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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-TRES 

   DESEMBRE  DE  MIL NOU-CENTS NORANTA-SIS. 
 
 
 
 

A les deu hores 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: Alejandro Pablo Espinós 
Bonmatí,  Margarita Ferrando i Barceló, Maria del Pilar Ferrer i 
Bascuñana,  Maria de los Reyes Carbonell Alberti, Andres Riera i 
Bennàsar, Mauricio Rovira de Alós, Juan Verger Pocoví, María 
Salom i Coll, Guillermo Vidal i Bibiloni, José Maria Gonzàlez i 
Ortea,  Juana Ana Vidal i Burguera, Francisco Antich Oliver, 
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. 
 
 

Consellers que excusen la seva assistència: Hbles. 
Srs.Bartomeu Blanquer i Sureda i Carlos Felipe Cañellas Fons. 
 
 

Secretari Adjunt: Sr. Guillem Juan i Burguera. 
 

Interventora General: Sra. Pilar García Docio. 
 

 
Els consellers Srs. Antoni Pascual i Juan Verger surten 

en el punt 13. El Sr. Antoni Pascual torna entrar en el punt 15 i 
el Sr. Joan Verger en el punt 19. La consellera Sra. Margalida 
Thomás surt en el punt 15 i torna entrar en el punt 17. La 
consellera Sra. Maria Salom surt en el punt 19 i entra en el punt 
20. El conseller Sr. Francesc Quetglas surt en el punt 20 i torna 
entrar en el punt 23. Els consellers Srs. Eberhard Grosske i Juan 
Verger surten en el punt 21 i tornen entrar en el punt 23. La 
consellera Sra. Pilar Ferrer surt en el punt 25 i torna entrar en 
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el punt 29. La consellera Sra. Rosa Estaràs surt en el punt 26 i 
torna entrar en el punt 29. El conseller Sr. González Ortea surt 
en el punt 43 i ja no es reincorpora. 
 

PUNT 1.- PROPOSTA DE PRESIDÈNCIA DE DECLARACIÓ 
D'URGÈNCIA DEL PLE CONVOCAT. 
 
 

Abans de començar a tractar els punts de l'ordre del 
dia, la presidenta sol⋅licita la declaració d'urgència del Ple 
convocat. La urgència es basa en la necessitat d'aprovar 
l'ordenança fiscal de la incineradora i en la necessitat de poder 
aprovar els pressuposts per tal de poder disposar d'aquest 
instrument fonamental de gestió en començar l'any. 
 

S'aprova la declaració d'urgència per unanimitat. 
 

PUNT 2.- APROVACIÓ ACTA ANTERIOR (2-12-96). 
 
 

S'aprova l'acta per unanimitat. 
 
 
 

PRESIDÈNCIA. 
 
 

PUNT 3.- DECRETS A DONAR COMPTE. 
 
 

Intervé la Sra. Salom (PP). Es refereix als decrets de 
subvenció, del 23-9-96, abonament Penya Motorista Sant Joan de 
75.000 PTA, pensa que correspon a la Comissió  d'Esports; als 
decrets del 10-10-96 subvenció a l'Estel de Teatre per 300.000 
PTA; Escuderia de Sóller, 50.000 PTA; Secretaria de Presidència, 
Decret  de l'11-10-96 de subvenció al Col⋅legi Oficial de 
Secretaris per 350.000 PTA i al Departament de Serveis Generals i 
Recursos Humans, tot un conjunt de subvencions, decrets del 16-
10-96: Joan Guaita  480.000 PTA per exposició a Cuba; subvenció a 
la Germandat de Donants de Sang de Mallorca per 400.000 PTA; 
subvenció al club Ciclista Comercial Vallori per  495.000 PTA i 
una subvenció al Club d'Aeromodelisme de Campos per valor de 
100.000 PTA; dins el departament de Secretaria General, decret 
del 29-10-96, subvencions a la Federació Balear de Muntanya 
escalada a la vall de Joseneti a l'Estat de Califòrnia, per valor 
de 250.000 PTA; Presidència, decret del 29-10-96 subvenció per 
valor de 350.000 PTA, Club Ciclista Recreativo Ciutad per la 
Volta Internacional a Mallorca de Masters, que correspondria a la 
Comissió d'Esports. Finalment, decret del 04-11-96, subvencions a 



 
 

3 

l'Ajuntament de Búger per adquisició de vestuari per a la banda 
de música juvenil, 356.283 PTA i a l'Ajuntament de Sineu, decret 
del 04-11-96, per al Campionat d'Espanya de Ciclisme Juvenil per 
un valor de 250.000 PTA. 
 

Repeteix l'opinió que totes aquestes subvencions no 
s'haurien de tramitar a través del Gabinet de Protocol o de 
Secretaria General, ja que hi ha comissions més específiques. Per 
altra banda, assenyala que concedint-se d'aquesta manera no tenen 
cap classe de control, sinó que es donen a qui es considera 
oportú. Pensa que dins els pressuposts del 97 es podria esmenar 
aquesta situació per tal com hi ha previst un capítol de 
subvencions. 
 

El Ple en resta assabentat. 
 
 

PUNT 4.- DECRETS A RATIFICAR. 
 

Es dóna compte dels següents decrets: 
 

"ASSUMPTE: Compareixença com a demandat davant la Sala 
Contenciosa-Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de 
Balears en el recurs contenciós-administratiu interposat pel 
Procurador Sr. Juan Cerdó Frías, en representació de les Empreses 
URPA S.A. i TREPLA S.A., contra "acord de la Comissió Insular 
d'Urbanisme de Mallorca pel qual s'aprova la delimitació del sòl 
urbà de Felanitx i contra acord del Ple del Consell Insular de 
Mallorca de 3 de juny de 1996 pel qual se desestima el recurs 
ordinari". Actuacions 1454/96. 
 

Vist el meritat recurs contenciós-administratiu i 
examinat l'informe de l'Assessoria Jurídica del C.I.M. de 3 de 
novembre 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." 
 
 

Se sotmet a votació i es ratifica el Decret per 
unanimitat.  
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"ASSUMPTE: Compareixença 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 de l'Empresa Funeraria 
Municipal S.A., contra l'acord de l'Ajuntament de Marratxí en 
virtut del qual es va interessar del Consell Insular de Mallorca 
la resolució del conflicte de competències entre l'Ajuntament de 
Marratxí i el de Palma respecte als serveis mortuoris que presta 
l'empresa recurrent en el cementiri privat Bon Sosec, Actuacions 
1283/96. 

Vist l'escrit de l'Ajuntament de Marratxí i examinat 
l'informe de l'Assessoria Jurídica del C.I.M. de 29 de novembre 
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." 
 

Se sotmet a votació i es ratifica el Decret per 
unanimitat.  
 
 
 

PUNT 5.- DONAR COMPTE DE L'ACORD DE LA COMISSIO DE 
GOVERN REFERIT A L'EXPEDIENT NÚM. 11 DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS EN 
EL PRESSUPOST DE 1.996. 
 

Es dóna compte del següent acord: 
 
       "PUNT 5.- EXPEDIENT NúM.11 DE MODIFICACIó DE CRèDITS EN 
EL PRESSUPOST DE 1996. 
 

Es dóna compte de la següent proposta de Presidència: 
 

"La qui subscriu, Presidenta d'aquest Consell Insular, 
per Decret de dia vint-i-cinq d'octubre de mil nou-cents noranta 
sis, ordenà l'incoació d'un expedient de modificació de crèdits 
en el pressupost de despeses de 1996 , a proposta dels 
responsables del serveis afectats, i, tot en justificació de 
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l'expedient núm. 11 de modificació de crèdits al pressupost de 
l'exercici de 1996 per tranferències (TR-4/96), exposa la següent  

 
MEMòRIA 

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

28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals, 40, 41 i 42 
del R.D. 500/1990, de 20 d'abril y Base 7 de les d'execució del 
Pressupost General per a l'exercici de 1996, es procedeix a 
confeccionar el present expedient de modificació de crèdits per 
transferències entre partides pressupostàries amb diferent 
vinculació jurídica incloses a un mateix grup de funció. Per tot 
això, es proposa a la Comissió de Govern la següent 
  

          PROPOSTA D'ACORD    
 

Aprovar l'expedient núm. 11 de modificació de crèdits 
al Pressupost de 1996 per transferències (TR-4/96) entre partides 
pressupostàries amb diferent vinculació juridica que afecten a un 
mateix grup de funció, o a crèdits de personal inclosos a 
diferents grups de funció, d'acord amb el següent detall: 
 
A) RELACIó D'AUGMENTS DE CRèDITS P/TRANFERèNCIES: 
-----------------------------------------------------------------
 Codi    Concepte         Import 
----------------------------------------------------------------- 
20.45900.48900 Altres transf.Normalització lingüística  3.826.000 
 
30.45220.76200 A Ajuntaments: Pla Instal.l.esportives  16.000.000 
 
30.45230.62200 Obres millora immoble Hip.Son Pardo      9.500.000 
30.45230.63200 Obres reposició immoble Hip.Son Pardo    3.500.000 
 
30.45240.22602 Publicitat i propag C.Esports i Jov.     5.999.000 
30.45240.22706 Estudis i treballs tècnics C.Esports     2.000.000 
 
50.44500.62500 Mobiliari i estris Svei.Act.Classific.     300.000 
50.44500.62600 Equips informàtics Svei.Activ.classific.   250.000 
 
70.12175.76700 Subv.al Consorci d'Informàtica Local     1.000.000 
 
70.51820.76200 Aport. a Ajuntaments Pla d'Acc.Especial  4.568.401 
      
70.75110.22201 Sveis.postals i missatgers Svs.Inform.tur. 220.000 
                                                       
           TOTAL AUGMENTS P/TRANFERèNCIES.........     47.163.401 
        
 B) RELACIó DE BAIXES P/TRANSFERèNCIES: 
----------------------------------------------------------------- 

Codi        Concepte          Import 
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----------------------------------------------------------------- 
20.45900.22604 Public.Activ.socio-cult.Norm.lingüíst.    326.000 
20.45900.22606 Reunions conf.cursets Norm.Lingüística    500.000 
20.45900.22699 Altres despeses normalitz.lingüística   3.000.000 
 
30.45200.22401 Assegurança resp.civil Polisp.S.Fdo.    3.000.000 
30.45200.22699 Altres despeses Polisportiu S.Fernando  2.000.000 
30.45200.22707 Serveis esportius Polisportiu S.Fdo.    2.500.000 
30.45200.62200 Obres millora Polisportiu San Fernando 24.999.000 
  
30.45220.22706 Estudis i treb.tècnics Pla Inst.esport. 2.000.000 
 
30.45240.48900 Altres transferències Com.Esports i J.  2.500.000 
   
50.44500.23101 Locomoció personal Svei.Activ.classif.    200.000 
50.44500.22000 Mat.d'oficina no invent.Svei.Act.class.   350.000 
 
70.12175.46710 Subv. al Consorci d'Informàtica Local   1.000.000 
                            
70.51800.76200 Aport.a Ajunt.Pla d'Obres i Sveis.      4.568.401 
 
70.75110.20200 Lloguer d'immobles Svs.Inform.turistica   220.000 
 

     TOTAL BAIXES P/TRANSFERèNCIES          47.163.401 
                      

Per la qual cosa queda anivellat el Pressupost." 
 

S'aprova la proposta per assentiment." 
 
 

El Ple en resta assabentat. 
 
 
 

PUNT 6.- DONAR COMPTE DE L'ACORD DE LA COMISSIÓ DE 
GOVERN REFERIT A L'EXPEDIENT NÚM. 12 DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS EN 
EL PRESSUPOT DE 1.996. 
 

Es dóna compte del següent acord: 
 

"PUNT 6.- EXPEDIENT Nº 12 DE MODIFICACIó DE CRèDITS EN 
EL PRESSUPOST DE 1996. 
 

Es dóna compte de la següent proposta de Presidència: 
 

"La qui subscriu, Presidenta d'aquest Consell Insular, 
per decret de dia vint-i-cinq d'octubre de mil nou-cents noranta- 
sis ordenà l'incoació d'un expedient de modificació de crèdits en 
el pressupost de despeses de l'exercici de 1996 per generació de 
crèdits, i vists els antecedents que figuran a l'expedient, en 
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justificació de l'expedient núm.12 de modificació de crèdits en 
el pressupost de 1996 per generació de crédits, (GEN-3/96) exposa 
la següent 
 

       MEMòRIA 
 

Aplicant els articles 162 de la Llei 39/1988 de 28 de 
desembre, reguladora de les Hisendes Locals, 43, 44 i 45 del R.D. 
500/1990, de 20 d'abril y Base 8 de les d'execució del Pressupost 
General per a l'exercici de 1996, es procedeix a confeccionar el 
present expedient de generació de crèdits en el Pressupost de 
Despeses de l'exercici 1996, per existir els compromisos ferms  
d'aportació, drets reconeguts o drets reconeguts i recaptats 
prevists als articles esmentats, i que figuren  a l'expedient. 
 

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

 
Aprovar l'expedient núm. 12 de modificació de crèdits 

en el Pressupost de Despeses de 1996 per generació de crèdits 
(GEN-3/96) d'acord amb el següent detall: 
 
 
A) AUGMENT DESPESES  

 
Partida    Denominació     Import 
 
40.32300.22003 Material tècnic imprempta Svs.A.Social  2.000.000 
40.32300.22004 Còpies i fotocòpies Svs.A.Social          289.038 
40.32300.22604 Publicacions Svs.A.Social               1.000.000 
40.32300.22706 Estudis i treballs tècnics Svs.A.Social 7.700.000 
40.32300.22709 Svs.assist.sanit/social Svs.A.Social    3.350.000  
40.32300.23101 Trasllats personal Svs.A.-Social          500.000 
40.32300.48010 At.benèf.assistencials:Salari Social   59.200.000 
40.32300.62600 Equips informàtics Svs.A.Social           600.000 
                                 
                      TOTAL AUGMENT DESPESES .....    74.639.038 
  
 
B) AUGMENT PREVISIONS INGRESSOS 
 
* (COMPROMISOS FERMS D'APORTACIó) 
 
Partida    Denominació     Import  
 
99.45006  Aportació CAIB: Suport transitori comunitari 70.000.000 
99.54000 Producte lloguer immobles                      4.639.038 
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TOTAL COMPROMISOS FERMS D'APORTACIó .......  74.639.038 

 
   TOTAL AUGMENTS PREVISIONS INGRESSOS .......         74.639.038 
            

Per la qual cosa queda anivellat el Pressupost." 
 

S'aprova la proposta per assentiment." 
 
 

El Ple en resta assabentat. 
 
 

PUNT 7.- DONAR COMPTE DE L'ACORD DE LA COMISSIÓ DE 
GOVERN REFERIT A L'EXPEDIENT NÚM. 16 DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS EN 
EL PRESSUPOST DE 1.996. 
 

Es dóna compte del següent acord: 
 

      "PUNT 2.- EXPEDIENT NúM.16 DE MODIFICACIó DE CRèDITS 
EN EL PRESSUPOST DE 1996. 
 

Es dóna compte de la següent proposta de Presidència:  
 

" La qui subscriu, Presidenta d'aquest Consell Insular, 
per Decret de dia tres de desembre de mil nou-cents noranta sis, 
ordenà  la incoació d'un expedient de modificació de crèdits en 
el pressupost de 1996 , a proposta dels responsables del serveis 
afectats, i, com a justificació de l'expedient núm. 16 de 
modificació de crèdits al pressupost de l'exercici de 1996 per 
tranferències (EXP.TR5/96), exposa la següent  

 
MEMòRIA 

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

28 de desembre, Reguladora de les Hisendes Locals, els articles 
40, 41 i 42 del R.D. 500/1990, de 20 d'abril i la Base 7 de les 
d'execució del Pressupost General per a l'exercici de 1996, es 
procedeix a confeccionar el present expedient de modificació de 
crèdits per transferències entre partides pressupostàries amb 
diferent vinculació jurídica incloses a un mateix grup de funció. 
Per tot això, es proposa a la Comissió de Govern la següent 
  

          PROPOSTA D'ACORD    
 

Aprovar l'expedient núm. 16 de modificació de crèdits 
al Pressupost de 1996 per transferències (EXP.TR5/96) entre 
partides pressupostàries amb diferent vinculació juridica que 
afecten a un mateix grup de funció, o a crèdits de personal 
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inclosos a diferents grups de funció, d'acord amb el següent 
detall: 
 
A) RELACIó D'AUGMENTS DE CRèDITS P/TRANFERèNCIES: 
-----------------------------------------------------------------
 Codi    Concepte         Import 
----------------------------------------------------------------- 
10.12130.12000 Ret.bàsiques func.Serveis Tècnics        8.000.000 
 
10.12140.12000 Ret.bàsiques func.Svei.Informàtica       1.300.000 
 
10.22300.12000 Ret.bàsiques func.SERPREISAL        3.000.000 
 
 
A) RELACIó D'AUGMENTS DE CRèDITS P/TRANFERèNCIES (Cont.): 
-----------------------------------------------------------------
 Codi    Concepte         Import 
----------------------------------------------------------------- 
10.31400.16104 Jubilació anticipada laborals            2.000.000 
 
10.43230.12000 Ret.bàsiques func.LLAR JOVENTUT        3.000.000 
 
20.45110.12000 Ret.bàsiques func.Svei.CULTURA       4.500.000 
 
20.45310.46200 Transf.Aj.:cont.tècnics Svei.Patrimoni   1.850.000 
20.45310.48900 Altres transferències Svei.Patrimoni       250.000 
20.45310.76200 A Ajuntaments:Rest.patrimoni i façanes     500.000 
20.45310.78000 Subv.a famílies i inst.s/lucre S.Patrim. 4.500.000 
 
20.45700.62500 Mobiliari Teatre Principal               9.250.000 
 
30.45230.12000 Ret.bàsiques Hipòdrom Son Pardo            500.000 
 
50.44400.12000 Ret.bàsiques func.Medi Ambient           2.200.000 
 
50.44500.12000 Ret.bàsiques func. Activitats Classif.   2.500.000 
 
80.61110.12000 Ret.bàsiques func. Tresoreria            3.500.000  
          TOTAL AUGMENTS P/TRANFERèNCIES.........      46.850.000 
              
  
B) RELACIó DE BAIXES P/TRANSFERèNCIES: 
----------------------------------------------------------------- 

Codi        Concepte          Import 
----------------------------------------------------------------- 
10.12100.12000 Ret.bàsiques func.Secretaria Gral.      9.000.000 
 
10.12120.12000 Ret.bàsiques func.Sveis.Generals       21.500.000 
 
20.45310.22604 Publicacions Svei. Patrimoni            1.000.000 
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20.45310.22606 Reunions i conf. Svei. Patrimoni          400.000 
20.45310.22706 Estudis i treballs Svei. Patrimoni        700.000 
20.45310.68000 Inversions en béns Svei. Patrimoni      5.000.000 
 
B) RELACIó DE BAIXES P/TRANSFERèNCIES (Cont): 
----------------------------------------------------------------- 

Codi        Concepte          Import 
----------------------------------------------------------------- 
20.45700.20200 Lloguer immobles Teatre Principal       4.500.000 
20.45700.21200 Conservació immobles Teatre Principal   2.000.000 
20.45700.22100 Energia elèctrica Teatre Principal      1.000.000 
20.45700.22199 Altres subministres Teatre Principal    1.000.000 
20.45700.22401 Assegurances immobles Teatre Principal    750.000 
 

     TOTAL BAIXES P/TRANSFERèNCIES.............. 46.850.000 
                              

Per la qual cosa queda anivellat el Pressupost." 
 

S'aprova la proposta per assentiment." 
 
 

El Ple en resta assabentat. 
 
 

PUNT 8.- DONAR COMPTE DE L'ACORD DE LA COMISSIÓ DE 
GOVERN REFERIT A L'EXPEDIENT NÚM. 17 DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS EN 
EL PRESSUPOST DE 1.996. 

 
Es dóna compte del següent acord: 

 
PUNT 3.- EXPEDIENT NÚM. 17 DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS EN 

ELPRESSUPOST DE 1996 
 

Es dóna compte de la següent proposta de Presidència: 
 

" La qui subscriu, Presidenta del Consell Insular de 
Mallorca, per decret de dia 3 de desembre de mil nou-cents 
noranta-sis, ordenà la incoació d'un expedient de modificació de 
crèdits per al pressupost de 1996 per generació de crèdits, i 
vists els antecedents que figuren a l'expedient, en justificació 
de l'expedient núm. 17 de modificació de crèdits en el pressupost 
de 1996 per generació de crèdits (EXP.GC4/96), exposa la següent 
 
 MEMÒRIA 
 

Aplicant els articles 162 de la Llei 39/1988 de 28 de 
desembre, Reguladora de les Hisendes Locals, i els 43 a 45 del 
R.D. 500/1990, de 20 d'abril i la base 8 de les d'execució del 
pressupost per a 1996, es procedeix a la confecció d'aquest 
expedient de generació de crèdits en el pressupost de 1996, per 
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existir els compromisos ferms d'aportació, tal i com es preveu en 
els articles esmentats, que figuren a l'expedient. 
 

Per tot això, es proposa a la Comissió de Govern la 
següent 
 
 PROPOSTA D'ACORD: 
 

Aprovar l'expedient núm. 17 de modificació de crèdits 
en el pressupost de 1996 per generació de crèdits (GC4/96) 
d'acord amb el següent detall: 
 
A) RELACIÓ D'AUGMENTS DE CRÈDITS P/GENERACIÓ: 
----------------------------------------------------------------- 
    Codi                  Concepte                    Import 
----------------------------------------------------------------- 
70.51800.22706 Estudis i Treballs Tècnics P.O.S.     2.371.277 
 
              TOTAL AUGMENTS P/GENERACIÓ ..........  2.371.277 
 
 
B) RELACIÓ D'AUGMENTS DE PREVISIONS D'INGRESSOS: 
   (Compromisos ferms d'aportacions) 
----------------------------------------------------------------- 
      Codi                  Concepte                    Import 
----------------------------------------------------------------- 
99.42007 Subv.MAP: Enquesta infr.i equip.locals      2.371.277 
 

TOTAL AUGMENTS PREVISIÓ INGRESSOS...  2.371.277 
 

 
Per la qual cosa queda anivellat el pressupost." 

 
S'aprova la proposta per assentiment." 

 
 

Intervé la Sra. Salom (PP). Fa notar que es tracta ja 
de l'expedient número 17 de modificacions de crèdit. Opina que és 
un nombre excessiu i que a cada sessió plenària se'n presenten 
uns quants. Assegura que això és una demostració que el 
pressupost aprovat inicialment el 1996 ha hagut de  modificar-se 
moltes vegades per part d'aquest Pacte i per tant no estava 
ajustat al cent per cent. 

El Ple en resta assabentat. 
 

 
PUNT 9.- DONAR COMPTE DE L'ESCRIT DEL GRUP DE 

CONSELLERS POPULARS REFERIT A LA CONFIGURACIÓ DEFINITIVA DE LA 
PARTICIPACIÓ DEL GRUP A LES COMISSIONS DEL CIM. 
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Es dóna compte del següent escrit: 

 
      "Adjunt vos remet  la configuració definitiva de la 

participació dels Consellers del Grup Popular a les diferentes 
comissions del Consell Insular de Mallorca, una vegada fetes les 
modificacions anteriorment notificades a aquesta Presidència. 
 
COOPERACIÓ MUNICIPAL, FOMENT I OCUPACIÓ 
................................. 
 
Titulars: Hbles. Srs.              Substituts: Hbles. Srs. 
 
-Bartomeu Blanquer Sureda         -Pilar Ferrer Bascuñana 
-Carlos Cañellas Fons             -Margalida Ferrando Barceló 
-Guillem Vidal Bibiloni           -José Ramón Orta Rotger 
 
 
BENESTAR SOCIAL 
.................................................................
......................... 
 
Titulars: Hbles. Srs.           Substituts: Hbles. Srs. 
 
-Margalida Ferrando Barceló    -Jose Ramon Orta Rotger 
-Pilar Ferrer Bascuñana        -Joan Flaquer Riutort 
-Alejandro Espinós Bonmatí     -Guillem Vidal Bibiloni  
 
 
ESPORT I JOVENTUT 
.................................................................
..................... 
 
Titulars: Hbles. Srs.           Substituts: Hbles. Srs. 
 
-Reyes Carbonell Albertí      -Rosa Estarás Ferragut. 
-Andreu Riera Bennassar       -Mª Salom Coll. 
-Pilar Ferrer Bascuñana       -José Ramón Orta Rotger. 
  
 
CULTURA I PATRIMONI HISTORIC 
............................................................. 
 
Titulars: Hbles. Srs.         Substituts: Hbles.Srs. 
 
-Mauricio Rovira de Alós     -Joan Verger Pocoví 
-Pilar Ferrer Bascuñana      -Andreu Riera Bennassar 
-José Ramón Orta Rotger      -José María Gonzalez Ortea 
PATRIMONI 
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.................................................................

...................................... 
 
Titulars: Hbles. Srs.        Substituts: Hbles. Srs. 
 
-Mauricio Rovira de Alós     -José Ramón Orta Rotger 
 
 
SERVEIS GENERALS I RECURSOS HUMANS 
............................................. 
 
Titulars: Hbles. Srs.        Substituts: Hbles. Srs. 
 
-Alejandro Espinós Bonmatí    -Rosa Estarás Ferragut 
-Mauricio Rovira de Alós      -Maria Salom Coll 
-Reyes Carbonell Albertí      -Carlos Cañellas Fons 
 
 
HISENDA, ESPECIAL DE COMPTES, I CONTRACTACIÓ 
......................... 
 
Titulars: Hbles. Srs.        Substituts: Hbles. Srs. 
 
-Andreu Riera Bennassar       -José Maria Gonzalez Ortea 
-Maria Salom Coll             -Margalida Ferrando Barceló 
-Reyes Carbonell Albertí      -Mauricio Rovira de Alós 
 
 
URBANISME 
.................................................................
...................................... 
 
Titulars: Hble. Srta.         Substituts: Hbles. Srs. 
  
-Maria Salom Coll             -Joan Verger Pocoví 
 
ACTIVITATS CLASSIFICADES 
.................................................................
......  
 
Titulars: Hble. Sr.            Substitut: Hble. Sr: 
 
José Ramón Orta Rotger        -Carlos Cañellas Fons 
 
 
MEDI AMBIENT I ORDENACIO DEL TERRITORI 
...................................... 
 
Titulars: Hble.Sr.             Substitut:Hble.Sr. 
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-José Maria Gonzalez Ortea     -Maria Salom Coll  
-Carlos Cañellas fons          -Tomeu Blanquer Sureda 
-José Ramón Orta Rotger        -Joan Verger Pocoví" 
 

El Ple en resta assabentat. 
 
 

PUNT 10.- PROPOSTA PER FORMALITZAR UN CONVENI DE 
COL.LABORACIÓ ENTRE LA CAIB I EL CIM PER A LA RESTAURACIÓ I EL 
CONDICIONAMENT DE L'EDIFICI DE LA MISERICÒRDIA. 
 

Es dóna compte de la següent proposta de Presidència: 
 

"La restauració de l'edifici singular anomenat La 
Misericòrdia inclòs en el catàleg d'edificis a protegir de 
l'Ajuntament de Palma, propietat del CIM, és una tasca a 
emprendre no tan sols pel seu valor històric i arquitectònic, 
sino també per la urgència de consolidar el propi edifici 
deteriorat pel pas del temps. 
 

Conscients de la importància de la rehabilitació de La 
Misericòrdia, es proposa formalitzar un conveni de col.laboració 
entre la CAIB i el CIM per a la restauració i el condicionament 
de l'edifici de La Misericòrdia en els termes que s'expresen en 
el conveni que s'adjunta com a annex." 
 
 

Intervé el Sr. Rovira (PP). Qualifica el conveni de 
molt positiu i també valora molt positivament el fet que la CAIB 
assumeixi el compromís d'ajudar el Consell en aquesta 
rehabilitació amb què la institució es podrà acostar més als 
ciutadans. 
 

La presidenta comparteix plenament l'opinió exposada 
pel Sr. Rovira. 
 

S'aprova la proposta per unanimitat. 
 
 

PUNT 11.- PROPOSTA REMODELACIÓ DE LES COMISSIONS 
INFORMATIVES PERMANENTS. 
 

Es dóna compte de la següent proposta de Presidència: 
 

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

Igualment el Ple del CIM en sessió de data 4-12-95 
modificà la Comissió d'Hisenda, Especial de Comptes i 
Contractació en el sentit de que siguin dues Comissions: la 
Comissió d'Hisenda i Especial de Comptes i la de Contractació. 

Es proposa la creació de la Comissió de Promoció 
Sociocultural i associacionisme. La Comissió atendrà els 
programes específics de la gent gran, dona i altres col.lectius 
amb interessos i problemàtiques diferenciades que per les seves 
característiques fugen de la consideració exclussiva de les 
polítiques de benestar social i tenen un caràcter transversal que 
implica a cultura, esports, medicina preventiva i, en general, 
benestar social. La Presidència d'aquesta comissió serà exercida 
directament per la Presidència del Consell." 
 
 

Intervé el Sr. Grosske (EU). Es refereix a la part de 
l'acord que fa referència a la creació de la Comissió de Promoció 
Sociocultural i Associacionisme, ja que vol exposar l'opinió del 
seu grup després de la polèmica d'aquests darrers dies. Recorda 
que EU va avalar amb la seva signatura aquesta creació en l'acord 
entre l'equip de govern i EU per als pressuposts del 97. 
 

Opina que es tracta d'un fet de caràcter organitzatiu i 
formal, és a dir situar organitzativament unes determinades 
partides pressupostàries per tal d'assumir unes determinades 
despeses amb l'objectiu de dur endavant la política del Consell. 
No es tracta, per tant, d'una definició expressa de política de 
benestar social. 
 

Passa que una comissió com aquesta surt com a 
contrarèplica a una proposta de caràcter orgànic que EU sí que 
considerava com a inacceptable i que era dur directament a 
Presidència determinades partides de benestar social. Es tracta, 
continua, d'un model que no ha estat consultat a EU, un model que 
reprodueix vicis que ja s'han donat en el Govern de la Comunitat 
Autònoma i quan aquestes partides es varen presentar assignades a 
Presidència en la Comissió d'Hisenda, EU no hi va votar a favor. 
Anuncia però que hi votaran a favor si s'incorporen a la nova 
Comissió. 
 

Assegura que no es tracta d'un problema de 
presidencialisme i també assenyala que, com a grup que no forma 
part del Govern, no vol intervenir perquè una competència 
correspongui a un conseller i a la presidenta. Tampoc no es 
tracta, afirma, d'una política d'imatge ni que hi hagi moltes o 
poques subvencions. N'hi ha moltes perquè el Consell en dóna 
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moltes i donar-ne és una part fonamental de la seva activitat. 
Opina que la paraula subvenció no és una paraula devaluada llevat 
del cas que sigui una subvenció mal utilitzada. Recorda que 
benestar social no és només política assistencial, sinó que també 
és promoció sociocultural, foment de l'associacionisme i altres 
coses. Opina que és bo que des de les institucions es doni suport 
a les associacions per tal de consolidar la societat civil. 
 

Considera que la qüestió fonamental és el del rigor en 
la despesa, és a dir que qualsevol subvenció ha d'estar integrada 
dins programes i ha de respondre a criteris objectius i que mai 
no es pot subordinar la subvenció a polítiques de caràcter 
clientelar. 
 

Opina que el fet d'haver situat primerament aquestes 
partides dins l'àrea de Presidència volia dir que no es tenia 
gaire clar quins criteris de polítiques de benestar social 
integrades, objectives i no clientelars es volien fer. Comenta 
que algunes declaracions de membres de l'equip de govern fetes 
aquests dies, han demostrat més poca intel⋅ligència política que 
la presidenta de la corporació i de forma desagradable han parlat 
de populisme a la premsa local. Assegura que aquesta serà la 
batalla que s'haurà de lliurar a partir d'ara perquè el problema 
no queda resolt simplement creant o no creant aquesta comissió. 
 

Anuncia que EU resoldrà aquesta qüestió a partir de 
propostes en positiu i amb l'exigència de l'aprovació del Pla 
Estratègic de la Comissió de Benestar Social, que és una 
assignatura massa pendent, i d'un pla integral d'actuació que 
permeti fer polítiques integrades de benestar social des 
d'aquesta nova comissió, des de la que ara és Benestar Social, 
des de Cultura, i des d'Esports i Joventut.  
 

Conclou exposant l'opinió que és fonamental que des 
d'aquí no es torni parlar de populisme, ni de berenars ni de 
sopars, ja que és una qüestió sine quae non per a EU. 
 

Intervé el Sr. Rovira (PP). Exposa la sorpresa del seu 
grup pel fet que la proposta de creació d'una comissió 
informativa la defensi EU, ja que la defensa i l'explicació de la 
necessitat de creació correspondria als qui la creen. Considera 
que seria convenient poder disposar d'una informació més 
detallada que la que figura a la documentació. 
 

Per altra banda anuncia el vot en contra del seu grup. 
Fa la impressió, continua, que el Consell és un gran pastís i que 
qualcú se l'està repartint. Si en un moment determinat s'ha de 
canviar el plantejament perquè l'equip que governa té uns 
problemes, doncs es crea una comissió més per tal de poder 
repartir una sèrie de subvencions sense cap classe de control ni 
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de coneixement per part del Ple i, a més, tenint en compte que 
totes les subvencions que ara es donen des de Presidència, 
Protocol, Premsa i Secretaria a tothom, es podran donar a partir 
d'aquesta nova comissió. Fa notar que la redacció mateixa de la 
proposta ja ho expressa així en referir-se a gent gran, dona i 
altres col⋅lectius, perquè dins aquests conceptes hi cap tot. 
 

Considera increïble crear una comissió que pugui llevar 
competències a qualsevol altra comissió del Consell i ajuntar un 
gran calaix de sastre per poder donar una gran imatge i una gran 
publicitat al Consell i, sobretot, a la seva presidenta. Més 
increïble considera encara que el PSOE i el PSM puguin acceptar 
que els prenguin competències per donar-les a un partit 
minoritari dins el Consell. 
 

Es mostra preocupat pel fet que el Sr. Grosske ho pugui 
permetre i més quan a la darrera comissió va afirmar que no es 
podria aprovar aquesta creació sense una discussió prèvia. El PP, 
que forma part del Ple no està assabentat que aquesta discussió 
s'hagi produït.  
 

Recorda que el 5 de novembre, al Ple del Parlament, la 
Sra. Thomàs retreia el fet que hi hagués una dispersió 
administrativa pel que fa a benestar social, ja que les 
competències estan repartides en tres conselleries diferents, 
malgrat que la majoria estiguin a Presidència, cosa que impedeix 
que hi hagi una política social integral en el Govern Balear i 
per això EU opinava que es podria trobar la solució creant una 
Conselleria de Benestar Social. Convida EU a donar exemple dins 
el Consell actuant amb coherència amb les opinions exposades al 
Parlament i no acceptant aquí més dispersió. Recorda que també el 
Sr. Pons criticava dins el Parlament la disgregació de les 
competències exercides des del Govern i no comprèn com ara pot 
esser partidari de disgregar les del Consell i més tenint em 
compte que les competències del Govern en matèria de dona 
responen a programes i les del Consell són simplement 
subvencions. 
 

Intervé la Sra. Vidal (Mixt). Exposa la seva 
preocupació per la creació d'aquesta Comissió. Opina que la clau 
de la qüestió està en el model de gestió. Sembla que es crea una 
comissió paral⋅lela  a la de Benestar Social i considera que és 
un fet preocupant perquè al llarg dels darrers anys s'ha anat 
treballant dins els distints sectors com ara marginats, ancians i 
dona amb una política en què tots els grups hi estaven d'acord i 
que es feia a partir de programes de prevenció i que acabava amb 
el recurs a l'internament, si calia.  
 

Pensa que a partir d'aquesta nova comissió es poden 
donar una sèrie de subvencions que poden esser necessàries i que 
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poden significar una divisió amb la política assistencial. 
Lamentaria que aquesta nova comissió pogués significar un canvi 
de model en relació a la política duita fins ara. Per això, 
convida els consellers a reflexionar i a plantejar-se quin model 
es vol tenir i defensar. 
 

No voldria que la creació de la comissió fos el 
resultat del fet que la política d'acció social ha escapat de les 
mans al Sr. Pons i pensa que hauria estat més fàcil canviar el 
conseller i que s'hagués pogut mantenir la comissió tal com 
estava. Recorda que les subvencions corresponents a una 
convocatòria feta el juny  es donen el mes de desembre, de manera 
que la gent major es posa nerviosa perquè no han cobrat. Entén 
que la Presidència hagi hagut de prendre unes mesures per evitar 
aquest malestar. 
 

Opina que el Sr. Pons ho fa molt bé al Parlament 
actuant com a oposició, però que la gestió del dia a dia la faria 
millor en temes de cultura. 
 

Lamenta que no es prevegin programes per a la nova 
comissió, ja que si no es fa així no hi podrà haver coordinació 
entre la comissió nova i l'antiga. Per tant, pensa que no 
significa una passa endavant, sinó que complicarà encara més les 
coses. 
 

Per tot això anuncia el seu vot en contra. 
 

Intervé el Sr. Sampol (PSM). Agraeix al Sr. Rovira la 
preocupació per les competències de cadascun dels grups.  
 

Recorda que la creació d'aquesta comissió ja formava 
part dels pressuposts que es varen presentar dia 15. La 
necessitat de crear-la, informa, respon a la concepció del 
benestar social com un objectiu de tot el Consell. Per tant 
l'acció social només és una part del benestar social, de manera 
que dins aquesta perspectiva l'associacionisme, la promoció 
sociocultural destinada a majors o al món de la dona pot estar 
perfectament defora de la Comissió d'Acció Social.  
 

Per altra banda, manifesta la seva oposició al 
clientelisme i la voluntat de fomentar programes dirigits a la 
dona, als majors, a les associacions de veïnats etc. i que tot 
això constitueix un dels objectius fonamentals dels pressuposts. 
 

Es refereix a les queixes que hi ha hagut al 
començament de la sessió en referència a unes subvencions 
concedides mitjançant decret. Recorda que el Govern Balear aprova 
les subvencions per decret del Conseller respectiu o per acord 
del Consell de Govern, de manera que l'oposició no pot dir res a 
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un decret d'aquests. Dins els Consell, l'oposició tindrà ara 
l'oportunitat de conèixer, no només les polítiques i les 
subvencions concedides a través de les comissions clàssiques, 
sinó també aquestes altres subvencions que l'oposició només 
coneixia a través dels decrets a ratificar. Per tant, allò que 
hauria d'esser un objectiu de l'oposició, és una concessió 
gratuïta de l'equip de govern. Considera inadmissible, per 
absurd, que el PP no tant sols no hi estigui a favor, sinó que hi 
voti en contra. 
 

Convida a no veure cap fantasma, ja que l'única 
pretensió és donar més transparència, més informació i més 
coordinació per evitar duplicitats. 
 

El Sr. Triay (PSOE) informa que aquest acord no 
disminueix ni lleva cap competència del Ple del Consell, ni 
tampoc no amaga cap informació als consellers. Ben al contrari, 
dóna molts més elements per participar en unes polítiques que 
fins ara no passaven per comissió informativa i que donaven lloc 
a queixes en els plenaris en el punt de decrets a donar compte, 
com sap molt bé la Sra. Salom.  
 

Opina que no es pot sacralitzar cap comissió 
informativa, ja que aquestes no són més que instruments per fer 
la política més adequada i que en funció de les conveniències 
polítiques s'agrupen o se separen. Això passa en aquest moment en 
matèries que es duen des de benestar social i que pròpiament són 
de foment de l'associacionisme, camp de té un creixement molt 
fort aquests darrers anys i que requereix que des del Consell 
s'hi presti una atenció proporcionada, de manera que és raonable 
que l'equip de govern, que no actua per pura conveniència dels 
partits que el formen, sinó amb l'objectiu de la política 
conjunta del Consell de Mallorca, no tingui cap problema a l'hora 
de traspassar un programa d'una comissió a una altra per tal que 
el conjunt pugui atendre adequadament aquests tipus de demandes 
socials.  
 

Se sorprèn que el partit que fa ideologia constant dels 
ajuts a la societat civil i del liberalisme i de l'estat mínim, 
pugui criticar que una institució que té com a objectiu bàsic, no 
la inversió, sinó donar serveis directes, a través de les 
subvencions, pugui donar joc a aquesta societat civil. 
 

Fa avinent que la creació d'aquesta comissió, en cap 
cas no disminueix el control, sinó que l'augmenta de manera 
important i, per tant, constitueix una acció molt positiva que 
s'hauria d'haver pres molts d'anys enrera, ja que els objectius 
de fomentar l'associacionisme a la tercera  edat, defensar la 
igualtat de la dona o d'altres col⋅lectius amb interessos i 
problemàtiques diferenciades, constitueixen uns motius suficients 
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perquè hi hagi una comissió informativa, separada, en què tots 
els grups puguin expressar la seva opinió i si la presidenta és 
presidenta nata de totes les comissions no té res de particular 
que una comissió en concret es reservi a la Presidència. 
 

Opina que avui s'ha entrat en una polèmica sense 
contingut i que allò que preocupa realment el PP és que des del 
Consell es faci una política més intensa en aquest camp, ja que 
voldrien que el Consell continuàs amb la fase antiga en què no 
podia atendre aquesta demanda i que la presidenta del Consell 
anàs als actes de la tercera edat saludant en nom del president 
Cañellas i que les subvencions del Consell es donassin en nom del 
president Cañellas. Una política que els indueix una certa 
nostàlgia d'uns bons temps que efectivament s'han acabat. 
 

El Sr. Grosske (EU) reclama intervenir per al⋅lusions. 
Opina que no es debat tant la proposta com allò que hi pot haver 
darrera i, per tant, tot sembla un tant confús. 
 

Fa veure que hi ha tres posicions sobre què hi pugui 
haver darrera aquest acord. Segons el PP hi ha una política 
clientelar i disgregada de benestar social, EU no està d'acord 
que sigui així. L'equip de govern diu que l'acord és fantàstic, 
EU tampoc no hi està d'acord, ja que l'equip de govern ha comès 
la imprudència de deixar ben clar que sí, que hi pot haver coses 
darrera l'acord. Finalment, hi ha la posició d'EU que opina que 
es tracta d'una qüestió que quedarà oberta un cop aprovada la 
proposta. 

Opina que el Sr. Rovira s'escandalitza hipòcritament, 
ja que la seva actitud no coincideix amb allò que es fa al Govern 
de la CAIB i perquè al Consell no hi ha hagut mai polítiques 
integrades de benestar social i només en el pressupost del 97 hi 
haurà, per primera vegada un programa específic de joventut, que 
fins ara només era vista des del Consell des del punt de vista de 
l'esport.  
 

Argumenta que el PP no entén la proposta perquè 
planteja la crítica com un problema de disputa de competències. 
Si es tracta de fer polítiques integrades no és possible que tot 
estigui en mans d'una comissió, sinó que s'han de coordinar les 
diferents accions. 
 

Considera que la creació de la comissió és un fet 
neutre en si mateix, ja que no tota la política de benestar 
social és assistencial. També hi ha accions de foment de 
l'associacionisme i de promoció sociocultural, que en 
constitueixen un vessant positiu. Un possible vessant negatiu 
seria que per aquest camí es pogués anar cap a una disgregació o 
una manca d'objectivitat. Si hi ha els programes que reclamava la 
Sra. Vidal, aleshores anirà bé. 



 
 

21 

 
Assegura que EU diu les mateixes coses aquí i al 

Parlament i es nega a considerar que el seu grup pugui consentir 
polítiques de benestar social incorrectes, perquè no les 
consentirà ni permetrà que hi hagi desviacions d'aquesta 
política. 
 

El Sr. Rovira (PP). Assegura que, de fet, EU ha 
consentit fins ara una política clientelar com ho demostren les 
subvencions donades des de Presidència. Afirma que el seu grup no 
ha criticat que es donin per decret, sinó el fet que si no es 
donen des de la comissió corresponent es donen sense informació. 
No creu que la creació de la comissió impliqui més informació, 
com ha dit el Sr. Sampol, ja que la informació sobre la comissió 
l'ha haguda de donar el Sr. Grosske i la Sra. Munar no ha dit res 
sobre els decrets quan la hi han demanada. 
 

Opina que després de la crisi que hi va haver hi ha 
hagut un repartiment, ja que no és normal que després d'haver-hi 
hagut un pressupost de 12 milions destinat a subvencions des de 
Presidència es passi ara a 160 milions, el fet que es digui 
Presidència o que es digui Foment de l'Associacionisme és 
indiferent. Per això insisteix que el temes d'esports, els de 
cultura i els d'acció social, haurien d'anar a les comissions 
respectives ja que així és que és l'única manera de tractar i 
solucionar correctament els assumptes. No es tracta de donar 
subvencions de qualsevol manera, ja que no hi ha programes com ha 
assenyalat la Sra. Vidal. 
 

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

PUNT 12.- MOCIÓ DELS GRUPS DE CONSELLERS DEL PP, PSIB-
PSOE, PSM-NM, UM I GRUP MIXT PER TAL DE DONAR UNA SOLUCIÓ AL 
CONJUNT DE DECISIONS PENDENTS REFERIDES A LA GESTIÓ INTEGRAL DELS 
RESIDUS SÒLIDS URBANS DE MALLORCA, QUE PRESENTEN AL PLE DEL CIM. 
 

Es dóna compte de la següent moció:   
 

"Els Grups de Consellers del PP, del PSIB-PSOE, del 
PSM-NM, d'UM i del Grup Mixt, per tal de donar una solució global 
al conjunt de decisions pendents referides a la gestió integral 
dels residus sòlids urbans de Mallorca, presenten al Ple del 
Consell Insular de Mallorca la següent 
 

M  O  C  I  Ó 
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El Consell Insular de Mallorca, previs els tràmits 
necessaris, i per tal d'instaurar a Mallorca un sistema de gestió 
integrada pel tractament dels Residus Sòlids Urbans, expressa la 
seva voluntat de dur-ho a terme atenent a les següents actuacions 
i compromisos: 
 

a) Posar en funcionament la planta de Son Reus, serveis 
i instal.lacions complementàries i aprovar els sistemes prevists 
per fer efectiu el cobrament de les tarifes. 
 
 

b) Dur a terme, a la major celeritat, el tancament dels 
abocadors, en coherència amb les determinacions del Pla de 
Residus  Sòlids Urbans de Mallorca i dels criteris unànimement 
aprovats pel Parlament. 
 
 

c) Reafirmar-se en la necessitat i urgència en què el 
Pla Director Sectorial de Residus Sòlids sigui modificat, per tal 
d'incorporar-hi el reciclatge  amb caràcter prioritari, i el 
compostatge, sota els criteris de preu assumible i de qualitat 
dels productes resultants. 
 
 

d) Continuar impulsant el desplegament de contenidors 
de recollida selectiva i les campanyes de sensibilització de la 
ciutadania, així com manifestar el compromís de, un cop modificat 
el Pla Director, potenciar immediatament les instal.lacions i 
serveis adients per consolidar el Pla de Gestió Integrada. 
 
 

e) Assumir que, durant el procés d'implantació dels 
nous sistemes de tractament  i d'avaluació dels seus resultats, 
els fems que resultin excedents siguin sotmesos a un procés 
d'embalatge temporal pel seu tractament posterior, sempre que no 
es superi un apilament de bales superior a les 150.000 tones. 

Si s'arribàs a n'aquesta situació s'incrementarà sense 
demores la capacitat d'incineració amb recuperació d'energia o la 
d'altres sistemes prevists al Pla." 
 
 

Intervé la Sra. Vidal (Mixt). Anuncia que el seu vot 
serà afirmatiu, per coherència i per les repercussions negatives 
que es podrien derivar en la nostra societat. 
 

Exposa que és urgent desbloquejar aquesta situació pels 
danys i els perjudicis que es podrien ocasionar, tant a TIRME com 
al CIM mateix. També és urgent, afirma, trobar una solució 
definitiva que no tingui repercussions en els ciutadans. 
Finalment també és urgent des del punt de vista polític, ja que a 
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tots els membres de la corporació els correspon fer una política 
institucional quan es tracta de qüestions tan importants com 
aquesta, defugint els mecanismes partidistes que puguin bloquejar 
el funcionament correcte de la institució. 
 

Intervé el Sr. Grosske (EU). Considera negativament 
sorprenent que hagi estat notícia el fet que cadascun dels grups 
de consellers d'aquesta corporació faci allò que considera que ha 
de fer, quan se suposa que és allò que tots haurien de fer sempre 
en relació a totes les qüestions. Precisament perquè no tothom ha 
fet sempre allò que pensava que havia de fer, per fer la traveta 
al veïnat, amb molts de malabarismes amb la qüestió de la 
incineradora, ara resulta que l'ampli consens de todos con el 
fuego finalment arriba al Ple. 
 

Considera que la moció aporta l'aspecte positiu de la 
clarificació i el desbloqueig d'una qüestió encallada 
artificialment i sense alternativa per part dels que la 
bloquejaven. 
 

Anuncia que EU hi votarà en contra, com ho ha fet 
sempre, perquè pensen que és raonable que cadascú voti allò que 
pensa. Demana votació separada per als punts que, pel contingut, 
els semblen òbviament positius, com ara els que preveuen tancar 
els abocadors i impulsar el canvi del Pla Director i la recollida 
selectiva. 
 

Manifesta que dins aquesta operació d'aclariment de 
posicions hi ha un punt, el punt E, que considera extremadament 
preocupant i particularment negatiu, perquè d'una manera ambigua, 
obre la porta a l'adopció de mesures que suposarien 
l'incompliment del pacte de govern. Es refereix a l'ampliació de 
les instal⋅lacions de Son Reus amb la posada en marxa de la 
tercera línia. Considera que és una mala cosa aquesta 
possibilitat i els preocupa la contradicció d'aquest punt amb 
altres que EU ha anunciat que hi votarà a favor. Considera que si 
s'està a favor de la modificació del Pla Director, de l'impuls 
del reciclatge i del compostatge, no treu cap enlloc parlar 
d'obertura de terceres línies, ja que això serà una cosa que es 
forçarà si la modificació del Pla Director no arriba i si no es 
posen en marxa de forma seriosa aquestes polítiques. Es mostra 
preocupat per la posició del govern de la CAIB, per la manca de 
dotació pressupostària en el pressupost del 97 en aquesta matèria 
i també el preocupa el fet que l'equip de govern posi en mans de 
l'oposició i del Govern autonòmic la temptació de forçar 
l'obertura de la tercera línia, cosa que pot passar si les coses 
que aquí es diuen només queden damunt el paper. 
 

Anuncia el vot en contra en relació al punt A i el punt 
E de l'acord i el vot afirmatiu per a la resta de punts si la 
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presidenta accedeix a la votació separada. 
 

Intervé el Sr. Rovira (PP). Anuncia que la posició del 
PP és molt clara, com es pot deduir del fet que el seu grup sigui 
un dels firmants de la moció. 
 

Explica que ha arribat l'hora de trobar una sortida a 
un problema que per motius polítics podria arribar a perjudicar 
els ciutadans. En aquest sentit opina que tots han hagut de cedir 
un poc, ja que aquesta qüestió requeria una sortida i la moció la 
farà possible. 
 

Argumenta que el PP sempre ha estat coherent. No volien 
donar sortida al pla que tenia el Consell perquè no quedava clar 
que es pogués solucionar el problema dels residus sòlids urbans. 
El punt E, que el Sr. Grosske no veu clar, és precisament molt 
clar. Si s'arriba a un límit en què el reciclatge el compostatge 
i la incineradora no puguin eliminar l'excés de residus, s'ha de 
preveure quina serà la solució i la moció la preveu amb 
l'increment de la capacitat d'incineració. Pensa que es molt clar 
que tots els grups han d'assumir aquesta possibilitat, ja que 
allò que no es pot fer és continuar acaramullant uns residus que 
no es poden eliminar. Per això s'ha arribat a l'acord de posar un 
límit màxim a partir del qual es prendran mesures. Es tracta 
d'una possibilitat que no és immediata igual que no ho és el 
funcionament del compostatge i del reciclatge.   
 

Intervé el Sr. Sampol (PSM). Convida a veure el 
problema amb perspectiva i aporta el símil del tassó que fins ara 
era ple d'incineració i avui ja és mig ple de reciclatge. Pensa 
que la proposta és positiva perquè compromet d'una manera 
immediata la modificació del Pla Director de Residus, condició 
que qualifica de bàsica per poder tirar endavant el Pla Integral 
de Gestió. Fa avinent que Mallorca deu esser l'únic territori del 
món on el reciclatge, si no està prohibit, com a mínim és alegal, 
fet que qualifica d'absurd i, per això, el primer pas és donar 
carta de legalitat a la reutilització, a més de tirar endavant un 
pla de gestió integral ben definit. 
 

Es demana què podria passar si a pesar de tot s'arriba 
a un excedent de 150.000 tones i es respon ell mateix exposant la 
creença que si es posa en marxa el Pla Integral i es posen en 
marxa els programes de reciclatge de manera industrial, és a dir 
amb els mateixos mitjans que s'han posat a disposició de la 
incineració, serà un fet la reducció en origen, el reciclatge i 
la reutilització i, per tant, no caldrà respondre perquè no 
s'arribarà a aquella quantitat. Si a pesar de tot hi havia 
aquests excedents, anuncia que el PSM utilitzarà la força dels 
seus cinc vots per no anar cap a terceres línies, sinó cap a 
altres sistemes prevists en el Pla. La dicotomia serà més 



 
 

25 

incineració o bé més reciclatge i compostatge, una decisió 
política que s'haurà de tornar a prendre. 
 

Repeteix que l'acord és positiu perquè es desbloqueja 
la qüestió, hi ha pràctica unanimitat, es dóna prioritat, per 
primera vegada al reciclatge i, per tant, implica un canvi 
radical en relació al sistema aprovat inicialment en què la 
prioritat era incinerar i reciclar com a possibilitat secundària. 
Avui la prioritat és el reciclatge i és secundària la 
incineració. 
 

El Sr. Triay (PSOE) qualifica la moció d'excepcional 
pel suport que té de partida. Explica que tracta de trobar un 
camí positiu per a tota una sèrie de decisions pendents i 
ajornades per manca de majoria suficient. 
 

El principi genèric de la moció és el sistema de gestió 
integrada i, per tant, és una combinació de la reducció en origen 
de residus combinada amb els sistemes de reciclatge, compostatge 
i incineració.  
 

L'acord expressa la voluntat política de posar en 
funcionament la planta incineradora i les instal⋅lacions 
complementàries i d'aprovar els sistemes per fer efectiu el 
cobrament, o sigui l'ordenança fiscal i la tarifa. Per altra 
banda, s'han de tancar els abocadors il⋅legals amb coherència amb 
el Pla de Residus, amb els criteris aprovats pel Parlament i, 
també, amb la sentència del Tribunal Superior de Justícia de les 
Illes Balears. Per altra banda, recorda que es tornarà aprovar la 
necessitat i la urgència de modificar el Pla de Residus de l'Illa 
de Mallorca am la introducció de criteris de reciclatge i 
compostatge i, a més, que aquests processos es facin a preu 
competitiu i que la qualitat dels productes sigui adequada perquè 
tenguin interès per a la indústria i el comerç. També s'aprova 
continuar el desplegament de contenidors de recollida selectiva i 
les campanyes de sensibilització de la ciutadania i, al mateix 
temps, potenciar instal⋅lacions quan el Pla estigui modificat. 
Recorda en aquest sentit que el desplegament de contenidors a 
Mallorca ja és comparable amb el d'altres comunitats que fa molt 
més temps que es dediquen a la recollida selectiva de materials. 
Finalment recorda que el procés d'adaptació al Pla modificat 
necessitarà un cert temps, de manera que el reciclatge a través 
de les plantes de classificació i de fabricació de compost i 
d'extensió generalitzada de contenidors es vagi estabilitzant. Hi 
ha la previsió que durant aquest temps d'adaptació es produirà un 
excés de residus que no podran esser incinerats i tampoc no seran 
reciclats perquè el sistema no tindrà capacitat a bastament. Tots 
els grups són conscients d'aquest fet, alhora que estan en contra 
dels abocadors i per això accepten que durant aquest temps 
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s'acumularan fems empaquetats, però no indefinidament, sinó amb 
un límit en el temps o en el volum que s'ha fixat en 150.000 
tones amb la pretensió de no arribar-hi mai. Així i tot, recorda 
que la moció deixa obertes les decisions d'ampliació del sistema 
 d'eliminació si arribava el cas de superar-se aquesta quantitat. 
 

Resumeix la intervenció considerant la moció important 
perquè desencalla una qüestió que feia un any i mig que reclamava 
una solució, perquè suposa una actualització de compromisos, 
constitueix l'expressió de la voluntat política de resoldre de 
manera positiva les decisions pendents i tot sense que hi hagi ni 
perdedors ni guanyadors de manera que a partir d'ara la política 
a Mallorca, dins aquest camp, podrà esser una política d'ampli 
acord. 
 

Intervé el Sr. Grosske (EU). Es refereix a la seva 
primera intervenció en què ha afirmat que la redacció de la moció 
era ambigua. Després d'aquest debat opina que l'ambigüitat s'ha 
dissipat perquè el PP i el grup mixt no es comprometen a res que 
no s'haguessin compromès al principi del 96 en la reunió de la 
comissió de recerca d'alternatives a la incineradora quan varen 
dir que estaven a favor de la modificació del Pla director. Ara 
no hi ha terminis, aquell acord de fa deu mesos no s'ha concretat 
en res. Espera que aquest acord d'ara signifiqui qualque cosa 
més, però fa notar que no hi ha cap garantia dins el text. Per 
això no veu que la cosa sigui tan positiva com ha dit qualque 
portaveu. Per ara no hi ha més que la incineradora, el 6% de 
reciclatge, les mateixes garanties d'avançar que hi havia abans 
i, a més la possibilitat d'una tercera línia que fins ara la 
majoria del Consell no preveia. 
 

Pensa que és molt temptador per al Govern provocar que 
es produeixi aquesta acumulació de fems embalats per poder posar 
en marxa la tercera línia i manifesta que el satisfà poc que 
alguns membres del Govern puguin votar-hi en contra sense que els 
destitueixin. El fet real és que a partir del moment en què es 
posi en marxa la tercera línia, la batalla de la incineració al 
100% està guanyada, ja que no quedarà espai per al reciclatge. 
 

Fa avinent que la lògica d'aquest acord, que és 
enverinada, pot conduir a la incineració del 100%. Insisteix que 
el seu grup farà tot quan podrà per rompre aquesta lògica i 
repeteix l'anunci de votar en contra d'aquest punt, alhora que es 
referma en la posició de no haver fet concessions anteriorment 
perquè és evident que d'aquella primera part de la incineradora 
que es va acceptar en deriva ara la possibilitat d'arribar a una 
incineració pràcticament total. 
 

La presidenta agraeix a tots i a cadascun dels grups 
que donen suport a la moció l'esforç que han demostrat per poder 
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arribar a un consens i trobar una solució definitiva a un 
problema que era de tots els mallorquins. Pensa que és un bon 
regal de Nadal que el Consell ofereix als ciutadans de Mallorca 
que en definitiva haurien estat els perjudicats si no s'hagués 
arribat a aquest consens. Pensa que la votació de 31 a dos serà 
prou significativa de la voluntat col⋅lectiva a favor d'aquesta 
proposta que elimina els residus a través de la incineració i que 
opta alhora per la recollida selectiva, el reciclatge i el 
compostatge. En definitiva seran els ciutadans, que disposaran 
dels mitjans, els qui prendran la decisió d'avançar o no avançar 
en aquest terreny. Expressa el desig de poder arribar a uns 
percentatges que facin innecessària més incineració. 
 

Se sotmeten a votació els apartats A i E de la moció i 
s'aproven per vint-i nou vots a favor (PP, PSOE, PSM-NM, UM, 
Mixt) i dos en contra (EU). 
 

Se sotmeten a votació la resta dels apartats de la 
moció i s'aproven per unanimitat.   
 
   

ESPORTS I JOVENTUT. 
 
 

PUNT 13.-  CONVOCATÒRIA I NORMATIVA PEL FINANÇAMENT DE 
LES OBRES QUE S´HAN D´INCLOURE  EN EL PLA D´EQUIPAMENTS ESPORTIUS 
DEL CIM PER AL BIENNI 1997-98. 
 

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

"ANTECEDENTS:El Consell Insular de Mallorca convoca 
anualment als ajuntaments i entitats locals menors illencs ,per 
presentar propostes per la seva inclusió en el Pla d´equipaments 
esportius del CIM. Novament, i de cara al propers exercicis de 
1997 i 1998, i amb la finalitat de que les obres que finalment 
formin part del Pla, puguin esser realitzades, o al menys 
iniciades, dins de 1997, s´ha preparat la Normativa  que regirà 
la Convocatòria, i per això, es sotmet a la Comissió, la següent  
 
          P R O P O S T A 
 

PRIMER.- Aprovar la Convocatòria i Normes que 
s´aplicaran al finançament de les obres que s´han d´incloure en 
el Pla Territorial d´Equipaments Esportius pel bienni 1997-1998, 
que com annex s´uneixen a aquesta proposta. 
 

SEGON.- Notificar les esmentades Convocatòria i Normes 
a tots els ajuntaments i entitats locals menors de Mallorca 
perquè, abans del dia 15 de febrer de 1997, presentin al CIM les 
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seves sol.licituts de finançament d´obres dins del Pla 
d´Equipaments Esportius  del CIM pel bienni 1997-1998 , amb els 
requisits que s´assenyalen a les normes 5,6 i 7. " 
 
 

El Sr. Diéguez (PSOE) indica que el Pla d'enguany es 
diferencia del de l'any passat pel fet de tenir un caràcter 
bianual, la qual cosa permetrà fer obres de més envergadura que 
les que s'incloïen en els plans anuals anteriors. 
 

Se sotmet la proposta a votació i s'aprova per 
unanimitat. 
 
 
 

PUNT 14.- APROVACIÓ DE LES NOVES NORMES BÀSIQUES PER A 
SOL.LICITAR I ATORGAR SUBVENCIONS A ENTITATS PER A LA REALITZACIÓ 
D´INICIATIVES I ACTIVITATS EN L'ÀMBIT DE L´EDUCACIÓ FÍSICA I 
L´ESPORT. 
 

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

" Antecedents.-El Consell Insular de Mallorca, el 
passat exercici,va iniciar la normalització de les sol.licituts, 
criteris i tramitació  de les subvencions esportives, mitjançant 
una normativa la qual, d´acord en la experiència de la seva 
aplicació al llarg d´aquest any, es susceptible de millores i 
variacions per fer-la mes operativa,i per això s´ha elaborat una 
nova normativa per 1997, atès lo qual, es sotmet a la Comissió, 
la següent 
 

          P R O P O S T A 
 

Aprovar les NORMES BÀSIQUES PER A SOL.LICITAR I OTORGAR 
SUBVENCIONS A ENTITATS PER A LA REALITZACIÓ D´INICIATIVES EN 
L´AMBIT DE L´EDUCACIÓ FÍSICA I L´ESPORT, que com annex s´uneix a 
aquesta proposta, i disposar que durant l´exercici de 1997, 
totes aquestes subvencions es tramitin de conformitat amb aquesta 
normativa." 
 
 

El Sr. Diéguez (PSOE) informa que la proposta repeteix 
bàsicament les línies de la convocatòria de l'any passat. S'hi 
restringeixen el nombre o les qualitats de sol⋅licitants. 
 

Se sotmet la proposta a votació i s'aprova per 
unanimitat. 
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PUNT 15.- AMPLIACIÓ, AMB ROMANENTS PRODUÏTS PER BAIXES 

I COMPLEMENTS DE CRÈDIT,DEL PLA D´INSTAL.LACIONS ESPORTIVES 
1996,AMB LA INCLUSIÓ DE TRES NOVES OBRES. 
 

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

" ANTECEDENTS: La norma 11.4 de les de la Convocatòria 
del Pla d´Instal.lacions Esportives del CIM per 1996,preveu que 
si a la corresponent partida es hi hagués romanents,aquests 
hauran de esser reinvertits en altres obres i millores 
d´instal.lacions esportives, que no pogueren esser ateses en la 
convocatòria del Pla. 
 

Per això, havent-se produït romanents com a 
conseqüència de baixes en els projectes i complement de crèdit , 
per import en total de 19.019.683.-PTA.,s´inclouran en dita 
ampliació del Pla tres noves obres, dels ajuntaments de Lloseta, 
Consell i Campos,atès lo qual, es sotmet a la Comissió, la 
següent 
 

          P R O P O S T A 
 

Incloure, en base a lo que disposa la norma 11.4 de les 
de la Convocatòria pel Pla D´Instal.lacions Esportives del CIM 
1996,en l´esmentat pla, les següents obres: 
 

    AJUNTAMENT DE LLOSETA,obra "Adequació de l´Entorn 
Pavelló Esportiu"-Pressupost total,19.7l7.409.-PTA., participació 
del CIM, 9.500.000.-PTA. 
 

    Ajuntament de CONSELL, obra AMPLIACIÓ DE INSTAL.LACIONS 
ESPORTIVES,PISTES ENTRENAMENT TENNIS I PAVIMENTACIÓ-
Pressupost,3.119.304.-PTA.,participació del CIM,2.183.514.-PTA. 
          

    Ajuntament de CAMPOS .-Obra TANCAMENT POLIESPORTIU, 
pressupost,12.568.063.-PTA., participació del CIM,7.336.168.-PTA. 
    Importa l´ampliació del Pla de 1996, amb les aportacions del 
CIM a aquestes tres obres, un total de 19.019.683.-PTA."   
 
 

El Sr. Diéguez (PSOE) explica que les obres noves 
corresponen a als ajuntaments de Lloseta, Consell i Campos. 
 

Intervé el Sr. Riera (PP). Recorda que el seu grup ja 
es va oposar a la proposta en Comissió on varen presentar una 
esmena in voce, que l'acta no ha recollit i per això ara no pot 
citar les quantitats exactes. Es va sorprendre, continua, pel fet 
que el 50% del romanent se n'anàs, com sempre, a un ajuntament 
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d'un color polític concret que ja en el primer pla 
d'instal⋅lacions esportives havia rebut 15 subvencions d'un 
conjunt total de 19. Ara es dóna a una adequació d'un pavelló 
esportiu que, en opinió del PP no és una instal⋅lació esportiva, 
sobretot quan es tracta d'un pavelló que no paga el Consell, sinó 
el Govern a través del MEC. El PP, continua, manté l'esmena 
presentada a Comissió i que consisteix a repartir aquests nou 
milions entre tres ajuntaments: Alcúdia, Maria de la Salut i 
Felanitx. D'aqueixa manera no sortirien perjudicats els 
ajuntaments d'un color polític i la resta podria destianr-se a 
Campos i a Consell. 
 

El Sr. Diéguez (PSOE) informa que després de la 
proposta feta pel PP en Comissió hi ha hagut contacte amb aquests 
ajuntaments i resulta que ja no tenen els doblers que en principi 
havien previst per al Pla d'Instal⋅lacions Esportives i, per 
tant, l'esmena del PP és inviable. Fa notar que la interpretació 
 del PP es pot veure d'una altra manera, ja que, de fet, hi ha el 
doble d'ajuntaments del PP que del PSOE en aquest cas i, pel que 
fa a Lloseta, recorda que la subvenció es dóna a instància del 
conseller de Cultura del Govern Balear que va demanar 
expressament al Consell que per poder fer el poliesportiu de 
Lloseta, el Consell s'encarregàs de subvencionar aquestes obres 
que eren imprescindibles. Serà una obra amb una inversió de 50 
milions que constitueix una de les més importants de la política 
esportiva del Govern. El Consell ha accedit a la petició i se 
sorprèn que ara el grup del Govern s'hi oposi. 
 

El Sr. Riera (PP) no considera acceptable que el 50% 
del romanent se'n vagi a un ajuntament del PSOE. Si els altres 
ajuntaments no tenen la partida prevista la poden tenir perquè 
l'any encara no ha acabat. Demana que no es faci un repartiment 
parcial i anuncia que si es manté la proposta, el seu grup hi 
votarà en contra. 
 

El Sr. Diéguez (PSOE) lamenta que el Sr. Riera no 
vulgui acceptar que el doble dels ajuntaments beneficiats siguin 
del PP. Recorda que l'obra que volia fer a Felanitx era a un 
col⋅legi públic i, per tant, entrava en les competències del MEC 
i no en les del Consell. 
 

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

PUNT 16.- APROVACIÓ DE LA MEMÒRIA DE L´ESPORT PER A 
L´EDAT ESCOLAR TEMPORADA 1994-95, PER LA SEVA REMISSIÓ A LA 
C.A.I.B. 
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Es dóna compte de la següent proposta de la comissió 

d'Esports i Joventut: 
 

" ANTECEDENTS.- Aquesta Comissió d´Esports i Joventut 
del CIM, a traves dels seus tècnics encarregats dels programes 
d´esport per a l´edat escolar, ha elaborat la memòria de dita 
activitat,de la temporada 1994-95, als efectes de la seva 
preceptiva remissió a la C.A.I.B., atès lo qual, es sotmet a la 
Comissió, la següent  
 

P R O P O S T A. 
 

Aprovar la MEMÒRIA DE L´ESPORT PER A L´EDAT ESCOLAR 
TEMPORADA 1994/95, que com annex s´uneix a aquesta proposta, i 
remetre un exemplar, de dita memòria a la Comunitat Autònoma de 
les Illes Balears." 
 
 

El Sr. Diéguez (PSOE) adverteix que hi ha un error en 
la denominació, ja que la memòria correspon a la temporada 94-95. 
 

S'aprova la memòria per assentiment. 
 
 
 

PUNT 17.- APROVACIÓ DE LA MEMÒRIA DEL  SERVEI DE 
MEDICINA ESPORTIVA DEL CIM ANY 1995, PER LA SEVA REMISSIÓ A LA 
C.A.I.B. 
 

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

"ANTECEDENTS.- Aquesta Comissió d´Esports i Joventut 
del CIM, a traves dels seus professional mèdics encarregats dels 
programes de medicina de l´esport del CIM, ha elaborat la memòria 
de dita activitat,de l´any 1995, als efectes de la seva 
preceptiva remissió a la C.A.I.B., atès lo qual, es sotmet a la 
Comissió, la següent  
 

P R O P O S T A. 
 

 Aprovar la MEMÒRIA ANY 1995,DEL SERVEI DE MEDICINA DE 
L´ESPORT DEL CIM , que com annex s´uneix a aquesta proposta, i 
remetre un exemplar, de dita memòria a la Comunitat Autònoma de 
les Illes Balears." 
 
 

El Sr. Riera (PP) recorda que la memòria no es va 
aprovar en comissió perquè s'hi havia enviada en castellà. Ara en 
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la documentació del Ple no hi figura la memòria en cap versió. 
Demana que es retiri de l'ordre del dia o que se'n faciliti una 
versió perquè la puguin conèixer. 
 

El Sr. Diéguez (PSOE) informa que el mateix dia de la 
Comissió es varen donar instruccions perquè se'n fes arribar una 
còpia. Lamenta que no en tinguin cap exemplar. Ofereix el seu 
exemplar al Sr. Riera. 
 

La presidenta anuncia que deixa la memòria 
momentàniament damunt la taula i ordena que es faciliti una còpia 
de la memòria al Sr. Riera.  
 

Es reprèn el debat. 
 

El Sr. Riera (PP) anuncia que el seu grup està d'acord 
amb el contingut de la Memòria. 
 

S'aprova la Memòria per unanimitat. 
 
           

PUNT 18.- APROVACIÓ DEL PLEC  DE CONDICIONS PER A LA 
CONTRACTACIÓ, PER SUBHASTA AMB PROCEDIMENT OBERT, DE LES OBRES 
"NAU D´ARRENDAMENT DE CAVALLS DE L´HIPÒDROM DE SON PARDO." 
 

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

" ANTECEDENTS: Essent necessària la realització d´una 
nau per a l´arrendament de cavalls a l´Hipòdrom de Son Pardo, es 
va encomanar la realització d´un projecte tècnic a  l´arquitecte 
Andreu Bennassar Obrador,rebut el qual, s´han preparat els plecs 
de condicions particulars  per a contractar les obres, per 
procediment obert,mitjançant subhasta, atès lo qual, es sotmet a 
la Comissió, la següent 
 

P R O P O S T A 
 

PRIMER.- Aprovar el Plec de Condicions Particular  i el 
Projecte Tècnic, ( que com annexes s´uneixen a aquesta proposta ) 
per a la contractació, mitjançant subhasta, i per procediment 
obert, de les obres de construcció d´una NAU PER A L´ARRENDAMENT 
DE CAVALLS A L´HIPÒDROM DE SON PARDO., amb un pressupost màxim, 
tot inclòs ,de 17.042.536.-PTA., de les quals 10.025.021.-
PTA.s´imputarien a la partida corresponent del pressupost de 
1996, i la resta , 7.017.515.-PTA., al de 1997, exercici dins del 
qual en es realitzaran les obres.     
 

SEGON.- Convocar, mitjançant  els oportuns anuncis en 
el B.O.C.A.I.B., a les empreses interessades en realitzar 
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aquestes obres, perquè presentin les seves ofertes, que seran 
sotmeses a una propera Comissió d´Esports per la seva sel.lecció, 
de conformitat amb els esmentats plecs de condicions." 
 
 

S'aprova la proposta per unanimitat. 
 
 
 

CULTURA I PATRIMONI HISTÒRIC. 
 

 
PUNT 19.- INICI EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ PER ADQUIRIR 

L'IMMOBLE CAN SABATER A BINISSALEM, PER DESTINAR-LO A CASA-MUSEU 
DE L'ESCRIPTOR LLORENÇ VILLALONGA. 
 

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

El Sr. Josep Zaforteza Calvet, propietari de l'immoble 
Can Sabater, on visqué i escrigué Llorenç Villalonga, n'ha oferit 
al CIM la compra preferent, per l'import total de 50.000.000.-
PTA.  

 L'immoble es destinaria a casa-museu de l'escriptor i 
el propietari aportaria, sense cap mena de contraprestació, les 
seves llibreries de Binissalem i Ciutat. 

 
 La Comissió de Patrimoni Històric del CIM n'ha incoat 

l'expedient perquè es declari Bé d'Interès Cultural.  
 

1.- NORMATIVA APLICABLE: El contracte d´adquisició de 
béns immobles té caràcter privat a tenor de l´article 5.3 de la 
Llei 13/1995, de 18 de maig, de Contractes de les Administracions 
Públiques, i en conseqüència, d´acord amb l´article 9 del mateix 
text legal, es regirà pel que fa als efectes i extinció, per les 
normes del Dret Privat, i l´ordre jurisdiccional civil en serà el 
competent per resoldre les controvèrsies que puguin sorgir entre 
les parts. No obstant això, es consideraran actes jurídics 
separables els que es dictin en relació amb la preparació i 
adjudicació del contracte, que es regiran per les disposicions 
que la Legislació de Contractes (constituïda per la Llei 
esmentada 13/1995, de 18 de maig i pel Reglament General de 
Contractació de l´Estat, en tot allò, que sigui d´aplicació) 
dedica als contractes de naturalesa administrativa, especialment 
les referents al contracte de subministraments, i en serà 
competent en aquest cas la jurisidicció contenciosa 
administrativa, d´acord amb la normativa reguladora d´aquesta 
jurisdicció. 
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D´acord amb l´article 11-1 del Reglament de Béns de les 

Entitats Locals, aprovat per Reial Decret 1.372/1986, de 13 de 
juny, "La adquisición de bienes a título oneroso exigirá el 
cumplimiento de los requisitos contemplados en la normativa 
reguladora de la contratación de las Corporaciones locales. 
Tratándose de inmuebles se exigirá, además informe previo 
pericial....". 
 

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

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

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

3.- INFORMES TÈCNIC I PERICIAL: S´adjunten a la 
proposta com Annex 1 del Plec de Clàusules els informes tècnic, 
emès pel Cap de Servei de Patrimoni Històric, Guillem Daviu Pons 
i jurídic i pericial, emesos pel Tècnic Jurídic Miquel Barceló 
Llompart i per l'Arquitecte Tècnic Vicenç Homar Ferrer de Sant 
Jordi, ambdós també del Servei de Patrimoni Històric, que 
contenen els aspectes relatius a la situació del local, forma i 
superfície, ordenances i una valoració de 75.700.000,- PTA.  
 

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

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

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

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

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

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

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

Atesos aquests antecedents, es proposa l´adopció del 
següent 
 
 A C O R D 
 

1.- Iniciar l´expedient de contractació per a 
l´adquisició de l'immoble Can Sabater a Binissalem, per destinar-
lo a casa-museu de l'escriptor Llorenç Villalonga, mitjantçant 
procediment negociat sense publicitat, d´acord amb el què 
preveuen els articles 93, 183 c) i concordants de la Llei 
13/1995, de 18 de maig, de Contractes de les Administracions 
Públiques. 
 

2.- Aprovar el Plec de Clàusules Administratives 
Particulars que han de regir aquesta contractació, amb un preu de 
licitació de 50.000.000- (cinquanta milions) PTA amb càrrec al 
Capítol 6 del Pressupost de despeses del Consell Insular de 
Mallorca, partida 20.45130.68200, Reserva de crèdit: núm operació 
1996045022. 
 

3.- Delegar la Presidenta del Consell Insular de 
Mallorca perquè pugui procedir a l´adjudicació d´aquest 
contracte, previs els tràmits legals corresponents, i a 
subscriure tota la documentació necessària per fer efectiu aquest 
acord, donant compte al ple de les actuacions realitzades, atès 
el que preveuen els articles 70-14 i 71 del ROF i l´article 33 de 
la Llei 7/1985, de 2 d´abril, Reguladora de les Bases de Règim 
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Local." 
 

Es dóna compte de la següent moció presentanda pel grup 
de consellers del PP: 
 
 

"JOSÉ RAMÓN ORTA ROTGER, D.N.I. portaveu a la Comissió 
de Cultura del Grup de Consellers Populars, presenta a l'empar de 
les seves atribucions, la següent MOCIÓ per tal que sigui 
debatuda a la sessio Plenària del CIM, com a ALTERNATIVA al punt 
19 de l'Ordre del dia. 
 
ANTECEDENTS 
 
Llorenç Villalonga i Pons va néixer l'1 de març de 1897, a les 13 
hores al carrer dels Oms numero 1 de Palma, just davant de 
l'Hospital Militar. Així, l'any 1997 es compliran 100 anys del 
seu naixement. El que subscriu considera que el Consell Insular 
hauria de dur a terme una sèrie d'actuacions per conmemorar 
aquest aniversari. 
 
L'any 1931 publicà Mort de Dama una novel⋅la que va provocar molt 
d'enrenou atesos els seus matisos esperpèntics.  
 
Va dirigir la revista Brisas fins que començà la guerra civil, 
moment en el qual inicia una etapa de silenci mentre prepara els 
materials per a la seva obra més coneguda i, també, de més pes 
dins la producció de Villalonga, Bearn (o La sala de les nines). 
 
Bearn suposa la construcció d'un mite literari, d'un univers que 
s'esbuca arrossegat pels canvis als quals no sap adaptar-se. Es 
tracte d'una extensa elegia sobre la decadència de l'aristocràcia 
rural mallorquina de final del segle XIX i sobre el retorn 
impossible al paradís perdut -"no hi ha més paradisos que els 
perduts", es diu a Bearn. 
 
Publicà nombrosos articles a la premsa i també conreà el teatre 
amb Aquil⋅les o l'impossible. 
 
En la seva producció literària hi ha dues etapes diferenciades: 
la del mite de Bearn i la que està marcada per Flo la Vigne. 
   
Atesa la importància cabdal de Llorenç Villalonga en la història 
de la literatura feta en llengua catalana, no es pot oblidar la 
commemoració del centenari del naixement d'aquest escriptor; per 
aquest motiu, instam al Consell Insular de Mallorca perquè es 
commemori el centenari del naixement de Llorenç Villalonga amb la 
finalitat de donar a conèixer més i millor la figura d'aquest 
escriptor mallorquí i la seva obra, amb les següents actuacions: 
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-Reedició de l'obra completa de Llorenç Villalonga, amb la 
possibilitat que cada escolar de Mallorca pugui comptar 
gratuïtament amb un exemplar. 
-Instar al Govern de la CAIB a realitzar activitats educatives 
sobre Llorenç Villalonga, i que el Dia de les Illes Balears 
tingui una referència especial a Llorenç Villalonga. 
-Adquisició per a totes les Biblioteques Públiques de la 
biografia de Llorenç Villalonga d'en Jaume Pomar. 
-Realització d'itineraris Culturals que ensenyin els espais on es 
recrea l'obra de  Llorenç Villalonga. 
-Realització d'una exposició sobre la Mallorca que visqué Llorenç 
Villalonga. 
-Realització d'un cicle de conferencies sobre Llorenç Villalonga, 
i en especial aquelles que resaltin el seu aspecte enciclopedista 
i voltarià. 
-Recuperació i Publicació de les Tesis Doctorals sobre Llorenç 
Villalonga. 
-Publicació en facsímil de les revistes Brisas on intervengué 
Llorenç Villalonga. 
-Instal.lació d'una placa al lloc de naixement de Llorenç 
Villalonga." 
 
 

El Sr. Pons (PSM-NM) considera que es tracta d'una de 
les propostes més importants impulsada enguany per la Comissió de 
Cultura i Patrimoni. Consisteix a iniciar l'expedient per 
formalitzar la compra de l'immoble de Can Sabater de Binissalem. 
Explica que es tracta d'un casal amb uns 800 m2 de superfície 
construïda més uns 3.000 m2 de corral o jardí on va fer llargues 
estades l'escriptor Llorenç Villalonga, un dels més importants de 
la nostra literatura. Hi va escriure Bearn, moltes de narracions 
i algunes novel⋅les. Considera que és una inversió ambiciosa que 
pot donar peu, no tan sols a honorar la memòria de l'escriptor, 
sinó també a un centre de documentació i d'activitats culturals 
que permeti descentralitzar les activitats culturals de Mallorca. 
El casal té, a més, una tipologia que il⋅lustra l'arquitectura 
senyorial rural mallorquina i que es troba en un estat molt bo de 
conservació. Ara hi ha la possibilitat d'adquirir-lo per 50 
milions de pessetes, quan els informes dels tècnics els valoren 
en més de 75 milions. 
 

L'adquisició, informa, respon a la voluntat de l'equip 
de govern de crear infraestructures culturals ambicioses  
generadores d'una vida cultural intensa, en termes museístics en 
aquest cas, fet que, a Mallorca, és gairebé inèdit al contrari 
d'altres llocs d'Espanya i d'Europa on la tradició de les cases 
museu és molt important. 
 

Aquest fet coincidirà amb l'any en què es compleix el 
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centenari del naixement de l'escriptor i es poden trobar poques 
maneres millors de commemorar-lo que creant aquest centre. 
 

Demana el vot afirmatiu perquè resulta sensat i 
absolutament coherent amb la voluntat de tirar endavant una 
política cultural ambiciosa. 
 

El Sr. Orta (PP) anuncia igual que el seu grup ja va 
indicar en Comissió que votarà en contra de la proposta.  
 

No es tracta que no considerin la figura de Llorenç 
Villalonga amb tota la seva magnitud, sinó que consideren que la 
forma triada per la Comissió no és la més adequada. Pensa que no 
hi ha prou relació entre aquest casal i l'escriptor, ja que no hi 
va passar més que uns quants estius. Per aquesta mateixa regla 
opina que també es podrien adquirir totes aquelles cases on varen 
residir diferents escriptors de la nostra literatura. 
 

Per altra banda, fa avinent que consta a l'expedient 
que no es tracta de cap joia arquitectònica, sinó que és un 
edifici comú i de les característiques normals dels edificis de 
Binissalem. Insinua que la raó de la compra pot esser el fet de 
poder-lo adquirir per 50 quan en val 75 i això després de 
declarar-lo bé d'interès cultural, a pesar de l'oposició del 
propietari i a pesar que no es tracta de cap joia. 
 

Informa que, a més dels 50 milions del pressupost 
d'enguany, ja n'hi ha 14 més del de l'any que ve destinats a 
l'adequació de l'edifici a les noves funcions.  
 

Retreu que no s'hagi parlat del model de gestió, ni de 
quines activitats s'hi faran, ni com ni quina serà l'aportació 
anual del Consell. Tampoc no se sap quina serà la participació de 
l'Ajuntament de Binissalem, que no va esser capaç de gestionar 
correctament el llegat. 
 

El grup del PP opina que l'únic problema de la Comissió 
era com arribar a cap d'any sense saber què havia de fer amb 
aquests cinquanta milions. Convida el Sr. Pons a ordenar la 
biblioteca Lluís Alemany, que està ficada dins capses i que va 
costar 120 milions, i si realment vol commemorar el centenari de 
l'escriptor, el convida a fer cas de la moció que el PP ha 
presentat amb iniciatives interessants que conduiran a un bon 
coneixement de Llorenç Villalonga i de la seva obra per part de 
tots els ciutadans de Mallorca. 
 

El Sr. Crespí (PSOE) qualifica la moció que presenta el 
PP de sorpresiva, ja que és mal de fer entendre en aquestes 
altures de l'any administratiu que es puguin passar unes 
despeses, sense quantificar, d'un capítol a un altre. Pensa que 
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això no és adequat. A més, considera que no s'han aturat a 
calcular què podria costar editar les obres  completes de 
Villalonga i regalar-les gratuïtament a cada escolar, sense 
explicitar què entenen per escolars. 
 

A part, considera que la proposta no és desencertada, 
ja que el Consell podria fer moltes de les coses que proposen, 
però que no constitueix una proposta alternativa a l'adquisició 
d'un patrimoni cultural. 
 

Demana que s'acordi adquirir l'immoble de Can Sabater, 
perquè es bo començar a fer patrimoni relacionat amb aquestes 
persones que formen part de la nostra història i, per altra 
banda, a través de la Comissió s'estudiï la proposta del PP, 
presentada de forma més elaborada i quantificada i s'hi aprovin 
cadascun dels punts. 
 

El Sr. Pons (PSM) considera que el Sr. Orta ha 
frivolitzat la relació entre el casal i Llorenç Villalonga, ja 
que, de fet, la relació és intensa i continuada al llarg del 
temps. 
 

Considera que no tots els escriptors mallorquins tenen 
una obra de la dimensió de la de Llorenç Villalonga. No estaria 
gens malament, però, que altres municipis poguessin impulsar 
altres cases museu, com ara Pollença, que en podria tenir una de 
dedicada a Costa i Llobera, però avui el Consell té la 
possibilitat d'impulsar aquesta. Recorda que a Mallorca n'hi ha 
dues, la de sor Francinaina Cirer i la de Juníper Serra, la 
declaració com a BIC de les quals va esser impulsada des del PP i 
això vol dir que el PP no té al⋅lèrgia a les cases museu, sinó a 
la casa dedicada a Llorenç Villalonga. 
 

Afirma que a Binissalem hi ha molts de casals amb una 
categoria arquitectònica considerable i aquest n'és un i la 
visita permetrà poder assabentar-se prou bé de quina és la 
tipologia estructural del casal mallorquí senyorial de la part 
forana.  
 

No està d'acord amb el dilema BIC-preu presentat pel 
Sr. Orta. Afirma que la proposta de declaració es va iniciar 
avalada amb informes tècnics i sense cap expectativa de compra. 
Informa que hi ha hagut una voluntat per part del propietari de 
facilitar les coses a una institució pública. 
 

Qualifica de lleugeresa la insinuació que la compra de 
Can Sabater es fa perquè no se sabia on col⋅locar els 50 milions. 
Informa que quan se'n va decidir la compra se'n varen reservar 25 
i els altres 25 no es varen tenir disponibles fins que no es va 
liquidar el pressupost de l'any passat. 
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En relació a l'alternativa, considera que no té res a 

veure amb la compra i proposa fer dues votacions separades, una 
de la proposta, i una altra, no del programa alternatiu de 
commemoració del centenari, sinó del compromís solemne del Ple de 
desenvolupar per part del Consell un programa d'activitats 
commemoratiu del centenari de Llorenç Villalonga, activitats que 
el mes de gener es definirien en la Comissió del Cultura. 
Proposa, per tant, al PP transformar la seva moció en genèrica 
sense incloure activitats concretes perquè ara no és el moment. 
 

Intervé el Sr. Orta (PP). Es reafirma en les opinions 
exposades abans en relació a les qualitats de l'edifici que fan 
que no sigui d'entitat suficient per poder-se convertir en casa 
museu i, per això, insisteix que unes altres activitats podrien 
donar a conèixer millor l'obra de l'escriptor als ciutadans de 
Mallorca.  
 

Accepta la modificació de la moció amb el compromís de 
discutir el mes de gener les activitats que s'hauran de dur a 
terme per difondre el coneixement de Llorenç Villalonga. 
 

El Sr. Pons (PP) proposa de celebrar al llarg de l'any 
1997 el centenari del naixement de Llorenç Villalonga amb un 
conjunt d'activitats que seran concretades al si de la Comissió 
de  Cultura. 
 

El Sr. Orta (PP) concreta la modificació. Es tractaria 
de retirar de la moció tota la proposta d'activitats des de 
"Reedició" fins a "Villalonga" i afegir-hi el compromís de 
celebrar el centenari de Llorenç Villalonga amb un conjunt 
d'activitats que es faran al llarg del 97 i que es fixaran en la 
primera sessió de la Comissió de Cultura.  
 

El Sr. Crespí (PP) opina que s'ha de retirar la 
qualificació d'alternativa, perquè aleshores s'hauria de triar 
només una de les propostes. 
 

El Sr. Orta (PP) proposa de qualificar-la de moció in 
voce. 
 

Se sotmet la proposta d'adquirir l'immoble de Can 
Sabater a votació i s'aprova per desset vots a favor (PSOE, PSM-
NM, UM, EU) i tretze en contra (PP, Mixt). 
 

La presidenta  sotmet a votació el compromís del 
Consell de commemorar el centenari de Llorenç Villalonga amb la 
finalitat de donar a conèixer més i millor la figura de 
l'escriptor i la seva obra amb els antecedents jutificatius de la 
moció i amb l'encàrrec a la Comissió de Cultura del mes de gener 
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de fixar la proposta d'activitats el proper mes de gener. 
 

El Sr. Pascual (UM) fa notar aquesta votació implica 
introduir punts nous en un Ple extraordinari. 
 

El Secretari manifesta que no considera oportú posar 
cap emperò a una voluntat unànime d'homenatjar l'escriptor 
Llorenç Villalonga, i més tractant-se d'una proposta sense 
contingut econòmic, per tal com no implica la contracció de cap 
despesa. 
 

 La presidenta a la vista de la voluntat política de 
tots els grups, sotmet la proposta a votació i s'aprova per 
unanimitat. 
 
 

PUNT 20.- CONTRACTACIÓ LOCAL MAGATZEM ESCENOGRAFIA I 
VESTUARI TEATRE PRINCIPAL 
 

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

El Ple del Consell Insular de Mallorca, en sessió 
ordinària de dia 7 d'octubre de 1.996, acordà autoritzar l'inici 
de l'expedient de contractació de lloguer d'un magatzem per a 
l'escenografia i vestuari del Teatre Principal. 
 

Publicat l'anunci en el BOCAIB se'n presentà una única 
oferta. 
 

Ara se'n proposa l'adjudicació. 
 
Pressupost 
 

350.000.- PTA mensuals més IVA, o sigui, un total de 
406.000.- PTA. 
 

Per això es proposa que es prenguin els següents 
 
Acords 
 

1r.- Adjudicar la contractació del lloguer de local 
destinat a emmagatzemar l'escenografia i el vestuari del Teatre 
Principal als Srs. Paulino Bestard Capó i Ma. Mercedes Santos 
Pons, amb NIF 41.319.050 i 41.347.774, respectivament, els quals 
han ofertat el local situat en el polígon industrial de Son 
Castelló, Palma, assenyalat amb el número tretze d'ordre del 
conjunt de naus edificades sobre el solar número 2 i part del 



 
 

42 

número 3 de la illeta de cases XXIV del polígon industrial Son 
Castelló i que té l'accés pel carrer Gremi de Selleters i 
Alabarders, a través de zones comunes, per la quantitat mensual 
de 350.000.- PTA més I.V.A., que fan un total de 406.000.- PTA., 
renda que serà actualitzada en base a les variacions que 
experimenti l'Índex de Preus al Consum de l'any immediatament 
anterior i amb una durada de tres anys i vuit dies, comptadors a 
partir de 24 de desembre de 1.996. 
 

2n.- Anul.lar-ne la diferència de crèdit corresponent." 
 

El Sr. Pons (PSM) informa que la proposta tanca el 
procés d'un concurs públic. La finalitat és emmagatzemar els 
materials del Teatre. 
 

El Sr. Orta (PP) recorda que l'acord era d'un lloguer 
temporal, mentre se cerca la possibilitat de compra. 
 

El Sr. Pons (PSM) no recorda amb la nitidesa del Sr. 
Orta que el compomís fos així. Hi va haver, informa, un compromís 
de mirar de gestionar la compra d'aquesta nau si convenia, però 
la cosa no estava tan fermada. 
 

El Sr. Orta (PP) recorda que la compra no era 
necessàriament d'aquesta nau. El fet és que es paguen 450.000 PTA 
de lloguer cada mes i amb aquesta quantitat es podria subscriure 
una hipoteca i comprar una nau. 
 

La presidenta considera que seria bo que la propietat 
fos del Consell i per això considera que es poden iniciar els 
tràmits. 
 

Se sotmet la proposta a votació i s'aprova per 
unanimitat. 
 

 
BENESTAR SOCIAL. 

 
 

PUNT 21.- PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE LES BASES 
REGULADORES DEL SUPORT TRAMSITORI COMUNITARI/RENDA MÍNIMA 
D'INSERCIÓ.  
 

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

"De conformitat amb el que preveu la Llei 12/93, de 20 
de desembre d'atribucions de competències dels Consells Insulars 
en matèria de Serveis Socials i Assistència Social, la concessió 
i gestió dels fons destinats a finançar el Suport Transitori 
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Comunitari és competència del Consell Insular de Mallorca dins 
l'àmbit territorial de l'Illa de Mallorca, per a la qual cosa i 
d'acord amb el que preveu la disposició final primera 2) del 
Decret 36/95, de 6 d'abril, el Ple del Consell Insular de 
Mallorca en sessió extraordinària celebrada el dia 31 de juliol 
de 1995 aprovà definitivament les Bases Reguladores del Suport 
Transitori Comunitari/Salari Social, que entraren en vigor 
transcorregut quinze dies des de la seva publicació ( BOCAIB  
de dia 12/09/95). 

 
En desenvolupament del que disposa la disposició final 

primera 2) del Decret de la CAIB 36/95 i en compliment de les 
funcions previstes a la Base 32 de les vigents Bases reguladores 
del STC/SS, la Comissió Avaluadora i de Seguiment eleva la 
següent proposta de Bases del STC/RMI que modifica parcialment 
les actualment vigents. 
    

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

A C O R D 
 

1.- Aprovar inicialment les modificacions introduïdes a 
les Bases Reguladores del Suport Transitori Comunitari/Salari 
Social, aprovades definitivament pel Ple del Consell Insular de 
Mallorca en sessió extraordinari celebrada el dia 31 de juliol de 
1995, que entraren en vigor transcorregut quinze dies des de la 
seva publicació en el BOCAIB núm 114 de dia 12/09/95, que amb la 
present proposta s'adjunta, amb una nova denominació de Bases del 
Suport Transitori Comunitari/Renda Mínima d'Inserció. 
 

2.- Sotmetre, durant un termini de trenta dies, les 
modificacions de les Bases per a l'aplicació del Suport 
Transitori Comunitari/Renda Mínima d'Inserció a informació 
pública donant audiència als interessats, als efectes de que es 
puguin presentar al.legacions i suggerències, significant-se que 
en cas de que no es produesquin alegacions les esmentades Bases 
s'entendran aprovades definitivament." 
  
 

Intervé el Sr. Pons (PSOE). Explica que l'experiència 
en el salari social planteja la necessitat de modificar-ne alguns 
aspectes. Hi va haver unes reunions amb la Comissió de Seguiment 
 i es va elaborar una proposta amb l'abstenció del PP en Comissió 
al⋅legant que no tenien prou informació. Reconeix que aquesta 
informació no es presentava de manera prou entenent. Fa observar 
que es tracta només de l'aprovació inicial d'aquestes 
modificacions i que hi ha un termini d'informació pública. Es 
compromet a facilitar durant aquest període la informació a 
triple columna; a una columna hi haurà el text anterior i a 
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l'altra el text modifcat i a l'altra columna, la motivació 
concreta. Amb aquest compromís considera que les abstencions es 
poden modificar per vots a favor. 
 

Intervé la Sra. Ferrando (PP). Agraeix la informació 
perquè la manca d'aquesta era el retret que estava a punt de fer. 
Recorda que ja era el quart document que es presentava i, a més, 
sense l'aval d'un informe tècnic. De tota manera anuncia que 
votaran afirmativament quan es presentin aquests informes tècnics 
que justifiquin les propostes de modificació. 
 

Intervé la Sra. Vidal (Mixt). Fa notar que la 
informació no hi era i que el Sr. Pons mateix ho ha reconegut. 
Anuncia, per aquesta raó i per coherència, que el vot serà 
l'abstenció. Demana que, a més de l'informe tècnic hi hagi els 
informes dels tècnics de la Universitat de Navarra, que el Sr. 
Pons mateix va proposar contractar per assessorar i fer un 
seguiment d'aquesta matèria. 
 

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

PUNT 22.- PROPOSTA DE MODIFICAR EL CONVENI ENTRE EL 
GOVERN DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARS I EL CONSELL 
INSULAR DE MALLORCA DE DIA 25 D'ABRIL DE 1996 PER A L'EXECUCIÓ 
DEL PROJECTE "INCLUSIÓ-MALLORCA" INCLÓS EN L'INICIATIVA 
COMUNITARIA EMPLEO-HORIZON. 
 

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

"Atès que el Ple del Consell Insular de Mallorca en 
sessió celebrada el dia 1 d'abril de 1996 aprovà el Conveni entre 
la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el Consell Insular 
de Mallorca, subscrit el dia 25 d'abril de 1996, per a l'execució 
del Projecte núm. 95H2106 BAL denominat "INCLUSIÓ-MALLORCA", 
l'objectiu general del qual és aconseguir la integració social-
laboral i l'augment de la qualitat de vida de les persones amb 
discapacitat, inclòs a l'Iniciativa Comunitària " EMPLEO Y 
DESARROLLO DE LOS RECURSOS HUMANOS, EMPLEO-HORIZON". 
 

Atès que a la Clàusula 5, apartat 5), de l'esmentat 
conveni, s'establia que el pagament de l'aportació del Fons 
Social Europeu per a l'any 1996 es realitzaria a l'Entitat 
executora a mesura que es rebessin els fons a la Tesoreria 
General de la CAIB, sempre que el projecte avanças a ritme 
satisfactòri i d'acord amb els objectius previts. 
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Amb la finalitat d'agilitzar el desenvolupament de 
l'execució del projecte objecte del conveni, el President de la 
Comissió de Benestar Social fa la següent proposta d' 
 
 

A C O R D  
 

Únic.- Aprovar la modificació del Conveni, subscrit el 
dia 25 d'abril de 1996, entre la Comunitat Autònoma de les Illes 
Balears i el Consell Insular de Mallorca, per a l'execució del 
Projecte "INCLUSIÓ-MALLORCA", inclòs en la iniciativa Comunitària 
"EMPLEO Y DESARROLLO DE LOS RECURSOS HUMANOS, EMPLEO-HORIZON". 
 
 

S'aprova la proposta per unanimitat. 
 
 

SERVEIS GENERALS I RECURSOS HUMANS. 
 
 

PUNT 23.-ADHESIÓ DEL CIM ALS ACORDS FEMP-SINDICATS PER 
A L´ANY 1997. 
 

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

 
"Atès que entre els temes que l´actual equip de govern 

del Consell Insular de Mallorca s´ha plantejat, en relació amb el 
personal de la Corporació, és el de l´adhesió a l´acord de la 
Federació Espanyola de Municipis i Províncies-Sindicats, de 8 de 
juny de 1995, sobre condicions de treball en la funció pública 
local per al període 1995-1997, publicat mitjançant Resolució de 
la Secretaria d´Estat per a l´Administració Pública de dia 8 de 
juny de 1995 (BOE núm 155, de 30-06-95); adhesió que, d´altra 
banda, ha estat sol.licitada pels distints sindicats presents a 
la Mesa de Negociació: CCOO, UGT i CSI-CSIF. 
 

El President de la Comissió Informativa de Serveis 
Generals i Recursos Humans 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 
 
 

APROVAR, per a l´any 1997, l´adhesió del Consell 
Insular de Mallorca a l´acord de la Federació Espanyola de 
Municipis i Províncies-Sindicats, de 8 de juny de 1995, sobre 
condicions de treball en la funció pública local per al període 
1995-1997, publicat mitjançant Resolució de la Secretaria d´Estat 
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per a l´Administració Pública de dia 8 de juny de 1995 (BOE núm 
155, de 30-06-95)." 
 
 

Intervé el Sr. Sansó (PSM). Recorda qeu l'any 94 
l'Administració i els sindicats varen coincidir en la necesitat 
d'obrir un procés que aprofundís en la modernització de 
l'Administració Pública. Aleshores acordaren tot un conjunt de 
matèries que havien de tenir vigència durant el període 95-97. 
Entre aquests punts hi havia el compromís d'augmentar les 
retribucions segons l'IPC de l'exercici, el d'insistir en el 
procés de funcionarització, mesures per potenciar la formació i 
el compromís de fer l'oferta pública d'ocupació. 
 

Considera que és important recollir la proposta, 
presentada pels sindicats, d'adhesió a aquests acords per a l'any 
97. Pensa que si no s'havia produït l'adhesió expressa no era que 
el Consell no hi estigués d'acord, sinó simplement que no s'havia 
produït aquesta formalitat que, en les circumstàncies actuals, és 
bo que es produeixi. 
 

Intervé el Sr. Espinós (PP). Considera un poc estrany 
adherir-se a uns acords que acaben justament l'any de l'adhesió. 
Fa notar que l'acord mateix preveu que per a la concreció dels 
augments s'hauran d'aplicar les disposicions de la Llei de 
Pressuposts. Es demana com és possible adherir-se a uns augments 
 quan la Llei de pressuposts diu el contrari d'això que es 
planteja en l'adhesió.  
 

Fa notar igualment que no és possible adherir-se a un 
pla de formació que no es presenta i que, a més, preveia unes 
activitats per al 95 que no s'han duit a terme. I a més que es 
tractava d'unes negociacions entra els indicats i el Ministeri 
d'Administracions Públiques, que actualment fa unes recomanacions 
contradictòries amb aquelles negociacions. 
 

Es refereix a l'oferta genèrica, que el PP entenia que 
era global, mentre que ara es parla que tindrà un caràcter 
selectiu. Demana quina és la concreció d'aquesta selectivitat. 
 

Considera que al marge de l'adhesió, es pot elaborar un 
pla de formació i negociar perfectament amb els sindicats un 
conveni nou. 
 

Torna intervenir el Sr. Sansó (PSM). Es reafirma en les 
argumentacions anteriors i entén que, ja que l'acord es va signar 
amb la Federació de Municipis, avalat pel Ministeri, el Consell 
implicitament hi estava adherit. El fet és que darrerament no es 
plantegen aquests acords per al 97 per part del Govern de l'Estat 
i en aquest sentit pensa que es bo que les administracions que 
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assumeixen els acords que es varen signar, i que són vigents per 
al 97, expressin que els consideren encara vàlids. Si no es fa 
aquesta declaració, a l'hora de negociar, es poden plantejar 
dubtes. 
 

Pel que fa a l'afirmació que els retribucions s'han 
d'ajustar a la Llei de Pressuposts, fa notar que aquesta Llei 
encara no està aprovada i, per tant, pensa que és bo avançar-se 
als esdeveniments i afirmar que la voluntat és la pujada segons 
l'IPC que és l'acord que el Ministeri mateix va firmar amb els 
sindicats. A part que és bo tenir una base comuna i coneguda de 
partida a l'hora de renegociar el conveni. 
 

El Sr. Espinós (PP) fa notar que el Sr. Sansó no ha 
contestat si està d'acord en el punt que diu que les retribucions 
s'ajustaran a les disposicions de la LLei de Pressuposts, ni ha 
contestat si l'oferta tindrà caràcter selectiu, ni tampoc no ha 
dit si el pla de formació es fa d'acord amb el Ministeri o si és 
cert que el Consell ha hagut de tornar doblers destinats a 
formació. 
 

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

PUNT 24.- BASES DEL CONCURS ORDINARI PER AL PROVEÏMENT 
DEL LLOC DE TREBALL DE SECRETARIA-INTERVENCIÓ ADSCRIT AL SAT. 
OMISSIÓ DELS MÈRITS DE DETERMINACIÓ AUTONÒMICA. 
 

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

"El Ple del Consell Insular, en sessió ordinària de dia 
2 dels corrents aprovà les bases del concurs ordinari per al 
proveïment del lloc de treball de Secretaria-Intervenció adscrit 
al Servei d'Assistència Tècnica als Municipis. 
 

A les referides bases no s'inclogué, per omissió, el 
barem de mèrits de determinació autonòmica i la forma de la seva 
acreditació, tal i com exigeix l'art. 6.2, paràgraf final, de 
l'Ordre de 10 d'agost de 1994, per la qual es dicten normes sobre 
concursos de proveïment de llocs reservats a funcionaris 
d'Administració Local amb habilitació de caràcter nacional. 
 

Aquests mèrits de determinació autonòmica estan 
especificats en el decret autonòmic 75/1994, de 26 de maig. 
 

Per tot això, aquesta Presidència proposa que pel Ple 
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s'adopti l'acord següent: 
 
 

Modificar les bases del concurs ordinari per al 
proveïment del lloc de treball de Secretaria-Intervenció adscrit 
al Servei d'Assistència Tècnica als Municipis, aprovades pel Ple 
d'aquest Consell Insular en data 2 de desembre de 1996, en el 
sentit d'incloure els mèrits de determinació autonòmica." 
 
 

S'aprova la proposta per unanimitat.  
 
 
 

COOPERACIÓ MUNICIPAL, FOMENT I OCUPACIÓ. 
 
 

PUNT 25.- APROVACIÓ DEL CONVENI ANNEX ENTRE EL CONSELL 
INSULAR DE MALLORCA I EL GOB PER A PROMOURE LA RESTAURACIÓ I LA 
GESTIÓ DE LES CASES DE LA TRAPA I EL SEU ENTORN, AMB LA FINALITAT 
D'UBICAR-HI UN REFUGI  DE MUNTANYA. 
 

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

"ANTECEDENTS: "Vist el conveni de col.laboració annex 
entre el Consell Insular de Mallorca i el Grup  d'Ornitologia 
Balear i Defensa de la Natura (GOB), per a la restauració i 
gestió de les cases de la Trapa i el seu entorn, la Comissió de 
Cooperació Municipal, Foment i Ocupació eleva al Ple d'aquest 
Consell la següent proposta d' 
 

ACORD 
 

1.- Aprovar el conveni i annex per a promoure la 
restauració i gestió de la Trapa. 
 

2.- Facultar la presidenta del Consell Insular de 
Mallorca per a la signatura de l'esmentat conveni. 

 
3.- Autoritzar les gestions necessàries per a 

sol.licitar la inclussió de la restauració de la Trapa en el 
programa d'escoles taller de l'INEM." 
 
 

Intervé la Sra. Bover (PSM). Informa que el conveni té 
per objectiu promoure la restauració i la gestió de la Trapa. 
L'acció es duria a terme a través de Fodesma mitjançant els 
programes d'escoles taller i els convenis amb el Ministeri amb 
l'objectiu de formar joves i al⋅lotes en la recuperació d'oficis 
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antics relacionats amb la gestió del medi natural. 
 

Informa que el projecte en marxa de la ruta de pedra en 
sec podria comunicar una sèrie de refugis de muntanya. És 
conscient que la Trapa reuneix les condicions especials que la 
fan idònia per dur-hi a terme aquestes activitats formatives i 
perquè hi pugui passar la ruta de pedra en sec. 
 

Aquesta col⋅laboració permetria fer de la Trapa un 
model de gestió respectuós amb el medi ambient. 
 

La proposta es concreta en la creació d'una escola 
taller situada a la Trapa per a la formació en tècniques i oficis 
tradicinals com ha comentat abans. El GOB es compromet a cedir la 
gestió dels edificis com a refugi durant 23 anys i el Consell es 
compromet a assumir el manteniment de l'edifici i els camins de 
la ruta de pedra en sec i altres elements arquitectònics situats 
a la Trapa. El seguiment del conveni es farà des d'una comissió 
integrada per tres representants del GOB i tres del Consell. La 
gestió serà coherent amb la gestió del conjunt de refugis del 
Consell.  S'hi faran les funcions de refugi de campanya, zona 
d'acampada controlada, hi haurà un centre de formació i un camp 
d'investigació per dur a terme projectes de recerca. 
 

El Sr. Rovira (PP) anuncia el vot en contra del seu 
grup. L'oposició es basa en la manca de quantificació. L'única 
cosa que hi queda clara és que el beneficiat és el GOB i els seus 
afiliats, que tindran la finca en condicions a canvi que el 
Consell la pugui gestionar uns anys. Considera que el conveni no 
és seriós i, a més, retreu que no s'hagi fet extensiu a altres 
entitats ni a aquelles persones que tenen finques situades a la 
serra de Tramuntana i que puguin formar part d'aquest famós camí 
de pedra en sec del Consell.  
 

La Sra. Bover (PSM) fa notar que els beneficiaris no 
són només els membres del GOB, sinó tothom que tengui interès pot 
esser beneficiari d'aquest conveni a través d'una escola taller 
que costarà molt poc al Consell, ja que la primera fase, la 
finança el Fons Social Europeu, igual que les altres escoles 
taller que gestiona Fodesma. El refugi integrat dins la xarxa del 
Consell pot significar un impuls per al turisme cultural i sembla 
que els qui diuen que el volen fomentar hi haurien de tenir algun 
interès. Informa que les escoles taller no poden esser objecte de 
conveni amb particulars i, per tant, els propietaris a què ha 
al⋅ludit el Sr. Rovira no en podrien esser beneficiaris. 
 

El Sr. Rovira (PP) opina que l'escola taller no 
necessàriament havia d'haver beneficiat el GOB, sinó que el 
conveni s'hauria pogut fer amb un ajuntament. S'oposa a 
beneficiar un grup concret i demana que el Consell no actuï així, 
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sinó que ho faci a través d'una política integral a què es pugui 
acollir qualsevol grup que hi pugui tenir interès. No consideren 
adequat un conveni que beneficia un grup d'ideologia concreta i, 
per tant, no hi donen suport. 
 

La Sra. Bover (PSM) recorda que moltes persones i 
moltes associacions han donat suport a la Trapa, així que no 
només es beneficia el GOB. Per altra banda informa que hi ha 
converses amb els ajuntaments de Pollença i Sóller per a 
possibles  refugis que se situarien en aquells municipis. 
 

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

PUNT 26.- APROVACIÓ DEL PROGRAMA D'ACTUACIÓ LEADER II-
GRUP SERRA DE TRAMUNTANA. 
 

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

"ANTECEDENTS: La iniciativa europea LEADER II (lligam 
entre activitats de desenvolupament i economia rural) 
s'implementarà al llarg dels anys 1996-1999 adoptant com 
principals línies d'actuació l'assessorament tècnic a iniciatives 
econòmiques en el medi rural, la conservació del medi natural, el 
suport a la petita i mitjana empresa i la revalorització dels 
productes locals, tot incorporant un caràcter innovador, la 
transferència tecnològica i l'efecte demostratiu dels projectes. 
 

El Ple d'aquesta institució, en data 7 d'octubre de 
1996, aprovà l'adhesió del Consell insular Insular al Programa 
LEADER II-Serra de Tramuntana. 
 

Per tot això i per tal que el Consell Insular de 
Mallorca participi de manera decisiva en el desenvolupament dels 
programes LEADER II, la Comissió de Cooperació Municipal, Foment 
i Ocupació, eleva al Consell Insular de Mallorca la següent 
proposta d' 
 
 ACORD 

1.- Aprovar el programa d'actuació adjunt del LEADER 
II-Grup Serra de Tramuntana. 
 

2.- Concedir al Programa LEADER II-Serra de Tramuntana, 
NIF.G-07557150, la quantitat de 10.000.000.PTA, dels quals 
3.000.000.-PTA. corresponen a Adquisició de Capacitats i la resta 
al desenvolupament del Programa per a l'any 1996, atesa 
l'existència de crèdit amb el núm 1996045656." 
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La Sra. Bover (PSM) es refereix als punts 26 i 27 de 
l'ordre del dia. Explica que l'única diferència és el camp 
d'actuació, la serra de Tramuntana i el Pla. Informa que els 
objectius d'aquests dos programes corresponen als objectius 
generals del programa europeu. La tipologia de les activitats 
s'orienta a donar suport al desenvolupament rural, la formació 
ocupacional en col⋅laboració amb l'INEM, Codefoc i Fodesma, el 
turisme rural, el suport a les petites i mitjanes empreses i 
fomentar projectes de milora del medi ambient i l'entorn. 
 

Els beneficiaris poden esser empreses privades i 
ajuntaments que poden acollir-se a activitats productives i no 
productives, les productives corresponen a empreses i les no 
productives a les corporacions locals. 
 

Se sotmet la proposta a votació i s'aprova per 
unanimitat. 
 
  

PUNT 27.- APROVACIÓ DEL PROGRAMA D'ACTUACIÓ LEADER II-
GRUP PLA DE MALLORCA. 
 

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

"ANTECEDENTS: La iniciativa europea LEADER II (lligam 
entre activitats de desenvolupament i economia rural) 
s'implementarà al llarg dels anys 1996-1999 adoptant com 
principals línies d'actuació l'assessorament tècnic a iniciatives 
econòmiques en el medi rural, la conservació del medi natural, el 
suport a la petita i mitjana empresa i la revalorització dels 
productes locals, tot incorporant un caràcter innovador, la 
transferència tecnològica i l'efecte demostratiu dels projectes. 
 

El Ple d'aquesta institució, en data 7 d'octubre de 
1996, aprovà l'adhesió del Consell insular Insular al Programa 
LEADER II-Pla de Mallorca. 
 

Per tot això, i per tal que el Consell Insular de 
Mallorca participi de manera decisiva en el desenvolupament dels 
programes LEADER II, la Comissió de Cooperació Municipal, Foment 
i Ocupació, sotmet a aprovació la següent proposta d' 
 
 ACORD 

1.- Aprovar el programa d'actuació adjunt del LEADER 
II-Grup Pla de Mallorca. 
 

2.- Concedir al Programa LEADER II-Pla de Mallorca, 
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NIF.G-07793235, la quantitat de 10.000.000.PTA, dels quals 
3.000.000.-PTA. corresponen a Adquisició de Capacitats i la resta 
al desenvolupament del Programa per a l'any 1996, atesa 
l'existència de crèdit amb el núm 1996045662." 
 
 

S'aprova la proposta per unanimitat. 
 
 
 

PUNT 28.- APROVACIÓ DEL CONVENI MARC DE COL.LABORACIÓ 
ENTRE EL CONSELL INSULAR DE MALLORCA I L'ASSOCIACIÓ D'AMICS DELS 
MOLINS DE MALLORCA. 
 

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

"ANTECEDENTS: "Vist el conveni de col.laboració annex 
entre el Consell Insular de Mallorca i l'Associació d'Amics dels 
Molins de Mallorca,  per a col.laborar en la recuperació, 
promoció i difusió dels antics molins de Mallorca, es sotmet a 
votació la següent proposta d' 
 

ACORD 
 

1.- Aprovar la proposta de Conveni adjunta entre el 
Consell Insular de Mallorca i l'Associació d'Amics dels Molins de 
Mallorca. 
 

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

3.- Aprovar l'aportació econòmica de 500.000.-PTA. a  
l'Associació d'Amics dels Molins de Mallorca, NIF núm. G-
07079692, amb domicili social al carrer Sant Roc 4 de Palma, 
segons s'estableix a l'Annex per a l'any 1996, i atesa 
l'existència de crèdit amb el núm. 19960." 
 
 

Intervé la Sra. Bover (PSM). Informa que el Consell des 
de les àrees de Cultura i Foment, ja té establertes unes línies 
d'ajuda a la recuperació dels molins. El conveni de la proposta, 
per tant, pretén establir una línia més coherent i dur a terme 
unes actuacions concretes amb els amics dels molins que 
consistirien en la col⋅laboració de manera estable en la 
conservació i la recuperació dels molins de Mallorca i 
l'Associació es compromet a elaborar uns informes per als 
propietaris que sol⋅licitin subvencions per a la restauració i la 
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recuperació . La Comissió de Cultura i la delegació de Foment del 
Consell faran el seguiment general del conveni que, si no es 
denuncia, es renovarà automàticament cada any. 
 

S'aprova la proposta per unanimitat. 
 
 

PUNT 29.- APROVACIÓ DE L'ESTUDI DE REVISIÓ I LLISTA DE 
PREUS PER A 1997, DE LES INSPECCIONS TÈCNIQUES DE VEHICLES DE LA 
COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARS. 
 

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

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

En conseqüència, la Direcció General d'Indústria de la 
Conselleria d'Agricultura, Comerç i Indústria del Govern Balear, 
en data 9 de desembre de 1996, ha remès l'Estudi de revisió i 
llista de preus per a 1997, de les inspeccions tècniques de 
vehicles de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, informat 
favorablement pel Cap del Servei d'ITV del Consell Insular de 
Mallorca; per l'emissió de l'esmentat informe, atès el qual, en 
compliment de la norma abans indicada, la Comissió de Cooperació 
Municipal, Foment i Ocupació en sessió celebrada dia 16 de 
desembre de 1996 eleva al Ple del Consell Insular de Mallorca, la 
següent proposta d' 
 

A C O R D   
 

Informar favorablement l'Estudi de revisió i llista de 
preus per a 1997, de les inspeccions tècniques de vehicles de la 
Comunitat Autònoma de les Illes Balears. 
 

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

Intervé la Sra. Bover (PSM). Recorda que el Govern es 
reserva les competències en matèria de preus pel que fa a la 
inspecció. L'aprovació correspon a la proposta que fa la 
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Conselleria de Comerç per a la revisió dels preus per a l'any que 
ve. 
 

El Sr. Rovira (PP) indica que el seu grup s'abstindrà 
en la votació. La posició es basa en l'opinió que hi ha una 
sentència pendent de compliment i que s'hauria d'executar. Totes 
les qüestions referides a ITV que es duguin al Ple haurien 
d'estar subjectes a aquesta sentència. 
 

La Sra. Bover (PSM) comparteix l'opinió sobre la 
necessitat del compliment de la sentència. Informa que el 
compliment es va gestionant per part de l'equip de govern, mentre 
que el PP va tenir la sentència dins el calaix durant mig any 
sense fer res. 
 

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

PUNT 30.- PROPOSTA D'APROVACIÓ DE DETERMINADES 
MODIFICACIONS AL REGLAMENT DE COOPERACIÓ TÈCNICA. 
 

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

"Atès que s'han detectat determinades deficiències a 
l'articulat del Reglament de Cooperació Tècnica als municipis 
publicat al Bocaib núm. 105, de 22 d'agost de 1996 es considera 
oportú introduir-hi una sèrie de modificacions que permetin 
principalment: 
 
- La direcció tècnica de les obres amb mitjans propis del Consell 
als Ajuntaments de 5.000 a 20.000 hab.  
 
- Que les subvencions per a la redacció de projectes i la 
direcció tècnica de les obres siguin diferentes segons si les 
reaalitzen els propis tècnics municipals (que seran el resultat 
de l'aplicació del barem del POS de l'obra sobre el 3% del 
pressupost de contracte de la mateixa) o tècnics externs (que 
seran el resultat d'aplicar el barem del POS de l'obra sobre la 
factura d'honoraris). 
 
- Compensar les subvencions per a redacció de projectes i 
direcció tècnica d'obres amb l'aportació del POS. 
 
- Subvencionar per a la redacció de projectes i la direcció 
tècnica d'obres als Ajuntaments de més de 1.000 hab. que la 
relació cadastral per habitant superi el doble de la mitja 
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mallorquina. 
 

Per això, el President de la Comissió de Cooperació 
Municipal, Foment i Ocupació fa la següent proposta d' 
 
  A C O R D  
 

1r.- Aprovar inicialment les següents modificacions al 
Reglament de Cooperació Tècnica aprovat inicialment pel Ple del 
Consell Insular el dia 3 de juny de 1996 i publicat al Bocaib 
núm. 105, de dia 22 d'agost de 1996: 
 

Art. 2.2: afegir després de la 3a. línea: "... i els de 
població  igual o superior a 5.000 hab. i inferior a 20.000 hab. 
just per a la direcció tècnica de les obres." 
 

Art. 2.2: la lletra a) tendrà aquesta redacció: "un 
0,5% del pressupost de contracte si el municipi té una població 
de dret entre els 2.500 i els 5.000 habitants, tant per a la 
redacció del projecte com per a la direcció tècnica." 
 

Art. 2.2: afegir les lletres d) i e) amb la següent 
redacció: 
"d) un 0,5% del pressupost de contracte si el municipi té una 
població de dret entre els 5.000 i els 10.000 hab. per a la 
direcció tècnica de les obres". 
"e) un 1% del pressupost de contracte si el municipi té una 
població de dret entre els 10.000 i els 20.000 hab. per a la 
direcció tècnica de les obres."  
 

Art. 2.2: el paràgraf següent als apartats a) b) i c) 
de l'actual reglament que preveu que l'import total de 
l'aportació municipal en cap cas serà superior a l'1,5% del 
pressupost de les obres dirà: "aquests percentatges seran 
acumulatius, sense que en cap cas l'import total de l'aportació 
municipal sigui  superior al 2,5% del pressupost de contracte de 
les obres. 
 

Art. 2.3: aquest apartat es suprimeix i el nou apartat 
3r. tendrà la següent redacció: "aquestes aportacions que hagin 
d'efectuar els Ajuntaments es podran compensar amb les 
subvencions que el Consell els concedeixi en el Pla d'Obres i 
Serveis. 
      

Art. 2.4: suprimir aquest apartat. 
Art. 3.1.b.: suprimir aquest apartat. 

 
Art. 3.2: tendrà la següent redacció: "Si la redacció 

del projecte o la direcció de l'obra es fa amb els mitjans propis 
de la Corporació, la quantia de la subvenció resultarà d'aplicar 
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el percentatge d'aportació del Consell Insular de Mallorca a 
l'execució de l'obra o servei sobre el 3% del pressupost de 
contractació de les obres o serveis en el ben entès que la 
subvenció no podrà superar, en cap cas, el cost total de la 
redacció del projecte o de la direcció tècnica de les obres. 

En el supòsit que la redacció del projecte o la 
direcció de l'obra es contracti externament, la quantia de la 
subvenció resultarà d'aplicar el percentatge d'aportació del 
Consell Insular de Mallorca a l'execució de l'obra o serveis 
sobre el cost total previst a la factura corresponent, que no 
podrà superar, en cap cas, els honoraris màxims recomanats pel 
Col.legi Oficial respectiu." 
 
      Art. 4r.: substituir l'expressió: " de les bases presents" 
per "del present Reglament". 
    
      Disposició transitoria primera i segona: suprimir-les.      

2n.- Exposar l'esmentada modificació a informació 
pública durant un termini de 30 dies perquè es puguin presentar 
reclamacions i sugerències. En el supòsit que no es presentin, 
aquest acord inicial s'entendrà definitiu sense necessitat d'un 
nou pronunciament per part del Ple de la Corporació. 
 

3r.- Les previssions d'aquest Reglament  modificat 
seran d'aplicació a totes les peticions de cooperació tècnica per 
a obres incloses al POS de 1997. 
 

4t.-  Convocar a tots els Ajuntaments de població 
inferior a 5.000 hab. perquè presentin fins al dia 31 de gener de 
1997 sol.licituds de cooperació tècnica per a la redacció de 
projectes per part dels Tècnics propis del Consell." 
 
 

El Sr. Alorda (PSM) informa que, a la vista de 
l'experiència en l'aplicació d'aquest Reglament, s'hi han 
introduït algunes modificacions de caràcter tècnic i que compten 
amb el consens de tots els grups. 
 

S'aprova la proposta per unanimitat. 
 
 

 
PUNT 31.- ANUL.LACIO DE LES SUBVENCIONS PER A OBRES 

INCLOSES EN EL PLA COMPLEMENTARI D'OBRES I SERVEIS DE 1994 QUE NO 
HAN ESTAT ACABADES A 29 DE NOVEMBRE DE 1996. 
 

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

"Atès que mitjançant resolució de la Presidencia 
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d'aquest Consel Insular es va concedir un termini fins dia 29 de 
novembre de 1996 per finalitzar les obres incloses en el Pla 
complementari d'Obres i Serveis de 1994, i atés que  segons 
l'esmentada resolució les obres que no es puguin justificar en el 
termini assenyalat es procedirá per part d'aquest Consell Insular 
a l'anul.lació de les subvencions i es donara l'obra per 
acabada,el President de la Comissió de Cooperació Municipal, 
Foment i Ocupació fa la següent proposta d'  
 
                          A C O R D 
 
           1.- Anul.lar les subvencions del Consell Insular de 
Mallorca de la part de les obres incloses  al Pla complementari 
d'Obres i Serveis de 1994, que no han estat acabades o 
certificades en el termini assenyalat de dia 29 de novembre de 
1996. Les subvencions que s'anul.len són les següents:   
 
AJUNTAMENT NOM DE L'OBRA    PRESSUPOST CONTRACTA  TOTAL 
SUBVENCIO OBRA NO    ANUL.LACIO 

REALITZADA 
 
DEIA  Asfalt.carrers 1ª fase   11.990.000.-         
10.791.000.-     2.855.542.-  2.569.988.- 
 
 
 

2.- Aquest acord quedarà sense efecte si les obres 
esmentades s'acaben i es justifiquen davant el Consell Insular 
abans de l'aprovació definitiva del mateix per part del Ple del 
Consell." 
 
 

Intervé el Sr. Alorda (PSM). Informa que hi ha dos 
acords que tenen per objectiu resoldre plans d'anys anteriors, el 
de l'any 94 correspon a aquest punt del'ordre del dia i el punt 
següent correspon a l'any 95. La bona gestió aconsella fer una 
regularització i anar donant terminis perquè després de les 
pròrrogues que s'han donat no es podia esperar més. Informa que 
només s'ha retirat la subvenció a un ajuntament. 
 

S'aprova la proposta per unanimitat. 
 
 

PUNT 32.- TERMINI PER FINALITZAR LES OBRES INCLOSES EN 
EL PLA COMPLEMENTARI D'OBRES I SERVEIS DE 1995. 
 

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

"Atès que el pla complementari d'Obres i Serveis de 
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1995, va esser aprovat per el Ple del Consell Insular en data 3 
d'abril de 1995, i que les obres incloses a l'esmentat Pla havien 
d'estar finalitzades a 31 de desembre de 1996, el President de la 
Comissió de Cooperació, Foment i Ocupació fa la següent proposta 
d' 
 
                              A C O R D  
 

      1r.- Concedir un termini que finalitzarà el dia 16 de 
febrer de 1997, per acabar les obres incloses en el Pla 
complementari d'Obres i Serveis de 1995. 
 
       2n.- Els Ajuntaments que no hagin acabat les obres en 
el termini esmentat, per part del Consell es procedirà a anul.lar 
la part de la subvenció corresponent a l'obra no finalitzada. 
  

3r.- Si algun Ajuntament no pot finalitzar les obres en 
el termini indicat per causes de força major, ho han de comunicar 
al Consell Insular abans de què finalitzi l'esmentat termini. 
Igualment, els Ajuntaments que no tinguin intenció de dur a terme 
les obres en el termini indicat, han de presentar al Consell 
Insular el corresponent escrit de renúncia." 
 
 

El Sr. Alorda (PSM) informa que en aquest cas es tracta 
de les obres que subvenciona íntegrament el Consell, ja que les 
que subvenciona el Ministeri han d'haver acabat sense cap 
pròrroga possible el 31 de desembre del 96. Anuncia que per al 97 
hi haurà els mateixos terminis, però així com per al 95 hi va 
haver un pla complementari diferent del Pla d'Obres i Serveis, 
s'ha pensat que era oportú concedir un altre termini. S'ha fixat 
el 16 de febrer i confia que totes les obres puguin estar 
acabades, llevat d'una que no està adjudicada. 
 

S'aprova la proposta per unanimitat. 
 

 
PUNT 33.- APROVACIÓ D'UN CONVENI MARC ENTRE EL GOVERN 

DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA, EL CONSELL INSULAR DE MALLORCA I EL 
CONSORCI D'INFORMÀTICA LOCAL DE MALLORCA PER AL DESENVOLUPAMENT 
D'UN PROCÈS D'IMPLANTACIÓ DE NOVES TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I 
LA COMUNICACIÓ A L'ADMINISTRACIÓ LOCAL DE MALLORCA, I UN CONVENI 
DE COL.LABORACIÓ ENTRE LA CONSELLERIA DE PRESIDÈNCIA, EL CONSELL 
INSULAR I EL CONSORCI D'INFORMÀTICA LOCAL. 
 

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

" Atesa la necessitat de col.laborar amb el Govern de 
la CAIB i el Consorci d'Informàtica Local per a posar a l'abast 
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de les Corporacions Locals un conjunt d'innovacions tecnològiques 
de comunicació i informàtica, el President de la Comissió de 
Cooperació Municipal, Foment i Ocupació fa la següent proposta d' 
 
  A C O R D 
 

1r.- Aprovar el conveni marc que s'adjunta entre el 
Govern de la Comunitat Autònoma, el Consell Insular de Mallorca i 
el Consorci d'Informàtica Local de Mallorca per al 
desenvolupament d'un procés d'implantació de noves tecnologies de 
la informació i la comunicació a l'Administració Local de 
Mallorca. 
 

2n.- Aprovar el conveni de col.laboració que s'adjunta 
entre la Conselleria de Presidència, el Consell Insular de 
Mallorca i el Consorci d'Informàtica Local de Mallorca, per a la 
creació d'una xarxa de comunicacions en l'Administració Local de 
l'illa de Mallorca, seguint la voluntat manifestada en el Conveni 
Marc descrit al paràgraf anterior.  
 

3r.- Autoritzar a la Presidenta del Consell Insular de 
Mallorca per a la firma dels convenis esmentats." 
 

Intervé el Sr. Alorda (PSM). Explica que es tracta de 
dur a terme una sèrie d'accions conjuntes amb el Govern Balear en 
matèria de telemàtica i d'informatització municipal. El Conveni 
marc preveu que el Consorci d'Informàtica Local, del qual forma 
part del Consell i també la majoria dels ajuntaments de l'illa, 
actuarà con a ens instrumental amb l'objectiu de coordinar tota 
una sèrie d'actuacions que el Govern posarà en marxa. Informa que 
a Menorca i a Eivissa també es faran convenis amb els respectius 
consells per dur a terme accions similars. Destaca l'aspecte més 
important que fa referència a la telemàtica. Hi ha el precedent 
de la previsió feta pel Consell d'instal⋅lar una sèrie de modems 
als ajuntaments per poder entrar en el món d'internet i accedir 
al correu electrònic. Això va coincidir en el temps amb una 
proposta de l'aleshores conseller Jaume Matas per connectar 
telemàticament tots els ajuntaments i com que la proposta del 
Govern era econòmicament més interessant, es va considerar que 
era important conciliar els esforços i es varen iniciar les 
negociacions que ara culminen.   
 

El Govern es compromet a regalar un PC amb el 
programari de telemàtica i la connexió amb internet a cada 
ajuntament, amb una connexió directa al BOCAIB, i el Consell 
Insular s'encarregaria, a través del Consorci d'Informàtica, de 
de la implementació, de la connexió, de fer una pàgina web per a 
tots el ajuntaments, i també faria la formació per als 
ajuntaments. Destaca la importància del teletreball, especialment 
en la qüestió de la comptabilitat. 
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Pensa que és tracta d'un exemple important de 

col⋅laboració, que ara només queda encetada i que previsiblement 
continuarà amb el 112. 

 
El Sr. Rovira (PP) considera positiu que el Consell 

s'hagi posat d'acord amb el Govern Balear per beneficiar els 
municipis. En relació al conveni per a la xarxa de comunicacions 
informa que el Govern demana que se solucionin alguns problemes 
de forma, però que en el fons hi estan totalment d'acord i 
anuncia el vot a favor. 
 

El Sr. Alorda (PSM) informa que aquests detalls 
s'acabaran de polir i que si hi ha cap canvi que no sigui 
simplement de forma es tornarà dur la proposta al Ple. Considera 
que cal congratular-se per avançar en aquest camp i, a més, fer-
ho conjuntament. 
 

Considera que no només és important prendre 
iniciatives, sinó treure'n tot el profit possible evitant que 
aquests equips puguin quedar emmagatzemats. 
 

S'aprova la proposta per unanimitat.   
 
 
 

MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ DEL TERRITORI. 
 

PUNT 34.- CORRECCIO ERROR MATERIAL ILLETA C/ GRAL. 
RIERA i CAMI CA L'ARDIACA. PALMA. 
 
 

La presidenta retira aquest punt de l'ordre del dia a 
sol⋅licitud del Sr. Quetglas. 
 
 
 

PUNT 35.- CORRECCIO ERROR MATERIAL PG C/ MARTIN BONEO. 
PALMA. 
 

Es dóna compte de la següent proposta de la Comissió 
Insular d'Urbanisme de Mallorca: 
 

"Atesa la documentació tramesa per l'Ajuntament de 
Palma tot sol.licitant la correcció d'un error material 
consistent que a l'apartat 6 de "Observacions" de la fitxa 9.18/0 
prescriu la necessitat de redactar un Estudi de Detall per a 
modificar la forma de la parcel.la, proposant-se suprimir aquesta 
referència per resultar inadequada aquesta figura per a realitzar 
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aquest tipus de modificacions; així mateix es proposa mantenir el 
contingut de la fitxa exceptuant allò referit a la redacció d'un 
Estudi de Detall assenyalat en l'apartat 6, ja que el Pla ja 
defineix clarament les dues zones d'equipament.= 
La Comissió, escoltada la proposta de la Ponència i per 
unanimitat, en el tràmit de l'Article 1.2 del seu Reglament 
Organitzatiu, va acordar proposar al Ple que adopti el següent 
  
 ACORD: 
 

Requerir a l'Excm. Ajuntament de Palma perquè aporti 
una major justificació respecte de la naturalesa d'error material 
de la correcció que com a error material es presenta en relació a 
la fitxa d'equipament en el Carrer Martín Boneo, Son Dameto, 
d'aquesta ciutat". 
 

S'aprova la proposta per unanimitat. 
 

 
PUNT 36.- REVISIÓ D'OFICI INTERPOSADA PER JAUME MUNAR 

FULLANA CONTRA L'ACORD DEL PLE DEL CONSELL DE 29.07.1996. 
 

Es dóna compte de la següent proposta de la comissió 
d'Activitats Classificades de Mallorca: 
 

"ANTECEDENTS: 
 

Vist l'acord del Ple de 29.07.1996 pel qual es 
desestima el recurs ordinari interposat pel mateix Sr. Munar 
Fullana contra la resolució del honorable Sr. Conseller 
d'Activitats Classificades de no subrogació en l'expedient 146-
D/94 de l'Ajuntament de Palma. 

Vists la sol.licitud de revisió d'ofici interposada pel 
mateix contra l'acord del Ple esmentat i l'informe jurídic 
10.10.1996, segons el qual no es donen els requisits legals 
prevists als arts. 102 i 103 de la Llei 30/92, de 26 de novembre, 
de règim jurídic de les AAPP i procediment adminstratiu comú, ni 
tampoc els dels arts. 108 i 118 de la mateixa llei". 
 

Atès tot l'anterior, la Comissió Insular d'Activitats 
Classificades de Mallorca de 24.10.1996, eleva al Ple la següent 
proposta d' 
 

ACORD 
 
de desestimació de la sol.licitud de revisió d'ofici". 
 
 

S'aprova la proposta per unanimitat. 
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PUNT 37.- PROPOSTA SOBRE ABOCADORS FEMS IL.LEGALS. 

 
Es dóna compte de la següent proposta de la Comissió 

Insular d'Urbanisme de Mallorca: 
 

"A la vista de l'informe-proposta del Cap del Servei de 
Disciplina Urbanística i Habitabilitat, de 14 de novembre de 
1996, aquesta Comissió, per unanimitat, i havent formulat 
proposta la Ponència Tècnica, va acordar, fent ús d'allò que 
disposa l'article 1.2 del seu Reglament Organitzatiu, elevar al 
Ple la següent proposta d' 
 
                          A C O R D: 
 

 
1r.- Ordenar a les persones i entitats responsables que 

a continuació es relacionen, la clausura i tancament immediat 
dels abocadors de fems il⋅legals que recull aquest acord, com 
també impedir definitivament els usos a què haguesin donat lloc, 
havent de restituir els terrenys danyats per l'esmentada 
infracció al seu primitiu estat, mitjançant l'adopció de les 
mesures que escaiguin en cada cas, tot advertint-los que en cas 
d'imcompliment aquest Consell Insular de Mallorca l'executarà al 
seu càrrec subsidià-riament. 
 

2n.- Ordenar a les persones i entitats responsables, 
amb vista a mantenir en les degudes condicions sanitàries i de 
salubritat els esmentats terrenys, l'adopció de les següents 
mesures cautelars: 
 

A.- Regularitzar el terreny el millor posible, amb 
l'objectiu d'aconseguir pendents suaus. 
 

B.- Finalitzar la regularització amb residus de 
demolició o materials sobrants d'obres dels voltants, si és 
necessari. 
 

C.- Procedir a iniciar, amb urgència, una campanya de 
desratització, per tal de limitar l'escampada de rosegadors vers 
als voltants. 
 

D.- Cobrir la superfície de l'abocador amb una capa 
d'argila de 100 cm. de gruix, aproximadament, que evitarà que les 
aigües de pluja puguin penetrar dins la massa de fems i produir 
lixiviats. 
 

E.- Construir una recollida de les aigües superficials. 
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3r.- Concedir a les persones i entitats responsables un 
termini de DOS (2) MESOS a fi que presentin davant aquest Consell 
Insular un PROJECTE firmat per un tècnic competent, de restitució 
de la superfície degradada, el qual haurà d'esser aprovat 
prèviament a l'adopció de les mesures proposades. Aquest Projecte 
haurà de contenir com a mínim els següents aspectes: 
 

- Estudi geològic. 
- Col⋅locació d'una capa drenant per damunt de 

l'argila. 
- Col⋅locació d'una capa de terra vegetal damunt 

l'anterior    que servesqui de suport de vegetació. 
- Estabilització de la superfície mitjançant la 

plantació      d'espècies autòctones. 
- Evacuació dels gasos d'abocador. 
- Ornamentació addicional i opcional. 
- Pla d'execució. 

 
4t.- Sol⋅licitar als Ajuntaments respectius el fidel i 

exacte compliment del present acord a través de les seves 
policies locals, com també sol⋅licitar, sobre la base del que 
estableix l'art. 61.5 de la Llei 10/1990, de 23 d'octubre, de 
disciplina urbanística, la col⋅laboració del Servei de Protecció 
de la Naturalesa de la Guàrdia Civil. 
 

5è.- Advertir a les persones i entitats responsables 
que l'incompliment de la present ordre de clausura donarà lloc 
que es passi el tant de culpa al Jutjat d'Instrucció, per a la 
determinació de les responsabilitats penals a què s'hagués donat 
lloc. 
 

6è.- Sol⋅licitar als corresponents registres de la 
propietat la inscripció d'aquest acord per tal d'aconseguir una 
publicitat registral del mateix. 
 

7è.- Delegar en els Consellers Delegats d'Ordenació del 
Territori i Medi Ambient i/o d'Urbanisme l'adopció de totes les 
Resolucions i actuacions que es poguessin derivar de l'execució 
del present acord en relació als abocadors afectats i que són els 
següents: 
MUNICIPI  SITUACIÓ    P.RESPONSABLE 
 
Alaró  Pol. 4, Parc.326  Ajunt. Alaró 
 
Binissalem Can Cabrit  Matias Arrom Bibiloni 
 
Campos  Pol.14, Parc.31  Tirme,(A.Fdez Homar) 
 
Capdepera  Fca. Son Barbassa  Ajunt. Capdepera 
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Fornalutx  Pol.únic.Parc.69  Ajunt. Fornalutx 
 
 
Marratxí  fca. Es Caulls  Eagerpass Ltd. (I. Alonso 
    Pérez). 
 
 
Muro  Pol.9, Parc.17  Limpiezas Alarcón. (B. 
   Alomar Vives). 
 
Porreres  Pol.3, Parc. 28  Luis Feliu Bauzá. Ajunt. 
    Porreres. 
 
Palma  Camí Can Duran  Limpiezas Barceló,   
  (Monserrat Barceló Reus). 
 
Palma  V.A. "5-3.   Excavaciones Pascual,  
 Camí las Maravillas. (G.Pascual Santandreu) 

Palma   P.K. 9,700 Ctra.Vella M.Dolores Fuster Rossiñol 
de Sineu.       

  
 
Palma  Pol.58, Parc.43  Lorenzo Sastre Cardell 
 
Palma  Pol.45, Parc.129  Antonia Rigo Martorell 
 
Sineu  Pol.12, Parc.50  José Servera Sabater 
 
Sineu  Pol.8, Parc. 142  José Servera Sabater 
 
Son Servera Ca s'Hereu  Hnos. Pallicer Pons, S.A.
    Ajunt. S.Servera-Ventura 

Rubí." 
 

Intervé el Sr. Quetglas (PSOE). Considera que es tracta 
d'una decisió molt important, ja que es tracta del tancament 
definitiu de setze abocadors il⋅legals de l'illa de Mallorca. La 
proposta n'ordena el tancament immediat, amb l'advertiment que si 
no es tanca el Consell mateix l'executarà subsidiàriament. 
Informa també que s'ordenen unes mesures de caràcter 
complementari i que fan referència a la necessitat de dur a terme 
tota una sèrie d'accions per tal de recuperar els terrenys. També 
se sol⋅licita als ajuntaments la col⋅laboració per al compliment 
d'aquest acord i s'adverteix que l'incompliment donaria lloc al 
trasllat al jutjat per a la determinació de les responsabilitats. 
Finalment s'hi inclou la necessitat de la inscripció de l'ordre 
de tancament en els registres de la propietat. 
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Informa que en compliment de la sentència que obliga a 

aquest tancament s'han iniciat 42 expedients, el 16 primers són 
els que arriben avui, 10 conclouran aviat i els altres continuen 
tramitant-se. 
 

Informa que la demora en la conclusió respon a un 
criteri de prudència, ja que molts d'aquest abocadors constituïen 
la destinació final dels residus urbans de municipis importants 
de Mallorca, a més de l'evidència que el tancament havia d'anar 
paral⋅lel a la resposta, a través del Pla de residus, per a la 
solució definitiva del problema. En aquest sentit fa avinent la 
necessitat de la revisió del Pla de Residus que implicarà aquesta 
solució definitiva. 
 

Informa que hi ha prevista la subvenció per a la 
clausura d'aquells abocadors que tenen caràcter municipal i 
emmarca la decisió en el compromís de la majoria del Consell de 
resoldre un problema mediambiental, ja que els abocadors són la 
pitjor solució per als residus, i de fer-ho en el termini més 
curt possible. 
 

El Sr. Rovira (PP) indica que el seu grup dóna suport a 
la proposta. Demana poder disposar de totes les dades referents a 
aquests abocadors il⋅legals i anuncia el suport del seu grup en 
relació al tancament dels abocadors il⋅legals. 
 

S'aprova la proposta per unanimitat. 
 
 
 
 

HISENDA I ESPECIAL DE COMPTES. 
 

 
 
 

PUNT 38.- 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 
d'Hisenda i Especial de Comptes: 
 

"El C.I.M., en sessió celebrada dia 12 d'abril de 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 
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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 urbans de l'illa 
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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." 
 
 

Intervé el Sr. Antich (PSOE). Informa que de  
l'exposició pública se'n derivaren reclamacions diverses algunes 
de les quals, una vegada que han estat objecte d'informe, s'han 
declarat inadmissibles per extemporànies, d'altres s'han declarat 
inadmissibles i unes altres ha estat estimades en part. 
D'aquestes darreres se n'han derivat una sèrie d'efectes com ara 
una major regulació de l'art 8è de l'ordenança fiscal que fa 
referència al cobrament de la taxa. Hi ha hagut també una reforma 
de l'art 4 en relació a l'aplicació de l'IVA quan sigui legalment 
procedent i també tota una sèrie d'actuacions en relació al 
càlcul de la tarifa que es varen tractar en el Ple del 29 de 
juliol passat referides a l'eliminació de la línia antiga, 
l'empaquetament, i la consideració d'un poder calorífic mitjà de 
1235 en comptes de 1800.  
 

Per altra banda informa que hi ha tota una sèrie de 
qüestions rebutjades en els informes de la casa, entre les quals 
figuren la manca d'un estudi econòmic i financer, qüestions 
competencials i de legalitat de la taxa. 
 

Una vegada arribats a aquest punt s'ha elaborat la 
proposta que consisteix en l'aprovació definitiva de l'ordenança. 
 

Intervé el Sr. Grosske (EU). Considera que la 
intervenció de fons en relació a aquest tema ja s'ha donat avui 
quan s'ha debatut la moció presentada per diversos grups. Pel que 
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fa l'ordenança, recorda que se'n varen debatre també les 
al⋅legacions abans de retirar-se de l'ordre del dia. Per tant es 
remet als debats anteriors i reafirma que davant la llum verda 
que amb aquest acord i la moció anterior es dóna al sistema 
d'incineració, EU no només mantindrà la posició mantinguda fins 
ara i hi votarà en contra, sinó que farà esforços per modificar 
el Pla Director i impulsar el reciclatge i la recollida selectiva 
i intentar que la incineradora es tanqui tan aviat com sigui 
possible. 
 

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

PUNT 39.- CONTRACTACIÓ PRÉSTEC PRESSUPOST 1996 
 

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

"ANTECEDENTS: Vista la proposta de la Comissió Tècnica, 
i considerant-la addient als interessos del CIM, la Comissió 
d'Hisenda i Especial de Comptes eleva al Ple del Consell la 
següent: 
 
 P R O P O S T A 
 

"1r.- Aprovar la contractació d'un préstec, a interés 
variable (MIBOR + 0'10%), per import de 900.000.000 pta.(NOU-
CENTS MILIONS DE PESSETES), amb el Banc SA NOSTRA (NIF G07013154, 
C/ Ramon Llull nº 2, 07001 PALMA) així com el projecte de 
contracte que s'adjunta com annex 1, destinat a finançar els 
Plans del Consell Insular de Mallorca per a 1996, les 
característiques del qual són les següents: 
 

- Import: 900.000.000 pta. 
- Termini de reemborsament: 12 anys (inclosos 2 de     

           manca) 
- Tipus d'interés: variable (MIBOR trimestral + 0'10%) 
- Finalitat: Finançar els Plans del Consell Insular de 

             Mallorca per a 1996 i el Pla de Carreteres del CIM. 
- Comissió d'obertura: 0,00% 

 
2n.- Facultar l'Honorable Sra. Presidenta perquè en nom 

i representació del Consell Insular de Mallorca, pugui firmar 
tots els documents que siguin necessaris per dur a bon terme 
aquest acord." 
 

Intervé el Sr. Pascual (UM). Informa que el préstec 
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s'ha aconseguit en bones condicions amb un interès del 0'10 
damunt MIBOR, sense cap altre tipus de comissió ni despesa. 
 

Intervé la Sra. Salom (PP). Considera que aquestes 
condicions són bones, però recorda que en altres sessions el seu 
grup ja va manifestar que l'endeutament del Consell podia esser 
inferior si es destinava part del superàvit a disminuir la 
previsió d'endeutament. Per aquest motiu el PP s'abstindrà.  
 

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

PUNT 40.- PROPOSTA D'APROVACIÓ DE L'EXPEDIENT NÚM. 18 
DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS PER AL PRESSUPOST DE 1996. 
 

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

"Aquesta Presidència, per decret de data d'avui, 
atenent les necessitats que s'especifiquen a la memòria 
corresponent i de les quals n'hi ha constància en els antecedents 
de l'expedient, ordena la incoació d'un expedient de modificació 
de crèdits per al pressupost de 1996, a l'objecte de poder 
atendre algunes despeses que no es poden ajornar per a l'exercici 
següent, les partides a les quals s'havien d'imputar no tenien la 
consignació pressupostària suficient en el pressupost d'enguany. 
 

Atès que la Intervenció d'aquest Consell Insular ha 
emès el dictamen preceptiu, amb data 13 de desembre de 1996, i 
d'acord amb allò que es preveu a la legislació vigent de Règim 
Local i a les bases respectives de les d'execució del pressupost 
de la Corporació per a l'exercici corrent, he resolt de proposar 
al Ple de la Corporació la següent 
 
 PROPOSTA D'ACORD: 
 

1er.- Aprovar l'expedient núm. 18 de modificació de 
crèdits al Pressupost de 1996, d'acord amb el següent detall: 
 
EXPEDIENT NÚM.18 DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS EN EL PRESSUPOST 1996 
 
* CRÈDITS EXTRAORDINARIS (EXP.CE3/96): 
 
A) RELACIÓ D'AUGMENTS DE CRÈDITS PER CRÈDITS EXTRAORDINARIS: 
----------------------------------------------------------------- 
      Codi            Concepte                       Import 
----------------------------------------------------------------- 
30.45240.22604 Publicacions Comissió Esports       5.000.000 
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70.75110.62200 Obres nova inversió Foment i Ocup.    250.000 
 
 

TOTAL AUGMENTS P/CRÈDITS EXTRAORDINARIS ..... 5.250.000 
 
 
B) FONS FINANÇACIÓ DELS CRÈDITS EXTRAORDINARIS:  
 
- ROMANENT DE TRESORERIA: 
----------------------------------------------------------------- 
      Codi            Concepte                       Import 
----------------------------------------------------------------- 
99.87000         Romanent Tresoreria p/finançar 
                 Crèdits Extraordinaris            5.250.000 
 
   TOTAL FONS P/FINANÇAR CRÈDITS EXTRAORDINARIS... 5.250.000 
 
 
 
* SUPLEMENTS DE CRÈDIT (EXP.SUP4/96): 
 
A) RELACIÓ D'AUGMENTS DE CRÈDITS PER SUPLEMENT: 
----------------------------------------------------------------- 
      Codi            Concepte                           Import 
----------------------------------------------------------------- 
00.11100.22601  Atenc.protocolàries Presidència        5.000.000 
00.11100.48810  Fons ajudes socials i associacion.     2.000.000 
 
00.46100.22602  Publicitat Mitjans Comunicació         5.000.000 
 
10.12120.22602  Publicitat Sveis.Grals.i RR.HH.        3.476.000 
 
10.22300.20200  Lloguer Immobles SERPREISAL               10.000 
10.22300.21400  Conservació vehicles SERPREISAL        1.059.000 
 
10.43230.22200  Telèfon EDIFICI JOVENTUT               1.579.000 
 
20.45130.48900  Altres Transf.: Comissió Cultura      10.000.000 
 
20.45600.48900  Altres Transf.: Fund.Pública Música    8.532.000 
 
20.45810.22100  Energia elèctrica Museu Krekòvic         385.000 
20.45810.22101  Aigua Museu Krekòvic                     160.000 
 
30.45210.22606  Reunions i conferències Med.Esportiva  3.331.000 
 
30.45230.22401  Assegurances Hipòdrom Son Pardo        1.971.000 
30.45230.62600  Equips informàtics Hipòdrom S.Pardo    3.340.000 
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30.45240.22602  Publicitat Comissió Esports            4.232.000 
 
30.45260.48910  Canon UNIVERSIADA 1999                29.627.000 
 
40.31300.22100  Energia elèctrica Llar Ancians         1.235.000 
 
40.31310.23101  Locomoció personal Llars Menor           200.000 
 
70.51800.76200  Transf.a Ajuntaments p/P.O.S.            171.000 
 
70.75110.22200  Telèfon Foment i Ocupació                715.000 
 
           TOTAL AUGMENTS CRÈDITS P/SUPLEMENT........ 82.023.000 
 
 
B) FONS FINANÇACIÓ DELS SUPLEMENTS DE CRÈDITS: 
 
- ROMANENT DE TRESORERIA: 
 
----------------------------------------------------------------- 
      Codi            Concepte                       Import 
----------------------------------------------------------------- 
99.87001         Romanent Tresoreria p/finançar 
                 Suplements de Crèdits                82.023.000 
 
               TOTAL FONS P/FINANÇAR SUPLEMENTS...... 82.023.000" 
 
 

Intervé el Sr. Grosske (EU). Fa notar que hi ha un 
error material a la diligència de l'acord en el sentit que EU es 
va abstenir a la Comissió i la Sra. Vidal probablement va votar 
en contra igual que els consellers del PP i, per tant, la seva 
abstenció és en realitat la d'EU. 
 

Considera insòlita la figura de la modificació de 
crèdit feta dia 23 de desembre, ja que teòricament s'habiliten 
crèdits per a despeses del 96. Per tant, és evident que no hi ha 
temps ni tan sols de fer l'aprovació definitiva a més que sembla 
difícil que després es puguin realitzar les despeses. Per això EU 
votarà favorablement aquelles modificacions que afectin 
obligacions ja contretes anteriorment com ara lloguers, telèfons, 
electricitat, aigua o qüestions derivades de convenis, però 
mantindran l'abstenció per a aquelles coses que se suposi que 
s'han d'aprovar i executar durant el 96, perquè realment no serà 
així, ja que, o bé es faran durant el 97, o bé signifiquen que es 
dóna cobertura a una mala gestió. 
 

El Sr. Pascual (UM) indica que efectivament en Comissió 
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hi va haver quatre vots a favor, quatre en contra i una abstenció 
que era d'Esquerra Unida. Recorda que les partides més importants 
 són les d'obligat compliment i les que el Sr. Grosske considera 
inadequades són intrascendents en relaicó al conjunt. 
 

El Sr. Grosske (EU) recorda que acaba de fer una 
proposta de votació separada de determinats crèdits.  
 

La presidenta considera que no es pot fer votació 
separada perquè es tracta d'un expedient conjunt. 
 

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

PUNT 41.- PROPOSTA D'APROVACIÓ DE L'EXPEDIENT NÚM. 19 
DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS PER AL PRESSUPOST DE 1996. 
 

Es dóna compte de la següent proposta: 
 

"Aquesta Presidència, per decret de data d'avui, 
atenent les necessitats que s'especifiquen a la memòria 
corresponent i de les quals n'hi ha constància en els antecedents 
de l'expedient, ordena la incoació d'un expedient de modificació 
de crèdits per al pressupost de 1996, a l'objecte de poder 
atendre algunes despeses que no es poden ajornar per a l'exercici 
següent, les partides a les quals s'havien d'imputar no tenien la 
consignació pressupostària suficient en el pressupost d'enguany. 
 

Atès que la Intervenció d'aquest Consell Insular ha 
emès el dictamen preceptiu, amb data 19 de desembre de 1996, i 
d'acord amb allò que es preveu a la legislació vigent de Règim 
Local i a les bases respectives de les d'execució del pressupost 
de la Corporació per a l'exercici corrent, he resolt de proposar 
al Ple de la Corporació la següent 
 
  
 PROPOSTA D'ACORD: 
 

1er.- Aprovar l'expedient núm. 19 de modificació de 
crèdits al Pressupost de 1996, d'acord amb el següent detall: 
 
 
EXPEDIENT NÚM.19 DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS EN EL PRESSUPOST 1996 
 
* SUPLEMENTS DE CRÈDIT (EXP.SUP5/96): 
 
A) RELACIÓ D'AUGMENTS DE CRÈDITS PER SUPLEMENT: 
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----------------------------------------------------------------- 
      Codi            Concepte                           Import 
----------------------------------------------------------------- 
30.45240.22602  Publicitat Comissió Esports           13.755.630 
 

           TOTAL AUGMENTS CRÈDITS P/SUPLEMENT........ 13.755.630 
 
 
 

B) FONS FINANÇACIÓ DELS SUPLEMENTS DE CRÈDITS: 
 

- ROMANENT DE TRESORERIA: 
 
----------------------------------------------------------------- 
      Codi            Concepte                       Import 
----------------------------------------------------------------- 
99.87001         Romanent Tresoreria p/finançar 
                 Suplements de Crèdits                13.755.630 
 

               TOTAL FONS P/FINANÇAR SUPLEMENTS...... 13.755.630" 
 

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

 

PUNT 42.- PROPOSTA APROVACIÓ FACTURES EXERCICIS 
ANTERIORS. 
 

Es dóna compte de la següent proposta: 
 

"Atès que diverses empreses han presentat factures 
corresponents a reparacions o subministraments realitzats durant 
exercicis pressupostaris anteriors a 1996, amb destí al 
CENTRE/COMISSIÓ D'ESPORTS I JOVENTUT, i que no es varen poder 
imputar al pressupost corresponent, bé per no tenir la cobertura 
pressupostària necessària, o bé per haver-se rebut en data molt 
pròxima al termini de l'exercici, i, com a conseqüència, han 
d'esser imputades al pressupost de l'exercici 1996, a efectes de 
reconeixement de les quantitats corresponents, i atesa la 
normativa vigent a l'art. 89 del Text Articulat Parcial de la 
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Llei de Contractes de l'Estat, a l'art. 157.2.b de la Llei 
39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals, 
els arts. 26 i 60.2 del R.D. 500/1990 i l'art. 23.1.e del Text 
Refús de disposicions legals en matèria de règim local, es 
formula la següent  
 
 PROPOSTA D'ACORD 
 

1r. Reconèixer el deute contret amb les entitats que es 
relacionen a continuació, coresponents a reparacions o submi-
nistraments realitzats durant exercicis anteriors a 1996 i pels 
imports que també es relacionen. 
 

2n. Trametre aquest acord a Intervenció a efectes de la 
corresponent modificació de crèdits. 
 

3r. El reconeixement de deute es refereix a les 
entitats, les quantitats i les partides pressupostàries següents: 
 
---------------------------------------------------------------- 
      N.I.F.         NOM DEL PROVEIDOR                     DATA 
  Nº FACTU.              DESCRIPCIO FACTURA          PARTIDA 
  IMPORT 
---------------------------------------------------------------- 
A07129380  IMAGEN DE PUBLICITAT Y MARKETING S.A.        04/03/94 
 09877        TURESPAÑA OPEN DE BALEARES     1996 30 45240 22602 
0000046000 
A07129380  IMAGEN DE PUBLICITAT Y MARKETING S.A.        04/03/94 
 09890        REVISTA MALLORCA GOLF          1996 30 45240 22602 
0000053734 
 
A07129380  IMAGEN DE PUBLICITAT Y MARKETING S.A.        02/02/94 
 09770        III CHALLENGE VOLTA A MALLORCA 1996 30 45240 22602 
0000900000 
 
A07129380  IMAGEN DE PUBLICITAT Y MARKETING S.A.        04/01/93 
 08834        IV TROFEU MALLORCA             1996 30 45240 22602 
0001120000 
 
A07129380  IMAGEN DE PUBLICITAT Y MARKETING S.A.        01/10/90 
 06456        III TROFEU MALLORCA DE VELA    1996 30 45240 22602 
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0002358720 
 
A07129380  IMAGEN DE PUBLICITAT Y MARKETING S.A.        11/01/93 
 08868        CAMPIONAT D'ESPANYA DE TENNIS  1996 30 45240 22602 
0002500000 
 
A07129380  IMAGEN DE PUBLICITAT Y MARKETING S.A.        01/10/90 
 6454         III TROFEU MALLORCA DE VELA    1996 30 45240 22602 
0003277176 
 
A07129380  IMAGEN DE PUBLICITAT Y MARKETING S.A.        11/03/92 
 07940        I CHALLENGE VOLTA CICLISTA A   1996 30 45240 22602 
0003500000 
 
          Total Relació:   13755630" 
 
 

Intervé el Sr. Grosske (EU). Anuncia que per primera 
vegada EU aprovarà un reconeixement de deute perquè el titular de 
la Comissió ha fet un esforç d'aclariment per saber com s'havien 
contret aquestes obligacions. La conclusió va esser que no hi 
havia acords ni documents que justificassin aquestes despeses, 
però que la feina s'havia feta i l'obligació amb el proveïdor 
existia. Per tant EU pensa que s'ha de cobrir el legítim dret que 
té el proveïdor, que no es responsable de la manca de rigor en la 
despesa. Felicita el Sr. Diéguez per l'esforç d'aclarir la 
qüestió. 

Se sotmet la proposta a votació i s'aprova per 
unanimitat. 
 
 
 

PUNT 43.- PROPOSTA D'APROVACIÓ DEL PROJECTE DE 
PRESSUPOST PER A 1997 I PLANTILLA DE PERSONAL DEL CIM. 
 
 

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

"La Presidenta de la Corporació, conformement amb el 
que disposen els arts. 90 i 112 de la Llei 7/l985, de 2 d'abril, 
Reguladora de les Bases de Règim Local, i també l'art. 143 i 
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següents de la Llei 39/l988, de 28 de desembre, Reguladora de les 
Hisendes Locals, i la resta de disposicions que regulen la 
matèria, ha procedit a elaborar el Projecte de Pressupost 
d'aquesta Corporació per a l'exercici de 1997. 
 

En la confecció de l'esmentat Projecte de Pressuposts 
s'han tengut en compte tots els antecedents indispensables, tgant 
pel que fa a despeses que obligatòriament té a càrrec seu la 
Corporació, com a ingressos, els quals han estat calculats 
conformement al grau d'execució efectiva dels tres darrers 
exercicis. S'hi inclouen, a més, a l'Estat d'Ingressos, les 
aportacions de l'Estat i de la CAIB en matèria de convenis i les 
previsions de les operacions de crèdit a concertar amb les 
entitats financeres. 
 

El Projecte de pressupost se sotmet a informe de la 
Comissió d'Hisenda i Especial de Comptes i es formula la següent 
 

PROPOSTA D'ACORD: 
 

1er.- Aprovar el Pressupost General per a l'exercici 1997, 
el resum del qual és el següent: 
 

I N G R E S S O S : 
 

A) OPERACIONS CORRENTS: 
1.- Imposts Directes......................  700.000.000 
3.- Taxes i altres ingressos..............  594.444.400 
4.- Transferències corrents...............8.326.992.085 
5.- Ingressos Patrimonials................  476.253.700 

 
��������	
������	��
�����
6.- Alienació d'inversions reals..........            0 
7.- Transferències de capital.............  679.250.198 
8.- Variació d'actius financers...........   25.000.000 
9.- Variació de passius financers.........1.706.000.000 

 
                          TOTAL INGRESSOS.....12.507.940.683 
 

������������������

�

��������	
����	���������
1.- Remuneracions del personal............4.191.470.882 
2.- Compra béns corrents i serveis........1.680.090.529 
3.- Interessos............................  790.852.571 
4.- Transferències corrents...............2.615.602.576 

�

�

��������	
������	��
�����
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6.- Inversions reals......................  827.547.533 
7.- Transferències de capital.............1.655.377.346 
8.- Variació d'actius financers...........   25.000.000 
9.- Variació de passius financers.........  721.999.246 

 
                          TOTAL DESPESES......12.507.940.683 
 

2on.- Aprovar la Plantilla del personal que es preveu a 
l'esmentat Projecte de Pressupost per a l'exercici de 1997. 

 
3er.- Aprovar el Projecte de les Bases Generals 

d'Execució del Pressupost. 
 

4rt.- Sol.licitar condicions a les entitats financeres 
per a la formalització de les operacions de crèdit per un import 
màxim de 1.706.000.000 pta., per a finançar part de les despeses 
dels capítols VI i VII del Pressupost General. 
 

5è.- Aquest acord aprovatori serà considerat com a 
definitiu si o es produeixen reclamacions en contra durant el 
termini d'exposició pública i entrarà en vigor dins l'exercici al 
quals es refereix, una vegada que s'hagi complit el que disposa 
l'art. 112.3 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les 
Bases de Règim Local i, també, l'art. 150 de la Llei 39/1988, de 
28 de desembre, Reguladora de les Hisendes Locals." 
 
 

Presenta la proposta el Sr. Pascual (UM). Considera que 
la memòria que s'ha distribuït l'explica prou bé, però vol hi vol 
afegir alguns comentaris. 
 

Informa que es tracta d'un pressupost molt ajustat, tan 
acostat a la realitat com ha estat possible. Pel que fa a les 
despeses, tot quant fa referència a funcionament s'ha ajustat 
també al màxim i el capítol 2 s'ha calculat a partir del 
pressupost definitiu del 96 amb la voluntat d'evitar 
modificacions de crèdit i que desvirtuen la realitat del 
pressupost.  
 

Informa que s'ha fet un esforç per dotar de partides 
suficients les diferents àrees amb l'objectiu que puguin cobrir-
se les prioritats marcades per l'equip de govern.  
 

Hi ha un gran augment de capítol 1, 480 milions en 
recursos humans, que obeeixen a la cobertura de la plantilla 
aprovada el 96 i a l'oferta pública que ja s'ha anunciat i també 
a la previsió de l'augment del 2'6% que és voluntat de l'equip de 
govern. 
 

De foment i ocupació hi ha un augment de 481 milions, 
només de capítol 1, en programes objecte de conveni amb altres 
administracions i amb uns beneficiaris clars que són 180 alumnes 
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i 60 aturats. Valora la recuperació de patrimoni per part de les 
escoles taller. 
 

Es destinen 421 milions a inversions en carreteres amb 
obres enfocades principalment a resoldre punts negres i es 
mantenen les partides de manteniment de la xarxa. 
 

Hi ha un augment del 20% de l'aportació del Consell a 
Cooperació Municipal, amb la novetat d'un programa nou d'ajut als 
ajuntaments que té per objecte fer auditories que permetran 
estalviar electricitat i evitar fuites d'aigua. 
 

En Medi Ambient es fa un esforç de manteniment i 
adquisició de material, especialment contenidors i campanyes de 
conscienciació per a la recollida selectiva, a part d'una partida 
per al tancament d'abocadors i la seva restauració. 
 

En Benestar Social, el 60% del pressupost es destina 
als centres assistencials en què es mantenen els programes del 
96. Hi ha el 0'7% d'ajudes al tercer món, i es destinen 149 
milions al salari social.  
 

Dins el camp d'Esports i Joventut destaca el 
manteniment del Pla d'Equipaments Esportius, el suport a l'esport 
de base i a l'esport escolar, les ajudes a les federacions i el 
programa nou de joventut. 
 

Dins Urbanisme hi ha un gran augment amb la 
contractació de set funcionaris nous amb la voluntat de posar en 
marxa la disciplina urbanística a través de convenis i acords amb 
els ajuntaments, sobretot pel que fa al sòl rústic. 
 

En Cultura i Patrimoni hi ha dos centres culturals 
nous, el de Can Sabater i la biblioteca Lluís Alemany, hi ha la 
recuperació de patrimoni mitjançant els acords de FODESMA i unes 
inversions al Teatre Principal.  
 

La nova Comissió de Promoció Sociocultural i 
Associacionisme té la funció, com ja s'ha dit durant aquest Ple, 
de coordinar unes funcions repartides entre Cultura, Benestar 
Social i Esports. Pensa que pot donar un bon rendiment social per 
als ciutadans de Mallorca. 
 

La presidenta convida el PP a defensar l'esmena a la 
totalitat que han presentat. 
 
 
 

"Esmena a l'avantprojecte del Pressupost ordinari del 
C.I.M. per a 1.997. 
 

Esmena a la totalitat. 
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De Devolució de l'avantprojecte del Pressupost Ordinari 

del C.I.M. per a 1.997." 
 
 
 

La Sra. Salom (PP) anuncia que el seu grup votarà en 
contra de la proposta, en primer lloc perquè no hi ha hagut el 
més mínim esforç per intentar arribar a un consens. Només se 
cerca el diàleg quan han de menester una majoria, però quan tenen 
els vots suficients no els importa gens la voluntat del grup de 
consellers populars. 
 

Per altra banda hi ha la tendència a augmentar la 
despesa corrent que puja un 12%, mentre que la inversió 
disminueix un 6%, quan, a parer del PP, la tendència hauria 
d'esser a la inversa.  
 

Opina que aquests pressuposts no són reals. En primer 
lloc perquè entre el moment en què es presenten a la premsa i el 
moment en què arriben a la Comissió ja han sofert una primera 
modificació i dins el Ple mateix s'hi inclou la creació d'una 
nova comissió. 
 

Considera que el capítol d'ingressos apareix 
incrementat de manera molt alegre i poc justificada. L'increment 
és del 12% dels imposts directes, i les taxes d'un 13%. No pot 
entendre com sense variar les taxes es pot preveure un increment 
en la recaptació, i més tenint en compte que les previsions de 
l'any passat no es varen complir. En aquest sentit aporta les 
entrades reals d'una sèrie de partides i fa veure que les 
previsions no es varen complir, com ara les de la Llar d'Ancians, 
Huialfàs, ingressos en concepte d'interessos de dipòsits i 
entrades del Teatre Principal. Totes aquestes dades els fan 
pensar que per al 97 pot passar igual.   
 

La previsió d'increment dels sous dels funcionaris en 
un 2'6%. correspon a una decisió que no es podrà dur a la 
pràctica. Decisió que qualifica d'irresponsable i d'operació 
d'imatge. Crear unes faltes expectatives és enganar els 
funcionaris, afirma. Hi ha uns informes dels lletrats de la casa 
que afirmen que si s'aprova la Llei de Pressuposts així com està 
redactada l'increment previst no es podrà dur a la pràctica i, 
per tant, el pressupost s'haurà de modificar. El PP sap que 
congelar el sou dels funcionaris no és una mesura desitjable, 
però recorda que el Govern del Sr. González també va prendre 
aquesta mesura. 
 

Es refereix a l'índex d'endeutament i considera que és 
molt elevat. Un nou préstec de 1.706 milions implica un increment 
en relació a l'any passat d'un 21%. L'informe de la interventora 
constata que la càrrega financera del Consell ja arriba al 23'9%, 



 
 

80 

xifra molt elevada que s'acosta al màxim legal del 25%. 
 

Fa notar l'increment del 100% del capítol de 
Presidència i que les comissions presidides pel PSM o pel PSOE 
s'incrementen entre un 2 i un 15%, en canvi l'àrea que correspon 
a UM ho fa en un 100%. Es veuen clares les prioritats i felicita 
la presidenta per l'habilitat d'anar reduint competències als 
socis de pacte, mentre incrementa les seves àrees de poder. 
Comenta que enguany la retallada ha tocat a Acció Social i a 
Cultura i l'any que ve ja es veurà a qui tocarà. Fa notar que les 
previsions de subvencions passen dels 12 als 160 milions, de 
manera que uns 250 milions del pressuposts de la Presidència es 
dediquen a publicitat i a subvencions. 
 

En relació al total de capítol 2 corresponent a les 
comissions, és a dir despeses de protocol, publicitat, i premsa i 
publicacions, hi ha 200 milions de pessetes només per vendre 
imatge i intentar explicar als mallorquins aquest pacte de 
progrés. No comprèn com el Sr. Grosske es presta a aquest teatre 
publicista dels pressuposts. 
 

Es refereix als assessors, encara que en el pressupost 
es denominin coordinadors, i recorda que la primera passa que es 
va donar pel pacte de progrés ja va esser en el primer pressupost 
no elaborat pel PP i on deien que no s'incrementava el pressupost 
total dels assessors que tenia l'anterior equip de govern, tot i 
que incrementaven el nombre d'assessors. Ara ve la segona passa 
que consisteix a posar més assessors i a incrementar també la 
despesa. Retreu al Pacte que prediquin que s'han de reduir els 
assessors i llavors no s'apliquin el remei quan ho poden fer. 
Denuncia el subterfugi d'introduir aquesta partida després de 
presentar els pressuposts a la premsa. Es refereix a les àrees 
beneficiades amb assessors i fa notar que n'hi ha una per a cada 
partit, amb què no es té en compte la proporcionalitat de la 
representació i, per tant, UM hi surt beneficiada i el PSOE 
perjudicat. En canvi a Premsa, àrea de la confiança de 
Presidència, de moment s'incrementa amb un assessor de la 
confiança del PSOE i un altra de la confiança del PSM. Fa notar 
al Sr. Grosske que si no li col⋅loquen un cap de premsa no 
sortirà a la foto. 
 

Opina que l'objectiu d'aquest pressupost és informar 
els mallorquins de quin és el Pacte que governa el Consell. 
 

Es refereix a les subvencions i recorda les rodes de 
premsa dels portaveus del PSOE i del PSM en què criticaven la 
repartidora. Fa avinent que ara governen aquests partits i 
resulta que enguany s'incrementa de manera, a parer del PP, 
exagerada, el capítol 4 de subvencions, un 23'5%. El Consell 
tindrà per repartir 2.615 milions sense que s'hagi elaborat el 
famós reglament per regular les condicions de concessió de les 
subvencions que fa tant de temps que anuncien. 
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Considera que són molts els punts negatius i, per això 

no poden votar a favor del Pressupost. Per aquesta mateixa raó el 
Grup del PP ha presentat una esmena a la totalitat. 
 

Respon el Sr. Pascual (UM) i anuncia que no accepta 
l'esmena a la totalitat. Responent a la Sra. Salom, opina que si 
no estava d'acord amb el pressupost n'havia d'haver argumentat 
les raons i no dedicar-se a intentar provocar divergències entre 
els membres de l'equip de govern per treure'n profit. Fa avinent 
que s'equivoca, perquè no aconseguirà res per aquest camí. 
 

No és cert, continua, que amb la creació de la nova 
comissió hi hagi un augment de les despeses, ja que aquesta es 
dotarà amb un traspàs de partides. 
 

Assegura que els augments prevists dels ingressos s'han 
calculat sobre els drets reconeguts i, per tant, no hi ha error 
possible. No són certes les xifres d'ingressos que la Sra. Salom 
ha citat per als centres, ja que fins uns mesos després de tancar 
l'exercici no se sap quins han estat realment. Els interessos 
prevists són reals a pesar que els rèdits siguin més baixos 
perquè els dipòsits són més alts. L'augment per al personal és el 
resultat de la voluntat de la majoria. Pel que fa a 
l'endeutament, recorda que a final d'any es produirà un superàvit 
que en podrà absorbir una part i es podrà rebaixar igual que va 
passar l'any passat. No és cert que Presidència augmenti el 100%, 
ja que la diferència és la nova Comissió. En relació als 
coordinadors recorda que se'ls contracta per fer feina i que es 
contracten quatre persones noves, també una per al PP. Pel que fa 
als dos periodistes convida a comptar els que té el Govern. 
 

La Sra. Salom (PP) afirma que no ha volgut provocar cap 
conflicte entre els membres de la majoria. Comenta però que qui 
té la coa de palla aviat se l'encén. 
 

Assegura que no ha dit que la creació de la nova 
comissió significàs un augment de pressupost, sinó que ha dit que 
suposarà una modificació de crèdit, cosa que demostra que el 
pressupost no és real. També ha dit que allò que gestionarà la 
presidenta, es denomini com es denomini, s'ha duplicat un 100%, 
cosa que no ha passat amb les altres àrees. 
 

Repeteix que es mostra convençuda, a partir de les 
dades que té, que els pressuposts estan inflats. Insisteix també 
a qualificar els pressuposts de no reals perquè se sap que no es 
podrà dur a la pràctica l'increment dels sous dels funcionaris. 
Considera greu que la càrrega financera s'acosti al límit legal. 
Pel que fa a les subvencions, insisteix en l'afirmació que 
s'incrementen en un 23'5% i que es concediran sense comptar amb 
el reglament de concessió anunciat. En relació a les subvencions 
pendents d'abonar a un ajuntament governat pel PP, considera 
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greus les afirmacions que va fer la presidenta en el sentit que 
les faria efectives quan el batle fos d'UM. Aquesta anècdota, 
conclou, és il⋅lustrativa d'allò que no es pot fer amb els 
subvencions. 
 

El Sr. Pascual (UM) fa notar que la Sra. Salom ha 
continuat sense argumentar més que contra la càrrega financera. 
Recorda que el Consell va fer un gran esforç en un moment 
determinat i que l'amortització que s'ha de fer ara correspon a 
una decisió ben presa en el seu moment.  
 

La presidenta recorda a la Sra. Salom que les 
afirmacions a què s'ha referit es varen fer a Muro. Va dir que es 
donarien aquelles subvencions ben aviat. Recorda que s'ha de 
produir un canvi de batle pròximament i que les subvencions es 
donaran quan hi haurà el batle d'UM per raons lògiques de temps i 
de planificació, ja que no es poden donar abans de fer les 
convocatòries. 
 

La presidenta obre un torn per defensar les esmenes 
parcials. 
 

El Sr. Grosske (EU) es queixa perquè entre esmenes a la 
totalitat i esmenes parcials no tindrà ocasió d'intervenir. 
 

La presidenta argumenta que es tracta de seguir un 
ordre i proposa fer un torn, després del debat de les esmenes, 
perquè els partits puguin exposar la seva posició de conjunt 
sobre els pressuposts. 
 
ESMENES PRESENTADES PEL GRUP DE CONSELLERS DEL P.P.:  
 
 
"ESMENES DE MODIFICACIÓ A L'AVANTPROJECTE DEL PRESSUPOST ORDINARI 
 DEL CONSELL INSULAR DE MALLORCA 1997 
 
 
Comissió de Joventut i Esport 
 
BAIXA ( Org /Func / Econom )  ALTA( Org / Func / Econom )  
 
  
30. 45200. 21200 --  500000 pts  
 
30. 45200. 21300 -- 1000000 pts 
 
30. 45200. 62200 -- 1000000 pts 
 
30. 45200. 63200 -- 1000000 pts 30. 45230. 22610 - 3500000 
                                     
                
INSTAL⋅LACIONS  INSTAL⋅LACIONS 
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SAN fERNANDO.TOTAL 3500000 PTS SON PARDO. TOTAL 3500000PTS." 
 
 
"ESMENES DE SUBSTITUCIÓ DE LA BASE 22.2,   DE LES BASES 
D'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST DEL CONSELL INSULAR DE MALLORCA 1997 
 
 
 
De la següent manera: 
 
 
       Substituir  allà on diu 1.000.000 pts per 100.000 pts." 
 
 
 
"ESMENES DE SUBSTITUCIÓ DE LA BASE 23.5,  DE LES BASES D'EXECUCIÓ 
DEL PRESSUPOST DEL CONSELL INSULAR DE MALLORCA 1997 
 
 
 
De la següent manera: 
 
 
       Substituir  allà on diu 2.000.000 pts per 100.000 pts." 
 
 
 
 
"ESMENES D'ADDICIÓ A L'AVANTPROJECTE DEL PRESSUPOST DEL CONSELL 
INSULAR DE MALLORCA 1997 
 
 
 
De la següent manera: 
 
 
      * Donar d'alta al Capítol II una quantitat important per 
fer front a indemnitzacions ( Canons d'Artà, Suspensió Pla 
General de calvià ) 
   
Alta:   Capítol II ( Gto. Corrent )........1.307.000.000 
Baixa: Capítol IV ( Subvenc )..............1.307.000.000  " 
 
 
 
"ESMENA D'ADDICIÓ A LA BASE 5,  DE LES BASES D'EXECUCIÓ DEL 
PRESSUPOST DEL CONSELL INSULAR DE MALLORCA 1997 
 
 
    De la següent manera: 
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         "L'aprovació dels crèdits extraordinaris correspon al 
Ple." 
 
 
 
 
"ESMENES DE MODIFICACIÓ A L'AVANTPROJECTE DEL PRESSUPOST ORDINARI 
 DEL CONSELL INSULAR DE MALLORCA 1997 
 

 
                      Comissió de Esport i Joventut   
 
 
   BAIXA (Org /Func/Econom/ Quant)   ALTA(Org/Func/Econom/Quant)  
   -------------------------------    --------------------------- 
 
  30.45240.48900 -- 35000.000 pts    30.45220.76200 -- 35.000.000 pts 
                                    
Altres transferencies comissió esport Pla instal⋅lacions Esportives" 
     
 
                   
 
"ESMENES DE MODIFICACIÓ A L'AVANTPROJECTE DEL PRESSUPOST ORDINARI  
DEL CONSELL INSULAR DE MALLORCA 1997 
 
 
                      Comissió de Esport i Joventut  
 
 
 
BAIXA (Org/Func/Econom/Quant)   ALTA( Org / Func / Econom/ Quant )  
 
  
 
30.45280.48900--10.000.000 pts  30. 45280. 46200-- 10.000.000 pts    
                                 
Altres transferencies esport    Transferencies ajuntaments          
escolar                         esport escolar"        
                         
 
 
"ESMENES PARCIALS A L'AVANTPROJECTE DEL PRESSUPOST ORDINARI  DEL 
CONSELL INSULAR DE MALLORCA 1997 
 
 
       Reducció del % de recàrrec sobre l'Impost d'Activitats 
Econòmiques. 
 
              
               A la vista de que s'ha incrementat en més de 12 % la 
previsió d'ingressos en concepte d'IAE, pasant dels 624.000.000 
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milions de l'exercici de 1996 a 700.000.000 per a l'exercici 
corresponent a l'any  1997. 
               I tenguent en compte que avui el recàrrec que te 
aprovat aquest Consell és d'un 30 % 
                
               El Grup de Consellers Populars proposa el següent 
 
 
                                  ACORD 
 

Que el tant per cent en concepte de recàrrec sobre l'Impost 
d'Activitats Econòmiques que aplicarà el CIM per a l'any 1997 serà 
d'un 20 % " 
 
 
 
 
"ESMENES DE SUBSTITUCIÓ DE LA BASE 6.2, 6.3, I 6.4 DE LES BASES 
D'EXECUCI DEL PRESSUPOST DEL CONSELL INSULAR DE MALLORCA 1997 
 
 
    De la següent manera: 
 
         En la tramitació dels expedients d'ampliació de crèdits el 
seu contingut acreditarà la partida o partides que amplien el seu 
crèdit, l'import de l'ampliació i el reconeixement en ferm dels 
majors drets sobre els prevists en els conceptes d'ingrés afectats al 
crèdit de la partida o partides que són objecte de l'ampliació 
 
 
               La tramitació dels expedients d'ampliació de crèdits 
s'iniciaràn previ informe d'Intervenció a través de la Comissió 
d'Hissenda I ContracTació, on s'informarà per part dels distints 
Grups polítics de la motivació, l'afectació dels ingressos i les 
despeses i de la seva finalitat. 
   
         
             L'aprovació dels expedients d'ampliació de crèdits 
correspon al Ple "    
 
 
"ESMENES DE SUBSTITUCIÓ DE LA BASE 7.3,  DE LES BASES D'EXECUCIÓ DEL 
PRESSUPOST DEL CONSELL INSULAR DE MALLORCA 1997 
 
 
 
    De la següent manera: 
 
 
         "L'aprovació dels expedients de transferència de  
crèdit requereix l'informe de Intervenció i correspon al Ple." 
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"ESMENES DE SUBSTITUCIÓ DE LA BASE 8.3,  DE LES BASES D'EXECUCIÓ DEL 
PRESSUPOST DEL CONSELL INSULAR DE MALLORCA 1997 
 
 
 
    De la següent manera: 
 
 
 
         "L'aprovació dels expedients de generació de  
crèdit amb l'informe previ de Intervenció, correspon al Ple." 
 
 
 
"ESMENES DE SUBSTITUCIÓ DE LA BASE 9.3,  DE LES BASES D'EXECUCIÓ DEL 
PRESSUPOST DEL CONSELL INSULAR DE MALLORCA 1997 
 
 
 
De la següent manera: 
 
 
       Sustituir " Comissió de Govern " per " Ple " 
 
 
 
 
 
"ESMENES DE SUBSTITUCIÓ DE LA BASE 14.2, APARTAT A  DE LES BASES 
D'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST DEL CONSELL INSULAR DE MALLORCA 1997 
 
 
 
De la següent manera: 
 
 
       Substituir  " ... el 5 per cent dels recursos per a operacions 
corrents ni el 50 per cent del límit general aplicable al procediment 
negociat " per " les 500.000 pts " 
 
 
 
 
 
"ESMENA DE MODIFICACIÓ A L'AVANTPROJECTE DEL PRESSUPOST ORDINARI DEL 
CONSELL INSULAR DE MALLORCA 1997 
 
 Comissió de Cultura i Patrimoni 
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BAIXA 
 
Donar de baixa el programa 45820: 14.025.599 PTA. 
 
ALTA 
 
Incrementar en 14.025.599. el programa 45.440. Biblioteca Lluis 
Alemany." 
 
 
 
 
"ESMENA DE MODIFICACIÓ A L'AVANTPROJECTE DEL PRESSUPOST ORDINARI DEL 
CONSELL INSULAR DE MALLORCA 1997 
 
 Comissió de Cultura i Patrimoni 
 
 
 
BAIXA 
 
45130 46200 Aportacions a Ajuntaments 23.000.000PTA. 
 
ALTA 
 
45130 47000 Aportacions Empreses privades cultura." 
 
 
 
 
"ESMENA DE MODIFICACIÓ A L'AVANTPROJECTE DEL PRESSUPOST ORDINARI DEL 
CONSELL INSULAR DE MALLORCA 1997 
 
 Comissió de Cultura i Patrimoni 
 
 
BAIXA 
 
45130 47000 Aportacions Empreses privades cultura 45.000.000 
 
 
ALTA 
 
45130 46200 Aportacions a Ajuntaments 23.000.000PTA." 
 
 
"ESMENA DE MODIFICACIÓ A L'AVANTPROJECTE DEL PRESSUPOST ORDINARI DEL 
CONSELL INSULAR DE MALLORCA 1997 
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 Comissió de Cultura i Patrimoni 
 
 
BAIXA 
45900 47000 Aportacions a empreses privades normalització. 25.000.000 
PTA. 
 
ALTA 
 
45900 46200 Aportacions a Ajuntaments normalització lingüística." 
 
 
 
ESMENES PRESENTADES PEL GRUP MIXT: 
 
 

" Esmenes parcials als Pressupost del CIM per a 1.997. 
 

Esmenes a cambiar d'orgànics. 
 

Baixa (1) 
 
Alta 31300.63500 MOBILIARI 10.000.000 PTA. 

 
Motivació, compliment del Pla Gerontològic. 

 
(1) No es proposà la baixa per no desbaratar programes de 

cap àrea." 
 
 
 
 

" Esmenes parcials als Pressupost del CIM per a 1.997. 
 

Esmenes a cambiar d'orgànics. 
 

Baixa (1) 
 
Alta 31300.63200 OBRES DE REPOSICIÓ 10.000.000 PTA. 

 
Motivació, compliment del Pla Geontològic. 

 
(1) No es proposà la baixa per no desbaratar programes de 

cap àrea." 
 
 
 
 

" Esmenes parcials als Pressupost del CIM per a 1.997. 
 

Esmena a Rehabilitació finca c/ Josep Villalonga, 105-107, 
el terreno. 



 
 

89 

 
Baixa: 00.00000.00000 (1)             5.000.000 pta. 

 
Alta: 40.32300.6     Serveis d'Acció Social 5.000.000 pta. 

 
(1) Que aquesta presidència prengui la desició més 

convenient." 
 
 
 
 

" Esmenes parcials als Pressupost del CIM per a 1.997. 
 

Esmena a barreres Arquitectòniques. 
 

Baixa: 00.00000.00000 (1)             5.000.000 pta. 
 

Alta: 40.32300.6     Serveis d'Acció Social 5.000.000 pta. 
 

(1) Que aquesta presidència prengui la decisió més 
convenient." 
 
 
 
 

" Esmenes parcials als Pressupost del CIM per a 1.997. 
 

Esmena a barreres Arquitectòniques. 
 

Baixa: 00.00000.00000 (1)             5.000.000 pta. 
 

Alta: 40.32300.7    Inversions Ajuntaments 5.000.000 pta. 
 

(1) Que aquesta presidència prengui la decisió més 
convenient." 
 
 
 
 

" Esmenes parcials als Pressupost del CIM per a 1.997. 
 

Esmena a cambiar d'orgànic. 
 

Baixa: 00.00000.00000 (1)            10.000.000 pta. 
 

Alta: 40.32300.22709  Svs asist.San/Soc Svs Ac.S. 10.000.000 
pta. 
 

(1) Que aquesta presidència prengui la decisió més 
convenient." 
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" Esmenes parcials als Pressupost del CIM per a 1.997. 
 

Esmena a cambiar d'orgànic ses subvencions gent gran. 
 

Baixa: 00.46301.48900 Altres transferències gent gran          
75.000.000 pta. 
 

Alta: 40.32300.48900  Altres transf.Comissió Acció S. 75.000.000 
pta." 
 
 
 

" Esmenes parcials als Pressupost del CIM per a 1.997. 
 

Esmena a cambiar d'orgànic subvencions dona: 
 

Baixa: 00.46300.48900 Altres transferències dona       
20.000.000 pta. 
 

Alta: 40.32300.48900  Altres transf.Comissió Acció S. 
20.000.000 pta." 
 
 
 

" Esmenes parcials als Pressupost del CIM per a 1.997. 
 

Esmena a cambiar d'orgànic els centres socio-cultural 
 

Baixa: 00.45430 (2,6) centre Social de Manacor       
7.884.374 pta. 
 

Alta: 40.32300 (2,6) serveis d'Acció Social, 7.884.374 
pta." 
 
 
 

 
" Esmenes parcials als Pressupost del CIM per a 1.997. 

 
Esmena a cambiar d'orgànic els centres socio-cultural 

 
Baixa: 00.45430 (2,6) centre Social de Manacor       

7.884.374 pta. 
 

Alta: 40.32300 (2,6) serveis d'Acció Social, 7.884.374 
pta." 
 

 
 
 

" Esmenes parcials als Pressupost del CIM per a 1.997. 
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Esmena a cambiar d'orgànic els lloguers de tercera edat 
 

Baixa: 00.11100.48900 altres sub.p/lloguer assoc.       
40.000.000 pta. 
 

Alta: 40.32300.48900 altres transf.Comissió Acció S. 
40.000.000 pta." 
 

 
 
 

" Esmenes parcials als Pressupost del CIM per a 1.997. 
 

Esmena a cambiar d'orgànic els centres socio-cultural 
 

Baixa: 00.45420 (2,6) centre social d'Inca       5.641.000 
pta. 
 

Alta: 40.32300 (2,6) Serveis d'Acció Social 5.641.000 pta." 
 
 

Intervé la Sra. Vidal (Mixt) per defensar les seves 
esmenes. Proposa una partida de 5 milions destinada a habilitar la 
vivenda situada al carrer Josep Villalonga, 105-7, una deixa 
finalista feta al Consell per donar un servei a la gent major. Tenint 
en compte que es posarà en marxa el Pla Gerontològic, la política del 
Consell amb els ancians i el fet que l'edifici es degrada, ara seria 
una bona ocasió per poder disposar d'aquest edifici en condicions. 
 

Proposa també una partida de 5 milions per oferir als 
ajuntaments per a eliminació de barreres. Recorda el precedent de fa 
uns anys i l'obligació legal d'eliminar-les i pensa que seria positiu 
fer aquesta aportació. 
 

Es refereix a una esmena per 10 milions per incrementar un 
contracte de serveis per a promoció de la salut, servei de drogues, 
AMADIP, i una partida per a immigrants. Considera interessant fer 
aquest increment i recorda la demanda feta en comissió per al 
tractament de toxicomanies. El programa d'integració dels immigrants, 
a què el Sr. Pons s'ha referit, es podria dur a terme en 
col⋅laboració amb altres organitzacions, a través dels ajuntaments.  
 

Per a aquestes dues esmenes no proposa contrapartida i si 
s'accepten deixa a la majoria la fixació d'aquesta.    
 

Una partida de 20 milions que hi ha a Presidència s'hauria 
de traspassar a Acció Social per la raó que, per fer operatives les 
diverses línies d'actuació, es necessari definir a quin sector de 
població s'hauria de donar suport amb aquest programa de la dona. 
Considera important donar cobertura a dones analfabetes o sense 
estudis elementals, a dones soles amb fills dependents o amb 
càrregues familiars o escassos recursos econòmics, dones que 
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treballen en el mercat de treballs irregular i altres dones amb 
dificultats. Considera que amb aquests objectius la partida hauria 
d'estar integrada dins els Serveis Socials. 
 

Una altra partida que s'hauria de traspassar seria la 
corresponent al Centre Social Cultural de Manacor i igualment la 
corresponent al centre d'Inca. Es refereix a un esborrany d'actuació 
que preveu que aquestes antigues aules de la tercera edat, que 
provenen d'una transferència i que es varen integrar en la Comissió 
de Cultura, haurien d'estar integrades en l'àrea de Serveis Socials. 
 

Proposa dues esmenes més de 10 milions de pessetes 
cadascuna que es destinarien a la Llar d'Ancians, una partida seria 
per a obres de reposició i una altra per a mobiliari. Aquest 
increment aniria en la línia del compliment del conveni gerontològic. 
La modernització d'aquest centre és important, ja s'ha treballat en 
aquest sentit i va en la línia d'adequació dels centres assistencials 
a la normativa vigent. 
 

En aquest moment surt de la Sra. Munar i assumeix la 
Presidència el Sr. Triay. 

Intervé la Sra. Salom (PP). Proposa una esmena parcial que 
fa referència a la reducció del percentatge de l'impost d'activitats 
econòmiques tenint en compte que per al 96 hi havia previst uns 220 
milions i per als pressuposts del 97 n'hi ha uns 700 i a la vista que 
la recaptació és superior a les previsions. La proposta és d'un 20% 
que els professionals agrairien. 
 

Una altra esmena pretén preveure les conseqüències dels 
acords presos pel Consell en relació als Canons d'Artà i al 
planejament de Calvià que derivaran en l'obligació de pagar una sèrie 
d'indemnitzacions als particulars i a les promotores que tenen 
permisos per fer una sèrie d'urbanitzacions. En aquest sentit 
proposen reduir a la meitat el capítol de subvencions i incrementar 
el capítol 2 amb una partida específica per a indemnitzacions. 
 

Es refereix al conjunt d'esmenes presentades a les bases 
d'execució del pressupost. Totes van encaminades a millorar la 
transparència en la gestió. Considera que el pressupost, tal com està 
redactat, permet que la Comissió de Govern, en què no estan 
representats tots els grups, pugui fer moltes de modificacions i 
opina també que moltes de les competències que ara té la Presidència 
i la Comissió de Govern haurien de passar pel Ple. Argumenta que això 
seria una bona mesura perquè així totes les modificacions que es fan 
al pressupost i les modificacions de despeses passarien pel Ple i 
tots els grups podrien tenir informació i expressar la seva opinió. 
Per això demana que passin al Ple els expedients de transferència de 
crèdit, els expedients de crèdits extraordinaris, els d'ampliació de 
crèdits, els de generació de crèdits i la incorporació de romanents. 
 

L'autorització de la despesa per part de la Comissió de 
Govern es limitaria a 500.000 PTA i la resta passaria també al Ple. 
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També hi ha en aquest mateix sentit dues esmenes respecte a les 
ordres de pagament a justificar i a les bestretes de caixa fixa que 
es rebaixarien a totes dues a 100.000 PTA.  
 

Conclou la intervenció expressant el convenciment que 
aquest conjunt d'esmenes no resulten gens estranyes a la majoria. 
 

Intervé el Sr. Orta (PP). Presenta una modificació que 
consisteix a invertir les quantitats previstes en les partides 
"Aportacions a Ajuntaments" i "Aportacions a Empreses Privades de 
Cultura" amb l'objectiu de millorar els serveis i les gestions que 
puguin dur a terme els ajuntaments. En el mateix sentit proposa 
incrementar en l'apartat de normalització lingüística les partides 
que fan referència als ajuntaments i disminuir les corresponents a 
empreses privades de normalització. Finalment creu que s'hauria de 
donar de baixa el programa que fa referència a Can Sabater i 
incrementar en la mateixa quantitat la biblioteca Lluís Alemany. 
 

Intervé el Sr. Riera (PP) Presenta una esmena de baixa de 
3'5 milions d'"Obres, millores reposicions i conservació de San 
Fernando" perquè considera que si fa quinze dies ja es varen destinar 
300 milions per a millores, reposicions i noves construccions, no fan 
falta i seria millor incrementar una partida dels premis dels cavalls 
de Son Pardo, així ja es podran cobrar els premis sense haver 
d'esperar les transferències. Una altra esmena de 10 milions passaria 
d'"Altres transferències d'esport escolar", que no se sap ben bé què 
és perquè és una partida nova, i passarien a les transferències als 
ajuntaments en concepte d'esport escolar que d'aquesta manera podrien 
atendre les despeses per aquest concepte. La darrera esmena la 
qualifica de poc original, ja que durant vuit anys, tot el temps que 
va presidir la Comissió, l'oposició sencera la hi presentava. 
Consistiria a rebaixar 35 milions de les subvencions i incrementar el 
Pla d'Instal⋅lacions Esportives. Suposa que la majoria serà 
conseqüent amb les seves idees i no diran que no o, si no és així, 
tindran molt mala de justificar la negativa. 
 

Intervé el Sr. Grosske (EU). Presenta dues esmenes. La 
primera consisteix a passar efectivament a la Comissió de Promoció  
Sociocultural determinats programes que ara figuren a Presidència i 
que donen aquests increments tan espectaculars que ha assenyalat la 
Sra. Salom. Serien els programes del Centre Social d'Inca, de 
Manacor, el Servei d'Atenció a la Dona, el Servei d'Atenció a la Gent 
Gran, Aules de la Tercera Edat i dues partides del programa 11100: 
"Fons d'ajudes socials i associacionisme" per 15 milions i 
"Subvencions lloguers associacions tercera edat" per 40 milions. Tot 
plegat suma una mica més 139 milions. Una altra esmena fa referència 
al 0'7% per al tercer món que s'ha de calcular sobre la base del 
total del pressupost de despeses amb què resulta una partida de 
87.555.584 PTA i no la quantitat que hi ha pressupostada. Considera 
que es tracta d'una qüestió lògica i que va en la mateixa línia de la 
correcció que ja es va fer amb el pressupost del 96. 
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El president decideix interrompre la sessió durant trenta 
minuts per estudiar aquestes esmenes. 
 

Es reprèn la sessió quan són les 14 hores i 30 minuts i 
continua presidint el Sr. Triay. 
 

Intervé el Sr. Pascual (UM). Anuncia que del grup mixt 
s'accepten les dues esmenes de 10 milions que fan referència a la 
residència de la tercera edat, per a obres i mobiliari. No s'accepta 
la referida a l'adequació de la casa per a la tercera edat ja que els 
informes tècnics preveuen que seria millor estudiar la fórmula de 
vendre-la i aplicar la inversió a les finalitats previstes en el 
llegat, encara que si no funcionava aquesta solució hi ha la voluntat 
de trobar la solució definitiva. Tampoc no s'accepten les esmenes que 
consistien en transferències de partides, ni la d'augmentar en 10 
milions un programa. 
 

Les contrapartides corresponents a aquestes dues altes 
quedarien pendents de moment. 
 

També s'accepta l'esmena d'EU referida a l'augment de la 
partida del 0'7% per al tercer món. També se n'accepten les 
presentades in voce i referides al traspàs de les partides de 
Presidència a la nova Comissió, llevat de la de 15 milions. 
 

Intervé el Sr. Diéguez (PSOE) no accepta que es pugui 
reduir una sola pesseta la partida de San Fernando. Per tant, no 
s'accepta la reducció de 3'5 milions. La referida a una baixa de 10 
milions en l'esport escolar per traspassar-la als ajuntaments, tampoc 
no es pot admetre, ja que tot l'esport escolar l'organitza el Consell 
i, per tant, els ajuntaments no necessiten aquest suport econòmic, ja 
que si volen fer esport es poden integrar en les activitats del 
Consell. Finalment explica que la rebaixa de 35 milions tenia sentit 
quan les subvencions es donaven sense criteri ni control, però ara 
que es fa una convocatòria especial i que hi ha uns criteris i que es 
fa amb un pressupost més baix que el d'èpoques anteriors, deixa de 
tenir-ne. Per tant, no es pot acceptar.  
 

El Sr. Pons (PSM) anuncia que no es pot acceptar cap de les 
esmenes presentades al pressupost de Cultura. Els canvis d'empreses 
privades a ajuntaments o al revés no es poden admetre perquè darrera 
aquestes partides hi ha tota una programació i uns convenis signats, 
són, per tant, partides ajustades a activitats perfectament 
perfilades. La rebaixa de Can Sabater i l'alta per condicionar la 
biblioteca Alemany significaria afegir 15 milions a aquesta 
biblioteca que ja té partida prevista i són, per tant, innecessaris. 
 

En aquest moment es reintegra a la Presidència la Sra. 
Munar. 
   

El Sr. Quetglas (PSOE) s'ha donat per al⋅ludit quan la Sra. 
Salom ha suposat que les esmenes no eren estranyes a la majoria, però 
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aviat podrà demostrar que les que ell presentava no tenen res a veure 
amb les que presenta el PP. La que fa referència als traspassos al 
Ple de responsabilitats corresponents a la Comissió de Govern no es 
pot admetre perquè implica considerar el Consell com una institució 
menor d'edat. Aquestes resposabilitats, en el text original, 
corresponen a aquesta Comissió que és allà on han d'estar, igual que 
les responsabilitats corresponents del Govern Balear, que ara té el 
conseller d'Economia i el PSOE demanava al Parlament que passassin, 
no al Ple del Parlament, sinó al Consell de Govern de la CAIB i el PP 
amb els seus vots ho va impedir. En canvi la LLei d'Hisendes Locals 
preveu que la responsabilitat de l'aprovació de crèdits 
extraordinaris correspon al Ple i aquesta esmena es pot acceptar 
encara que no figuri expressament a les bases. Pel que fa als crèdits 
ampliables, recorda que, de fet, tenen un mecanisme automàtic que 
permet, per exemple, que un contractista que ha guanyat una licitació 
reintegri un anunci prèviament pagat pel Consell i si s'acceptava 
l'esmena es tramitaria amb una reunió de la Comissió d'Hisenda, amb 
informes diversos i després passaria a Ple. Afirma que proposar 
aquest mecanisme nou són ganes de complicar les coses. Finalment no 
es pot acceptar que les bestretes anticipades als administradors es 
limitin a 100.000 PTA. Comenta que, amb aquesta proposta, el PP, no 
només resulta que està ancorat ideològicament en el passat, sinó que 
també hi està pel que fa al valor de la pesseta. 
 

El Sr. Riera (PP) considera de jutjat de guàrdia que el Sr. 
Diéguez afirmi que ha disminuït el capítol de subvencions en relació 
a èpoques passades, quan en realitat l'ha augmentat en 25 milions, ja 
que l'ha repartit en tres capítols: Esport Escolar 15 milions, i 25 
milions a Joventut, és a dir que en total ha passat a 125 milions. Fa 
notar que no acceptar l'esmena forma part de qui té la 
responsabilitat política, però que els perjudicats són els 
ajuntaments. 
 

El Sr. Diéguez (PSOE) afirma que és fals que s'hagi 
augmentat el capítol ja que, a més de fer allò que feia el Consell 
quan presidia la Comissió el Sr. Riera, ara es fa esport escolar i es 
fa joventut. 
 

La Sra. Salom (PP) anuncia que votarà a favor de l'esmena 
presentada per EU i referida al 0'7%. També votaran a favor de totes 
les esmenes presentades pel grup mixt. Se sorprèn que el Sr. Pons no 
accepti unes esmenes que incrementen el seu pressupost, cosa que no 
lliga amb la seva actitud d'anar a altres institucions a demanar 
doblers perquè no li basten per dur a terme els seus programes. 
 

Demana a la interventora si és possible acceptar les 
esmenes que ha anunciat el Sr. Pascual i que no preveuen 
contrapartida ja que el pressupost no quedaria ajustat. 
 

Fa notar al Sr. Quetglas que quan estan a l'oposició 
mantenen una actitud i quan governen apliquen una altra actitud i uns 
altres criteris. 
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Afirma que allò que l'ha sorpresa molt és el fet que si hi 

ha una voluntat per part de la majoria de crear una comissió nova, 
l'hagi haguda de defensar EU i que l'esmena in voce que dóna 
contingut a aquesta nova comissió, també l'hagi presentada EU. 
S'imagina que, tal vegada, també la presidirà el Sr. Grosske. 
 

El Sr. Pascual (UM) respon a la Sra. Salom que quan s'ha 
dit que no s'acceptava una partida que estava prou dotada es feia, no 
perquè no es volgués augmentar, sinó perquè implicava rebaixar-ne una 
altra d'Acció Social no seria lògic augmentar una partida prou dotada 
i rebaixar-ne una altra per deixar-la infradotada. Pel que fa a les 
esmenes d'EU, després de la intervenció de la Sr. Salom, considera 
que s'han d'acceptar totes, fins i tot la de 15 milions, capítol 
11100, que també ha d'anar a l'organigrama de la nova Comissió. 
 

La presidenta es mostra totalment satisfeta amb un PP i una 
EU que li augmenten les partides i un Pacte de Progrés que les hi 
defensa.  
 

A part d'això, recorda que el Consell no és el Parlament. 
Que aquí l'aprovació és provisional i que no hi havia raó per debatre 
les esmenes, però que s'ha fet d'aquesta manera perquè tots els grups 
poguessin manifestar les seves opinions públicament i que fossin 
recollides pels mitjans de comunicacions. Es tracta, per tant, no 
d'una obligació, sinó d'una concessió.  
 

Demana als portaveus com volen que es faci el debat 
definitiu. Proposa una roda d'intervencions referida al conjunt del 
pressupost i una votació final. 
 

Intervé la Sra. Vidal (Mixt). Agraeix el suport a les seves 
esmenes. Queda decebuda per la no acceptació de la vivenda tutelada i 
de l'esmena de les barreres. Pel que fa a les partides que eren 
traspassos a Presidència entén que es tracta de defensar un model i 
de prioritzar dones que ho necessiten i que haurien d'esser ateses 
dins el marc de la Comissió d'Acció Social i no des de Presidència. 
Diu que en relació a l'augment de 10 milions... 
 

La presidenta la interromp i li recorda que parla en nom 
del grup Mixt i que li correspon debatre el pressupost en conjunt, ja 
que el debat de les esmenes ja s'ha acabat. 
 

La Sra. Vidal (Mixt) fa notar que és el segon any des que 
hi ha una presidència diferent a la Comissió d'Acció Social que el 
pressupost no té pla d'actuació ni línies mestres per saber cap a on 
es va. Recorda que abans se cercava sempre el consens i la 
participació de tots els grups i s'elaborava, amb el pressupost, 
aquest Pla. Des d'aleshores només hi ha hagut esborranys, però mai el 
Pla definitiu. Recorda que hi va haver un acord del Ple, el més de 
juny, per tenir un Pla el mes d'agost i encara no hi ha el Pla... 
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La presidenta fa notar que una cosa és un departament 
concret i una altra és el debat corresponent al pressupost general. 
Li concedeix dos o tres minuts per acabar. 
 

La Sra. Vidal (Mixt) assegura que la seva aportació global 
i en positiu la fa centrant-se en els temes que domina.  
 

Si el Sr. Pons afirma que té molta de gent treballant en el 
Pla i han passat dos anys sense presentar-lo, ella no pot aprovar 
aquest pressupost perquè no se sap cap a on va. 
 

Hi ha també uns convenis signats amb els ajuntaments i no 
se sap cap a on es concretaran. Afirma que el Pla de prestacions és 
bàsic per saber quina política ha de dur el Consell. Considera que no 
és correcte actuar d'aquesta manera. Opina que el Sr. Pons és molt bo 
per Cultura però que en temes socials no ho és, no ha sabut defensar 
la seva àrea dins el Consell, ha permès que li llevassin competències 
i ha permès que li buidassin de contingut una Comissió d'Ajuda als 
Necessitats.  
 

Conclou afirmant que, centrant-se en l'Àrea de Serveis 
Socials, no pot donar suport al pressupost.   
 

Intervé el Sr. Pons (PSOE). Comprèn que quan una persona ha 
agafat una certa estimació a una comissió i, fins i tot, un cert 
sentit de propietat, encaixi malament un canvi polític. Recorda que a 
la darrera comissió es va dir que el Pla estratègic 97-99, que està 
acabat i que tots els consellersel tenen, anirà a la comissió del mes 
de gener i que es debatrà al pròxim Ple. Per tant, demana que no es 
faci demagògia. Fa notar que en relació a l'esmena de la reforma de 
la casa de Josep Villalonga, es va fer un informe a petició d'ella 
mateixa, i ara continua actuant com si aquell informe no existís. 
Assegura que ell és una de les persones més dialogants i que facilita 
més informació i afirma que no li va bé que li diguin que abandona 
competències per donar-les a Presidència. Recorda que un dels factors 
desencadenants d'aquesta situació va esser el fet que seguint un 
programa reglat es va acabar amb una situació en què un grup 
d'associacions cobraven el 100% dels lloguers i es va fer una 
distribució entre tots els qui ho demanaven i quan varen veure que no 
cobrarien tots els 100%, gent del partit de la Sra. Vidal varen posar 
com un pedaç brut el conseller que parla. Això va provocar que totes 
les coses que ara es fan vagin absolutament reglades. 
 

La Sra. Vidal (Mixt) afirma que el fet real és que fa dos 
anys que no hi ha Pla d'Actuació. 
 

El Sr. Grosske (EU). Agraeix que el suport anunciat a 
l'esmena del 0'7% i a l'esmena del traspàs de partides a la Comissió 
de Promoció Sociocultural de determinades partides de Presidència. 
Preferiria que el fervor pel 0'7% fos universal i no es limitàs al 
Consell. 
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No comprèn que la Sra. Salom no entengui per què EU 
presenta les esmenes de traspàs, ja que ho ha explicat en el debat 
sobre la creació d'aquesta i perquè hi ha una proposta inicial que 
figura en el pressupost i una contraproposta de creació que fa EU.  
En relació al model a què ha fet referència la Sra. Vidal, considera 
que si tots estan d'acord que significa tenir polítiques integrades, 
tenir criteris objectius i programes, aprovar el Pla Estratègic i 
tenir un pla d'actuació integral que impliqui totes les comissions 
que tenen a veure amb Acció Social, no hi ha raons per preocupar-se 
ja que el mes de febrer pot estar tot enllestit. EU donarà el suport 
perquè això sigui així. 
 

Qualifica el pressupost com a bo, per les prioritats que es 
marquen, pel tractament que fa amb el personal, que qualifica de 
valent i en relació al qual anuncia que hi ha la voluntat de mantenir 
aquesta línia. No són uns pressuposts ideals, hi ha qüestions com les 
dels assessors que són discutibles, però no globalment, per exemple a 
Cultura és perfectament raonable que n'hi hagi. Recorda a la Sra. 
Salom que el problema dels assessors són es funcions que exerceixen i 
si cobren per allò que realment fan. Anuncia que EU no està totalment 
d'acord amb la proposta, han hagut de cedir en alguna qüestió, com 
ara acceptar que EU tengui més poca dotació de personal que la que té 
el grup municipal d'EU de Palma. Convida el PP a renunciar al seu 
assessor si tant els preocupa aquesta qüestió. 
 

Els pressuposts es presenten en un moment adequat, però el 
mètode d'elaboració no ha estat el més correcte, ja que no hi ha 
hagut lloc a la interacció govern-oposició, tampoc no hi ha hagut 
participació de fora de la institució. En aquest sentit anuncia que 
els agradaria que el Reglament Orgànic que s'ha d'aprovar prevegés 
aquesta participació i una tramitació més solemne i més serena, amb 
prou temps per estudiar les esmenes.  
 

Anuncia el suport d'EU, no només perquè globalment els 
consideren correctes, sinó perquè van en relació amb una sèrie 
d'acords polítics que han signat amb els grups que estan en l'equip 
de govern i que afecten qüestions de disciplina urbanística, acords 
de disciplina urbanística, acords d'aprovació de normes subsidiàries 
de protecció del sòl rústic, d'aprovació del Reglament Orgànic, 
d'aprovació del Reglament de Concessió de Subvencions, la qüestió de 
la diada i altres que si s'impulsen contribuiran molt eficaçment a 
avalar una determinada política urbanística i, en matèria 
institucions, a avalar la transparència i el millor funcionament de 
la institució. 
 

El Sr. Sampol (PSM) considera que seria bo que per a l'any 
que ve hi hagués un debat a la totalitat que servís d'aprovació 
inicial després de la qual hi hagués un temps en què cada president 
de comissió els pogués presentar el membres d'aquesta. Llavors hi 
hagués un temps per presentar esmenes parcials que es podrien tornar 
a debatre en profunditat el dia de l'aprovació definitiva. 
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Destaca que són els primers pressuposts pròpiament dits 
d'aquest equip de govern, fets a partir de la liquidació anterior, és 
a dir coneixent la despesa real, i els primers que s'aproven abans 
del 31 de desembre, amb què els equips tècnics podran fer les 
convocatòries públiques amb temps suficient. Son uns pressuposts 
reals també d'ingressos com ho il⋅lustra el fet dels ingressos del 
Principal, després de l'escepticisme inicial de la Sra. Salom, i són 
els primers pressuposts que no coincideixen amb factures d'anys 
anteriors corresponents al pressupost del Teatre. 
 

Es refereix a l'oferta pública d'ocupació. La qualifica 
d'històrica i al⋅ludeix a l'important esforç que ha fet l'equip de 
govern. Tants d'anys sense oferta provocava una inestabilitat que 
repercutia en la feina, ja que l'única manera que tenen els 
funcionaris per treballar amb imparcialitat és amb la garantia de la 
seguretat en el lloc de feina. Aquest era un dels objectius que es 
compleix en aquests primers pressuposts. Destaca també l'esforç de 
l'augment per als funcionaris i el no augment per als polítics. 
Afirma que l'equip de govern està molt dolgut per les crítiques que 
s'han fet acusant-lo d'utilitzar aquest estratagema per augmentar els 
salaris de polítics i eventuals. No ha estat així, sinó que 
s'intentarà defensar legalment aquest augment i si aquesta via 
s'impugna se'n cercaran d'altres per poder materialitzar l'augment 
del 2'6%. 
 

Considera que són els pressuposts de més contingut social i 
els més solidaris que hagi elaborat mai cap institució de Mallorca. 
El salari social inclou un esforç important, el 0'7% també. Dos 
conceptes que són subvencions, recorda. També són socials pel 
concepte de la formació i l'ocupació, un altre dels objectius de 
legislatura ja aconseguit amb aquests pressuposts. Es refereix a les 
escoles taller, amb prop de 500 milions dedicats a salaris, que per 
si mateixes ja donen la dimensió de l'aspecte social d'aquests 
pressuposts. 
 

Es nega a qualificar els pressuposts de repartidora. 
Convida a consultar les memòries detallades de com es distribuiran 
aquests pressuposts. Recorda que la majoria de conceptes inclosos en 
els capítols 4 i 7 estan reglats per la via de convocatòries 
públiques que no s'havien fet mai, de manera que tots els ciutadans, 
les institucions i els ajuntaments coneixen que hi ha una 
convocatòria pública. 
 

Lamenta que una nova Comissió, presentada a la premsa el 15 
de desembre, s'hagi volgut convertir en un aspecte negatiu. Una 
comissió que té la gran virtut d'afavorir la transparència i la 
participació de l'oposició en la concessió d'ajudes. 
 

Pel que fa al capítol de premsa, afirma que hi ha un 
augment aparent, ja que el 95, de la partida de Foment, abans de les 
eleccions, es varen destinar 35 milions a premsa. Ara els capítols de 
Foment va destinats als ajuntaments, a les fires, a fomentar les 
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activitats econòmiques i no va res a premsa. Enguany allò que va a 
premsa prové d'una partida transparent. 
 

Recorda que dins el Consell no hi ha assessors, ja que el 
personal eventual de gabinet adscrit als grups de consellers fa una 
jornada de diària de 10-12 hores de feina. Aporta l'exemple de les 
escoles taller corresponents a Foment i Ocupació, on hi ha un 
coordinador, i per cada pesseta que aporta el Consell se 
n'aconsegueixen 7 pessetes de recursos externs. És a dir que amb 80 
milions es confecciona un pressupost de 560 milions. Considera que la 
persona encarregada de gestionar aquests projectes es guanya bé el 
jornal. Igual passa a Cooperació, on és el primer anys on s'han 
gestionat baixes, hi ha hagut un pla d'obres addicional, és a dir la 
persona encarregada també s'hi ha guanyat el jornal. Comenta que ha 
circulat molt una visió molt distorsionada del personal eventual i 
convida a considerar quants d'assessors que  seuen en els bancs dels 
consellers no se sap què assessoren al Govern Balear. 
 

Es refereix a l'esmena que preveu la baixa de 1400 milions 
de subvencions i una alta corresponent per a indemnitzacions, és a 
dir per a pagar urbanitzadors amb uns fons que es retirarien de 
Cultura, Esports, Associacionisme, etc. Convida el PP que expliqui a 
l'opinió pública que han proposat buidar les partides de capítol 7 i 
de capítol 4 per dedicar-les a pagar urbanitzadors. 
 

Es refereix a la crítica constant, utilitzada molt per la 
Sra. Salom, que afirma que els pressuposts són un repartiment d'un 
pastís i que el pacte és per conservar les cadiretes. Demana si allà 
on el PP governa en coalició, com ara a l'Estat o a diversos 
ajuntaments, hi governa per conservar les cadiretes. Convida a deixar 
de banda aquestes expressions referides als càrrecs públics, perquè 
això desprestigia la funció pública, l'activitat política i el 
càrrecs públics i convida la Sra. Salom a considerar quantes de 
cadires ocupa ella mateixa. 
 

Conclou la intervenció desitjant un bon any que ve, que hi 
hagi més concòrdia política, sense aquestes agressions verbals. 
 

Intervé el Sr. Quetglas (PSOE). Valora positivament que els 
pressuposts, per primera vegada, s'aprovin abans del 31 de desembre.  
 

Destaca l'exercici de realisme que s'ha fet amb els 
ingressos calculats sobre el comportament efectiu d'aquests en 
l'exercici anterior. Comparteix les prioritats implícites i 
explícites del pressupost, que preveu un fort increment de la despesa 
social i la solidaritat, el fort creixement del foment de l'ocupació, 
els programes de benestar social, que continuen essent la vocació 
bàsica d'aquest Consell, amb el salari social que implica un 
important esforç per incrementar-ne la dotació i el compliment 
estricte del compromís de solidaritat internacional. 
 

Destaca també l'accent en el compromís de l'equip de govern 
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amb el territori, el medi ambient, l'urbanisme, l'increment dels 
programes de recollida selectiva i reciclatge, els programes de 
millora de la qualitat del planejament i l'exigència en matèria de 
disciplina urbanística, el programes que es refereixen a la 
implicació del Consell en l'ordenació territorial global, en què la 
primera institució mallorquina està cridada a tenir un paper molt més 
important del que ha tingut fins ara.  
 

Destaca igualment l'èmfasi en matèries com Cultura, Esport 
i Joventut, la nova política de Recursos Humans, que manté el 
compromís de totes les institucions, assumit el 94, de mantenir el 
poder adquisitiu del funcionaris. En aquest sentit no vol deixar de 
fer referència a la valoració negativa d'un escrit rebut en aquest 
Consell i enviat per la delegada del Govern que estranyament 
s'erigeix en defensora d'una llei encara inexistent i parla de la 
il⋅legalitat que cometria el Consell si s'aprovaven els pressuposts 
amb aquesta previsió de pujada d'un 2'6%. Vol dir ben clar que 
aprovar aquesta puja no és il⋅legal i, probablement, allò que és 
il⋅legal és que la delegada s'adreci oficialment a les institucions 
referint-se a una llei encara inexistent.  
 

Afirma que el compromís de manteniment del poder adquisitiu 
dels salaris va més enllà del manteniment del 2'6% a les partides amb 
caràcter testimonial. Assegura que, no només s'arbitraran instruments 
de defensa jurídica, sinó que també es posaran en marxa els 
mecanismes que permetin a aquesta institució mantenir aquests 
compromisos.  
 

Es refereix a la novetat que significa l'oferta pública 
d'ocupació. Considera que s'ha fet un esforç, per part de totes les 
àrees, per poder aprovar les plantilles i convertir en realitat un 
compromís que durant tota l'època de govern del PP no va esser 
possible perquè aquest partit es trobava probablement més còmode amb 
una política de digitacions que no amb una política objectiva. 
 

Aquest repàs justifica, al seu parer, més que sobradament, 
el suport del seu grup a un pressupost, evidentment perfectible, que 
està segur que al llarg del mandat podran millorar, tant pel que fa 
al contingut, com en la forma i en la tramitació. 
 

Intervé la Sra. Salom (PP). Manté l'esmena a la totalitat 
perquè no s'ha cercat el diàleg i el consens, perquè mentre la 
despesa corrent augmenta i la inversió disminueix, i perquè els  
pressuposts no s'ajusten a la realitat, ni en relació als ingressos, 
ni en relació a l'augment dels sous i pel fet que no hi figuren 
partides per atendre els compromisos adquirits en anteriors sessions 
plenàries. 
 

Mostra la seva estranyesa pel fet que el pacte de progrés 
defensi que unes partides hagin de passar a Presidència i EU defensi 
també que s'ha de crear una comissió dotada amb una proposa feta per 
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EU. Considera que la proposta havia de procedir de la Presidència. No 
s'explica com és així si no és que darrera hi ha hagut un pacte. El 
PP considera s'haurien de mantenir aquestes partides a l'àrea de 
Cultura i a la de Benestar Social. 
 

En relació a els esmenes referides a les bases opina que es 
una fugida cap endavant dir que no s'han pogut estudiar bé i que 
l'any que ve es podran estudiar amb més calma. 
 

Adverteix que no és el primer any que aquesta majoria 
elabora el pressupost, ja que l'any passat també el varen fer i fa 
dos anys es va fer entre tots. En relació a la pujada dels sous, fa 
avinent que s'ha fet una afirmació molt greu en assegurar, en contra 
de l'informe del cap del Servei de Recursos Humans, que afirma que 
l'augment no podria aplicar-se si la Llei General de Pressuposts no 
el recollia, que s'intentarà cercar la manera perquè els funcionaris 
puguin percebre aquest augment. Qualifica aquesta intenció de molt 
greu, ja que és tracta simplement de la intenció de fomentar el frau 
de llei.  
 

No comparteix la idea que sigui un gran èxit l'augment de 
les partides destinades a FODESMA, ja que l'increment prové de les 
aportacions de l'INEM. 
 

Considera que les coses no funcionen tan bé com es vol 
donar a entendre perquè el dia del debat del pressupost en la 
Comissió d'Hisenda no es varen posar d'acord i hi va haver França i 
Espanya. 
 

Anuncia que el PP està disposat a renunciar a l'auxiliar si 
la majoria renuncia als cinc assessors. Recorda que el Govern els va 
reduint i això és un fet públic constatable. En canvi la tendència 
del Consell és augmentar-los, encara que el Consell tengui les 
mateixes competències que quan el PP governava. 
 

En relació a l'esmena de reduir en 1307 milions el capítol 
de subvencions, fa notar que es tracta de la meitat d'aquest capítol 
i que ho han fet, no perquè tenguin gens d'interès a pagar als 
promotors, sinó perquè el pacte ha pres uns acords que l'obligaran a 
pagar com a resultat de les decisions preses en relació als Canons 
d'Artà i al planejament de Calvià i aquestes despeses, que s'hauran 
d'atendre, no tenen la previsió pressupostària corresponent.  
 

Per altra banda, recorda que les referències a les cadires 
les va iniciar el Sr. Sampol al Parlament i que el Sr. Sampol i ella 
ocupen les mateixes. 
 

Intervé el Sr. Pascual (UM). En relació a les 
contrapartides de les esmenes que s'accepten anuncia que les baixes 
correspondran a 10 milions del capítol 4 de Presidència i la resta al 
capítol 4 de Benestar Social. Així queda quadrat el pressupost. 
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Hauria preferit un debat en Comissió d'Hisenda amb els 
portaveus i no el debat que hi ha hagut en què s'ha intentat fer 
variar la postura d'Esquerra Unida. Al marge d'això, manifesta que 
està satisfet amb els pressuposts i repeteix que són realistes, cosa 
que es podrà comprovar fàcilment en acabar l'any. Demana que en un 
altre debat no es mesclin els coordinadors d'àrea amb els assessors, 
ja que el pressupost no en preveu cap d'assessor. S'hi creen unes 
places de coordinadors per fer feina com si fossin uns directors 
generals. 
 

Agraeix les aportacions dels diversos grups, tant les dels 
grups que votaran a favor com les dels que votaran en contra i 
conclou la intervenció desitjant bones festes i molts d'anys a tots. 
 

Se sotmet a votació l'esmena a la totalitat i es rebutja 
per tretze vots a favor (PP, Mixt) i desset en contra (PSOE, PSM-NM, 
UM, EU). 
 

Se sotmeten a votació les dues primeres esmenes del grup 
Mixt i s'aproven per unanimitat. 
 

Se sotmeten a votació la resta d'esmenes presentades pel 
grup Mixt i es rebutgen per tretze vots a favor (PP, Mixt) i desset 
en contra (PSOE, PSM-NM, UM, EU). 
 

Se sotmet a votació l'esmena presentada per EU referida al 
0'7% i s'aprova per unanimitat. 
 

Se sotmet a votació l'altra esmena presentada per EU i 
s'aprova per desset vots a favor (PSOE, PSM-NM, UM, EU) i tretze en 
contra (PP, Mixt). 
 

Se sotmet a votació l'esmena presentada pel PP, registrada 
amb el número 17601 d'entrada referida a la voluntat que l'aprovació 
dels crèdits extraordinaris correspongui al Ple i s'aprova per 
unanimitat. 
 

Se sotmeten a votació la resta de les propostes presentades 
pel PP i es rebutgen per tretze vots a favor (PP, Mixt) i desset en 
contra (PSOE, PSM-NM, UM, EU). 
 

Se sotmet a votació la proposta de l'aprovació del projecte 
de pressuposts per a 1997, les seves bases d'execució i també la 
plantilla del personal del CIM i s'aprova per desset vots a favor 
(PSOE, PSM-NM, UM, EU) i tretze en contra (PP, Mixt). 
 

La presidenta aixeca la sessió desitjant molts d'anys i 
molt bones festes a tots. 
 
 

I, no havent-hi més assumptes a tractar, la Sra. 
Presidenta, aixeca la sessió a les quinze hores i trenta minuts de 
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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, 

 


