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ACTA  DE  LA  SESSIÓ   EXTRAORDINÀRIA  I 
AMB  CARÀCTER  D'URGÈNCIA  DEL  PLE  DEL 
CONSELL  INSULAR  DE  MALLORCA  DE   DIA 
VINT-I-NOU DE JULIOL DE MIL NOU-CENTS NORANTA-SIS. 

 
 
 
 

A les onze hores i deu minuts, es reuneix, en sessió 
extraordinària i amb caràcter d'urgència 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. Consellers: Bartomeu Blanquer i Sureda,  
Alejandro Pablo Espinós Bonmatí,  Margarita Ferrando i Barceló, 
Maria del Pilar Ferrer i Bascuñana, Carlos Felipe Cañellas Fons, 
Maria de los Reyes Carbonell Alberti, Andres Riera i Bennàsar, 
Mauricio Rovira de Alós, Juan Verger Pocoví, María Salom i Coll, 
José Maria Gonzàlez i Ortea, Guillermo Vidal i Bibiloni, Juana 
Ana Vidal i Burguera, Francisco Antich Oliver, Carlos Cañellas 
Fons, María Rosa Estaras Ferragut, Juan Flaquer Riutort, José 
Ramón Orta Rotger, Catalina Mercedes Amer i Riera, Andres Crespí 
i Plaza, Antonio José Diéguez i Seguí, Damià Pons i Pons, 
Francesc Quetglas i Rosanes, Juan Mesquida Ferrando, Juan 
Francisco Triay i Llopis, Antoni Alorda i Vilarrubias, Antoni 
Sansó Servera, Catalina Maria Bover i Nicolau, Damià Pons i Pons, 
Pere Sampol i Mas, Antonio Pascual i Ribot, Eberhard Grosske i 
Fiol, Maria Margarita Thomas i Andreu. 
 
 

Secretari General: Sr. Bartomeu Tous i Aymar. 
 

Interventora Adjunta: Sra. Brigida LLinas Ferrer. 
 

El Conseller Sr. Blanquer entra al punt 9, surt al punt 
16 i torna entra el punt 20. El Consellers Srs. Verger, Gonzalez 
Ortea, Pilar Ferrer i Rosa Estaras surten el punt 16 i ja no es 
reincorporen, llevat del Sr. Gonzalez Ortea que torna entrar el 
punt 20. 
 
  PUNT 1.- PROPOSTA DE PRESIDÈNCIA DE DECLARACIÓ 
D'URGÈNCIA DEL PLE CONVOCAT. 
 

La presidenta proposa la declaració d'urgència del Ple 
motivada per la necessitat d'aprovar les tarifes i l'ordenança 
definitiva de la taxa per al tractament, la transferència i el 
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transport de residus sòlids urbans, contingudes en els punts 12 i 
13 de l'ordre del dia. 
 
  S'aprova la declaració d'urgència per assentiment. 
 
  PUNT 2.- APROVACIÓ ACTA ANTERIOR ( 1-7-96) 
 

S'aprova la proposta per assentiment. 
 
 

PRESIDÈNCIA 
 
  3.- DECRET A DONAR COMPTE 
 

Intervé el Sr. Riera (PP). Demana més informació sobre 
l'adquisició d'un telèfon mòbil per a Son Pardo per 400.000 PTA i 
també per la compra de cossiols per al mateix centre, per la 
quantitat de 450.000 PTA.  
 

El Sr. Diéguez (PSOE) informa que es tracta de 
l'adquisició, en el primer cas, d'una centraleta telefònica i no 
d'un telèfon. Comprovarà l'expedient i li farà arribar per escrit 
tota la informació detallada. Ho farà igualment per escrit en 
relació al segon concepte. 
 

Intervé la Sra. Vidal (PP). Demana informació sobre la 
compra de 45 rams per  fer una ofrena floral de la Mare de Déu de 
Lluc. Pensa que si això es fa amb les altres marededéus de 
Mallorca, pot significar un canvi en la línia d'actuació referida 
a la tercera edat.  
 

La presidenta informa que no es tracta de flors, sinó 
que hi havia un compromís des de feia més d'un any amb les 
associacions de la tercera edat i que es va concretar en el 
pagament dels autocars per a anar a Lluc a fer l'ofrena floral. 
Són 45 associacions  i 25.000 PTA en concepte de desplaçament. 
 

El Ple en resta assabentat. 
 
 
  4.- DECRETS A RATIFICAR 

 
Es llegeixen els següents decrets: 

 
" ASSUMPTE: Compareixença com a demandat davant la Sala 

Contenciosa-Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de 
Balears en el recurs contenciós-administratiu interposat pel 
Lletrat Sr. Jaime Bueno Pardo, en representació d'Izquierda 
Unida, contra "Acord del Ple del Consell Insular de Mallorca de 
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6.6.96 relatiu a l'autorització per a l'explotació ordinària del 
Servei de Gestió de Residus Sòlids de l'Illa de Mallorca". 
Actuacions 763/96. 
 

Vist el meritat recurs contenciós-administratiu i 
examinat l'informe de l'Assessoria Jurídica del C.I.M. de 26 de 
juny de 1996, aquesta Presidència, per raons d'urgència i amb 
fonament a l'article 34.1.h) de la llei 7/85, de 2 d'abril, 
resolc que el Consell Insular de Mallorca comparegui davant la 
Sala Contenciosa-Administrativa del Tribunal Superior de Justícia 
de Balears en dit recurs. Assumirà la representació del Consell 
Insular de Mallorca el Procurador de Palma Sr. Pedro Ferrer 
Amengual i la direcció tècnica el Sr. Gabriel de Oleza Serra de 
Gayeta i la Sra. Carmen de España Fortuny, indistintament, 
lletrats adscrits a l'Assessoria Jurídica del C.I.M., en base a 
l'article 447.2 de la llei Orgànica 6/85. 
 

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

Es ratifica el decret per assentiment. 
 
 
  " ASSUMPTE: Vist l'informe de Serveis Generals i 
Recursos Humans, Secció Nòmines, de 2 de juliol de 1996, així com 
el de l'Assessoria Jurídica aquesta Presidència, per raons 
d'urgència i en fonament a l'article 34.1.h) de la llei 7/85, de 
2 d'abril, resolc que prèvia la comunicació davant la Tresoreria 
de la Seguretat Social a que es refereix l'article 110.3 de la 
Llei 30/92  s'interposi Recurs Contenciós-Administratiu contra la 
resolució única als dos recursos ordinaris del Consell Insular de 
Mallorca, interposats contra la "reclamación de deuda por cuotas 
y otros conceptos debidos a la Seguridad Social, Desempleo, F. 
Garantía Salarial y F. Profesional": 
 

Número de reclamació: 0795017731383 
Règim General. 
Codi compte cotització: 07101079808 
Número de treballadors: 64 
Termini: Des de setembre/95 fins a setembre/95 
Import Principal: 8.292 pessetes. 
S'acompanya: Informe P-11/NCNC 

i contra "Reclamación de deuda por cuotas y otros conceptos 
debidos a la Seguridad Social, Desempleo, F. Garantía Salarial y 
F. Profesional": 

Número de reclamació: 0795017731484. 
Règim General. 
Codi compte cotització: 07101079808. 
Número de Treballadors: 2 
Termini: Des de setembre/95 fins a setembre/95. 



 
 

4 

Import Principal: 5.220 pessetes. 
S'acompanya: Informe P-11/NCNC. 

 
I que es sol.liciti la suspensió del procediment 

recaptori motivat per la interposició del recurs contenciós-
administratiu i sense necessitat de presentar aval, fonamentant-
se en l'exempció establerta per les entitats locals a la LHL. 
154.  
 

Assumirà la representació del Consell Insular de 
Mallorca el Procurador de Palma Sr. Pedro Ferrer Amengual i la 
direcció tècnica el Sr. Gabriel de Oleza Serra de Gayeta i la 
Sra. Carmen de España Fortuny, indistintament, lletrats adscrits 
a l'Assessoria Jurídica del C.I.M., en base a l'article 447.2 de 
la llei Orgànica 6/85. 
 

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

Es ratifica el decret per assentiment. 
 
 
  " ASSUMPTE: Compareixença com demandat davant la Sala 
Contenciosa-Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de 
Balears en el recurs contenciós-administratiu interposat per la 
Procuradora Sra. Monserrat Montané Ponce, en representació de 
Limpiezas Urbanas de Mallorca S.A., contra "acord del Consell 
Insular de 12-4-96 que amplia actuacions i "mesures diverses" amb 
la concessionària TIRME S.A.". Actuacions 692/96. 
 

Vist el meritat recurs contenciós-administratiu i 
examinat l'informe de l'Assessoria Jurídica del C.I.M. de 4 de 
juliol de 1996, aquesta Presidència, per raons d'urgència i amb 
fonament a l'article 34.1.h) de la llei 7/85, de 2 d'abril, 
resolc que el Consell Insular de Mallorca comparegui davant la 
Sala Contenciosa-Administrativa del Tribunal Superior de Justícia 
de les Balears en dit recurs. Assumirà la representació del 
Consell Insular de Mallorca el Procurador de Palma Sr. Pedro 
Ferrer Amengual, i la direcció tècnica el Sr. Gabriel de Oleza 
Serra de Gayeta i la Sra. Carmen de España Fortuny, 
indistintament, lletrats adscrits a l'Assessoria Jurídica del 
C.I.M., en base a l'article 447.2 de la llei Orgànica 6/85. 
 

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. 
 
 
  "ASSUMPTE: Compareixença com a demandat davant la Sala 



 
 

5 

Contenciosa-Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de 
Balears en el recurs contenciós-administratiu interposat pel Sr. 
Procurador Sr. Fernando Rossello Tous, en representació de TIRME 
S.A., contra "la resolució del Consell Insular de Mallorca 
referent a sol.licitud d'autorització per a instal.lació de la 
tercera línia d'incineració de Son Reus en sessió plenària de 12 
d'abril de 1996". Actuacions 796/96. 
 

Vist el meritat recurs contenciós-administratiu i 
examinat l'informe de l'Assessoria Jurídica del C.I.M. de 4 de 
juliol de 1996, aquesta Presidència, per raons d'urgència i amb 
fonament a l'article 34.1.h) de la llei 7/85, de 2 d'abril, 
resolc que el Consell Insular de Mallorca comparegui davant la 
Sala Contenciosa-Administrativa del Tribunal Superior de Justícia 
de Balears en dit recurs. Assumirà la representació del Consell 
Insular de Mallorca el Procurador de Palma Sr. Pedro Ferrer 
Amengual, i la direcció tècnica el Sr. Gabriel de Oleza Serra de 
Gayeta i la Sra. Carmen de España Fortuny, indistintament, 
lletrats adscrits a l'Assessoria Jurídica del C.I.M., en base a 
l'article 447.2 de la Llei Orgànica 6/85. 
 

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

Es ratifica el decret per assentiment. 
 
 
  " ASSUMPTE: Compareixença com a demandat davant la Sala 
Contenciosa-Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de 
Balears en el recurs contenciós-administratiu interposat pel Sr. 
Procurador Sr. Fernando Rossello Tous, en representació de TIRME 
S.A., contra "la resolució del Consell Insular de Mallorca 
afectant a TIRME S.A. referent a la Gestió dels residus sòlids 
urbans a l'Illa de Mallorca, adoptatada en sessió plenària de 12 
d'abril de 1996". Actuacions 797/96. 
 

Vist el meritat recurs contenciós-administratiu i 
examinat l'informe de l'Assessoria Jurídica del C.I.M. de 4 de 
juliol de 1996, aquesta Presidència, per raons d'urgència i amb 
fonament a l'article 34.1.h) de la llei 7/85, de 2 d'abril, 
resolc que el Consell Insular de Mallorca comparegui davant la 
Sala Contenciosa-Administrativa del Tribunal Superior de Justícia 
de Balears en dit recurs. Assumirà la representació del Consell 
Insular de Mallorca el Procurador de Palma Sr. Pedro Ferrer 
Amengual, i la direcció tècnica el Sr. Gabriel de Oleza Serra de 
Gayeta i la Sra. Carmen de España Fortuny, indistintament, 
lletrats adscrits a l'Assessoria Jurídica del C.I.M., en base a 
l'article 447.2 de la Llei Orgànica 6/85. 
 

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

Es ratifica el decret per assentiment. 
 
 
  " ASSUMPTE: Compareixença com a demandat davant la Sala 
Contenciosa-Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de 
Balears en el recurs contenciós-administratiu interposat pel Sr. 
Procurador Sr. Fernando Rossello Tous, en representació de TIRME 
S.A., contra "la resolució del Consell Insular de Mallorca 
referent a sol.licitud d'autorització d'un projecte de dipòsit 
d'escòries i cendres cimentades procedents de la planta 
incineradora de Son Reus, adoptada en sessió plenària de 12 
d'abril de 1996". Actuacions 795/96. 
 

Vist el meritat recurs contenciós-administratiu i 
examinat l'informe de l'Assessoria Jurídica del C.I.M. de 4 de 
juliol de 1996, aquesta Presidència, per raons d'urgència i amb 
fonament a l'article 34.1.h) de la llei 7/85, de 2 d'abril, 
resolc que el Consell Insular de Mallorca comparegui davant la 
Sala Contenciosa-Administrativa del Tribunal Superior de Justícia 
de Balears en dit recurs. Assumirà la representació del Consell 
Insular de Mallorca el Procurador de Palma Sr. Pedro Ferrer 
Amengual, i la direcció tècnica el Sr. Gabriel de Oleza Serra de 
Gayeta i la Sra. Carmen de España Fortuny, indistintament, 
lletrats adscrits a l'Assessoria Jurídica del C.I.M., en base a 
l'article 447.2 de la Llei Orgànica 6/85. 
 

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

Es ratifica el decret per assentiment. 
 
 
  " ASSUMPTE: Compareixença com a demandat davant la Sala 
Contenciosa-Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de 
Balears en el recurs contenciós-administratiu interposat pel 
Procurador Sr. Antonio Obrador Vaquer, en representació del Sr. 
Sebastià Cerdà Capó, contra "acord del ple del Consell Insular de 
Mallorca d'1 d'abril de 1996 pel qual s'acorda desestimar el 
recurs contra l'acord de la Comissió Insular d'Urbanisme de 
Mallorca, mitjançant el qual s'aprova definitivament, amb una 
prescripció, el projecte de delimitació del sòl urbà de Felanitx 
i contra aquest darrer acord". Actuacions 789/96. 
 

Vist el meritat recurs contenciós-administratiu i 
examinat l'informe de l'Assessoria Jurídica del C.I.M. de 12 de 
juliol de 1996, aquesta Presidència, per raons d'urgència i amb 
fonament a l'article 34.1.h) de la llei 7/85, de 2 d'abril, 
resolc que el Consell Insular de Mallorca comparegui davant la 
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Sala Contenciosa-Administrativa del Tribunal Superior de Justícia 
de Balears en dit recurs. Assumirà la representació del Consell 
Insular de Mallorca el Procurador de Palma Sr. Pedro Ferrer 
Amengual i la direcció tècnica el Sr. Gabriel de Oleza Serra de 
Gayeta i la Sra. Carmen de España Fortuny, indistintament, 
lletrats adscrits a l'Assessoria Jurídica del C.I.M., en base a 
l'article 447.2 de la Llei Orgànica 6/85. 
 

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

 
Es ratifica el decret per assentiment. 

 
 
  " ASSUMPTE: Compareixença com demandat davant la Sala 
Contenciosa-Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de 
Balears en el recurs contenciós-administratiu interposat per la 
Procuradora Sra. Monserrat Montané Ponce, en representació de 
Limpiezas Urbanas de Mallorca S.A., contra "acord del Ple del 
Consell Insular de Mallorca de 3 de juny de 1996, per això 
sol.licita a TIRME S.A. l'el.laboració d'un informe sobre 
abocadors". Actuacions 849/96. 
 

Vist el meritat recurs contenciós-administratiu i 
examinat l'informe de l'Assessoria Jurídica del C.I.M. de 16 de 
juliol de 1996, aquesta Presidència, per raons d'urgència i amb 
fonament a l'article 34.1.h) de la llei 7/85, de 2 d'abril, 
resolc que el Consell Insular de Mallorca comparegui davant la 
Sala Contenciosa-Administrativa del Tribunal Superior de Justícia 
en dit recurs. Assumirà la representació del Consell Insular de 
Mallorca el Procurador de Palma Sr. Pedro Amengual Ferrer i la 
direcció tècnica el Sr. Gabriel de Oleza Serra de Gayeta i la 
Sra. Carmen de España Fortuny, indistintament, lletrats adscrits 
a l'Assessoria Jurídica del C.I.M., en base a l'article 447.2 de 
la llei Orgànica 6/85. 
 

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

Es ratifica el decret per assentiment. 
 
 
  " ASSUMPTE: Compareixença com a demandat davant la Sala 
Contenciosa-Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de 
Balears en el recurs contenciós-administratiu interposat per la 
Procuradora Sra. Aurea Abarquero Burguera, en representació del 
Sr. Juan Munar Cifre, contra "resolució del Consell Insular de 
Mallorca, Conselleria d'Acció Social de 8 de març de 1996, per la 
qual s'accepta parcialment la reclamació sol.licitant una 
indemnització pels danys causats a una casa". Actuacions 877/96. 
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Vist el meritat recurs contenciós-administratiu i 

examinat l'informe de l'Assessoria Jurídica del C.I.M. de 28 de 
juliol de 1996, aquesta Presidència, per raons d'urgència i amb 
fonament a l'article 34.1.h) de la llei 7/85, de 2 d'abril, 
resolc que el Consell Insular de Mallorca comparegui davant la 
Sala Contenciosa-Administrativa del Tribunal Superior de Justícia 
de Balears en dit recurs. Assumirà la representació del Consell 
Insular de Mallorca el Procurador de Palma Sr. Pedro Ferrer 
Amengual i la direcció tècnica el Sr. Gabriel de Oleza Serra de 
Gayeta i la Sra. Carmen de España Fortuny, indistintament, 
lletrats adscrits a l'Assessoria Jurídica del C.I.M., en base a 
l'article 447.2 de la llei Orgànica 6/85. 
 

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

Es ratifica el decret per assentiment. 
 
 
  PUNT 5.- PROPOSTA DEL GRUP DE CONSELLERS DEL PSM-NM DE 
NOMENAMENT DEL SR. ANTONI SANSÓ I SERVERA COM A SUPLENT DEL SR. 
PERE SAMPOL A LA COMISSIÓ INSULAR D'URBANISME. 
 

Es dóna compte de la següent proposta de Presidència: 
 

" D. Pere Sampol Mas, portaveu del GRUP DE CONSELLERS - 
PSM, proposa a D. Antoni Sansó Servera com a suplent de Pere 
Sampol i Mas a la Comissió Insular d'Urbanisme en substitució de 
D. Mateu Morro Marcè." 
 

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

 
  PUNT 6.- PROPOSTA DE PRESIDÈNCIA NOMENAMENT 
REPRESENTANTS DEL CIM A DISTINTS ORGANISMES. 
 

Es dóna compte de la següent proposta de Presidència:  
 

" Nomenar al Conseller Sr. Antoni Sanso Servera 
representant de la Corporació als organismes següents: Centre 
Coordinació Operativa de Protecció Civil del Govern Balear, 
Comissió de Protecció Civil de la CAIB i Comissió Coordinadora 
Policies Locals. 
 

Igualment deixar sense efecte el nomenament del Sr. 
Francesc Antich Oliver, com a representant en el Patronat de la 
Universiada Palma 99 i nomenar en el seu lloc al Sr. Antoni Josep 
Roig Cuart." 
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Se sotmet a votació i s'aprova la proposta per desset 

vots a favor (PSOE, PSM-NM, UM, EU) i quinze abstencions (PP).  
 
 
  PUNT 7.- REVOCACIÓ PARCIAL DE LA COMPETÈNCIA QUE EN 
MATERIA DE CONTRACTACIÓ, I CONCRETAMENT PEL QUE FA A L´APROVACIÓ 
DEL PROJECTES TÈCNICS, VA DELEGÀ AQUESTA PRESIDÈNCIA A LA 
COMISSIÓ DE GOVERN EN VIRTUT DE RESOLUCIÓ DE DATA 13 DE JULIOL DE 
1995. 
 

Es dóna compte del següent decret de Presidència:  
 

" En data 13 de juliol de 1995 aquesta Presidència 
adoptà la resolució següent: "Amb motiu de la constitució de la 
nova Corporació i d´acord amb l´article 34.2 de la Llei de Bases 
de Règim Local,  
 

Dispós:  
 

1. Independentment de les atribucions que l´art. 73 
atorga a la Comissió de Govern i de conformitat amb alló que 
estableix l´article 63 del ROF en relació a l´art. 76 del mateix 
text legal, aquesta Presidència delega en la Comissió de Govern 
del Consell Insular de Mallorca, perquè ostenti les atribucions 
que es relacionen a l´Annex I.  
 

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

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

4.Queden derogades les resolucions adoptades 
anteriorment que s´oposin, contradiguin o resultin incompatibles 
amb aquesta. 
 

ANNEX I. 
 

      A) (...) 
 

B) En matèria de contractació. 
 

a) La contractació d´obres, serveis, subministraments, 
assistència tècnica i treballs específics i no habituals, en els  
supòsits que corresponen a aquesta Presidència. 
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b) Encarregar i aprovar els projectes tècnics i plecs 

de condicions particulars que hagin de servir de base per a la 
contractació a què es refereix l´apartat anterior. 
(...). 
 

La normativa actual en matèria de contractació 
administrativa integrada bàsicament per la Llei 13/1995, de 18 de 
maig, de Contractes de les Administracions Públiques, no permet 
l´acumulació en una sola fase de l´aprovació del projecte i 
l´aprovació dels plecs de clàusules administratives. 
Concretament, s´estableix el següent:  
 

Article 129. Replanteo de la obra. 
 

1. Aprobado el proyecto y previamente a la tramitación 
del expediente de contratación de la obra, se procederà a 
efectuar el replanteo del mismo, el cual consistirá en comprobar 
la realidad geométrica de la misma y la disponibilidad de los 
terrenos precisos para su normal ejecución, que será requisito 
indispensable para la convocatoria de la licitación, en 
procedimientos abiertos y restringidos y para la adjudicación, en 
procedimientos negociados. (...). 
 

Es a dir, avui per avui, qualsevol contracte d´obres 
requereix, atesa la delegació de Presidència a la Comissió de 
Govern de la competència en matèria d´aprovació de projectes, les 
següents fases:  
 

1) Aprovació per Comissió de Govern del Projecte 
tècnic. 
 

2) Replanteig del projecte. 
 

3) Aprovació per Comissió de Govern de la convocatòria 
de  
la licitació, mitjantçant aprovació dels Plecs de Clàusules 
administratives.  

 
4) Aprovació per la Comissió de Govern de l´adjudicació 

corresponent. 
 

Per tot això, atès que l´aprovació dels projectes es 
requisit previ a la tramitació de l´expedient de contractació de 
les obres, per tal d´agilitzar tot el procediment, aquesta 
Presidència, en ús de les atribucions que li confereix la 
legislació vigent en matèria de règim local, en el dia d´avui, ha 
adoptat la següent resolució: 
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1.- "Amb motiu de la modificació que la Llei 13/1995, 
de Contractes de les Administracions Públiques, ha introduit en 
la tramitació dels expedients de contractació d´obra, i en 
concret pel que fa a l´article 129 relatiu a l´obligació 
d´aprovar els projectes tècnics prèviament a la convocatòria de 
la licitació,  
i d´acord amb els articles 114.3 i 116 del Reglament 
d´Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats 
Locals, aprovat per Real Decret 2568/1986, de 28 de novembre, en 
relació amb l´article 13, apartats 3 i 6 de la LLei 30/1992, de 
26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques 
i del Procediment Administratiu Comú,  
 
 
                      RESOLC  
 

Revocar parcialment la delegació de la competència que 
en matèria de contractació aquesta Presidència delegà a la 
Comissió de Govern, en virtud de resolució de data 13 de juliol 
de 1995, i ùnicament pel que fa a l´aprovació dels projectes 
tècnics d´obra, per tal d´agilitzar l´inici dels expedients de 
contractació, atès l´article 129 de la Llei 13/1995, de 18 de 
maig, de Contractes de les Administracions Públiques, que obliga 
a l´aprovació prèvia dels projectes, com a requisit 
indispensable, juntament amb el replanteig, per autoritzar les 
convocatòries de les corresponents licitacions. 
 

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

El Ple en resta assabentat. 
 
 

MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ DEL TERRITORI 
 
 
 PUNT 8.- DEIXAR SENSE EFECTE L'ACORD DEL PLE DEL CIM DE 
DATA 17-12-93 SOBRE CESSIÓ GRATUITA D'UNS TERRENYS A L'AJUNTAMENT 
DE PALMA I INICI DE L'EXPEDIENT DE CANVI DE LA QUALIFICACIÓ 
JURÍDICA DELS ESMENTATS TERRENYS. 
 

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

" El Ple del Consell Insular, en sessió celebrada el 
dia 17 de desembre de 1993, va aprovar "cedir gratuitament a 
l'Excm. Ajuntament de Palma el tram de la carretera Palma-Sineu 
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(PM-301-1) que roman inclòs dins el polígon" Parcel.la 
Hospitalària i trambé el tram d'aquesta carretera que restarà 
romanent des de la via de cintura fins al referit polígon. 
Aquesta cessió està condicionada a: 
 

a) La construcció del segon Hospital de Palma. 
 

b) que el trànsit viari que en l'actualitat discorre 
pels trams de la carretera no restarà interromput, adoptat-se les 
solucions tècniques que resultin necessàries." 
 

Per altre part, la Comissió de Govern de l'Ajuntament 
de Palma, en sessió de dia 29 de novembre de 1995 aprovà "Dejar 
sin efecto el acuerdo adoptado por la Excma. Comisión Municipal 
de Gobierno, el 15 de marzo de 1995, por el que se aprobó la 
cesión gratuita realizada pro el Consell Insular de Mallorca en 
relación a una superfície de 3.863 m2. de terrenos, que 
corresponden a la carretera Palma-Sineu, hoy desafectados, 
terrenos ubicados dentro del polígono lindante con la carretera 
de Manacor, prolongación C/Virgen de Monserrat, camí Salard i 
línea de unión de carretera de Sineuj i vial de acceso autopista 
por Estadio Balear así como la cesión igulament gratuita a esta 
Corporación por el Consell Insular de Mallorca de una superfície 
de 2.353 m2, que abarca desde dicho polígono hasta la vía de 
cintura. El presenta acuerdo viene motivado por el hecho de que 
habéndose expresamente condicionado dicha cesión gratuita, en el 
referido acuerdo de la Excma. Comisión Municipal de Gobierno de 
15 de marzo de 1995, al hecho de que sobre los terrenos cediods 
se ubicara el Segundo Hospital de Palma, ello no ha sido posible, 
al anularse por el Tribunal Superior de Justicia el acuerdo 
plenario adoptado el 29 de octubre de 1992, aprobando la 
dilimitación del polígono inicialmente prevista a tal fin, 
habiéndose procedido ya por la Corporación a adquirir los nuevos 
terrenos, en sustitución dje los inicialmente previstos y en los 
que se ubicará el indicado Hospital." 
 

Atès, idò, que no s'ha complert una de les condicions 
fixades a l'acord del Ple del Consell per a l'efectivitat de la 
cessió dels terrenys esmentats, i com a complmentari de l'acord 
del Ple del Consell de data 4 de desembre de 1995 que aprovà 
"donar-se per assebentat de l'escrit del Tinent de Batle 
d'Urbanisme de l'Excm. Ajuntament de Palma, mitjançant el qual es 
dóna trasllat de l'acord plenari de 27 de juliol de 1995 pel qual 
es deixa sense efecte l'expedient expropiatori de la parcel.la 
hospitalària", el President de la Comissió de Medi Ambient i 
Ordenació del Territori, en data 18 de juliol de 1996, fa la 
següent proposta d' 
 

A C O R D 
 



 
 

13 

1r.- Revocar i deixar sense efecte l'acord del Ple del 
Consell del dia 17 de desembre de 1993 sobre cessió gratuïta a 
l'Ajuntament de Palma d'un tram de la carretera Palma-Sineu (PM-V 
301-1) que estava inclòs dins el polígon "Parcel.la Hospitalària" 
i d'un altre que quedava romanent des de la via de cintura fins 
al referit polígon ja que l'Ajuntament no ha complert la condició 
resolutòria que fixava a l'acord consistent en que sobre els 
esmentats terrenys s'hi havia d'ubicar el segon Hospital de 
Palma. 
 

2n.- Aprovar inicialment l'ateració de la qualificació 
jurídica dels esmentats terrenys, que actualment són 
jpatrimonials en virtut de l'acord del Ple del Consell de dia 4 
d'octubre de 1993, per tal d'afactar-los novament al domini 
públic (ús públic) del Consell. 
 

3r.- Que se sotmeti a informació pública per un termini 
d'un mes l'esmentat expedient d'alteració de la qualificació 
jurídica dels terrenys perquè es puguin formular les al.legacions 
que es creguin convenients. De no formular-se reclamacions durant 
l'esmentat tràmit restarà aprovat definitivament l'expedient." 
 

La Sra. Amer (PSOE) explica que es tracta de tornar 
rebre uns terrenys cedits per a la construcció de l'hospital, ja 
que es va decidir construir-lo a un altre lloc. 
 

S'aprova la proposta per assentiment. 
 
 
 PUNT 9.- CRITERIS PER A LA CONCESSIÓ DE CÈDULES 
D'HABITABILITAT. 
 

Es dóna 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 10 de maig de 1996, pres per majoria, i atès l'informe 
elaborat pel Cap de Secció de Disciplina Urbanística i Habilitat 
d'aquest Consell Insular de Mallorca de data 29 d'abril de 1996 
relatiu a la fixació dels criteris a seguir en l'aplicació de la 
normativa vigent en l'expedició de c`dules d'habitabilitat com a 
mesura complementària de protecció de legalitat urbanística, la 
Comissió de Medi Ambient i Ordenació del Territori eleva al Ple 
la següent proposta d' 
 

A C O R D 
 

A) Establir com a criteris aclaridors de la tramitació 
de les sol.licituds d'expedició de cèdules d'habitabilitat els 
següents: 
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1r.- Les sol.licituds d'expedició de cèdules 

d'habitabilaitat relatives a edificacions respecte a les quals 
s'acrediti, mitjançant certificat expedit per l'ajuntament 
respectiu, que foren acabades amb anterioritat a l'entrada en 
vigor del Decret 112/1986, de 18 de desembre, d'expedició de 
cèdules d'habitabilitat (1 de març de 1987), i que des d'aquella 
data no s'han realitzat en l'esmentada edficació obres subjectes 
a llicència d'obra major, com també que hi hi cap expedient 
d'infracció urbanística en vigor respecte a la mateixa, hauran 
d'aportar, per a la seva expedició, la documentació exigida a 
l'article únic, apartat 3 del Decret 3/1986, de 28 de gener, de 
modificació del decret 112/1986, de 18 de desembre. 
 

2n.- Les sol.licituds d'expedició de c`dules 
d'habitabilitat relatives a edificacions acabades amb 
posterioritat a l'entrada en vigor del Decret 112/1986, de 18 de 
desembre, d'expedició de cèdules d'habitabilitat, que no disposin 
de c`dula d'habitabilitat en vigor, hauran de presentar, 
juntament amb la sol.licitud per a la seva expedició, la 
documentació exigida a l'arti. 7 de l'esmentat Decret 112/1986 de 
18 de desembre. 
 

B) Instar la Conselleria d'Obres Públiques i Ordenació 
del Territori del Govern Balear a la revisió del Decret 112/198, 
de 18 de desembre, d'expdició de cèdules d'habitabilitat, a fi 
d'adaptar-lo a la normativa en vigor ia la problemàtica sorgida 
de la seva aplicació. 
 

Tot això en base a l'esmentat iforme del Cap de Secció 
de Discipoina Urbanística i Habitabilitat d'aquest CIM de data 29 
d'abril de 1996."  
 

Intervé el Sr. Quetglas (PSOE). Informa que es tracta 
d'una proposta que prové dels serveis tècnics de la  casa i que 
pretén omplir una llacuna legislativa derivada del fet que el 
decret que regula aquest document fa referència a edificis amb 
més de deu anys d'antiguitat, sense especificar expressament si 
es tracta o no de deu anys comptadors a partir de la publicació 
del decret, o bé si, una vegada transcorreguts deu anys des de la 
construcció, qualsevol edifici pot obtenir la cèdula sense més 
requisits. Pensa que la voluntat real del Decret era la primera 
de les interpretacions i així ho recull la proposta, de manera 
que sigui un criteri del Ple del Consell aquesta interpretació.  
 

Proposa modificar la redacció del punt tercer de la 
proposta substituint la referència a la Conselleria per la més 
genèrica del Govern Balear, al qual s'insta a elaborar una nova 
normativa, ja que és la institució que té la competència, perquè 
posteriorment hi ha hagut dues normatives més que atorguen a les 



 
 

15 

cèdules una missió de control de disciplina i és necessari que el 
Govern faci una revisió del Decret que també reculli aquest 
aspecte i doti les cèdules del caràcter d'instrument al servei de 
la disciplina urbanística. 
 

Intervé el Sr. González Ortea (PP). Anuncia el suport 
del PP a la proposta perquè consideren que és evident que és a 
partir del 86 quan s'han d'exigir tots el requisits per poder 
donar les cèdules i no considerar els edificis com si fossin 
antics després de deu anys de construir-los. 
 

Fa notar que hi ha uns errors materials: en primer lloc 
quan la proposta es refereix al Decret 3/86, s'ha de referir al 
3/88; quan dins l'apartat segon s'encapçala una clàusula amb la 
lletra B, s'hauria d'encapçalar amb el número 3 i instar, 
efectivament al Govern i no a la Conselleria, com ja s'ha 
indicat. 
 

Proposa, per completar la redacció, que considera 
excessivament genèrica, incloure com a annexos de la sol⋅licitud 
al Govern l'informe tècnic i jurídic, perquè no hi hagi dubtes 
del sentit de la modificació que es demana. 
 

El Sr. Quetglas (PSOE) agraeix el suport anunciat, es 
compromet a corregir els errors detectats i demana a Secretaria 
que inclogui l'informe en la comunicació al Govern. 
 

Es refereix a un aspecte que no havia esmentat abans i 
que fa referència a les responsabilitats del promotor que queden 
subrogades en cas de desaparèixer en el banc  que hagi concedit 
la hipoteca. 
 

S'aprova la proposta per assentiment. 
 
 
 PUNT 10.- RECURS ORDINARI INTERPOSAT PER JAUME MUNAR 
FULLANA EN NOM I REPRESENTACIÓ DEL SR.PEDRO SERVERA LLANERAS 
CONTRA LA RESOLUCIÓ DEL CONSELLER DELEGAT EN MATÈRIA D'ACTIVITATS 
CLASSIFICADES, SOBRE LA DESESTIMACIÓ DE LA SOL.LICITUD DE 
SUBROGACIÓ EN LA COMPETÈNCIA MUNICIPAL DE L'AJUNTAMENT DE PALMA 
EN L'EXPEDIENT 146-D/94 OBERT A DARDER FERNÁNDEZ, SL EN RELACIÓ A 
UNA PRESUMPTA INFRACCIÓ EN MATÈRIA D'ACTIVITATS CLASSIFICADES. 
 

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

"Jaume Munar va interposar recurs ordinari, dia 4 de 
juny de 1996, contra la resolució d'aquest Conseller de data 20 
de maig de 1996, disposant la no subrogació del CIM en la 
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competència de l'Ajuntament de Palma en l'expedient obert a 
DARDER FERNÁNDEZ, SL, en relació a una presumpta infracció en 
matèria d'activitats classificades d'un establiment de fabricació 
de pa i pastisseria de l'Avda. Gabriel Alomar i Vilallonga, 37 de 
Ciutat. Dit recurs va esser objecte dels informes jurídics del 
Tècnic d'Administració General del S.A.C. de 20 de juny de 1996 i 
del Sr. Lletrat-cap del Consell de 25 de juny de 1996, els quals 
proposen la desestimació del recurs presentat. 
 

Vist els esmentats informes i prèvia proposta de la 
Comissió Insular d'Activitats Classificades de Mallorca, d'acord 
amb l'article 5 del Reglament d'Organització i Funcionament 
aprovat pel Ple del CIM el 18 de desembre de 1995, (BOCAIB nº 3 
de 6 de gener de 1996), aquest Conseller Delegat eleva al Ple la 
següent 
 

PROPOSTA: 
 

DESESTIMAR el recurs ordinari interposat per Jaume 
Munar Fullana en nom i representació de Pedro Servera Llaneras en 
data de registre 4 de juny de 1996, contra la resolució del 
Conseller  Delegat en matèria d'activitats classificades de 20 de 
maig de 1996 disposant la no subrogació del CIM en la competència 
de l'Ajuntament de Palma en l'expedient 146-D/94 obert a DARDER 
FERNÁNDEZ, SL en relació a una presumpte infracció en matèria 
d'activitats classificades d'un establiment de fabricació de pa i 
pastisseria de Avda. Gabriel Alomar i Vilallonga, 37 de Ciutat, 
en base a les consideracions contingudes en els informes jurídics 
de 20 i 25 de juny de 1996, els quals s'adjunten i formen part 
integrant del present acord." 
 
 

S'aprova la proposta per assentiment. 
 
 
 PUNT 11.- AL.LEGACIONS AL PLA DIRECTOR SECTORIAL DE 
PEDRERES DE LES ILLES BALEARS. 
 

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

" Vist l'escrit de la Direcció General de la 
Conselleria d'Obres Públiques i Ordenació del Territori de data 2 
de maig de 1996 sol.licitant informe relatiu al Pla Director 
Sectorial de Pedreres de les Illes Balears, sotmès a nova 
informació pública com a conseqüència de les al.legacions 
presentades. 
 

Vista la sol.licitud de pròrroga del termini per 
efectuar al.legacions a l'esmentat Pla Director de data 12 de 
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juliol de 1996 (Reg. Ent. Govern Balear núm. 174/1996, 12 de 
juliol de 1996). 
 

Vist l'informe conjunt del Director de la ponència 
tècnica de la Comissió Insular d'Urbanisme i del Técnic de la 
mateixa de data 18 de juliol de 1996, així com l'informe del Cap 
del Servei de Medi Ambient de data 22 de juliol de 1996, la 
Comissió de Medi Ambient i Ordenació del Territori eleva al Ple 
la següent proposta d' 
 

ACORD 
 

Informar el Pla Director Sectorial de Pedreres, de 
conformitat amb els esmentats informes, fent les següents 
consideracions: 
 
1.- L'article 1 hauria de classificar les pedreres pendents de 
regularització. 
 
2.- L'article 3 hauria de venir acompanyat d'un planol d'àrees on 
es permeti la ubicació de noves àrees extractives. 
 
3.- L'article 4 hi ha una contradicció entre la regulació 
establerta a l'article 4.1-B per a l´obertura de noves pedreres 
en àrees definides com a Naturals d´Especial Interès a la Llei 
1/1991, i la prohibició per autoritzar noves explotacions, 
continguda en l´apartat 1-A del mateix article 4. 
 
4.- S'hauria d´indicar en quins casos i condicions es permetrà la 
legalització de les 41 pedreres pendents de regularització 
afectades per la Llei d'Espais Naturals de l'illa de Mallorca. 
 
5.- Atès que es permeten en Zones d'Especial Protecció 
explotacions que es declarin d'Interès Públic d'acord amb 
l'article 22 de la LEN 1/91 s'hauria d'incloure un plànol de 
zones en les quals en cap cas no poden ubicar-se pedreres, per a 
satisfer el criteri final 5è de la resolució aprovada pel 
Paralment de les Illes Balears el 8 de novembre de 1989.  
 
6.- L'article 15.3 legitima la continuïtat de totes les pedreres 
actives en atribuir-los de forma  
generalitzada la Utilitat Pública derivada del mateix Pla, amb la 
qual cosa: 

a) S'incompleix doblement el criteri final 5è de 
l'esmentada resolució parlamentària, en legitimar la continuïtat 
d'explotacions situades en zones en què en cap cas no s'haurien 
d'ubicar pedreres. 

 
      b) S'incompleix l'article 25 de la Llei d'Ordenació 
Terri-torial 8/1987, que només admet la dita declaració quan el 
Pla de Pedreres en reguli de manera concreta l'explotació, cosa 
que no realitza aquest Pla, perquè no existeixen fitxes ni 
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plànols de detall de cada explotació. 
 
7.- S´hauria d´eliminar a la Disposició Addicional 6ª l´apartat 
en què s'indica que la Conselleria d'Obres Públiques podrà 
subrogar-se en les competències municipals posat cas que no es 
produís l'adaptació del Planejament municipal. Vist que 
s'atorguen a la dita Conselleria unes competències que estan 
transferides als Consells Insulars en virtut de la Llei 9/90, 
d'Atribució de Competències als Consells Insulars en Matèria 
d'Urbanisme i Habitabilitat. 
 
8.- S´haurian d'incloure limitacions a l'explotació de les 
pedreres actives en el temps i en l'espai amb l'objectiu d'acotar 
els seus impactes paisatgístics. 
9.- En ANEIs i sistemes dunars litorals s´haurían d´identificar 
aquelles pedreres que com a conseqüència de la seva situació 
hagin de clausurar-se. 
 
10.-Es considera excessivament curt el termini d'un any que dóna 
l'article 15.4 als Ajuntaments per adaptar els seus Planejaments 
al Pla de Pedreres, tant més que a la Disposició Transitòria 6ª 
es prohibeix la tramitació de modificacions del Pla Municipal 
fins que no s'hagi duït a terme l'esmentada adaptació. 
 
11.-No s'estableixen criteris suficients amb l'objectiu de 
limitar l'obertura de noves explotacions per a cada àrea i 
litotip, per la qual s'in-compleix el Criteri Bàsic de la 
Resolució Parlamentària de 8 de novembre de 1989. 

 
12.-S'haurien de definir les condicions d'utilització dels 
materials procedents dels enderrocs i/o residus de l'indústria de 
la construcció i la ubicació i requisits tècnics mínims per a les 
possibles plantes de tractament d'aquest tipus de residus."   

Intervé el Sr. Antich (PSOE). Informa que en període 
d'informació pública d'aquest Pla, els serveis del Consell han 
proposat una sèrie d'al⋅legacions. 
 

Les al⋅legacions es refereixen als aspectes següents: 
 

El Pla classifica les pedreres en actives i en 
inactives, però deixa sense concretar les pendents de 
regularització. Pensa que és tracta d'una qüestió important, ja 
que en deixa fora 132 d'un total de 520. 
 

L'article 3 indica que les àrees d'ubicació de les 
activitats extractives són les que corresponen a les pedreres 
actives relacionades als annexos 1A i 2A. En total són 13 i en 
resten també 132 pendents de regularització. L'article hauria de 
fixar amb plànols i concrecions les àrees exactes on es poden 
situar noves explotacions. 
 

L'art. 4 conté una contradicció entre l'apartat 1B i 
l'apartat 1A, sobretot tenint en compte que l'art 22 de la LEN 
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només preveu la possibilitat de situar noves pedreres dins àrees 
protegides quan per motius excepcionals ho detalli el Pla 
director. Per tant, no es pot deixar la ubicació a un procediment 
especial, sinó que l'hauria de marcar expressament el Pla. 
 

Per altra banda hi ha 41 pedreres pendents de 
regularització que estan afectades per la Llei d'espais naturals 
i el Pla no fixa les condicions per a la seva legalització. Pensa 
que s'hauria de concretar més aquest aspecte. 
 

Falta també un plànol de les zones on en cap cas no es 
podran ubicar pedreres.  És cert que l'art. 5 descriu aquestes 
zones que coincideixen amb les citades per l'art. 11 de la LEN i 
unes altres zones que el mateix Pla reconeix que no defineix prou 
i remet a un posterior informe de la Conselleria d'Agricultura. 
 

L'art. 15.3 legitima la continuïtat de totes les 
pedreres actives atorgant-los la declaració d'utilitat pública. 
Pensa que això va en contra de l'art. 25 de la Llei d'ordenació 
territorial que només admet aquesta declaració quan el Pla regula 
de forma concreta i detallada els explotacions, cosa que no fa 
aquest Pla. Així és legitima l'existència de pedreres a llocs on 
de cap manera no n'hi hauria d'haver. 
 

La Disposició addicional 6, apartat 1, atorga 
competències a la Conselleria d'Obres Públiques que per llei 
estan transferides als consells i fa que fan referència a la 
subrogació per a la redacció de planejaments municipals. 
 

Manquen limitacions a l'explotació de les pedreres 
actives, tant en el temps, com en l'espai en el sentit de 
delimitar els possibles impactes paisatgístics. El Pla només 
preveu que als 10 anys s'ha de presentar un estudi d'impacte i 
això, pensa,  no és suficient. 
 

Falta una identificació més precisa de les pedreres que 
estan dins les àrees més protegides i que cal clausurar. 
 

L'experiència demostra que el termini d'un any perquè 
els municipis adeqüin els seu planejaments al Pla és totalment 
insuficient. 
 

Els criteris per limitar l'obertura de noves 
explotacions són insuficients. Caldria més profunditat, sobretot 
tenint en compte el principi bàsic per tal que abans d'obrir-ne 
de noves  s'hauria de preveure la possibilitat de reobrir les 
abandonades. Falta fixar el procediment per fer valer aquesta 
possibilitat. 
 

Falta concretar més l'aspecte del reciclatge dels 
enderrocs  i les plantes que el durien a terme, ja que és un tema 
important per a la rehabilitació de pedreres. 
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Intervé el Sr. González (PP). Informa que el seu grup 
no comparteix l'informe. 
 

Recorda que el Pla de pedreres es fa des del punt de 
vista mediambiental i aquest aspecte s'ha de tenir sempre 
present. Els aspectes extractius corresponen a la Llei de mines. 
 

Distingeix entre la documentació completa del Pla i la 
que ara ha sortit a informació pública que es limita als aspectes 
que varen esser objecte d'al⋅legacions. Fa notar que la 
documentació completa comença amb un inventari i una 
classificació que compta amb totes les fitxes i amb un estudi 
activitat per activitat. A continuació el Pla regula les pedreres 
actives, sobretot pel que fa als plans de rehabilitació i a les 
opcions per a noves explotacions i determina on no n'hi pot haver 
de noves. Després hi ha una regulació dels plans de restauració; 
un apartat per a les pedreres singulars; una qualificació 
urbanística; es crea el consorci per al finançament i el 
desenvolupament dels plans  de restauració, considera aquest 
consorci com un punt bàsic que s'ha de destacar especialment, des 
del punt de vista mediambiental; hi ha un capítol d'inspeccions i 
hi ha un conjunt de disposicions transitòries on destaca la 
regulació de les activitats extractives pendents de 
regularització i les limitacions a pedreres en àrees d'especial 
protecció, on com a màxim es permet explotar deu vegades 
l'extensió explotada l'any en què entrarà en vigor el Pla. 
 

A la vista d'aquest conjunt de determinacions, assegura 
que no pot estar d'acord amb les al⋅legacions, bàsicament pel fet 
que s'enfoquen equivocadament. Fa notar que el primer punt ja és 
indicatiu d'aquest error de plantejament quan afirma que hi ha 
pedreres pendents de regularització. Assegura que no n'hi ha de 
pendents de regularització: n'hi ha d'actives i n'hi ha 
d'inactives. Allò que hi ha són activitats extractives pendents 
de regularització que si es regularitzen d'acord amb el Pla es 
converteixen en pedreres actives i si no es regularitzen  es 
consideren inactives. 
 

Tot el conjunt d'al⋅legacions deriva d'aquest 
plantejament erroni inicial. 
 

Fa notar que els plànols que es demanen els prohibeixen 
expressament altres criteris del Parlament, precisament per 
evitar especulacions. 
 

El punt tercer no conté cap contradicció, ja que el 
punt 1A diu allò que no es pot fer i el punt 1B estableix les 
excepcions. 
 

El punt 4 no tendria raó d'esser si es tenia en compte 
la classificació en actives i inactives de manera que si es 
regularitzen són actives i si no s'han de tancar. 
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El punt 5, que demana un plànol per completar l'art 5, 

no està ben plantejat, ja que amb la descripció i l'informe 
posterior, si hi ha dubtes, és suficient. Un plànol amb una línia 
que marcàs els límits no seria més precís. 
 

Es diu que l'art. 15.3 legitima la continuïtat de totes 
les pedreres actives. De fet, només ho fa amb les contingudes als 
annexos 1A i 2A que són aquelles actives que estan regularitzades 
i que l'única cosa que els falta és tenir un pla de 
rehabilitació. I no cal més concreció perquè la documentació les 
detalla a bastament. 
 

Amb el punt 7 sí que hi està d'acord. La subrogació 
correspon al Consell. Això és un error no detectat que 
probablement prové del fet que el Pla ja devia estar redactat 
abans de fer les transferències als consells. 
 

Pla que fa al punt 8 que demana limitacions en l'espai 
i en el temps, fa notar que això es fa en la disposició 
transitòria que especifica que dins les àrees naturals només es 
pot créixer deu vegades l'extensió del moment en què entra en 
vigor el Pla. Fora de les àrees naturals, la limitació no 
correspon al Pla sinó a la Llei de mines. 
 

En relació al punt 9,  insisteix en el fet que no s'ha 
de parlar de pedreres, sinó d'activitats extractives que, 
efectivament, han quedat fora dels annexos. Totes, assegura, 
hauran de passar pel filtre dels tràmits i la documentació que 
s'exigeix per aconseguir la qualificació de pedreres actives. 
Indica que dins els sistemes dunars la prohibició  hi és 
expressa. 
 

Pel que fa al punt 10, que considera massa curt el 
termini d'un any, fa notar que l'adaptació es pot fer de forma 
immediata,  ja que basta determinar que l'espai que ocupa la 
pedrera és una zona de sòl no urbanitzable d'activitat extractiva 
i, per fer això, un any sobra. 
 

Fa notar que les al⋅legacions núm. 11 i 12 provenen del 
fet que no s'ha consultat bé la documentació que es va enviar fa 
més d'un any i si no es té es pot demanar a la Conselleria. En 
aquesta documentació hi ha els estudis, les fitxes, les 
determinacions etc. 
 

Resumeix la intervenció recordant que no comparteixen 
cap de les al⋅legacions fora de la múmero 7. 
 

Intervé el Sr. Grosske (EU). En nom del seu grup 
lamenta que des del Govern i en relació a l'aprovació inicial 
s'hagin introduït modificacions puntuals. En qualsevol cas des 
del punt de vista d'EU són insuficients i, per això, donen suport 
als criteris  de la proposta, que, en el fons, també coincideixen 
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amb les al⋅legacions que EU ha presentat. 
 

Comparteix les argumentacions exposades pel Sr. Antich. 
Opina que  hi ha un enfocament polític implícit que consisteix en 
un Pla que obre el camí a una actuació administrativa que tendeix 
a sancionar la situació preexistent. Un Pla més enfocat a no 
entrar en conflicte amb els interessos dels propietaris de les 
pedreres, que a donar un lloc preponderant a la defensa dels 
criteris territorials. 
 

Intervé el Sr. Antich (PSOE). Assegura que la 
documentació sobre la qual han treballat és la que és i en cap 
cas no han aportat cap fitxa, sinó simplement uns inventaris i la 
modificació d'aquests i les modificacions de l'articulat. 
 

Insisteix en la necessitat de concretar molt més la 
qüestió de les pedreres pendents de regularització, 132 d'un 
total de 520, a més que els procediments que preveu el Pla 
permeten aconseguir la utilitat pública sense més tràmits. 
 

L'article 4 està en contradicció amb la LEN, ja que 
aquesta llei marca clarament que només es poden obrir noves 
pedreres dins els espais protegits si el Pla les marca clarament 
i això no ho fa. Igualment l'art. 5  es refereix a les zones on 
no hi podrà haver pedreres, però difereix la concreció a uns 
informes posteriors de la Conselleria. 
 

En resum falta concreció en una sèrie de qüestions que 
fan que no hi hagi prou garanties a l'hora de tramitar els 
procediments, a més que atempta contra les competències dels 
consells. 
 

Pel que fa al termini d'un any considera que 
l'experiència demostra que és un termini molt curt, sobretot si, 
a més, impedeix que es puguin fer altres modificacions i, pel que 
fa al reciclatge, repeteix que s'hauria de concretar més, ja que 
si no es fa és difícil dur-lo a terme com es voldria. 
 

El Sr. González Ortea (PP) lamenta que la documentació 
a què s'ha referit no sigui al Consell i suggereix que es demani. 
Assegura que el Pla permet regularitzar les explotacions que no 
hi estan, però una altra cosa és allò que les al⋅legacions 
demanen i que és considerar pedreres coses que no ho són i que, 
una vegada regularitzades passaran a esser pedreres actives i, si 
no, s'hauran de tancar. 
 

Considera que la zona on no hi pot haver pedreres queda 
claríssisma i que compleix perfectament la LEN i no creu que una 
línia en un mapa sigui més precisa. 
 

Reitera l'acord amb l'al⋅legació núm. 7. 
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Se sotmeten a votació el conjunt de les al⋅legacions, 
llevat de la número 7, i s'aproven per desset vots a favor (PSOE, 
PSM-NM, UM, EU) i setze en contra (PP). 
 

Se sotmet a votació l'al⋅legació número 7 i s'aprova 
per unanimitat. 
                   
 
  PUNT 12.- MESURES DIVERSES AMB LA CONCESSIONÀRIA DEL 
SERVEI DE GESTIÓ DELS RSU DE MALLORCA, TIRME, SA. 
 

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

" En data 12 d'abril de 1996 el Ple del Consell Insular 
de Mallorca va aprovar la tarifa pel tractament, transferència i 
transport dels residus sòlids urbans de l'illa de Mallorca que ha 
de percebre TIRME, S.A. per una quantia de 5.442 pta/Tn per a 
l'any 1996. 

Vist l'informe dels tècnics d'aquest Consell Insular, 
de data 15 de juliol de 1996, relatiu a les al⋅legacions 
presentades a l'Ordenança fiscal de recollida, transport i 
tractament de residus sòlids urbans així com l'informe del Cap 
del Servei de Medi Ambient, de data 17 de juliol de 1996, relatiu 
a la posada en funcionament de la línia 0 d'incineració (antiga 
incineradora d'Emaya). 
 

Vist l'escrit de Presidència del CIM de data 20 de 
juliol de 1996 sol.licitant a TIRME S.A. que es pronuncïi sobre 
els acords que aquest Consell Insular té voluntat d'adoptar, i la 
corresponent aceptació de TIRME S.A. als mateixos mitjançant 
escrit de data 22 de juliol de 1996 
 

I vist l'informe conjunt de la Lletrada del CIM i del 
Tècnic Superior d'Administració del Servei de Medi Ambient de 
data 22 de juliol de 1996 informant favorablement les propostes 
d'acord,  la Comissió de Medi Ambient i Ordenació del Territori 
eleva al Ple del Consell Insular de Mallorca les següents 
propostes d' 
 
 A C O R D S 
 
 

1r.- La no posada en funcionament de la línia 0 
d'incineració (antiga incineradora d'Emaya) degut, sobretot, a 
l'interès públic com a conseqüència de la manca de garanties 
mediambientals d'aquesta instal⋅lació, d'acord amb l'informe del 
Cap del Servei de Medi Ambient de data 17 de juliol de 1996. 
 

2n.- Establir com a tractament a donar als excedents 
dels residus sòlids urbans que no puguin esser incinerats a causa 
de la limitació de la capacitat de la planta incineradora, el 
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sistema d'empaquetatge i emmagatzemament per a la posterior 
incineració. 
 

3r.- La fórmula polinòmica de revisió de la tarifa del 
Servei de gestió dels RSU de Mallorca, com a conseqüència dels 
precedents acords i de conformitat amb l'informe dels tècnics 
d'aquest Consell Insular de data 15 de juliol de 1996 i l'informe 
del Cap del Servei de Medi Ambient de 17 de juliol de 1996, 
resulta esser la següent: 
 
Components de la tarifa d´incineració: 

TOE(96).............................................
.........344.475 Tn 

PCI(96).............................................
.............  1.935 Kcal/Kg 

TEL(96).............................................
............  10,86 Pta/kwh 
 

REN.................................................
............. 0,2027 wh/Kcal 

OMG(96).............................................
...........   398  Mpta 

OMF(96).............................................
.......... 0,4685 Mpta/Tn.dia 
 

OMV(96).............................................
...........  1.311 Pta/Tn 

INI(96).............................................
...............  5.165 Mpta 

INE(96).............................................
..............  12,72 Mpta/Tn.dia 

CAI(96).............................................
...............    900 Tn/dia 
 
Components de la tarifa de transferència: 

TOT(96).............................................
........... 112.597 Tn 

CFI(96).............................................
...............     100 Mpta 

INCP(96)............................................
.............     147 Mpta 

INCM(96)............................................
.............      85 Mpta 

OMV(96).............................................
............  1.436 Pta/Tn 

COM(96).............................................
.............    350 Pta/Tn 
. 
Components del cost d´empaquetatge: 

TOM(96).............................................
............ 57.228 Tn 

INN(480Tn/dia,96)...................................
........  205   Mpta 
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OMGM(96)............................................
............   27   Mpta 

OMVM(96)............................................
........... 1.588 Pta/Tn (1) 
 
(1) Aquest valor està calculat a partir d´una distància màxima 
de la planta d´incineració a la d´empaquetatge i la 
d´emmagatzament que impliqui que l´operació de transport no 
superi una hora entre anar i tornar. Així com que el consum 
d´energia elèctrica s´ha suposat al mateix preu que el de 
venda de la planta a GESA. En cas d’una ubicació diferent a la 
de la planta incineradora s’hauria de considerar uns costos 
diferents. 
 
FORMULA DE REVISIO DE LA TARIFA. 
 
La tarifa d´incineració i la tarifa de transferència mantenen 
la mateixa estructura actual, amb els valors dels paràmetres 
ressenyats anteriorment per a 1996. 
 
El cost d´empaquetatge i emmagatzament és el següent: 
 

TEM(n)=CFIM(n)/TOM(n)+OMVM(n) 
 

0,08*1,08E(j) 
CFIM(n)=OMGM(n)+INNM(j,n)-------------------- 

        1,08E(j)-1 
 
Càlcul de la tarifa total: 
 

TTP(n)=(TOI(n)*TIN(n)+TOT(n)*TIT(n)+TOM(n)*TEM(n))/T
OE(n) 
 
Definició de les noves  variables que intervenen a les 
fórmules de revisió: 
 
 
TTP(n) Tarifa Total a percebre pel concessionari (Ptes 
corrents/tn) 
(a)   any de referència (1996) 
TEM(n) Tarifa d´empaquetatge i emmagatzament 
(ptes.corrents/tn) 
 
 
CFIM(n) Costos fixos anuals d´empaquetatge i emmagatzament 
TOM(n) Tones anuals empaquetades 
OMVM(n) Costos variables per tona empaquetada 
OMGM(n) Costos generals fixos anuals 
INNM(j,n) Inversió en la planta d´empaquetatge 
 
 

4t.- Revisar la quantia de la tarifa aprovada pel Ple 
del CIM de data 12 d'abril de 1996 (5.442 pta/Tn) quedant 
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establerta  en la quantia de 5.409 pta/Tn, de conformitat amb els 
acords precedents i d'acord amb l'informe conjunt dels tècnics 
d'aquest Consell Insular de data 15 de juliol de 1996." 

Intervé el Sr. Antich (PSOE). Informa que, en la 
sessió del 12 d'abril, el Ple va aprovar la tarifa i 
l'ordenança fiscal per a la transferència i el tractament dels 
residus urbans de l'illa de Mallorca, per una quantia de 5.442 
PTA/Tm i que durant la informació pública s'hi han presentat 
un conjunt de 18 al⋅legacions.  
 

Hi ha un grup d'al⋅legacions que fan referència a 
aspectes legals referits a qüestions de competència o 
incompetència del Consell. Els serveis jurídics han informat 
desfavorablement aquestes al⋅legacions i els raonaments consten 
als informes. 
 

Un altre grup d'al⋅legacions fa referència a la 
legalitat de la taxa. El serveis jurídics opinen també que es 
donen els supòsits de recepció obligatòria d'un servei que 
està reservat a les entitats locals. 
 

En relació a les al⋅legacions referides als aspectes 
econòmics, concretament a la manca d'estudi econòmico-
financer, informa que els serveis tècnics mantenen que els 
costs del servei afectat per la taxa és, precisament, la 
tarifa que ha de cobrar el concessionari i, per tant, l'estudi 
no és més que la garantia d'aplicació correcta de la fórmula 
del càlcul de la tarifa continguda en el contracte 
d'adjudicació. 
 

Les al⋅legacions referides al càlcul de la tarifa, 
han implicat una proposta de variació per part dels serveis 
tècnics. Detecten la necessitat que el Consell es pronunciï 
sobre la posada o no en marxa del forn antic de la línia zero; 
també s'ha d'establir el tractament que s'ha de donar als 
excedents produïts anualment i la incorporació dels costs 
d'aquest tractament. Motius d'ordre mediambiental i d'interès 
públic aconsellen la no posada en marxa del forn antic. Pel 
que fa als excedents se'n preveu el pemsatge, l'emmagatzematge 
i la posterior incineració. El preu previst és de 2.583 PTA, 
amb una inversió total d'uns 205 milions de pessetes.  
 

Informa que s'ha recollit una al⋅legació referida al 
poder calorífic inferior i s'ha adoptat la mitjana entre el 
mínim considerat dins el Pla director i el màxim que admet la 
caldera instal⋅lada. El resultat és un poder 1.935 Kca/Kg. Això 
comporta revisar la tarifa, amb què resulten 5.409 PTA/Tm. 
 

Intervé el Sr. Grosske (EU). Considera que hi ha 
qüestions positives, com ara el rebuig de la possibilitat 
d'utilitzar l'antiga incineradora d'EMAYA. Demana votació a 
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part d'aquest punt. No hi votaran a favor perquè globalment es 
tracta d'anar a favor del sistema d'incineració, però tampoc 
no hi votaran en contra, ja que implicaria que EU està a favor 
de posar en marxa una incineradora més. El vot serà, per tant, 
l'abstenció. 

Considera que la proposta millora l'acord del mes 
d'abril. De fet s'assumeixen bona part de les al⋅legacions d'EU 
en el sentit que hi ha una delimitació clara dels diferents 
apartats del servei i del cost de cadascun d'aquests. 
 

Afirma, però, que la qüestió tècnica i jurídica 
passa a un segon terme i el vot d'EU es mou per una orientació 
política prou coneguda. Anuncia el vot negatiu com passa en 
tots els vots relatius al sistema d'incineració. 
 

Intervé el Sr. Verger (PP). Fa notar que el punt 
està més que discutit però que implica que s'ha de prendre una 
decisió important. 
 

Està d'acord a no posar en marxa la instal⋅lació 
d'EMAYA que tal vegada podria costar més que la tercera línia. 
 

En relació al sistema de d'empaquetatge i 
emmagatzemament per a la posterior incineració fa notar que es 
crea la incògnita de no saber quan s'incineraran aquests fems. 
 

Pensa que el nou pacte hauria de parlar clar i dir 
que no pensen  fer una tercera línia i que pensen posar en 
marxa el compostatge, el PP ho podria considerar, però opina 
que no es pot dir de s'empaquetarà sense preveure quan es 
cremarà. Fa notar que el pacte anterior es definia més, deia 
no a la tercera línia i a l'abocador de Son Noviet i preveia 
reciclar un percentatge important, però ara la idea es limita 
a no cremar allò que sobra sense concretar més. Es demana si 
hi ha o no acord amb TIRME, si es farà o no es farà i a on el 
compostatge, si es reciclara o no i a on. Pensa que totes 
aquestes qüestions les hauria de respondre la proposta d'acord 
d'avui. 
 

Assegura que el seu grup està d'acord amb 
l'empaquetatge, però també pensa que la majoria amb els desset 
vots hauria de dir quan s'incinerarà. Denuncia aquesta 
indefinició tècnica  que fa difícil mantenir la situació molt 
de temps.  
 

Convida la majoria a prendre una decisió clara en 
comptes de deixar, com fan amb aquesta proposta, totes les 
coses a l'aire, amb una situació d'excedents que, a més, es 
pot anar incrementant. 
 

Qualifica la proposta com una manera d'empaquetar el 
problema i no de resoldre'l. 
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Conclou la intervenció anunciant l'abstenció en 
relació al punt 12 i 13 de l'ordre del dia. 
 

Respon el Sr. Antich (PSOE). Recorda que el Ple del 
CIM ha sol⋅licitat reiteradament al Govern la modificació del 
Pla director per tal de poder fer el reciclatge i el 
compostatge. 
 

El fet que no hi hagi la tercera línia no permet 
imaginar com estaria la situació la majoria actual, tan aviat 
com va entrar a governar el Consell l'hagués volguda posar en 
marxa. Si s'hagués decidit així, com que el govern anterior no 
havia pres la decisió de posar la tercera línia en marxa, ara 
mateix la situació dels excedents seria la mateixa. Amb el Pla 
director i els convenis amb altres institucions ja es preveien 
els excedents i els abocadors d'excedents, que ara és el de 
Son Reus. I tot això ja ho sabia el PP. 
 

De cap manera la majoria d'ara, sense sortir del Pla 
director, no pot dir que els excedents no hagin d'anar a 
incineració perquè així ho marca aquest Pla, sense perjudici 
que per unanimitat de tots els grups s'hagi intentat la 
possibilitat d'utilitzar altres sistemes de tractament. 
Recorda que tot això es va acordar en una comissió amb 
aportacions de tots els grups amb la idea de limitar la 
incineració en favor de sistemes de tractament de compostatge 
i reciclatge. 
 

En aquest moment, un acord que divergís del que avui 
es presenta seria sortir del Pla director. 
 

Se sotmet a votació el conjunt de la proposta, 
llevat de l'apartat referit a no posar en marxa la 
incineradora d'EMAYA (Línia 0) i s'aprova per quinze vots a 
favor  (PSOE, PSM-NM, UM), dos en contra (EU) i setze 
abstencions (PP). 
 

Se sotmet a votació l'apartat referit a la 
incineradora d'EMAYA i s'aprova per quinze vots a favor (PSOE, 
PSM-NM, UM) i devuit abstencions (PP, EU).  
 
 

HISENDA 
 
 
 PUNT 13.- PROPOSTA D'APROVACIÓ DEFINITIVA DE 
L'ORDENANÇA FISCAL DE LA TAXA PER A TRACTAMENT I TRANSFERÈNCIA 
I TRANSPORT DELS RESIDUS SÒLIDS URBANS DE L'ILLA DE MALLORCA. 
 

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

" El C.I.M., en sessió celebrada dia 12 d'abril de 
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1996, va aprovar inicialment l'Ordenança reguladora de la taxa 
per tractament i transferència i transport de residus sòlids 
urbans de l'illa de Mallorca. Sotmesa a informació pública, se 
formularen diverses reclamacions a la mateixa, que varen esser 
informades per l'Assessoria Jurídica del C.I.M. en data 14 de 
juny de 1996 i pels Serveis Tècnics i Econòmics del C.I.M. en 
data 15 i 17 de juliol de 1996 i finalment per la Secretaria i 
Intervenció en data 22 de juliol de 1996. 
 

Aquesta Presidència, vists els antecedents 
ressenyats, du al Ple del C.I.M. la següent proposta  
 
 D'ACORD 
 

1r. Resoldre les 18 reclamacions presentades contra 
els Acords provisionals d'establiment de la "Taxa per 
tractament i transferència i transport dels residus sòlids 
urbans a l'illa de Mallorca" i d'aprovació de l'Ordenança 
Fiscal reguladora de dita taxa, adoptats pel Ple d'aquesta 
Corporació amb data 12 d'abril de 1996 en el sentit següent: 
 

a) Declarar inadmissibles, per extemporaneitat les 
reclamacions formulades pel Partit Els Verds de les Illes 
Balears i Coordinadora de Son Nuviet de Petra, en base a 
l'informe de Secretaria i Intervenció del C.I.M. de 22 de 
juliol de 1996 que forma part del present acord. 
 

b) Desestimar les reclamacions presentades pel 
Partit Aliança Balear, Grup d'ornitologia i defensa de la 
naturalesa, Associació de veïnats de Palmanyola, Ajuntament de 
Petra i Federació Empresarial Hotelera de Mallorca, en base a 
l'informe de Secretaria i Intervenció del C.I.M., de 22 de 
juliol de 1996, que forma part del present acord. 
 

c) Estimar en part les reclamacions presentades per 
Ajuntament de Sa Pobla, Ajuntament d'Alcúdia, Ajuntament de 
Santa Margalida, Ajuntament d'Inca, Ajuntament d'Artà, 
Ajuntament de Muro i Confederación de Asociaciones 
Empresariales de Baleares (CAEB),en el sentit que s'havien de 
detallar, amb major precisió, les normes de gestió de la taxa, 
tot això de conformitat a l'informe de Secretaria i 
Intervenció del C.I.M., de 22 de juliol de 1996 que forma part 
del present acord. 
 

d) Estimar en part les reclamacions presentades per 
Grup d'Esquerra Unida, Maria Gelabert Garau, Limpiezas Urbanas 
de Mallorca, S.A., Juan Cladera Martorell, en el sentit que 
resulta de l'informe de Secretaria i Intervenció del C.I.M., 
que forma part del present acord. 
 

2n. Resoltes així les reclamacions presentades, 
s'acorda amb caràcter definitiu, establir la "Taxa per 
tractament i transferència i transport dels residus sòlids 
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urbans de l'illa de Mallorca" i aprovar la redacció definitiva 
de la seva ordenança fiscal reguladora, en els termes que, una 
vegada incorporades les modificacions que es deriven de les 
reclamacions estimades, es contenen en el text anex; tot això 
de conformitat amb el que preveu l'article 17.3 de la Llei 
39/1988, de 28 de desembre reguladora de les Hisendes Locals. 
 

3r. Ambdós acords definitius, el d'imposició de dita 
taxa i el d'aprovació de la redacció definitiva de la seva 
Ordenança Fiscal reguladora, juntament amb el text integrat 
d'aquesta, es publicaran en el Butlletí Oficial de la 
Comunitat Autònoma, i s'aplicaran a partir de la data que 
assenyala la Disposició Final de la repetida Ordenança. 
 

4t. Contra els presents acords definitius 
d'imposició i ordenació de la "Taxa per tractament i 
transferència i transport de l'illa de Mallorca", els 
interessats podran interposar recurs contenciós-administratiu 
davant el Tribunal Superior de Justícia de Balears, en el 
termini de dos mesos comptats a partir del dia següent al de 
la publicació de dits Acords i del text integrat de 
l'Ordenança en el BOCAIB." 
 

Presenta la proposta el Sr. Pascual (UM). Informa 
que es tracta de l'ordenança corresponent a la tarifa que 
s'acaba d'aprovar i debatre. Per tant, considera que no cal 
afegir res més. 
 

Intervé el Sr. Grosske (EU). Opina que el debat 
queda molt fluix i considera que encara que en el punt 
anterior s'hagi consumit un torn no estaria gens malament 
insistir perquè la gent sàpiga que passa al Consell. 
 

Opina que en relació a la incineradora s'hi pot 
estar a favor o en contra, però allò que no es pot fer és 
utilitzar la qüestió amb finalitats partidistes. Fer això és 
fer demagògia i no donar solucions. Allò que no es pot fer, 
continua, es estar absolutament implicats en el tema i haver-
lo impulsat des del principi, en realitat demanar una tercera 
línia, i després abstenir-se en la votació. 
 

Recorda que hi ha hagut una comissió de recerca 
d'alternatives que no va suscitar el consens desitjat, però 
que va permetre arribar a la conclusió que calia iniciar 
línies de reciclatge i de compostatge a Mallorca. Això va dur 
a sol⋅licitar la modificació del Pla director per permetre la 
implementació d'aquest tractament. Ho recorda perquè vol que 
dins les actes del Consell i dins la memòria pública hi consti 
quina ha estat l'actuació de tots els grups al llarg del 
temps, perquè es perd la memòria i la coherència molt 
ràpidament. No es pot argumentar que la tercera línia sigui un 
imperatiu tècnic necessari per dur endavant el tractament, i 
si no es té la voluntat d'eliminar aquests residus per la via 
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acordada fa uns mesos, es pot anar per una altra via,però allò 
que no es pot fer es no donar solucions. La manca de 
seriositat ha traspassat els límits tolerables, conclou. 
 

El Sr. Verger (PP) recorda que la responsabilitat 
política del Consell no la té el PP, la tenen els grups que 
varen decidir una nova majoria. Una nova majoria que no sap 
com va en aquesta qüestió perquè no es defineix sobre el 
projecte definitiu d'eliminació de fems a Mallorca, ni sap què 
costarà, s'ha limitat a empaquetar el problema de manera que 
aquest queda pendent.  
 

Argumenta que quan es dóna una majoria política 
també se li dóna garantia de funcionament. L'oposició la forma 
el PP i la majoria té l'obligació de resoldre els problemes 
sense esperar que l'oposició els doni una mà. 
 

Recorda la campanya terrorífica que algun grup va 
fer fa uns anys confonent la gent i,  per tant, demana 
coherència permanent i no només en el moment en què interessa 
una cosa. 
 

Considera que en el moment d'aprovar unes tarifes ja 
s'ha d'haver trobat el lloc de l'abocador. El problema és que 
la majoria no se sap posar d'acord en les qüestions realment 
problemàtiques i aquesta és la responsabilitat que tenen. 
 

Torna intervenir el Sr. Grosske (EU).Fa avinent que 
a la institució no hi ha majories absolutes i que EU no forma 
part del govern del Consell. Hi tenen un acord des de fora del 
govern. Però el fet que no hi hagi una majoria absoluta no vol 
dir que el Consell sigui una institució ingovernable. I això 
no vol dir que des de l'oposició s'hagi de tenir cap 
consideració especial per resoldre els problemes de la 
majoria. Recorda que EU està en contra de la incineradora i 
que en aquest aspecte no donarà el més mínim suport. Es 
refereix a la votació del mes d'abril en què tot es va 
replantejar en funció d'una comissió multipartidària. Per 
tant, la responsabilitat no és de l'oposició per treure 
castanyes del foc al govern, sinó la responsabilitat és de 
coherència amb el seu programa el seu electorat i els 
ciutadans. Per això EU actua amb responsabilitat quan vota en 
contra en aquesta qüestió. 
 

Ara si un partit no es comporta amb aquesta 
coherència, sinó que juga un billar de fantasia a quatre 
bandes, actua amb irresponsabilitat i això ho ha practicat no 
només un partit, però la irresponsabilitat d'un no justifica 
la irresponsabilitat dels altres. 
 

Torna intervenir el Sr. Verger (PP). Precisa que la 
pregunta que fa el seu grup no és si dóna o no suport al 
govern de la institució, sinó quin és el pla del Consell per 
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eliminar tots els fems que produeixen els ciutadans i que la 
resposta ha d'anar avalada amb un estudi competent, amb costs, 
i que reveli el lloc i la manera com es faran les coses. 
 

Intervé el Sr. Antich (PSOE). Reconeix que hi ha 
problemes per trobar l'abocador de cendres i això ho confirma 
el fet que el PP va tenir un projecte el 92 i fins al 95, quan 
va arribar al Consell la majoria d'ara, encara estava dins un 
calaix. 

Recorda que la idea d'empaquetar és el resultat 
d'acceptar una proposta del PP mateix. El Pla de la majoria 
d'ara no és empaquetar, però per fer una cosa diferent 
d'incinerar, s'ha de comptar amb la modificació del Pla 
director, cosa que correspon fer al Govern on governa el PP. 
Per tant, si efectivament hi ha la sensibilitat que es 
proclama en relació al reciclatge i al compostatge, ja que les 
propostes que hi fan referència s'han aprovat per unanimitat, 
pensa que el PP del  Consell algun gest podria fer perquè el 
PP del Govern Balear adequàs el Pla així com toca. 
 

Opina que moltes vegades quan es comença a parlar de 
responsabilitat política s'hauria de parlar 
d'irresponsabilitat. Tothom sap que hi ha una situació 
catastròfica, que hi haurà problemes molt greus per a tots els 
ajuntaments. Recorda que hi ha partits que han votat a favor 
del sistema d'incineració perquè pensaven que era el sistema 
millor per a Mallorca i que ho ha fet, tant quan no eren al 
govern, com ara que hi són. Per tant, no tots els partits són 
igual de responsables. 
 

Pel que fa al Pla del Consell, pensa que és ben clar 
i que es va enviar ben explicat al Govern, fins i tot amb una 
proposta, no oficial, però ja elaborada, de modificació de Pla 
director i amb l'oferiment  de contractar conjuntament un 
equip tècnic per a la redacció de la modificació i encara 
esperen notícies. 
 

Convida a pensar en els problemes que es poden crear 
si no es resol avui aquest punt, tant als ajuntaments com a la 
institució mateixa. 
 

Demana sentit comú i que s'afronti el problema de 
forma diferent de com s'enfoca ara. 
 

Intervé el Sr. Sampol (PSM-NM). Opina que el Sr. 
Verger ha definit la situació de forma ben clara. Ha dit que 
el PP té setze vots i per governar en falten 17. Això vol dir 
que cap partit, dins el Consell, podrà fer el 100% d'allò que 
voldria. 
 

No accepta que el PP pugui demanar més definició a 
la majoria en relació al projecte que voldria tirar endavant. 
Recorda que la comissió d'estudi d'alternatives va fer feina 
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durant tres mesos i en va sortir una proposta aprovada per 
unanimitat dins el plenari, on es demanava la modificació del 
Pla director per permetre el reciclatge i el compostatge. Per 
això, explica, cal mantenir una certa ambigüitat perquè no 
sigui possible que algú impugni les tarifes pel fet que 
incloguin costos corresponents a aquests conceptes no 
prevists. Per tant, la situació és que, de fa dos anys, els 
quatre consellers i els set o vuit assessors presents no han 
contestat a la petició del Consell feta en part per ells 
mateixos. Fruit d'això s'ha de parlar d'un cost afegit perquè 
no s'ha pogut contractar la planta de reciclatge ni la de 
compostatge.     
 

Recorda que la hipòtesi és de producció de 340.000 
Tm  anuals i una incineració de 300.000 per tant hi ha un 
excedent de 40.000. Si es podia reciclar només un 12%, amb un 
any no seria necessària la planta d'empaquetatge, però el PP 
ho ha de deixar fer.  
 

Assegura que aquest no és el projecte del PSM, que 
ha hagut d'acceptar dues vies d'incineració, perquè no n'hi 
hagués quatre. Ara resulta que això no va bé al PP que vol 
100% d'incineraicó i vol un sistema més car. Demana que no 
acusin els altres de no tenir el projecte definit, que hi està 
i, a més, amb els vots del PP. 
 

Intervé el Sr. Triay (PSOE). Pensa que la qüestió 
està ben explicada i argumentada per part del Sr. Antich i no 
hi vol insistir. Recorda, però, que fa només dos mesos que es 
va aprovar inicialment l'ordenança fiscal i que va tenir 31 
vots de 33. No se sap què ha estat que ha provocat que el PP 
es retiràs d'aquesta aprovació i per allò que s'ha dit resulta 
que la responsabilitat política no és exigible a l'oposició, 
una oposició que, per falta de pràctica sembla, practica la 
irresponsabilitat en una qüestió en relació a la qual estan 
totalment d'acord i  que aprovarien immediatament si en 
comptes d'estar a l'oposició estiguessin a la majoria i que és 
exactament allò que haurien d'aprovar si governaven, ja que la 
tercera línia no estaria en funcionament. Per tant, practiquen 
senzillament allò que es diu filibusterisme o, en altres 
termes, fan de "perro del hortelano" que  "ni come las berzas 
ni las deja comer". Aquest és el paper desgraciat i trist que 
correspon avui al PP, que demana què es pensa fer amb els fems 
quan ho sap perfectament, perquè coneix els acords i el procés 
que hi ha duit i pendets d'un Govern, a més, del qual formen 
part el Sr. Verger, el Sr. Flaquer, la Sra. Estaràs i el Sr. 
González Ortea que poden decidir que ha de fer el Consell en 
matèria de residus.  
 

El resultat d'aquesta situació no pot esser més que 
una tarifa aprovada sense ordenança i, per tant TIRME pot 
reclamar la tarifa  i, si els ajuntaments no la paguen durant 
el temps que no hi hagi ordenança, el Consell l'haurà de pagar 
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i això serà el benefici per als ciutadans de l'actitud 
incoherent del PP, que va aprovar un Pla i una planta 
incineradora amb l'acord del PSOE, al seu moment, que era més 
coherent i més poc irresponsable, i que creia que era una bona 
solució per a Mallorca. Ara el PP, en passar a l'oposició, 
creu que la seva feina és obstruir les solucions que els 
ciutadans demanen. 
 

Com que el problema que no és gaire greu per a 
l'estabilitat del pacte i sí ho és per als ciutadans, demana a 
la presidenta que deixi la proposta damunt la taula, de manera 
que el PP pugui tenir el mes d'agost per reflexionar, ja que 
si TIRME vol anar als tribunals tant farà amb un mes més o 
menys. Així guanyaran un temps de reflexió i podran fer una 
oposició, no necessàriament irresponsable i decidir fer una 
cosa coherent amb allò que pensen i amb allò que farien, ja 
que no han estat, en relació a aquesta proposta, capaços de 
proposar ni una sola coma alternativa. 
 

Conclou la intervenció recordant que la idea de 
l'empaquetatge prové del Sr. Verger i que com que era bona es 
va recollir dins el programa, per aplicar-se mentre el Govern 
no modifiqui el Pla des d'un punt de vista més ecologista que 
l'anterior. 
 

Tornar intervenir el Sr. Verger (PP). Fa avinent que 
ara mateix dins la sala no hi ha cap conseller del Govern, 
tots són membres consellers del Consell de Mallorca. Si s'ha 
de reclamar res a un conseller, adverteix, el lloc adequat és 
el Parlament. 
 

Assegura que el seu grup està d'acord amb el 
reciclatge i, per això, hi varen votar a favor. Demanà, però, 
si hi està d'acord TIRME a fer el canvi del Pla director i fa 
notar que hi ha recursos de TIRME en relació a diversos 
aspectes. 
 

Insisteix a demanar quin és el pla del Consell en 
relació a l'eliminació dels excedents. Per això es necessiten 
dues coses, la modificació del Pla director, que haurà de fer 
el Govern, que el farà, i l'acord final de TIRME. Si la 
majoria hi ha arribat a un acord el PP no ho sap. S'ha de 
tenir en compte que la concessionària hi ha d'estar d'acord, 
assegura. 
 

La proposta que avui presenta la majoria és 
incinerar i empaquetar els excedents i no hi ha res més, 
perquè durant un any la majoria no ha estat capaç de prendre 
una decisió definitiva. 
 

Es nega a considerar que facin l'oposició com el 
"perro del hortelano". L'única cosa que passa és que la 
majoria no ha resolt el problema dels excedents ni sap com ho 
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farà. 
 

Tampoc no se saben els costos dels compostatge ni 
les decisions finals com seran, ni on es farà, ni com, ni on 
es duran les cendres. 
 

El fet real, continua, és que la majoria va decidir 
deixar Son Reus tal com el varen trobar i cercar solucions per 
a la resta de les coses i no n'han trobades. 
 

Conclou al intervenció amb la reiteració de 
l'abstenció. 

Torna intervenir el Sr. Antich (PSOE) puntualitza 
que avui es discuteix l'interès general dels ciutadans de 
Mallorca i no els interessos de l'empresa concessionària, 
entre altres raons perquè el Consell pot prendre acords que 
TIRME no comparteixi. 
 

Insisteix a recordar que s'ha sol⋅licitat una 
modificació del Pla director, molt important des del punt de 
vista mediambiental i, si es té això clar, millor si TIRME hi 
està d'acord, però si no hi està no passa res.  
 

Vol pensar que si s'aproven propostes, els que hi 
voten a favor se les creuen. 
 

És cert, reconeix, que hi ha uns recursos de TIRME, 
però també es cert que TIRME ha manifestat per escrit que està 
totalment d'acord a fer actuacions en matèria de compostatge, 
però aquestes no es poden definir si no hi ha Pla director. 
TIRME manifesta una voluntat genèrica, però no pot concretar 
més sense veure com surt el Pla director. 
 

Per tant, no es pot dir que el Consell no sap quin 
Pla té. 
 

Repeteix que no aprovar l'ordenança pot crear 
problemes greus. 
 

El Sr. Verger (PP) fa notar que es tracta de 
consensuar entre Consell, Govern i TIRME la modificació del 
Pla i, això no s'ha fet. 
 

La presidenta manifesta que comparteix el criteri 
que ha expressat el Sr. Antich sobre la necessitat de 
l'aprovació definitiva, ja que en cas contrari hi podria haver 
uns perjudicis importants, tant per a la institució com per 
als ciutadans. Per això, una vegada consultats els portaveus i 
conscient que sense els vots, bé d'EU, bé del PP, no surten 
els 17 vots imprescindibles per aprovar l'ordenança, i 
escoltats els serveis jurídics i tècnics als qual agraeix la 
tasca que han fet durant aquest mesos per fer possible 
l'aprovació, considera oportú deixar la proposta damunt la 
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taula per a un posterior debat. 
 
 
 PUNT 14.- ASSIGNACIONS GRUPS POLITICS AMB 
REPRESENTACIó EN EL CIM 1996 
 

Es dóna compte de la següent proposta de la comissió 
d'Hisenda: 
 

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

1.- Assignar a cadascun dels diferents grups 
polítics amb representació en el Consell Insular de Mallorca, 
la quantitat de 700.000'- pta. anuals, més 115.151'- pta. 
també anuals, per a cada conseller integrant dels esmentats 
grups, d'acord amb el següent detall:  
 
- Al Grup polític PP, integrat per 16 consellers des del 1 de 
gener al 31 de desembre:  
2.542.416'- pta. 
 
- Al Grup polític PSOE, integrat per 8 consellers des del 1  
de gener al 31 de desembre: 1.621.208'- pta. 
 
- Al Grup polític PSM, integrat per 5 consellers des del 1 de 
gener al 31 de desembre: 1.275.755'- pta. 
 
-Al Grup polític IU., integrat per 2 consellers des del 1 de 
gener al 31 de desembre: 930.302'-pta. 
 
- Al Grup polític UM, integrat per 2 consellers, des del 1 de 
gener al 31 de desembre: 930.302'-pta. 
  

2.- Les referides quantitats s'abonaràn amb 
càrrec a la partida 00.11100.22608 del vigent pressupost 
ordinari de 1996 i s'ingressaràn a la c/c dels respectius 
grups." 
 

S'aprova la proposta per assentiment. 
 
 
 PUNT 15.- EXPEDIENT Nº8 DE MODIFICACIÓ D CRÈDITS 
ENEL PRESSUPOST DE DESPESES DE 1996. 
 

Es dóna compte de la següent proposta de la comissió 
d'Hisenda: 
 

" Aquesta Presidència, per Decret de dia 22 de 
juliol de 1996 atenent les necessitats que s'especifiquen a la 
memòria corresponent i de les quals n'hi ha constància en els 
antecedents de l'expedient, ordenà la incoació d'un expedient 
de modificació de crèdits en el Pressupost de 1996, a 
l'objecte de poder atendre algunes despeses, les partides a 
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les quals s'havien d'imputar no tenian crèdit suficient. 
 
Atès que la Intervenció d'aquest Consell Insular 

emeté el dictamen preceptiu, en data 22 juliol de 1996, on es 
fan constar les operacions de modificació de crèdit que es 
proposen per atendre les despeses esmentades, i d'acord amb 
allò que es preveu a l'art. 158 de la Llei 39/1988 de 28 de 
desembre, Reguladora de les Hisendes Locals, concordant amb 
l'art.35 a 38 del R.D. 500/1990, de 20 d'abril, i amb la bases 
5 de les d'execució del pressupost per a 1996, he resolt de 
proposar al Ple de la Corporació la següent  
 

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

" 1r.- Aprovar l'expedient núm. 8 de modificació de 
crèdits en el Pressupost de 1996, d'acord amb el següent 
detall: 
 
EXPEDIENT NUM. 8 DE MODIFICACIó DE CRèDITS EN EL PRESSUPOST DE 
                     DESPESES DE 1996 
 
             * SUPLEMENTS DE CRèDITS (SUPL-1/96): 
 
A) RELACIó D'AUGMENTS DE CRèDIT P/SUPLEMENTS: 
--------------------------------------------------------------
--- Codi   Concepte            
Import 
--------------------------------------------------------------
--- 
00.11100.12000 Retribucions bàsiques Sveis.Presidència 
1.393.779 
00.11100.12100 Retr.complementàries Sveis. Presidència 
1.276.863 
 
 
--------------------------------------------------------------
--- Codi   Concepte            
Import 
--------------------------------------------------------------
--- 
00.11100.16000 Seguretat Social Serveis Presidència       
854.496 
 
10.12100.12000 Retrib.bàsiques Secretaria General       
1.812.974 10.12100.12100 Retr.complementàries Secretaria 
General  2.109.884 
10.12100.16000 Seguretat Social Secretaria General      
1.254.718 
10.12130.12000 Retrib.bàsiques Serveis Tècnics          
2.733.278 
10.12130.12100 Retr.complementàries Serveis Tècnics     
2.602.493 
10.12130.16000 Seguretat Social Serveis Tècnics         
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1.719.325 
10.22300.12000 Retr.bàsiques Bombers de Mallorca        
5.128.438 
10.22300.12100 Retr.complementàries Bombers de Mca.     
7.944.875 
10.22300.13000 Retr.bàsiques laborals Bombers de Mca.     
569.826 
10.22300.13001 Altres remuner.lab.Bombers de Mca.         
490.397 
10.22300.16000 Seguretat Social Bombers de Mallorca     
4.523.861 
10.43230.12000 Retr.bàsiques Centre Svs.Llar Joventut     
569.826 
10.43230.12100 Retr.complement.Centre Svs.LLar Joventut   
906.002 
10.43230.16000 Seguretat Social Centre Svs.Llar Joventut  
472.159 
 
20.45110.12000 Retr.bàsiques func.C.Cult.La Misericòrd. 
3.834.786 
20.45110.12100 Retr.complement.Centre Cult.La Miseric.  
3.441.669 
20.45110.16000 Seguretat Social Centre Cult.La Miseric. 
2.328.601 
20.45700.13000 Retrib.bàsiques lab.Teatre Principal       
735.759 
20.45700.13001 Altres remuner.lab.Teatre Principal        
807.008 
20.45700.16000 Seguretat Social Teatre Principal          
489.050 
 
30.45210.13000 Retrib.bàsiques lab.S.P.M.esport escolar   
569.826 
30.45210.13001 Altres remun.lab.S.P.M.esport escolar      
464.992 
30.45210.16000 Seguretat Social S.P.M. esport escolar     
330.869 
 
40.31300.13000 Retrib.bàsiques laborals Llar Ancians    
4.353.839 
40.31300.13001 Altres remun.laborals Llar dels Ancians  
3.627.131 
40.31300.16000 Seguretat Social Llar dels Ancians       
2.553.751 
40.31310.13000 Retr.bàsiques laborals Llars del Menor   
2.356.625 
40.31310.13001 Altres remuner.laborals Llars Menor      
2.440.015 
40.31310.16000 Seguretat Social Llars del Menor         
1.534.922 
 
40.31330.13000 Retr.bàsiques lab. Svs.transf.d'A.Social 
1.969.582 
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40.31330.13001 Altres remun.lab.Svs.transf.d'A.Social   
1.698.988 
40.31330.16000 Seguretat Social Svs.transf.d'A.Social   
1.173.640  40.32300.12000 Retr.bàsiques Sveis.A.Social        
     2.810.988 
40.32300.12100 Retr.complementàries Svs.A.Social        
2.419.217 
40.32300.13000 Retr.bàsiques laborals Svs.A.Social        
646.732 
40.32300.13001 Altres remun.laborals Svs.A.Social         
464.992 
40.32300.16000 Seguretat Social Svs.A.Social            
2.028.733 
40.42210.13000 Retr.bàsiques laborals Centre Cipres       
502.615 
40.42210.13001 Altres remun.laborals Centre Cipres        
342.370 
40.42210.16000 Seguretat Social Centre Cipres             
270.657 
50.43210.12000 Retr.bàsiques O.Territori/Habitabilitat  
5.250.575 
50.43210.12100 Retr.complem.O.Territori/Habitabilitat   
5.419.492 
50.43210.16000 Seguretat Social O.Territori/Habitab.    
3.244.859 
50.44400.12000 Retrib.bàsiques func.Prot.i mill.M.Amb.  
2.772.843 
50.44400.12100 Retr.complem.func.Prot.i mill.M.Ambient  
2.513.473 
50.44400.16000 Seguretat Social Prot.i mill.M.Ambient   
1.691.306 
50.44500.12000 Retr.bàsiques func.Activitats Classific. 
1.671.335 
50.44500.12100 Retr.complement.Activitats classificades 
1.489.233 
50.44500.16000 Seguretat Social Activitats classificad. 
1.011.087 
50.51100.12000 Retrib.bàsiques func.Carret.i Camins       
569.826 
50.51100.12100 Retrib.complement.Carreteres i Camins      
464.992 
50.51100.16000 Seguretat Social personal Carret.i Camins  
330.869 
 
70.32200.12000 Retribucions bàsiques Fodesma            
2.368.224 
70.32200.12100 Retrib.complementàries Fodesma           
2.127.664 
70.32200.16000 Seguretat Social Fodesma                 
1.438.335 
70.72100.12000 Retrib.bàsiques func.Svs.I.T.Vehicles      
569.826 
70.72100.12100 Retr.complementàries Svs.I.T.Vehicles      
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464.992 
70.72100.16000 Seguretat Social Svs.I.Tècnica Vehicles    
330.869 
           
             TOTAL AUGMENTS P/SUPLEMENTS............  
114.290.351 
  
B) FONS DE FINANÇACIó DELS SUPLEMENTS DE CRèDITS: 
 
--------------------------------------------------------------
-- Codi   Concepte            
Import 
--------------------------------------------------------------
--- 
99.87001 Romanent de tresoreria p/finançar suplements  
         de crèdits   ............................... 
114.290.351 
                                            
          

2n.- Aquest acord aprovatori serà considerat com a 
definitiu si no es produeixen reclamacions en contra durant el 
termini d'exposició pública, i entrarà en vigor, una vegada  
s'hagi complit el que disposa l'article 112,3 de la Llei 
7/1985 de 2 d'abril reguladora de les bases del Rpégim local, 
i també l'article 150 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, 
reguladora de les Hisendes locals." 
 

Presenta la proposta el Sr. Pascual (UM). 
Informa que té relació amb el punt següent, ja que es tracta 
de la modificació de crèdit per fer possible l'aprovació de la 
plantilla del 96. 
 

S'aprova la proposta per assentiment. 
 
 

SERVEIS GENERALS I RECURSOS HUMANS  
 
 
 PUNT 16.-  PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE LA PLANTILLA 
1996. 
 

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

 
" Atès que el passat dia 1 d'abril, quan es van 

aprovar les Plantilles de Personal Funcionari i Laboral de 
Consell Insular de Mallorca, van restar pendents per un major 
aprofundiment algunes propostes sobre reubicació de llocs de 
treball i creació de noves places, les quals no van poder ser 
incorporades a la plantilla degut a la urgència de l'aprovació 
del pressupost de la Corporació. 
 

Atesa la necessitat de dotar de forma adequada els 
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serveis rebuts de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, 
com a conseqüència del traspàs de competències als consells 
insulars, a més de proveir de recursos suficients els serveis 
personals que presta el Consell i també d'adaptar la plantilla 
a la nova organització de la Corporació. 
 

Atès l'acord de dia 26 de juny de 1996 de la Mesa de 
Negociació de la Corporació sobre la modificació de les 
plantilles vigents, adoptat com a conseqüència de les 
distintes reunions mantingudes amb la finalitat de tractar el 
tema de la plantilla i en les quals han estat objecte de debat 
les propostes de la Corporació i les formulades per les 
distintes representacions sindicals de la Mesa. 
 

Aquesta Presidència, d'acord amb allò que preveu 
l'article 33,2,f); en relació amb l'article 41,3 de la Llei 
7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, 
eleva al Ple de la Corporació, per a la seva aprovació la 
següent:  

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

 
MODIFICAR la vigent Plantilla del Consell Insular de 

Mallorca, aprovada pel Ple de la Corporació dia 1 d'abril de 
1996, incorporant-hi les modificacions que es recullen al 
document annex que s'acompanya a la present proposta." 
 

Intervé el Sr. Grosske (EU). S'alegra que es dugui 
aquesta proposta després d'una negociació amb els sindicats i 
amb l'acord amb aquests, cosa que dona solvència i 
credibilitat. 
 

Fa notar que la proposta significa un encariment de 
les despeses, però que es tracta d'un cost necessari que s'ha 
d'assumir per poder aconseguir que l'administració del Consell 
pugui tenir la rellevància i el grau d'eficàcia que correspon 
a la categoria política que tots volen per a una institució 
que sigui realment representativa dels interessos polítics de 
l'illa. 
 

Considera adequat l'increment en matèria d'urbanisme 
que permetrà afrontar la disciplina molt millor amb els 
mitjans humans suficients. 
 

Fa notar que la passa següent ha d'esser la 
convocatòria pública de col⋅locació  per acabar amb una 
situació irregular de fa molt de temps.   
 

La presidenta es congratula per l'aprovació, que 
considera una primera passa per a la plantilla del 97, que ha 
de permetre afrontar l'assumpció de les competències que s'han 
de transferir. Qualifica la plantilla, no com l'ideal, sinó 
com la millor possible, que té, a més, el mèrit que compta amb 
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el consens dels sindicats. 
 

S'aprova la proposta per assentiment. 
 
 

CULTURA I PATRIMONI HISTÒRIC 
 
 
 PUNT 17.- CONSTITUCIO FUNDACIO JARDI BOTANIC SOLLER 
I INTEGRACIO CIM 
 

Es dóna compte de la següent proposta de la comissió 
de Cultura i Patrimoni Històric: 
 

"Introducció i informe  
 

La FUNDACIO JARDI BOTANIC DE SOLLER que es pretén 
constituir, sense ànim de lucre, té com a objectius l'estudi, 
la conservació i la divulgació dels vegetals, en especial, els 
de la flora balear, així com qualsevol altra manifestació 
cultural, artística o científica que tengui relació amb el món 
vegetal, contribuint, d'aquesta manera, a l'increment del 
patrimoni cultural del nostre poble i a elevar l'interés i 
l'estima popular per la natura. 

 
La Comissió promotora de la Fundació, el president 

de la qual és el Sr. Carles Blanes Nouviles i que està formada 
per representants del Museu Balear de Ciències Naturals, 
l'Ajuntament de Sóller i la Universitat de les Illes Balears, 
en demana la participació del CIM en la constitució i la 
integració com a membre fundador. 
 

Inicialment, el Patronat el constituirien les 
entitats següents, a través dels seus representants: 
Ajuntament de Sóller, Associació Museu Balear de Ciències 
Naturals, Associació Ibero-macaronèsica de Jardins Botànics, 
Universitat de les Illes Balears, Caixa de Balears "Sa 
Nostra", Govern Balear i Consell Insular de Mallorca. 
 

Pressupost  
 
 

Per això es proposa que es prenguin els següents 
 

Acords  
 

1r.-Constituir la FUNDACIO JARDI BOTANIC DE SOLLER i 
integrar-hi el C.I.M. com a membre fundador. 
 

2n.-Aprovar-ne els estatuts adjunts. 
 

3r.-Aportar-hi la quantitat de 100.000.-PTA. com a 
dotació inicial. 
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4t.-Designar el Sr. Damià Pons i Pons (PSM), 

President de la Comissió de Cultura i Patrimoni Històric, 
representant del CIM en el patronat de la Fundació i facultar-
lo per subscriure'n l'escriptura fundacional." 
 

S'aprova la proposta per assentiment. 
 
 
 PUNT 18.- INFORME I PROPOSTA SOBRE LA CONSTITUCIÓ 
DEL CONSORCI DEL CASTELL DE SANT CARLES  
 

Es dóna compte de la següent proposta de la comissió 
de Cultura i Patrimoni Històric: 
 

"En data de 6 de Maig el general Cap de la Zona 
Militar de les Balears remeté una carta presentant el projecte 
de constitució del consorci del Castell de Sant Carles. Per 
indicació d'aqueixa presidència remetem el present informe-
proposta. 

Aquesta fortalesa constituïa la principal defensa 
del port de Palma i era el punt de coordinació de la defensa 
de la costa, mantenguda punt per punt mitjançant el cordó de 
talaies costaneres. El castell, pertanyent al tipus de forts 
de concepció moderna -amb baluards i murs atalussats- fou 
contruït en temps del rei Carles II, en honor del qual rebé el 
seu nom.  
 

1.El consorci té per objecte el manteniment del 
castell i de les instal.lacions culturals que s'hi ubiquen, 
com són el museu militar, la biblioteca i l'arxiu històric. 
També promoure tot tipus d'activitats tendents a donar a 
conèixer la història i la cultura, especialment la militar. 
 

2. El consorci s'estructura en: 
 
-Junta de fundadors 
-Comissió permanent 
-Director del museu 
-Secretari 

 
Per a la Junta de fundadors es preveu la següent 

composició: 
 

-El General Cap de la Zona Militar de les         
Balears. Serà el President de la Junta 

  -El President de la CAIB o conseller en qui       
delegui 
-El President del CIM o membre del Consell en qui   
delegui 
El Batle de Palma o regidor en qui delegui 
-El Comandant Militar de Mallorca 
-El Delegat de Defensa a les Balears 
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-El Secretari del Consorci (amb veu i sense vot) 
 

La composició prevista de la Comissió Permanent és: 
 

-El Comandant militar de Mallorca. Serà el 
president. 
-El Delgat de Defensa de Balears o persona en qui   
   delegui 
-Un representant de la Comunitat Autònoma, designat 
   per Presidència 
-Un representant del Consell Insular, designat per  

   Presidència  
-Un representant de l'Ajuntament de Palma, designat 
   pel Batle 
-El Director de Museu 
-El secretari del Consorci  
 
La pertenència a la Junta de Fundadors comporta la 

transferència d'una aportació anual, en la forma i quantitat 
que es decidesqui per unanimitat. (art. 9)  
 

3. Es veu com positiva la participació tant en la 
Junta de fundadors com en la Comissió Permanent. 
Independentment de la importància del castell en sí mateix i 
de les instal.lacions que conté, és convenient que el CIM 
estigui en comunicació amb les institucions que tenen 
encomenades importants manifestacions del nostre patrimoni 
(Almudaina, Baluart del Príncep, etc.) 
 

4. Es proposa al Ple els següents acords: 
 

a) Constituir i formar part, com a membre fundador, 
del consorsi del Castell de Sant Carlos. 
 

b) Aprovar els Estatuts del Consorsi del Castell de 
Sant Carlos." 
 

S'aprova la proposta per assentiment. 
 
 
 PUNT 19.- MODIFICACIÓ ACORD CONCESSIÓ SUBVENCIÓ 
INFRAESTRUCTURES TEATRE DEL MAR. 
 

Es dóna compte de la següent proposta de la comissió 
de Cultura i Patrimoni Històric: 
 

"Introducció i informe  
 

La Comissió de Cultura i Patrimoni Històric, en 10 
de maig de 1.996 informà favorablement, per unanimitat, una 
proposta de subvenció de 6.000.000.-PTA. al Teatre del Mar per 
a infraestructures de la seu de la Fundació, així com un 
compromís plurianual per a la mateixa finalitat. La Comissió 
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de Govern de 27 de maig va aprovar la subvenció de 6.000.000.-
PTA. per a 1.996 però no el compromís plurianual. 

 
Vist que d'acord amb el que disposa l'article 88.1. 

del R.D. 500/1990 l'òrgan competent per a l'autorització i 
disposició de despeses plurianuals és el Ple de la Corporació 
i, a fi que els percentatges compromesos per als anys pròxims, 
s'avenguin amb els usuals fixats a la normativa d'Hisendes 
locals: un 70% el 2n., un 60% el 3r., i un 50% el 4t. 
 

Pressupost  
 

9.000.000.-PTA. 
 

Per aixó es proposa que es prenguin els següents  
 

Acords  
 
 

1r.-Concedir a la Fundació Teatre del Mar, amb CIF 
G-07329998, per a la modernització de les infraestructures del 
Teatre del Mar, una subvenció de 9.000.000.-PTA., amb càrrec a 
la partida 20.45130.7700. del vigent pressupost per a 1.996. 
 

2n.-Comprometre's a concedir a la dita Fundació 
6.000.000.-PTA.  l'any 1.997, 5.000.000.-PTA. l'any 1.998, i 
4.000.000.-PTA. l'any 1.999, per a la mateixa finalitat, a 
l'empara dels arts. 155.1 a) i 3. de la LLei 39/88 de 28 de 
desembre, reguladora de les Hisendes Locals i 80 a) i 81 del 
r.d. 500/1.990 de 20 d'abril, que desenvolupa el títol VI de 
la llei esmentada. 
 

3r.-En conseqüència, deixar sense efecte l'apartat 
1r. de l'acord de la Comissió de Govern de 27 de maig de 
1.996." 
 

S'aprova la proposta per assentiment. 
  
 

BENESTAR SOCIAL 
 
 
 PUNT 20.- PROPOSTA D'APROVACIÓ D'UN CONVENI DE 
COL.LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL INSULAR DE MALLORCA I 
L'AJUNTAMENT DE PALMA PER A LA CREACIÓ I EL MANTENIMENT D'UNA 
XARXA DE CENTRES I SERVEIS CONTRA L'EXCLUSIÓ SOCIAL. 
 

Es dóna compte de la següent proposta de la comissió 
de Benestar Social: 
 

" Atés que el Consell Insular de Mallorca i 
l'Ajuntament de Palma tenen subscrit un Conveni Marc de 
Col.laboració en matèria de serveis socials, de data 20 
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d'agost de 1992. 
 

Atés que en data 18 d'abril de 1996 l'Ajuntament de 
Palma ens comunicà l'acord Plenari de dia 28 de març de 1996, 
mitjançant el qual aquesta Corporació aprovà la proposta de la 
Comissió de Coordinació del circuït, als efectes que la 
signatura dels nous convenis sobre marginació per a 1996 es 
vehiculassin a través del Consell Insular de Mallorca i 
l'abonament al Consell Insular de Mallorca de 39.299.420.-
ptes. equivalent a una tercera part del total previst per a 
1996. 
 

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

 
A C O R D 

 
 

1.- Aprovar l'Acord de Col.laboració que s'adjunta 
entre el Consell Insular de Mallorca i l'Ajuntament de Palma per 
a la creació i el manteniment d'una xarxa de centres i serveis 
contra l'exclusió social. 
 

2.- Autoritzar a la Presidenta del Consell Insular de 
Mallorca per a la firma del Conveni esmentat." 
 

Intervé la Sra. Vidal (PP). No comparteix la idea de 
cap dels decrets que van en aquesta línia i als quals s'han 
referit en el punt dels decrets a donar compte. A partir d'aquí 
es refereix a tots els punts d'aquesta Comissió. Recorda que allà 
el seu grup s'hi  va abstenir i que avui el vot serà afirmatiu, 
ja que el seu grup demanava projectes i convenis. Ara els han 
examinat i han considerat que eren interessants. Haurien preferit 
 que arribassin dins el primer trimestre i també que hi hagués 
hagut una oferta pública, tot i que comprenen que ara se'n 
dificultaria l'aplicació. Per tant, l'actitud del seu grup és de 
suport fins a final d'any. 
 

El Sr. Pons (PSOE) recorda que el PP va començar dient 
que el Sr. Pons era un demagog i que l'havien de destituir, dins 
la Comissió es varen abstenir i ara li donen suport. No sap quin 
ha anat cap a qui, és igual, allò que importa és que hi hagi 
unanimitat en el tema de la marginació. Es tracta de fer un 
esforç per atendre aquests ciutadans. 
 

La Sra. Vidal (PP) assegura que no vol entrar en 
polèmiques. Recorda que el desgast institucional no el va crear 
el PP. Argumenta que el seu suport prové del fet que han duit uns 
projectes, després de sis mesos de demanar-los. L'abstenció en  
Comissió va esser perquè no els havien pogut estudiar. Ara lels 
han considerat bons i per això li donen suport. Ha estat el Sr. 
Pons que ha anat cap al PP perquè ha deixat la política de 
subvenció i ha duit projectes tècnics. 
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Torna intervenir el Sr. Pons (PSOE). Assegura que el 

resultat és allò que compta. Recorda que concurs públic significa 
disposar del 100% del pressupost del cost, cosa que no passa. 
Informa que ja ha parlat amb el director general  i ha de parlar 
amb altres alts càrrecs per tractar de fer un pla de lluita 
contra la pobresa i sobre l'exclusió social, elaborar també una 
normativa de centres, i finalment, assegurar  que els recursos 
del Consell i de l'ajuntament els complementi el Govern Balear, 
ja que aquesta institució no es pot desentendre del problema de 
la marginació. 
 

La Sra. Vidal (PP) considera que totes aquestes coses 
estan molt bé, però que s'han d'explicar bé. És cert que no es 
pot fer una oferta pública si no es tenen els doblers. Recorda 
que el 29 de març la Comissió de Benestar Social va demanar crear 
una comissió per tal de discutir amb les altres institucions 
aquest tema de la marginació i això no s'ha tingut en compte. 
Recorda que el Pla d'actuació del Consell no la duit encara el 
Sr. Pons. 
 

La presidenta considera la qüestió prou debatuda i 
sotmet la proposta a votació. 
 

S'aprova la proposta per assentiment. 
  

 
 PUNT 21.- PROPOSTA D'APROVACIÓ DEL CONVENI ENTRE EL 
CONSELL INSULAR DE MALLORCA I LA FUNDACIÓ HOMBRE LIBRE. 
 

Es dóna compte de la següent proposta de la comissió de 
Benestar Social: 
 

" Atès l'acord establert amb l'Ajuntament de Palma per 
a la creació i el manteniment d'una xarxa de centres i serveis 
contra l'exclusió social, a partir del qual el Consell Insular de 
Mallorca assumeix la responsabilitat de formalitzar convenis amb 
entitats privades, per a la gestió de centres i serveis d'atenció 
de persones marginades. 
 

Atès que l'objectiu del present conveni és la posada en 
marxa del Servei d'Acolliment Temporal per Toxicòmans-Centre Puig 
des Bous, figurant entre les funcions i responsabilitats del 
Consell Insular de Mallorca a més d'un seguiment i suport tècnic 
del servei i de la concessió d'una aportació econòmica, la cessió 
a precari de l'ús de l'edifici i les instal.lacions del Centre 
Puig des Bous.  
 

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

A C O R D 
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1.- Aprovar el Conveni que s'adjunta de col.laboració 
entre el Consell Insular de Mallorca i La Fundació Hombre Libre, 
(CIF: G-07488059),pel manteniment del Servei d'Acolliment 
Temporal per Toxicòmans-Centre Puig Des Bous, amb una aportació 
per part del Consell Insular de Mallorca de SET MILIONS TRES-
CENTES CINQUANTA-SET MIL SEIXANTA-DUES (7.357.062) PESSETES, i 
una vigència de sis mesos, des de l'1 de juliol fins dia 31 de 
desembre de 1996, prorrogable per anualitats naturals, si cap 
d'ambdues parts no el denuncia amb 30 dies d'anticipació a la 
data de finalització. 
 

2.- Autoritzar a la Presidenta del Consell Insular de 
Mallorca per a la firma del Conveni esmentat."  
 

S'aprova la proposta per assentiment. 
 
 
 PUNT 22.- PROPOSTA D'APROVACIÓ D'UN ACORD DE 
COL.LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL INSULAR DE MALLORCA I CREU ROJA 
ESPANYOLA. 
 

Es dóna compte de la següent proposta de la comissió de 
Benestar Social: 
 

" Atès l'acord establert amb l'Ajuntament de Palma per 
a la creació i el manteniment d'una xarxa de centres i serveis 
contra l'exclusió social, a partir del qual el Consell Insular de 
Mallorca assumeix la responsabilitat de formalitzar convenis amb 
entitats privades, per a la gestió de centres i serveis d'atenció 
de persones marginades. 
 

Que ambdues institucions signaren un conveni marc en 
data 20 d'agost de 1992 que preveu a la claùsula núm. 2 com a 
matèria de col.laboració, d'entre altres, els serveis d'atenció 
especialitzada als sectors de marginació i de drogodependències. 
  

Atès que l'objectiu del present Acord és la posada en 
marxa del Servei de Contacte i Acollida per a Toxicòmans i 
Programa de Disminució de Risc-Sa Placeta, figurant entre les 
funcions i responsabilitats del Consell Insular de Mallorca a més 
d'un seguiment i suport tècnic del servei i de la concessió d'una 
aportació econòmica, la cessió a precari de l'ús de l'edifici i 
les instal.lacions dels baixos de l'Hospital de Nit.  
 

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

A C O R D 
 

1.- Aprovar l'Annex núm. 4, que s'adjunta, de 
col.laboració entre el Consell Insular de Mallorca i Creu Roja 
Balears (CIF: Q-2866001-G),pel manteniment del Servei de Contacte 
i Acollida per a Toxicomans i Programa de Disminució de Risc-Sa 
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Placeta, amb una aportació per part del Consell Insular de 
Mallorca de SET MILIONS TRES-CENTES CINQUANTA-SET MIL SEIXANTA-
DUES (7.357.062) PESSETES, i una vigència de sis mesos, des de 
l'1 de juliol fins dia 31 de desembre de 1996, i serà prorrogable 
per anualitats naturals, si cap d'ambdues parts no el denuncia 
amb 30 dies d'anticipació a la data de finalització. 
 

2.- Autoritzar a la Presidenta del Consell Insular de 
Mallorca per a la firma de l'Annex esmentat." 
 

S'aprova la proposta per assentiment. 
 
 
 
 PUNT 23.- PROPOSTA D'ACORD DE COL.LABORACIÓ ENTRE EL 
CONSELL INSULAR DE MALLORCA I L'AJUNTAMENT DE PALMA PER A LA 
UBICACIÓ A L'EDIFICI "LLAR DE LA INFÀNCIA" DEL CENTRE MUNICIPAL 
PEL TRACTAMENT DE DROGODEPENDÈNCIES. 
 

Es dóna compte de la següent proposta de la comissió de 
Benestar Social: 
 

"  Atès que el Consell Insular de Mallorca i 
l'Ajuntament de Palma tenen subscrit un Conveni Marc de 
Col.laboració en matèria de Serveis Socials, de data 20 d'agost 
de 1992. 

Atès que el Consell Insular de Mallorca i L'Ajuntament 
de Palma estan interessats en continuar la col.laboració pel 
funcionament del Centre Municipal de tractament de 
drogodependències, formalitzada mitjançant conveni subscrit entre 
ambdues Institucions en data 25 d'agost de 1992, sense que resti 
minvat el destí principal de l'immoble, que és l'atenció del 
menor en situació de desprotecció a Mallorca, el President de la 
Comissió de Benestar Social fa la següent proposta d' 
 
 

A C O R D 
 

1.- Aprovar l'Acord de Col.laboració que s'adjunta 
entre el Consell Insular de Mallorca i l'Ajuntament de Palma per 
la ubicació a l'edifici "LLar de la Infància" del Centre 
Municipal de Tractament de drogodependències. 
 

2.- Autoritzar a la Presidenta del Consell Insular de 
Mallorca per a la firma del conveni esmentat." 
 

S'aprova la proposta per assentiment. 
 
 

COOPERACIÓ MUNICIPAL, FOMENT I OCUPACIÓ 
 
 
 PUNT 24.- APROVACIO DEL PROJECTE I EL PLEC DE 
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CONDICIONS DE L'OBRA "MILLORA I CONDICIONAMENT DEL CAMI VELL DE 
SINEU 3ª I 4ª FASE, TRAM PM-V 314-1" OBRA INCLOSA EN EL PROGRAMA 
D'ACCIO ESPECIAL DE LA MANCOMUNITAT DEL PLA. 
 

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

" Atès que el Ple del Consell Insular de Mallorca en 
sessió celebrada dia 4 de juliol de 1994 va aprovar el Programa 
d'Acció Especial de la Mancomunitat del Pla pels anys 1994-1997, 
a l'esmentat programa hi figura inclosa l'obra "Millora i 
condicionament del Camí Vell de Sineu 3ª i 4ª fase, tram PM-V 
314-1" corresponent a les anualitat de 1996-1997. 
Atès que s'ha de procedir a l'aprovació del projecte de les 
referides obres i a la seva contractació. 

 
Atès que l'apartat 5 de l'art. 155 de la Llei 

d'Hisendes Locals permet que el Ple de la Corporació pugui, en 
casos excepcionals, elevar el percentatge a que es refereix 
l'apartat 3 del mateix article. Atès que en aquest cas ens trobam 
davant circumstàncies que aconsellen elevar aquests percentatges; 
com és ara: a) el fet que es tracta d'una obra inclosa en el 
Programa d'Acció Especial pels anys 1994-97, en el qual les 
quantitats a percebre del MAP pels anys 96-97 estan ja 
determinades; b) la necessitat de realitzar el més aviat millor 
la referida obra, per quant aquesta té per objecte millorar el 
traçat de la carretera de Sineu, la qual cosa pot evitar 
possibles accidents de trànsit.  
 

El President de la Comissió de Cooperació 
Municipal, Foment i Ocupació eleva al Ple la següent proposta d' 
 
 ACORD 
 

1r.- Aprovar el projecte de "Millora i 
condicionament del Camí Vell de Sineu 3ª i 4ª fase, tram PM-V 
314-1" redactat per l'Enginyer de Camins del Consell Insular de 
Mallorca, Sr. Francisco Rosselló de Caralt, en data Març de 1996, 
amb un pressupost de 312.239.000 pessetes, corresponent a les 
anualitats de 1996 i 1997 del Programa d'Acció Especial de la 
Mancomunitat del Pla, la qual cosa implica la declaració 
d'utilitat pública als efectes de l'expropiació dels bens 
necesaris per dur a terme les referides obres. 
 

2n.- Aprovar la realització d'una despesa 
plurianual, elevant els percentatges de l'article 155.3 de la 
Llei d'Hisendes Locals, per al finançament de l'obra, d'acord amb 
les següents anualitats: 
 

Any   Import anualitat 
    1996   139.616.330 ptes. 
    1997   172.622.670 ptes. 
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3r.- Aprovar l'expropiació dels terrenys afectats 
pel projecte i la necessitat de la seva ocupació (s'adjunta 
relació  i titularitat dels mateixos), i després de la tramitació 
reglamèntaria sol.licitar a la Comunitat autònoma de les Illes 
Balears la declaració d'urgència de l'esmentada expropiació, 
facultant a la Presidenta de la Corporació per dur a efecte 
aquest acord.  
 

4t.- Aprovar l'expedient de contractació de la 3r. 
i 4r. fase de les obres del projecte esmentat per un import 
312.239.000 pessetes i també el Plec de clausules administratives 
particulars que s'adjunta, que han de regir la contractació de 
l'esmentada obra que es tramitarà per urgencia ja que ha d'estar 
iniciada abans de dia 1 d'octubre de 1996 d'acord amb el que 
preveu el decret 665/1990 de 25 de maig i s'adjudicarà  
mitjançant subhasta amb procediment obert, amb les següents 
condicions: 
 
 

- Pressupost:  312.239.000 pessetes. 
- Termini d'execució: Dotze mesos. 
- Classificació del contractista:  
  * Moviment de terres i explanació: Grup A, Subgrup 2, 

Categoria C. 
  * Vials amb fems de mescles bituminoses: Grup C, 

Subgrup 4, Categoria E.     
- Revisió de preus: D'acord amb les fòrmules detallades 

a l'apartat 1.11 del preojecte. 
- Partida pressupostària: 70.51820.76200 
- Reserva de crèdit: núm. operació. 1996022846." 
 
S'aprova la proposta per assentiment. 

 
 

       PUNT 25.- SOL.LICITUD DE L'AJUNTAMENT DE SANTA 
MARGALIDA DE CANVI DE DESTINACIO DE L'OBRA INCLOSA EN EL PLA 
D'OBRESI SERVEIS DE 1996. 
 

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

"  Atès l'escrit de data 15 de juliol de 1996 de 
l'Ajuntament de Santa Margalida en el qual es sol.licita un canvi 
de destinació de l'obra "Infraestructura Son Serra de Marina, 1ª 
fase", obra inclosa en el Pla plurianual d'Obres i Serveis de 
1996-1998 per un import total de 100.000.000 pesetes, per l'obra 
"Diposit per abastament d'aigua a diposits reguladors de Ca'n 
Picafort i Son Serra de Marina" per un import de total de 
191.046.420 pesetes i atès l'obra corresponent a l'any 1996 té 
una aportació del MAP, i el canvi de destinació s'ha d'aprovar 
per l'esmentat Ministeri, i atès que la petició de canvi s'ha 
trames en data  15 de juliol de 1996 i no hi ha temps material 
per la tramitació, ja que l'obra ha d'estar començada abans de 
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dia 1 d'octubre de 1996 i s'ha d'adjudicar per subhasta; i atès 
que el pressupost de l'obra sol.licitada es major que el de 
l'obra que estava inclosa en el Pla, i per tant l'aportació del 
CIM sera major ;la Comissió de Cooperació Municipal, Foment i 
Ocupació eleva al Ple del Consell la següent proposta d' 
              
 
 
                              A C O R D        
 
    1r.-  Denegar la sol.licitud de l'Ajuntament de Santa 
Margalida de canvi de destinació de l'obra inclosa en el Pla 
Plurianual d'Obres i Serveis de 1996-1998 "Infraestructura Son 
Serra de Marina, 1ª fase" amb un pressupost total de 100.000.000 
pesetes, per l'obra "Diposit per abastament d'aigua a diposits 
reguladors de Ca'n Picafort i Son Serra de Marina" amb un 
pressupost de 191.046.420 pessetes, ja que el pressupost de 
l'obra sol.licitada es major que el de l'obra ja aprovada i que 
l'obra aprovada té aportació del MAP i per tant la tramitació del 
canvi s'ha d'aprovar per el Ministeri i l'obra ha d'estar 
començada abans de dia 1 d'octubre de 1996 i adjudicada per 
subhasta. 
 
    2n.- Per part del President de la Comissió es facin les 
gestions oportunes amb  l'Ajuntament de Santa Margalida a fi 
d'arribar a la solució que pugui esser satisfactoria per a 
tothom."    
 

El Sr. Alorda (PSM) informa que hi ha hagut una reunió 
amb l'Ajuntament de Santa Margalida i que s'hi ha arribat a un 
acord que significa una solució de compromís. Per això, demana 
que la proposta es retiri de l'ordre del dia i anuncia que a la 
comissió informativa se'n donarà compte més detallat. 
 

La proposta queda damunt la taula. 
                  
                                 

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

   V.i P, 
LA PRESIDENTA, 
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