promogut pel Govern mateix. Pensa que s'ha de partir del actius que 
posseïm: el paisatge, l'entorn... Les actuacions han de millorar la realitat que tenim, per 
tant, l'estratègia ha de perseguir l'optimització d'allò qui hi ha més que no una nova 
implantació urbana en un medi rural que insisteix en la balearització. No és una bona 
estratègia de futur, afirma, anar fent taques urbanes aquí i allà. 
 

Per altra banda pensa que la ubicació triada és dins l'entorn del paisatge 
de qualitat que correspon a la ciutat, un lloc on no es poden afegir elements de 
degradació.  
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Qualifica el model de costós econòmicament i ecològicament, pensa que 
pot afectar les condicions de vida i de futur de tots els ciutadans de l'illa i que 
l'alternativa que es proposa és més assenyada, més poc costosa i que provocarà uns 
efectes multiplicadors a partir dels nuclis d'especial interès. Concentrar els esforços en 
les iniciatives que poden generar aquests efectes seria millor per al futur econòmic que 
no aquesta gran actuació que pot agreujar els problemes d'urbanització extensiva i de 
degradació i que, a més, és contradictòria amb allò que tots els grups polítics diuen que 
defensen. 
 

Intervé el Sr. Matas (PP). Situa el debat en unes al×legacions a unes 
normes subsidiàries que són conseqüència d'una llei. Des d'aquest punt de vista pensa 
que està fora de lloc discutir l'oportunitat de la llei, almanco en aquest Ple. 
 

De les exposicions i del text de l'informe dedueix una certa improvisació i 
un desconeixement del contingut del projecte. Afirma que es tracta d'una qüestió molt 
transcendent i que tindrà efectes durant molt de temps. La referència al Silicon Valley 
demostra que es desconeix la realitat del projecte. Per tant demana unes reflexions a 
partir de la realitat i també demana que es destriïn bé les argumentacions tècniques 
d'allò que són actituds polítiques. Avui es tracta d'un informe tècnic, per tant els judicis 
de valor i les raons polítiques, s'haurien d'excloure, pensa. 
 

Recorda que és tracta d'una feina pendent de desenvolupar i en la qual 
tots poden participar, si estan d'acord amb la finalitat del projecte. Afirma que no es pot 
qüestionar avui l'emplaçament, ja que la Llei ha establert un procés i hi ha hagut un 
concurs públic per decidir el lloc. Tampoc no es poden adduir criteris de demagògia 
fàcil retraguent altres problemes territorials, ja que un projecte d'aquestes 
característiques no els pot resoldre. 
 

Pensa que l'alternativa que ofereix l'informe la comparteixen tots però que 
les utopies estan fora de lloc. Si el Pla vol incorporar els noves tecnologies cal que 
s'ajusti a les previsions tècniques i a l'objectiu d'aconseguir un lloc que conjugui la 
residència, l'oci, l'activitat econòmica i el treball, però, sobretot, integrat dins una 
estratègia de desenvolupament sostenible i compatible amb el medi ambient. 
L'oportunitat d'aconseguir-ho és aquest parc i pensa que entre tots s'hi pot arribar. 
 

Les posicions radicals que no volen participar en el procés, són actituds 
precipitades. Ningú no renuncia, afirma, a cap desenvolupament territorial, però les 
coses s'han de fer segons els possibilitats que es tenen. 
 

Convida a intentar des del Consell a fer possible dur a terme les 
previsions d'aquesta llei d'excepcionalitat amb les aportacions de tots els grups, ja que 
una oportunitat d'aquestes característiques, no s'ha de deixar passar. 
 

Torna intervenir el Sr. Quetglas (PSOE). Insisteix en l'opinió que una 
tramitació urbanística com aquesta no feia necessària una Llei específica. 
 

En relació al Silicon Valley afirma que els documents del Govern 
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asseguren que s'hi oferirà sòl industrial per a la ubicació d'empreses, laboratoris i 
instal×lacions industrials. Per tant, la definició mateixa del parc permet la comparació. 
Pensa que no s'hauria de plantejar això, sinó una altra cosa. 
 

Pensa que la decisió sobre el parc ha d'esser precisament política i, per 
tant, no admet que el Sr. Matas reclami només argumentacions tècniques, sinó que 
considera que s'ha de fer política aprofitant aquesta avinentesa per triar un model de 
desenvolupament distint. Critica el Sr. Matas per qualificar com a ignorància les 
argumentacions dels qui no pensen com ell. 
 

Allò que no pot pretendre el Sr. Matas és retenir unes forces que per si 
mateixes tendeixen a la dispersió, això només ho decidirà el temps. Allò que sí es pot 
fer és una focalització determinada per tal de crear uns elements que estimulin la 
implantació de les noves tecnologies dins l'àmbit econòmic de la nostra Comunitat Però 
això no vol dir que s'hagin d'instal×lar precisament en una estructura urbanística nova i 
que no es pugi aprofitar per fer l'operació de reequilibri.  
 

Se sorprèn que convidi tots els grups a participar, ja que l'única 
participació que hi pot tenir el Consell és aquest informe d'avui. Per tant, si la voluntat 
seva és de participació el convida a fer seu l'informe i a integrar-lo en el projecte. 
 

En relació al concurs públic per a la ubicació, recorda que un dels 
elements que s'havien tingut en compte com a criteri decisiu era la proximitat a la 
Universitat, cosa que reforça l'excessiva concentració d'activitat a Palma. De manera 
que no s'ha ponderat l'element primordial del reequilibri i se sorprèn que es pugui 
afirmar que amb aquest projecte no es pot pretendre resoldre desequilibris territorials, 
perquè precisament l'alternativa al sector turístic s'ha d'ubicar allà on aquest no és 
present. 
 

Pensa que l'alternativa és tan utòpica com ho pugui esser el parc BIT, 
però que certament és menys cara. 
 

Conclou la intervenció recordant que a l'arquitecte se li va donar la 
ubicació decidida i que, per tant, no es pot aportar la intervenció d'un arquitecte de 
prestigi per justificar-la. 
 

Replica el Sr. Matas (PP) precisa que allò que ha dit era que un informe 
tècnic no pot fer política i l'informe en fa i fa judicis de valor polítics. 
 

Pel que fa a la participació recorda que en l'acte de presentació es va 
oferir la participació de tothom en l'elaboració del master-pla.  En relació a les 
condicions del concurs afirma que no és cert allò que ha dit el Sr. Quetglas, sinó que 
l'única oferta que va complir totes els condicions va esser la presentada per la 
Universitat. 
 

El temes de desequilibri territorial, recorda, es resolen amb plans que 
tenen una altra mesura i en aquest cas, el desequilibri s'ha de resoldre per unes altres 
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vies. Per altra banda, l'alternativa que es proposa és molt més cara que el projecte. Per 
això, el convida a tornar la proposta a Comissió i que des d'allà es demanin al Govern 
totes els informacions que considerin oportunes. 
 

El Sr. Quetglas (PSOE) recorda que hi ha un termini fixat per la llei i que 
l'informe no es pot allargar més. Per altra banda la tramitació ja s'ha feta. Per tant, 
pensa que la petició de devolució és improcedent. 
 

Se sotmet l'informe a votació i s'aprova per desset vots a favor (PSOE, 
PSM-NM, UM, EU) i tretze abstencions (PP). 
 
 
 PUNT 23.- EDIFICI MONNÀBER. FORNALUTX. 
 

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 data 26 de gener de 
1996, pres per unanimitat, la Comissió de Medi Ambient i Ordenació del Territori, en 
data 1 de febrer de 1996, eleva al Ple la següent proposta d' 
 
 A C O R D 
 

1r.- Iniciar l'expedient d'execució subsidiària previst en els articles 95 i 
segúents de la Llei 30/92, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions 
Públiques i del Procediment Administratiu Comú, relatiu a l'ordre de demolició de les 
obres realitzades sense llicència ino legalitables, consistents en una estructura i murs 
d'altària variable, situades a la finca Monnàber, del terme municipal de Fonalutx, ordre 
que va esser cursada alstitulrs registrals de la finca, mitjançant acord d'aquest Plenari 
clelebrat el dia 3 d'octubre de 1994, i a tal efecte: 
 

1.1..- Encarregar als Serveis Tècncis del Consell Insulr de Mallorca la 
redacció del corresponent projecte tècnci de demolició de les mateixes obres. 
 

1.2.- Tramitar l'expedient d'execució subsidiària, en substitució dels 
titulars registrals de la finca,mitjançant la contractació, a càrrec dels obligats, del 
projecte de demolició de les obres realitzades a la finca Monnàber del terme municipal 
de Fornalutx.- 
 

1.3.- Concedir ala Sra. Isabel Colom Pizà i fills un termini de quinze dies, 
en el tràmit d'urgència, de conformitat amb el que preveu l'article 84  de l'esmentada 
Llei del Procediment Administratiu Comú, tot això per tal que puguin presentar les 
al.legacions que estimin oportunes.- 
 

2n.- Facultar la Presidència del CIM per dur a terme les actuacions 
necessàries permaterialitzar l'esmentada demolició. 
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Tot això en base a l'acord del Ple del CIM de data 3 d'octubre de 1994." 
 
 

Intervé el Sr. Quetglas (PSOE). Informa que ja hi ha l'acord de demolició, 
acord que ha estat objecte de recurs, sense però que ni la part recurrent ni el jutge 
hagin demanat la suspensió de l'acte administratiu. El Consell no té altre remei que 
decidir l'execució subsidiària. 
 

El Sr. Grosske (EU) es refereix a l'afirmació segons la qual "el Consell no 
té altre remei" que encarregar la demolició. Pensa que no tan sols és així, sinó que és 
oportú fer-ho. 
 

El Sr. Alorda (PSM-NM) es congratula perquè es dugui a terme la 
demolició d'aquella estructura que constitueix un atemptat contra el paisatge. Allò que 
demana és que es faci ràpidament. 
 

El Sr. Verger (PP) anuncia el vot favorable del seu grup per una decisió 
que té l'origen en el mandat anterior, i perquè és bo, amb independència que hi hagi 
l'obligació o no, que aviat pugui desaparèixer aquell embalum de dins el bosc. 
 

S'aprova la proposta per assentiment. 
 
 

DESPATX EXTRAORDINARI. 
 

 
  PRIMER PUNT.- RECURS ORDINARI INTERPOSAT PEL SR. JORGE 
FERRER FARRARONS CONTRA L'ACORD DE LA COMISSIÓ INSULAR 
D'URBANISME DE DATA 17 DE MARÇ DE 1995. ANDRATX. 
 

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

"Vist l'acord de la CIU de Mallorca en sessió de dia 27 d'octubre de 1995, 
la comissió d'Ordenació Territorial i Urbanisme en data de dia 30 de novembre de 1995 
eleva al Ple la següent proposta d' 
 
 

ACORD 
 

Estimar el recurs ordinari interposat pel Sr. Jorge Ferrer Farrarons contra 
acord de la Comissió Insular d'Urbanisme de data 17 de març de 1995, mitjançant el 
qual es va denegar, per unanimitat, una xarxa subterrània de B.T. al polígon 10,  
parcel.la 60, al terme municipal d'Andratx, en base els informes jurídics de dates 14 i 
18 de juliol de 1995, amb anulació de l'acord impugnat, i atorgar l'autorització prèvia." 
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S'aprova la proposta per assentiment. 
 
 
  SEGON PUNT.- MOCIÓ DEL GRUP DE CONSELLERS DEL PARTIT 
POPULAR SOBRE ELIMINACIÓ DE BARRERES ARQUITECTÒNIQUES.  

 
Es dóna compte de la següent moció: 

 
     "Joan Verger Pocoví, com a Portaveu del Grup de Consellers del Partit 

Popular, presenta per a la seva consideració pel Plenari del CIM la següent moció: 
      
                    
                  EXPOSICIO DE MOTIUS. 
 
                         TITOL. 
 
         Eliminació de barreres arquitectòniques. 
 
     
  Considerant les actuacions del Govern Balear, en matèria de eliminació de les 
barreres arquitectòniques, nascudes a l'emparament de la llei creada a tals efectes i 
que contempla un  plaç de 15 anys per a l'eliminació d'aquestes barreres. 
    

Vista la política del CIM d'eliminació de barreres als seus edificis i els programes 
destinats a la sensibilització ciutadana a n'aquest aspecte. 
 
  El ple del CIM adopta el següent. 
 
                         ACORD 
 
 

Primer.- Destinar 20 milions del pressupost del CIM de l'any 1996 per a ajudar 
als ajuntaments a dur a terme els seus plans d'eliminació de barreres 
arquitectòniques." 
 
 

Intervé la Sra. Vidal (PP). Explica que la moció va en la línia que, per 
unanimitat, segueix el Consell d'eliminar barreres i que s'ha materialitzat en accions 
conjuntes amb els ajuntaments. Pensa que dins el Pressupost que s'elabora, s'hi hauria 
de preveure una partida de 20 milions amb aquesta finalitat. 
 

Es refereix a un catàleg que es va encarregar per tal de saber exactament 
les necessitats que hi ha en aquest camp i, per tant, es pot treballar a partir d'aquest 
catàleg. 
 

Recorda que el Consell no té competències en matèria de minusvàlids, 
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tema en què no vol entrar, sinó que el Consell, com a ajuntament d'ajuntaments i 
sensible en el tema de les barreres, ja que ha eliminat les dels seus edificis, col×labori 
per eliminar també les dels municipis. 
  
Respon el Sr. Pons (PSOE). Considera que qualsevol pressupost s'ha de veure 
globalment i que, si bé està d'acord amb el contingut de la moció, no hi està en el fet de 
fermar ara una partida amb una quantitat concreta. 
 

Pel que fa a les competències afirma que el Consell no hi renunciarà, 
però que els problemes que hi va haver s'han de resoldre dins el Pla Estratègic.  
 

La Sra. Thomàs (EU) opina que el contingut de la moció és correcte i 
anuncia el suport del seu grup si se suprimeix la quantitat de 20 milions. El seu grup, 
explica, no sap en quin estat es troba la tramitació del Pressupost. Per tant, sense 
saber com està no poden donar suport a cap partida.  
 

Anuncia que si es retira la quantitat prevista i només a fa referència a la 
creació d'una partida amb aquesta finalitat, el vot d'EU serà favorable. 
 

Torna intervenir la Sra. Vidal (PP). Es mostra d'acord amb la proposta de 
la Sra. Thomàs. Fins i tot pensa que la partida podria sortir dels programes de 
cooperació municipal. 
 

El Sr. Morro (PSM-NM) es mostra d'acord a incorporar aquesta voluntat 
sense subjectar-la a una partida determinada. Creu que són importants les referències 
a les delimitacions competencials entre institucions, perquè això fa que el Consell no es 
pugui inhibir. Per això, proposa una esmena que signifiqui afegir a l'acord que "El 
Consell Insular insta al Govern Balear a dedicar la quantitat de cent milions de 
pessetes per ajudar els ajuntament a dur a terme els seus plans d'eliminació de 
barreres arquitectòniques". 
 

Pensa que amb vint milions no es resol res perquè un sol municipi 
important no en té prou amb aquesta quantitat. Per tant, com a mínim s'ha de parlar de 
100 amb voluntat de plurianualitat. Fa notar també l'error que suposa pensar que el 
Consell és un ajuntament d'ajuntaments i que el Govern Balear no té competència amb 
els ajuntaments, ja que és la institució que realment en té i moltes vegades s'inhibeix. 
Així que és un deure del Consell reclamar les aportacions del Govern en aquests 
àmbits. 
 

La Sra. Vidal (PP) recorda que la seva proposta era molt clara. Recorda 
que en el Parlament ella va presentar una esmena per 30 milions, però que no en va 
veure de l'oposició. Pensa que ara si s'hi sumava la partida del Consell, ja es podria 
treballar enguany. 
 

Pel que fa al tema de les competències, recorda que el PP no ha fet mai 
política en temes socials. Recorda que a una Comissió el Sr. Pons va informar que 
havia acordat amb el Govern que s'encarregaria dels marginats, mentre que el Consell 
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es dedicaria als minusvàlids.  
 

Recorda al Sr. Pons que el CIM va tenir aquestes competències en un 
moment determinat i que les va retornar. 
 

Repeteix que la moció és clara i que amb una partida del CIM i una del 
Govern es pot avançar en aquest sentit. 
 

La presidenta demana si la Sra. Vidal accepta de proposta del Sr. Morro. 
 

La Sra. Vidal (PP) diu que per coherència no es pot fixar una quantitat a 
una altra institució si no es fixa per al CIM. La proposta del PP, repeteix, és la que ha 
presentat, llevat de la quantitat. 
 

El Sr. Alorda (PSM) pensa que ja es fixarà la quantitat quan es faci el 
debat del Pressupost. També es podrà tenir en compte l'eliminació de barreres, tant en 
els plans de cooperació com en el d'instal×lacions esportives. De fet, informa, hi ha la 
previsió d'incloure dins els bases del 97 la prioritat de l'adequació dels edificis ja 
existents. 
 

El Sr. Morro (PSM-NM) especifica que l'esmena anava en el sentit de 
destinar 100 milions del Govern Balear per ajudar els ajuntaments. L'esperit és, per 
tant, que el Govern participi en les activitats dels ajuntaments dirigides a eliminar 
barreres. 
 

La Sra.Thomàs (EU) es mostra d'acord amb la moció del PP, llevant-ne la 
quantitat. Opina que l'afegitó del PSM hauria de dir que el Ple dle CIM insta al Govern 
Balear perquè realitzi un esforç pressupostari proporcional en la línia d'eliminar 
aquestes barreres, però sense posar la quantitat. 
 

El Sr. Morro (PSM-NM) s'hi mostra d'acord. 
 

El Sr. Verger (PP) considera que la discussió s'ha de limitar al contingut 
de la moció. Per això troba fora de lloc les referències a altres institucions que es 
podrien acumular indefinidament i, per tant, també hi troba la proposta del PSM. Poden 
acceptar que s'inclogui: "instar al Govern a habilitar una partida". Però pensa que el 
camí no és estendre exigències cap a altres institucions. 
 

El Sr. Pons (PSOE) proposa afegir el matís: "...barreres arquitectòniques 
en el marc del Pla Estratègic." 
 
 

S'aprova la proposta per assentiment la moció en el sentit de suprimir la 
quantitat de 20 milions, d'instar al Govern Balear que faci un esforç pressupostari 
proporcional i d'especificar que aquesta eliminació es farà dins el marc del Pla 
estratègic. 
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  TERCER PUNT.- MOCIÓ  DEL GRUP DE CONSELLER D'ESQUERRA 
UNIDA REFERIDA A NOMENAMENT DEL DIRECTOR DEL PARC NATURAL DE SA 
DRAGONERA. 
 

Es dóna compte de la següent moció: 
 

"EBERHARD GROSSKE FIOL, com a portaveu del Grup de Consellers 
d'Esquerra Unida, presenta per a la seva consideració pel plenari del CIM del 5 de 
febrer de 1995 la següent moció: 
 
 

EXPOSICIO DE MOTIUS 
 

El Pacte de Govern del Consell Insular de Mallorca al seu apartat 3.4 diu:..."Es 
farà una convocatòria pública per a cobrir la plaça de Director del Parc Natural de Sa 
Dragonera i es consensuarà el nomenament del president del seu Patronat". 
 

Hem conegut pels mitjans de comunicació l'entrevista mantinguda el proppassat 
31 de gener entre el Conseller de Medi Ambient del CIM i el Conseller d'Agricultura i 
Pesca del Govern Balear, on es va comunicar per part del Govern la proposta que 
provisionalment el propi Conseller d'Agricultura dirigeixi el Parc. 

Considerant que el Decret 7/1995 de 26 de gener pel qual es declara parc 
natural Sa Dragonera,al seu article 8è diu: "El Director del Parc de Sa Dragonera serà 
nomenat pel Conseller d'Agricultura i Pesca a proposta del Consell Insular de 
Mallorca..." 
 
Per tot això es proposa l'adopció del següent 
 

ACORD 
 
El Ple del Consell de Mallorca insta a la Comissió de Govern del CIM a iniciar els 
tràmits necessaris per a la designació - mitjançant convocatòria pública, barem de 
mèrits i comissió avaluadora - de la persona que ha d'ésser proposada a la Conselleria 
d'Agricultura i Pesca per al seu nomenament com a director del Parc Natural de Sa 
Dragonera." 
 
 

Intervé el Sr. Grosske (EU). Recorda que aquesta qüestió es va 
desbloquejar i, per tant, ja és urgent convocar un concurs, que hauria de tenir les 
característiques que consten a la proposta, que permeti designar una persona per 
proposar a la Conselleria i que aquesta faci el nomenament per al càrrec de director, tal 
com preveu el decret corresponent. Es tracta d'una simple instància perquè el Govern 
faci passes en aquest sentit. 
 

Intervé el Sr. Antich (PSOE). No recorda que mai s'arribàs a l'acord que 
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seria el conseller d'Agricultura el qui dirigiria el parc de sa Dragonera, encara que algun 
mitjà de comunicació ho hagi dit. 
 

El Decret, efectivament, preveu que el Consell proposarà el director i el 
nomenarà la Conselleria. Des del pacte de govern es pensa que el nomenament era 
més o menys automàtic. La idea era fer un concurs a l'abast de tothom. Des de la 
Conselleria s'ha manifestat que no es considera que tinguin l'obligació de fer el 
nomenament de forma automàtica, sinó que s'hi té la idea que aquesta persona ha 
d'esser un funcionari, per diverses raons, sobretot de caire econòmic. A la vista d'això 
es va pensar arribar a un consens; també es va pensar en la possibilitat de fer un 
nomenament provisional. Demana que es retiri el punt de l'ordre del dia, a la vista que 
hi ha converses amb la Conselleria,  amb el compromís de dur-lo a la primera Comissió 
de Medi Ambient. 
 

El Sr. Grosske (EU). Manifesta que entén l'explicació del Sr. Antich, però 
no veu que l'explicació sigui incompatible amb la moció. Si la Conselleria no volia fer el 
nomenament, no alliberaria el Consell de fer una proposta i de fer altres propostes. Si 
es vol fer una negociació i arribar un acord no hi ha cap problema i si es vol negociar, 
es pot fer, ja que la moció no proposa més que iniciar els tràmits necessaris. 
 

Torna intervenir el Sr. Antich (PSOE). Pensa que des de la Comissió s'ha 
estat en tot moment a favor de dur a terme aquest concurs. Allò que creu que no seria 
bo és que mentre s'arriba a un acord s'intentàs discutir les propostes de la Conselleria 
dins la Comissió. També hi ha la possibilitat de fer d'un nomenament provisional. 
 

El Sr. Sampol (PSM-NM) opina que no es pot votar en contra d'un 
compromís que realment es té, però sí que es pot demanar que quedi damunt la taula, 
sobretot perquè la Comissió de Govern no pot fer aquesta tramitació. La convocatòria 
l'ha d'aprovar el Ple, però allò que es pot fer és instar a la Comissió perquè comencin a 
treballar en les bases. La proposta és deixar la moció damunt la taula mentre la 
Comissió prepara la proposta concreta i com que el nomenament l'ha de fer la 
Conselleria, la proposta és que tot el procés es faci acordadament. 
 

El Sr. Verger (PP) estaria d'acord a votar a favor de la proposta. També 
és cert que les explicacions del Sr. Antich tenen una part de veritat. Opina que és 
possible que un director de sa Dragonera requereixi una dedicació completa. Manifesta 
que tampoc no tenen inconvenient que quedi damunt la taula si es considera que s'ha 
d'avançar conjuntament amb la Conselleria. Allò que pensa és que no hi ha cap 
compromís assumit pel qual el director hagi d'esser un funcionari d'Agricultura. 
 

El Sr. Grosske (EU) fa constar que no està d'acord que quedi damunt la 
taula, i insisteix en la idea que aprovar la moció no desvirtua la possibilitat de negociar 
tot quant faci falta amb la Conselleria. Tampoc, opina, no va en contra d'un possible 
nomenament provisional. 
 

El Sr. Antich (PSOE) creu que ha explicat prou clar com era el panorama, 
pensa també que es pot continuar amb les converses amb la Conselleria i no s'oposa 
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votar la moció. 
 

El Sr. Sampol (PSM-NM) pressuposa que si el PP anuncia el vot 
favorable no hi ha d'haver problemes amb la Conselleria i, per tant, creu que es pot 
aprovar la moció. 
 

S'aprova la moció per assentiment. 
 
 
  QUART PUNT.- MOCIÓ DEL GRUP DE CONSELLERS D'ESQUERRA 
UNIDA REFERIDA A LA DISTRIBUCIÓ D'ENTRADES DE FRANC PER ASSISTIR A 
ESPECTACLES O REPRESENTACIONS TEATRALS. 
 

Es dóna compte de la segÚent moció: 
 
 

"EBERHARD GROSSKE FIOL, com a portaveu del Grup de Consellers 
d'Esquerra Unida , presenta per a la seva consideració pel PLE ORDINARI del 5 de 
febrer del Consell Insular de Mallorca la següent moció: 
 

EXPOSICIO DE MOTIUS 
 
 
Sembla que s'ha fet costum el fet que quan el Consell Insular de Mallorca concedeix un 
ajut econòmic a una empresa per a les despeses d'un espectacle o representació 
teatral, aquesta doni al CIM un nombre d'entrades de franc, per assistir a l'estrena. 
 
Considerant que aquests ajuts econòmics es concedeixen per a la promoció i difusió 
cultural d'aquelles activitats que mereixen la consideració institucional en base a la 
seva qualitat i interès, 
 
Proposam que el Ple del Consell Insular de Mallorca adopti el següent  
 

ACORD 
 
"Quan el Consell Insular de Mallorca rebi entrades de franc per assistir a estrenes 
d'espectacles i representacions teatrals pel fet que han rebut ajuts econòmics 
d'aquesta institució, o per altre motiu, aquestes es distribuiran a grups teatrals de joves, 
instituts de secundària, o a associacions i clubs juvenils, per tal de promoure i difondre 
la cultura entre el jovent" 
 

Intervé la Sra. Thomàs (EU) que la presenta. Es tracta d'acordar que 
quan el Consell rebi entrades de franc per assistir a  espectacles teatrals, aquestes 
entrades es distribueixin a grups teatrals de joves, a instituts de secundària, a 
associacions i grups juvenils, per tal de promoure i difondre la cultura entre el jovent. 
Informa que la moció té relació amb una pregunta que s'ha de veure després. 
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El Sr. Verger (PP) opina que la cultura teatral no s'aconseguirà amb això. 

Qualifica la proposta de rara, ja que si s'ha de promocionar l'assistència, el Consell té hi 
ha tot el Teatre principal, però amb vint o trenta entrades no es pot incidir gaire. 
Insisteix que hi pot haver maneres molt diferents i més efectives, per tant no hi donaran 
suport. Creu que la Comissió de Cultura pot fer una proposta ben estudiada i més 
efectiva. 
 

La presidenta demana si allò que pretén EU és que no es reparteixin les 
entrades al consellers. 
 

La Sra. Thomàs (EU) precisa la moció demana que en haver-n'hi de franc 
es reparteixin al jovent i no a Protocol. 
 

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

Es fa constar que amb anterioritat al debat de la moció els consellers Srs. 
Matas i Flaquer havien abandonat la sala. 
 
  
  CINQUÈ PUNT.- MOCIÓ D'EU SOBRE MODIFICACIÓ DEL DECRET 
37/86. 
 

S'ha deixat damunt la taula juntament amb el punt 12 de l'ordre del dia. 
 
 
 
  PRECS I PREGUNTES. 
 

La Sra. Thomàs (EU) recorda que el Consell va concedir una subvenció 
d'1.440.000 PTA a Mallorca So, S.A. per ajudar a cobrir les despeses de les 
representacions a Palma de l'espectacle T'odio amor meu. La pregunta és, quantes 
entrades de franc es varen rebre i com es varen distribuir aquestes. 
 

El Sr. Pons (PSM-NM) afirma que ell es va encarregar de les relacions 
amb aquest grup, però que les possibles invitacions es degueren canalitzar, com és 
habitual, a través de Protocol. Ara no sap més que hi va assistir i que li va agradar 
l'espectacle. 
 

La presidenta suposa que es degué fer com és habitual, és a dir convidar 
tots els consellers del Consell. De tota manera, ho aclarirà i li farà a saber. 
 

Torna intervenir la Sra. Thomàs (EU). Es refereix a l'acord de la Comissió 
de Govern del 12 de desembre de concedir un ajut de 4.750.000 pessetes a l'editor 
Olañeta per contribuir a cobrir les despeses de l'edició del llibre La Catedral de Palma, 



 
 

50 

a canvi de l'adquisició de 500 exemplars per part del Consell. Demana quina distribució 
se'n fa i quants se n'han distribuïts a través de Protocol. 
 

El Sr. Pons (PSM-NM) informa que dels llibres que varen correspondre al 
centre Cultural de la Misericòrdia, se'n varen fer arribar 65 al Centre Coordinador, i un a 
cadascuna de les següents entitats: Biblioteca Artesana, Patrimoni, Convent de  Santa 
Magdalena, Convent de Santa Clara, Foment de Turisme i Ajuntament de Santa Maria. 
En queden 119 en depòsit. Pensa que Protocol podria informar de la resta. 
 

La presidenta recorda que se'n varen distribuir als consellers, als alts 
càrrecs, als membres del Govern i a les autoritats de l'illa. Si volen més detalls els 
poden demanar. 
 

La Sra. Thomàs (EU) es refereix a la informació que deia que el Lobby de 
Dones havia presentat al Consell unes propostes d'accions i també programes 
emmarcats en les directius de la IV Conferència Mundial de Dones de Pequín. Demana 
quina va esser la resposta del Consell i quan i on s'estudiarà la possibilitat de dur-les a 
terme. 
 

El Sr. Pons (PSOE) informa que la Comissió de Benestar Social va rebre 
les propostes i les va traslladar als equips que elaboren el Pla Estratègic. Dins aquest 
Pla s'hi recullen, no d'una forma mecànica, sinó encaixant dins les competències que té 
el Consell.  
La presidenta informa que ella mateixa va rebre el Lobby de Dones. Que les va acollir 
de forma entusiasta i que va passar les propostes a Acció Social amb la idea que es 
puguin recollir totes al llarg de 4 anys. 
 

El Sr. Grosske (EU) es refereix a la notícia que fa referència a un informe 
del Tribunal de Comptes sobre irregularitats detectades en la contracta de Tirme. 
Voldria tenir, com a consellers, informació d'aquestes irregularitats i de la valoració des 
d'un punt de vista jurídic. 
 

La presidenta assegura que no se sap més que allò que avui han llegit al 
Diario de Mallorca els qui han tingut temps de llegir-lo. Tan aviat com se sàpiga de què 
es tracta se li farà arribar la informació. 
 

La Sra. Salom (PP) recorda que a la darrera Comissió de Govern del 95, 
punt 20, hi havia la proposta d'acord que deia: "Atès el Decret de data 15 de novembre 
del 95 que declarà efecte no utilitzable un sintonitzador, un amplificador, i un 
programador del Gabinet de Mitjans de Comunicació i vista la sol×licitud del Sr. Andreu 
Matas Jaume, Batle de Sineu, que demana la cessió gratuïta d'aquest material amb la 
intenció de constituir una ràdio municipal...." 
 

Es demana com és possible que si uns aparells es declaren no 
utilitzables, l'Ajuntament de Sineu hi pugui tenir interès. També vol saber si entre el 15 
de novembre i el 29 de desembre es varen informar els altres batles de Mallorca que hi 
havia un material no utilitzable i a la seva disposició o bé si el batle de Sineu va tenir 
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informació privilegiada. 
 

El Sr. Alorda (PSM-NM) reconeix que, efectivament, el Sr. Matas va 
utilitzar una informació privilegiada. Va venir a la casa i funcionaris (Fa l'incís que si 
s'ha d'iniciar cap investigació es tindrà en compte aquest fet) presents li varen dir que 
se n'ho podia dur perquè ho havien de tirar. Sembla però, que el procediment, a 
efectes d'inventari era declarar el material no utilitzable. L'interessat, en principi va voler 
renunciar, però com que ja tenia el material a Sineu, va posar els tràmits formals en 
marxa. És tracta d'un material que no té interès per al Consell i que ha passat a 
l'Ajuntament de Sineu. A la Comissió de Govern es va demanar la raó de fer-ho així i 
s'hi va explicar que no podia tenir interès per a ningú, més que a nivell anecdòtic. 
 

Si hi ha d'haver cap dubte, no hi haurà cap dificultat a tornar arrera i la 
possible subhasta demostrarà fins a quin punt poden tenir interès aquests objectes. 
 

La Sra. Salom (PP) diu que s'estranya que un material no utilitzable pugui 
interessar a un batle que, precisament, és assessor d'aquí. Hi ha molts d'ajuntament 
que tenen ràdios municipals i pensa que es podrien haver avisat els altres ajuntaments. 
 

El Sr. Alorda (PSM-NM) repeteix la seva disposició a fer els tràmits que 
calgui per assegurar que tots els interessats hi puguin tenir accés. De tota manera, 
pensa que s'estudiarà a la Comissió de Serveis Generals, abans de fer una actuació 
que podria semblar ridícula. 
 

El Sr. Riera (PP) es refereix a la quantitat de 5 milions aprovada per 
ajudar a les despeses de viatges a la neu. Després va sortir la publicitat dels viatges 
per un preu de 41.500 PTA, i encara s'havien de descomptar les 5.000 de l'aportació 
del Consell. Els mateixos dies hi havia uns cartells per tot Mallorca anunciant viatges 
patrocinats pel Consell pel preu de 46.000 PTA amb la denominació "Mallorca cap a la 
neu". Demana que té a veure aquest "Mallorca cap a la neu" amb el Consell i perquè hi 
ha 10.000 PTA de diferència i qui ha organitzat el viatges. 
 

Respon el Sr. Diéguez (PSOE). Recorda que el costum de la casa és que 
molta gent compti amb els diners del Consell abans de passar per les comissions 
corresponents. Aquest n'és un. No hi ha patrocini, ni sol×licitud, ni acord que autoritzi 
aquesta gent a fer publicitat en nom del Consell. Simplement que confiaven continuar 
com abans. 
 

El Sr. Riera afirma que abans no es donava cap dobler. Senzillament 
s'arribava a un acord amb els estacions i els preus sortien més econòmics. De fet no 
trobarà cap factura. 
 

El Sr. Diéguez respon que n'hi ha tantes de factures que no les ha 
pogudes mirar, però pensa que n'hi ha una de l'agència de Mallorca cap a la neu 
corresponent a aquests programes. 
 

El Sr. Riera (PP) es refereix a unes declaracions del Sr. Diéguez que han 
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aparegut a la premsa dient que el seu antecessor sempre havia donat subvencions a 
entitats amb ànim de lucre. Se n'havien donades, explica, a les empreses que fan el 
Cinturó Ciclista o la Challenge i ara diuen que no els en donaran més. Demana per 
quin motiu no es poden donar subvencions en concepte d'esports i sí se'n poden donar 
per a actes culturals. Pensa que tenen més ànim de lucre els espectacles teatrals que 
no les bicicletes. 
 

El Sr. Diéguez (PSOE) informa que el grup d'empreses del Sr. Trobat, el 
91 se'n va dur 14 milions, el 92 22'5 milions, el 93 23'5 milions, el 94 8.200.000, el 95 
12.000.000, una suma total de 79 milions. Encara queden pendents de pagar 13 
milions dels anys 90-91 i encara queden 2'5 milions d'una factura que no és clara i que 
sobre la qual encara no té informació completa. Davant tants de problemes que es 
concentraven en empreses amb ànim de lucre, es va acordar dins la Comissió 
d'Esports, que les subvencions no es donarien a empreses amb ànim de lucre. La 
suma total, més de 90 milions fa veure que si la partida per a subvencions  és de 100 
milions anuals, tota la subvenció d'un any de cada quatre és per a una sola empresa. 
 

El Sr. Riera, recorda que Foment ha pagat durant uns anys el Trofeu 
Mallorca, que la majoria actual ha suspès, i s'hi s'ha donat a aquestes empreses és que 
no n'hi ha d'altres que facin aquestes activitats. L'empresa que fa la Challenge, explica, 
té l'exclusiva per a cinc anys i no ho pot fer una altra empresa. Creu que això no ve a to 
ara; ell retreia les contradiccions d'excloure l'ànim de lucre per a l'esport i no per a la 
cultura. A més que a les bases es va posar que se subvencionarien els grans 
esdeveniments esportius i el Club Ciclista Palma, probablement hi perd.  
 

El Sr. Diéguez (PSOE) distingeix entre el Cinturó i la Challenge, la primera 
prova l'organitza un club d'aficionats i probablement disposi d'una subvenció del 
Consell. Ara la segona té un pressupost de 88 milions, el Cinturó en té 17 i amb el 
mateix nombre de participants, que van al mateix hotel, i tenen les mateixes línies de 
meta, etc. Altres voltes de la mateixa categoria costen uns set milions de pessetes. 
Aquests desfasaments fan veure que hi ha una situació amb un ànim de lucre que es 
podria qualificar d'excessiu i es podrien trobar altres exemples. Per tant, convé cercar 
uns promotors que siguin més econòmics per als doblers públics. 
 

El Sr. Riera (PP) no creu que cobri igual en Pedro Adrover de Porreres 
que Indurain. 
 

El Sr. Diéguez (PP), recorda que Indurain ve de franc i que probablement 
el Sr. Adrover cobra. 
 

La Sra. Vidal (PP) recorda que a la Comissió informativa darrera s'hi va 
dur la pròrroga del Pla concertat de prestacions bàsiques que durant 4 anys ha suposat 
1200 milions de pessetes. Per unanimitat la Comissió va acordar deixar-lo damunt la 
taula i que els tècnics en fessin una valoració. Per altra banda, ha sabut que el Sr. 
Ballester havia assistit a Madrid a una ponència sobre avaluació de plans concertats. 
Demana quina ha estat l'avaluació que ha fet el Sr. Ballester del Pla. 
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El Sr. Pons respon (PSOE) que ara no sap quina és la feina concreta que 
ha fet el Sr. Ballester. Se n'informarà i li farà arribar la resposta per escrit. 
   

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

   V.i P, 
LA PRESIDENTA   


