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

 
 
 
 

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

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

Hbles. Srs. Consellers: Alejandro Pablo Espinós Bonmatí,  Margarita 
Ferrando i Barceló, Maria del Pilar Ferrer i Bascuñana, Carlos Felipe Cañellas Fons, 
Maria de los Reyes Carbonell Alberti, Andres Riera i Bennàsar, Mauricio Rovira de 
Alós, Juan Verger Pocoví, María Salom i Coll,  Bartomeu Blanquer i Sureda, Guillermo 
Vidal i Bibiloni, Juana Ana Vidal i Burguera, Francisco Antich Oliver, María Rosa 
Estaras Ferragut, , 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 escusen la seva assistència: Hbles. Srs. José Maria 
Gonzàlez i Ortea, Juan Flaquer Riutort. 
 
 

Secretari General: Sr. Bartomeu Tous i Aymar. 
 

Interventora General: Sra. Pilar García Docio. 
 

El Sr. Bartomeu Blanquer entra en el punt 3. Desprès del punt 8 surten la 
Sra. Presidenta que es substituida pel Sr. Juan F. Triay, i el Sr. Juan Verger que 
s'incorpora en el punt 28. La Sra. Presidenta s'incorpora en el punt 29. En el punt 12 i 
13 faltaven els Srs. Bartomeu Blanquer i Eberhard Grosske. En el primer punt de 
despatx extraordinari faltaven els Srs. Guillermo Vidal, Carlos Cañellas i la Sra. Rosa 
Estarás. En el punt 5 de despatx extraordinari faltaven els Srs. Juan Verger, Bartomeu 
Blanquer, Carlos Cañellas, Guillermo Vidal, Antoni Pascual i la Sra. Pilar Ferrer. En el 
punt 7 de despatx extraordinari faltaven els Srs. Juan Verger, Bartomeu Blanquer, 
Carlos Cañellas, Guillermo Vidal, Francesc Quetglas i les Sres. Pilar Ferrer i Rosa 
Estarás, que ja no s'incorporen abans del final.    
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Abans de començar a debatre els punts de l'ordre del dia, la presidenta 
proposa incloure-n'hi un altre dins l'apartat del Despatx Extraordinari referida a 
l'aprovació definitiva dels pressuposts per al 97.  
 

Se sotmet a votació i s'aprova incloure-hi aquest punt per desset vots a 
favor (PSOE, PSM-NM, UM) i tretze en contra (PP, MIXT). 

 
El Sr. Rovira (PP) recorda que hi ha unes mocions presentades pel seu 

grup. 
 

La presidenta recorda que no hi ha inconvenient perquè es puguin 
presentar esporàdicament propostes a darrera hora, però demana que la urgència es 
faci servir només per a les qüestions realment urgents. Així i tot, recorda que s'han de 
presentar en disquet i el dijous anterior a la sessió. Demana als grups que siguin 
conscients que si es presenten a darrera hora no hi ha temps material per poder fer les 
fotocòpies, repartir-les i estudiar-les per poder prendre les decisions amb prou 
coneixement. Proposa debatre les mocions que els grups considerin que són realment 
urgents. 
 

El Sr. Rovira (PP) creu que es bo que hi hagi temps per estudiar les 
propostes. En aquest sentit fa notar, però, la contradicció que representa el fet que 
dijous mateix hi va haver dues comissions informatives i cap dels membres de l'equip 
de govern presents no sabien si dilluns hi hauria sessió plenària. Recorda que la 
convocatòria la varen rebre dijous a migdia, però la documentació no la varen tenir fins 
a l'horabaixa. Seria interessant que, no només les mocions dels diversos grups, sinó 
també les propostes ordinàries arribassin amb prou antelació. 
 

El Sr. Grosske (UM) opina que hi ha mocions que són tècnicament 
complicades i que requereixen un cert temps d'estudi i unes altres que es poden tractar 
directament en el Ple. Demana que li facin arribar les mocions presentades avui perquè 
encara no en té còpia. Demana votació separada. 
 

La presidenta ordena que es faciliti un exemplar de les mocions a EU. 
 

El Sr. Grosske (EU) opina que tant la moció d'inclusió d'un membre de la 
Federació d'Entitats Locals de les Illes Balears en la comissió Insular de Patrimoni i en 
la d'Urbanisme, que implica modificar el Reglament de les dues comissions, com també 
la commemoració de l'aniversari de Costa i Llobera requereixen un estudi aprofundit i 
seria bo passar-les per comissió informativa. En canvi és partidari de tractar dins 
aquesta sessió les mocions referides a la Diada, al Reglament de Subvencions i a la 
Comissió de Promoció Sociocultural. 
 

El Sr. Rovira (PP) accepta retirar la proposta d'integració de representants 



 
 

3 

d'entitats locals en les comissions, però la resta de temes preferiria, com a mínim 
poder-los exposar i, si de cas, retirar-los en funció del debat. 
 

La Sra. Vidal (Mixt) considera que la proposta que fa en relació a la 
Comissió de Promoció Sociocultural s'hauria de tractar dins aquest Ple.  
 

La presidenta decideix incloure en l'odre del dia les mocions a què 
acaben de referir-se els portaveus del PP i del grup Mixt. 
 
 
 

PUNT 1.- APROVACIÓ ACTA ANTERIOR (23-12-96). 
 

El Sr. Alorda (PSM-NM) informa que hi ha la rectificació d'un error 
informàtic que s'ha detectat a l'esborrany de l'acta referit al Reglament de Cooperació 
Tècnica, punt 30 de l'ordre del dia. Tots els grups tenen còpia de la rectificació, que es 
la següent: 

 
"MODIFICACIO ACTA DEL PLE DEL CONSELL INSULAR DE 

MALLORCA DE DIA 23 DE DESEMBRE DE 1996. 
 
 

El Ple del Consell Insular de Mallorca en sessió de dia 23 de desembre 
de 1996 aprovà el següent acord: 
 

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. 2.4: substituir d'aquest apartat la paraula de la primera línia 
"semestralment" per "periòdicament".                                                                  

Art. 2.5: el nou apartat 5è tendrà la següent redacció. "les 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. 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 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 
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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 transitòria 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 suggerències. 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. 
 

Posteriorment, a l'hora de redactar l'Acta de l'esmentat Ple, es va produir 
error en els disquets i es va copiar el següent acord: 
 

"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. línia: "... 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 el 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 
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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 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 transitòria 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 suggerències. 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 parts dels Tècnics propis del Consell." 
 
 

Per la qual cosa, el President de la Comissió de Cooperació Municipal, 
Foment i Ocupació, proposa: 
 

Rectificar l'Acta del Ple del Consell Insular de Mallorca de dia 23 de 
desembre de 1996, en el sentit de substituir l'acord transcrit a l'esborrany de l'Acta 
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abans esmentat, pel següent que va esser l'aprovat a l'indicat Ple: 
 

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. 2.4: substituir d'aquest apartat la paraula de la primera línia 
"semestralment" per "periòdicament".                                                                  

Art. 2.5: el nou apartat 5è tendrà la següent redacció. "les 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. 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 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 transitòria 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 suggerències. 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." 

 
 

S'aprova l'acta per unanimitat amb la rectificació indicada. 
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PRESIDÈNCIA 
 
 

PUNT 2.- DECRETS A DONAR COMPTE. 
 

La Sra. Salom (PP) destaca el fet que hi ha tot un caramull de decrets 
que es descriuen com a "aprovació de comptes de despeses per pagar factures 
corresponents als mesos de juny, juliol, agost i setembre de l'any 96". Aquest concepte, 
continua, es repeteix per a la majoria de centres del Consell i els imports van des de 
5.000 PTA fins a quantitats que superen els dos milions. Fa notar que d'aquesta 
manera no se sap a quina persona es paga ni per quin concepte, de manera que la 
feina de control de l'oposició no es pot fer. Demana la relació detallada de tots els 
decrets a donar compte per poder-los estudiar. També demana, a la vista que totes les 
comissions ho fan igual, si és que s'ha donat una norma política per no donar la 
informació detallada. 
 

La presidenta se sorprèn que la Sra. Salom, responsable anterior de la 
Comissió d'Hisenda, es queixi perquè el Consell utilitzi el sistema que ella mateixa feia 
servir quan tenia aquesta responsabilitat. Recorda que, al contrari del sistema totalment 
opac que fa servir el govern en què l'oposició ha de demanar informació a través del 
Parlament, dins el Consell els consellers tenen la possibilitat de revisar tots els 
expedients. Considera que seria una tasca innecessària dur els expedients al Ple 
perquè l'oposició els examinàs. Això no s'ha fet mai i no es farà a partir d'ara. 
 

La Sra. Salom (PP) recorda que tota la documentació la varen tenir a 
partir de divendres i que no hi ha temps de revisar tots els expedients. Recorda que 
quan el PP governava hi havia uns quants decrets però no 50 o 60. Abans, a més, hi 
figurava el concepte i el perceptor. Insisteix a demanar una còpia amb aquestes 
informacions. Si no vol donar aquesta informació, demana una còpia de tots els 
expedients. 
 

La presidenta insisteix que la Sra. Salom té tots els expedients a la seva 
disposició, que els pot anar a revisar en voler. 
 

La Sra. Salom demana si els en donarà còpia. 
 

La presidenta diu que no perquè Secretaria quedaria col⋅lapsada 
innecessàriament. 
 

El Sr. Riera (PP) es refereix a dos decrets  d'abonament a la Federació 
Balears de Ciclisme per 2.400.000 PTA per a la creació d'escoles d'iniciació al ciclisme. 
Demana si es tracta de dos abonaments o d'una duplicació de documents. Es refereix 
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també als decrets d'abonament a l'Ajuntament de Binissalem i a clubs també de 
Binissalem que possiblement estan duplicats: un club d'escacs rep 90.000 i 100.000 
PTA, la Milla Urbana igual. Sobre un altre decret abonament a DA Esport S.L. per a 
adquisició d'un carretó, per import de 45.170 PTA, demana més informació. Es refereix 
a diversos abonaments a favor de Tomeu Massot Juan en concepte d'adquisició de 
televisor de 14", adquisició d'una gravadora-reductora, d'una ràdio Sony, d'un vídeo 
Mitsubishi, demana perquè se li fan totes aquestes adquisicions. Per altra banda es 
refereix al Decret, d'adjudicació i abonament a Joana Forteza Jaume en concepte 
d'adquisició d'una màquina de plastificar, demana què s'ha de rectificar. Finalment es 
refereix al Decret,  d'abonament al Club de l'Épagneul Breton per 50.000 PTA i voldria 
saber si aquest club és espanyol, de la Comunitat Europea o de Bretanya, i demana 
quina activitat esportiva fa. 
 

El Sr. Diéguez (PSOE) explica que la subvenció a la Federació Balear de 
Ciclisme apareix duplicada sense cap dubte. Les subvencions a l'Ajuntament de 
Binissalem i a altres entitats d'aquell municipi, no són duplicacions sinó la concessió de 
la subvenció i el decret del pagament. En relació al carretó i a la plastificadora li farà 
arribar tota la documentació. El televisor es va adquirir per als serveis generals de la 
casa i la subvenció al Club Épagneul no correspon a Esports. 
 

Intervé la Sra. Ferrando (PP). Demana informació sobre l'exposició 
d'artistes arrelats a Mallorca que es farà a Cuba, sobre els vídeos referits a l'emigració 
balear de Sergi Domenech i, també, demana les fotografies que es varen fer en el 
concert de Joan Manuel Serrat. 
 

La presidenta demana quina relació tenen aquestes fotografies amb el 
debat. 
 

La Sra. Ferrando (PP) respon que hi ha un decret d'abonament a Joan 
Valdaño Montoya per fotografies presidència concert Joan Manuel Serrat. 
 

La presidenta diu que se li farà arribar la còpia. 
 

La Sra. Salom (PP) fa notar que, com sempre, hi torna haver un munt de 
decrets que corresponen a les diverses comissions i que en comptes de donar-se 
d'aquestes àrees, es concedeixen des del Gabinet de Relacions Públiques i des de la 
Secretaria de Presidència. El seu grup considera que havent-hi unes àrees i uns 
consellers responsables, la presidenta hi hauria de tenir la  confiança suficient per 
poder tramitar els seus compromisos a través d'aquestes comissions. Es veu, però, que 
això no passa així i les subvencions les concedeix directament la presidenta. Suposa 
que amb la nova Comissió de Promoció Sociocultural i Associacionisme, tot s'hi 
concentrarà. Aporta tota una sèrie d'exemples de decrets que, al seu parer, 
correspondrien específicament a Acció Social, Esports, Cultura, i que, en canvi, es 
paguen a través de decrets de Presidència. Per altra banda fa notar que hi ha uns 
conceptes que no acaben d'encaixar amb les finalitats del Consell, com ara la 
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subvenció per a la realització del Campionat d'Espanya de Trial. La Sra. Salom opina 
que aquestes ajudes, en opinió del PSOE i del PSM expressada durant l'anterior 
mandat, no s'haurien de canalitzar a través del Consell perquè són activitats 
incompatibles amb el medi ambient. Retreu que que ara, dins el pacte de progrés, 
ningú no hi tengui res a dir. 
 

Suposa que totes aquestes ajudes s'inclouran en la Comissió nova i que 
el Sr. Grosske farà un esforç perquè hi hagi un compliment rigorós i una igualtat per a 
tothom. 
 

La presidenta  recorda que la presidenta d'un consell forma part de totes 
les comissions i que la presidenta fa tots els decrets, siguin de la comissió que siguin, 
especialment els que corresponen a qüestions gestionades directament des de la 
Presidència. Això no vol dir que siguin decrets de la presidenta Es tracta d'una manera 
àgil de tramitar algunes propostes. Pot estar ben segura la Sra. Salom que no hi ha res 
a amagar des dels quatre grups que formen la majoria. Recorda que si alguns decrets 
no passen per les comissions és en aplicació de la facultat de la Presidència de fer-ne 
fins a 500.000 PTA. Si tenia cap compromís especial, el faria passar per la comissió 
corresponent, conclou.  
 

La Sra. Salom demana la paraula i la presidenta fa notar que ja fa més de 
vint minuts que es debat aquest punt, hi ha hagut preguntes s'han donat les respostes i 
ja és hora de passar als altres punts. Demana que sigui breu. 
 

La Sra. Salom (PP) reconeix que és cert que la presidenta té la facultat de 
signar decrets, però considera que aquesta via no és coherent amb la voluntat 
anunciada pel pacte de progrés de fer una política de transparència i màxima 
informació. Fa notar que el grup majoritari hauria de tenir l'oportunitat d'estar informat i 
de poder opinar a l'hora de fer-se aquestes concessions. 
 

La presidenta assegura que les subvencions es donen de forma 
perfectament controlada. Pren bona nota dels suggeriments de la Sra. Salom i la 
felicita pel bon paper que fa com a oposició, ja que ha aconseguit no passar del punt 
de decrets a donar compte quan una sessió normal ja estaria a punt d'acabar. 
 

El Sr. Grosske (PP) fa notar que la crítica de la Sra. Salom és més 
extensa que intensa en el sentit que cita molts de decrets. Opina que allò que s'hauria 
de veure és quins són els que podent seguir un tràmit reglat de subvencions no hi 
passen, a part de la qüestió formal de si surten d'una comissió o de presidència. Opina 
que darrera tot això hi ha l'absència d'un reglament que reguli d'una manera precisa la 
concessió de les subvencions. Recorda que el vot d'EU per als pressuposts del 97, 
entre altres coses, estava condicionat al fet que abans del 31 de març hi hagués 
aprovat aquest Reglament. Anuncia que el seu grup en funció d'aquest compromís no 
tindrà dificultat a votar a favor de la moció del PP sobre la convocatòria dels grups per 
parlar-ne. Fa notar que el PP té una petita dificultat perquè aquesta crítica que fan sigui 
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creïble i és que havent governat un munt d'anys, encara no hi ha un reglament de 
subvencions. 
 

El Ple en resta assabentat. 
 
 

PUNT 3.- DECRETS A RATIFICAR. 
 

Es llegeixen els següents decrets: 
 

"ASSUMPTE: Compareixença com a demandat davant la Sala 
Contenciosa-Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Balears en el recurs 
contenciós-administratiu interposat pel Lletrat Sr. Ignacio Ribas Garau, en 
representació de la Sra. Antonia Andani Castro contra "acte pressumpte del Consell 
Insular de Mallorca pel qual es va desestimar la sol.licitud de data 30-4-96 consistent 
en que el Consell se subrograra en la competència per a conèixer i resoldre la infracció 
urbanística denunciada davant l'Ajuntament de Palma i assumida aquesta ordenàs 
l'immediata paralització de les obres en el cas de que no haguessin estat concluides i 
es dictàs resolució per la qual s'ordenàs la demolició i se restituís l'edifici a la seva 
situació anterior". Actuacions 1513/96. 

Vist el meritat recurs contenciós-administratiu i examinat l'informe de 
l'Assessoria Jurídica del C.I.M. de 19 de desembre de 1996, aquesta Presidència, per 
raons d'urgència i amb fonament a l'article 34.1.h) de la llei 7/85, de 2 d'abril, resolc que 
el Consell Insular de Mallorca comparegui davant la Sala Contenciosa-Administrativa 
del Tribunal Superior de Justícia de Balears en dit recurs. Assumirà la representació del 
Consell Insular de Mallorca el Procurador de Palma Sr. Pedro Ferrer Amengual i la 
direcció tècnica el Sr. Gabriel de Oleza Serra de Gayeta i la Sra. Carmen de España 
Fortuny, indistintament, lletrats adscrits a l'Assessoria Jurídica del C.I.M., en base a 
l'article 447.2 de la llei Orgànica 6/85. 
 

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

Es ratifica el decret per unanimitat. 
 
 
 

"ASSUMPTE: Compareixença com a demandat davant la Sala 
Contenciosa-Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Balears en el recurs 
contenciós-administratiu interposat pel Lletrat Sr. Sebastian Frau Gayá, en 
representació de la Sra. Maria Davila Trias contra "resolució adoptada pel Ple del 
Consell Insular de Mallorca de dia 7-10-96 pel qual es desestima íntegrament la 
reclamació en matèria de responsabilitat patrimonial de les Administracions Públiques". 
Actuacions 1613/96. 
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Vist el meritat recurs contenciós-administratiu i examinat l'informe de 
l'Assessoria Jurídica del C.I.M. de 9 de gener de 1997, aquesta Presidència, per raons 
d'urgència i amb fonament a l'article 34.1.h) de la llei 7/85, de 2 d'abril, resolc que el 
Consell Insular de Mallorca comparegui davant la Sala Contenciosa-Administrativa del 
Tribunal Superior de Justícia de Balears en dit recurs. Assumirà la representació del 
Consell Insular de Mallorca el Procurador de Palma Sr. Pedro Ferrer Amengual i la 
direcció tècnica el Sr. Gabriel de Oleza Serra de Gayeta i la Sra. Carmen de España 
Fortuny, indistintament, lletrats adscrits a l'Assessoria Jurídica del C.I.M., en base a 
l'article 447.2 de la llei Orgànica 6/85. 
 

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

Es ratifica el decret per unanimitat.  
 
 

"ASSUMPTE: Compareixença com a demandat davant la Sala 
Contenciosa-Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Balears en el recurs 
contenciós-administratiu interposat per l'advocada Sra. Francisca Monserrat Salvá, en 
representació de la Confederación de Sindicatos Independientes y Sindical 
Funcionarios "Les convocatòries per a la cobertura de llocs de feina realitzades pel 
Consell Insular de Mallorca, publicades a la premsa local en dates 20 de setembre i 16 
de novembre de 1996". Actuacions 1614/96. 
 

Vist el meritat recurs contenciós-administratiu i examinat l'informe de 
l'Assessoria Jurídica del C.I.M. de 9 de gener 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 6/1985. 
 

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

El Sr. Espinós (PP) es mostra d'acord amb la compareixença del Consell 
per la impugnació del CESID. Haurien preferit que la Comissió de Recursos Humans 
hagués tractat aquesta qüestió. Recorda que s'havia informat que tots els sindicats 
estaven d'acord amb la convocatòria. 
 

Es ratifica el decret per unanimitat.  
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"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. Miguel Ferragut Rosselló, en 
representació de BALEAR DE INVERSIONES S.A., contra "acord de 7 d'octubre de 
1996 adoptat pel Ple del Consell Insular de Mallorca, desestimant el recurs ordinari 
interposat contra Acord de la Comissió Insular d'Urbanisme de Mallorca, adoptat en 
sessió de 4 d'abril de 1995". Actuacions 1620/96. 
 

Vist el meritat recurs contenciós-administratiu i examinat l'informe de 
l'Assessoria Jurídica del C.I.M. de 15 de gener de 1997, aquesta Presidència, per raons 
d'urgència i amb fonament a l'article 34.1.h) de la llei 7/85, de 2 d'abril, resolc que el 
Consell Insular de Mallorca comparegui davant la Sala Contenciosa-Administrativa del 
Tribunal Superior de Justícia de Balears en dit recurs. Assumirà la representació del 
Consell Insular de Mallorca el Procurador de Palma Sr. Pedro Ferrer Amengual i la 
direcció tècnica el Sr. Gabriel de Oleza Serra de Gayeta i la Sra. Carmen de España 
Fortuny, indistintament, lletrats adscrits a l'Assessoria Jurídica del C.I.M., en base a 
l'article 447.2 de la llei Orgànica 6/85. 
 

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

Es ratifica el decret per unanimitat.  
 
 
 

PUNT 4.- DONAR COMPTE DE L'ACORD DE LA COMISSIÓ DE 
GOVERN REFERIT A L'EXPEDIENT NÚM. 20 DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS EN 
EL PRESSUPOST DE 1.996. 
 

Es dóna compte del següent acord de la comissió de Govern: 
 

"PUNT 2.- EXPEDIENT NÚM. 20 DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS EN EL 
PRESSUPOST DE 1996: 
 

Es dóna compte de la següent proposta de Presidència: 
 

" La qui subscriu, Presidenta del Consell Insular de Mallorca, per decret 
de dia 19 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. 20 de 
modificació de crèdits en el pressupost de 1996 per generació de crèdits 
(EXP.GC5/96), exposa la següent 
 
 MEMÒRIA 
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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 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. 20 de modificació de crèdits en el pressupost de 
1996 per generació de crèdits (GC5/96) d'acord amb el següent detall: 
 
A) RELACIÓ D'AUGMENTS DE CRÈDITS P/GENERACIÓ: 
-----------------------------------------------------------------     Codi                  Concepte                 
   Import 
----------------------------------------------------------------- 
20.45310.78000 Subv.Famílies i Inst.s/f.lucre p/ 
               Restauració de façanes               14.178.675 
 
              TOTAL AUGMENTS P/GENERACIÓ .......... 14.178.675 
 
 
 
B) RELACIÓ D'AUGMENTS DE PREVISIONS D'INGRESSOS: 
   (Compromisos ferms d'aportacions) 
-----------------------------------------------------------------       Codi                  Concepte               
     Import 
----------------------------------------------------------------- 
99.76200 Aport.Ajuntaments p/restauració façanes    14.178.675 
 

TOTAL AUGMENTS PREVISIÓ INGRESSOS... 14.178.675 
 

 
Per la qual cosa queda anivellat el pressupost. 

 
S'aprova la proposta per assentiment." 

 
 

El Ple en resta assabentat.  
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PUNT 5.- DONAR COMPTE DE L'ACORD DE LA COMISSIÓ DE 
GOVERN REFERIT A L'EXPEDIENT NÚM. 21 DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS EN 
EL PRESSUPOST DE 1.996. 
 

Es dóna compte del següent acord de la comissió de Govern: 
 
  "PUNT 3.- EXPEDIENT NúM.21 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-set 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. 21 de modificació de 
crèdits al pressupost de l'exercici de 1996 per tranferències (EXP.TR6/96), 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. 21 de modificació de crèdits al Pressupost de 
1996 per transferències (EXP.TR6/96) entre partides pressupostàries amb diferent 
vinculació jurídica que afecten a un mateix grup de funció, d'acord amb el següent 
detall: 
 
A) RELACIó D'AUGMENTS DE CRèDITS P/TRANFERèNCIES: 
----------------------------------------------------------------- Codi   
 Concepte         Import 
----------------------------------------------------------------- 
20.45900.62800 Fons bibliogràfic: Suport Genèric        1.000.000 
 
          TOTAL AUGMENTS P/TRANFERèNCIES.........       1.000.000               
  
B) RELACIó DE BAIXES P/TRANSFERèNCIES: 
----------------------------------------------------------------- 
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Codi        Concepte          Import 
----------------------------------------------------------------- 
20.45110.22100 Energia elèctrica C.C.LA MISERICORDIA   1.000.000 
 

     TOTAL BAIXES P/TRANSFERèNCIES..............  1.000.000                       
  

Per la qual cosa queda anivellat el Pressupost." 
 

S'aprova la proposta per assentiment." 
 
 

El Ple en resta assabentat.  
 
 
 

PUNT  6.- DONAR COMPTE DEL MEMBRES QUE INTEGREN LA 
COMISSIÓ INFORMATIVA DE PROMOCIÓ SOCIOCULTURAL I 
ASSOCIACIONISME. 
 

Es dóna compte de la següent proposta: 
 

"Havent-se aprovat la creació de la Comissió Informativa de Promoció 
Sociocultural i associacionisme pel Ple de data 23 de desembre de 1.996, i d'acord 
amb les propostes dels distints grups polítics es comunica que la dita Comissió estarà 
formada pels Consellers següents: 
 

- En representació del Grup de Consellers Populars: 
       

       Titulars.- 
  Sr. Mauricio Rovia de Alós. 
  Sra. Maria Salom Coll. 
  Sra. Margalida Ferrando Barceló. 

 
  Suplents.-  
  Sr. Guillem Vidal Bibiloni. 
  Sra. Rosa Estaràs Ferragut. 
  Sr. Andreu Riera Bennàssar. 

 
 

- En representació del Grup de Consellers Socialistes: 
 

  Titulars.- 
  Sr. Joan Frances Triay Llopis. 

             Sr. Damià Pons Pons. 
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  Suplents.- 
  Sr. Francesc Quetglas Rosanes. 
  Sra. Catalina Mercè Amer Riera. 

 
 

- En representació del Grup de Consellers del PSM-Nacionalistes de 
Mallorca: 
 

  Titular.- 
    Sr. Pere Sampol Mas. 

   
  Suplent.-  
  Sr. Antoni Sansó Servera. 

 
 

- En representació del Grup de Consellers d'Unió Mallorquina: 
 

  Titular.- 
  Sra. Maria Antonia Munar Riutort. 

 
  Suplent.-  
  Sr. Antoni Pascual Ribot. 

 
 

- En representació del Grup de Consellers d'Esquerra Unida: 
 

  Titular.-  
  Sra. Maria Margalida Thomàs Andreu. 

 
 

- En representació del Grup de Consellers del Grup Mixt: 
 

  Titular.-  
  Sra. Joana A. Vidal Burguera." 

 
 

El Ple en resta assabentat, incloent la proposta in voce del Sr. Grosske 
referida a la seva inclusió com a suplent de la Sra. Thomás. 
 
 
 

PUNT 7.- PROPOSTA D'APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL 
CORRESPONENT A L'EXERCICI DE 1995. 
 

Es dóna compte de la següent proposta de Presidència: 
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"Previ examen de la documentació que justifica aquest COMPTE 

GENERAL corresponent a l'exercici 1995, el qual ha estat elaborat pels serveis 
d'Intervenció, en compliment de l'art. 193.2 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, 
Reguladora de les Hisendes Locals, i que integra els comptes i els estats que indica 
l'art. 190.2 de la referida Llei 39/1988, la Comissió d'Hisenda i Especial de Comptes 
d'aquesta Corporació va emetre el preceptiu informe sobre el Compte General de 1995. 
 

D'altra part, als efectes d'allò que preveu l'art. 193.3 de la referida Llei 
39/l988, es va sotmetre a informació pública en el Butlletí Oficial de la Comunitat 
Autònoma de les Illes Balears núm. 140 de 12 de novembre de 1996, i tauló d'anuncis 
d'aquesta Corporació pel seu examen i formulació, per escrit, de les objeccions i 
observacions pertinents, per un termini de quinze dies hàbils i vuit més, sense que, 
durant aquest termini, s'hagi presentat qualque reclamació en contra. 
 

En conseqüència, donant compliment a l'art. 193.4 de l'esmentada Llei 
39/l988, se sotmet al Ple d'aquesta Corporació l'adopció de la següent 
 
 PROPOSTA D'ACORD: 
 

APROVAR EL COMPTE GENERAL DE L'EXERCICI 1995, que integra 
els documents següents (Art.190.2 de la Llei 39/l988) convenientment desenvolupats: 
 

- Balanç de situació. 
- Compte de resultats. 
- Quadre de finançament anual. 
- Liquidació del pressupost. 
- Estat demostratiu dels drets a cobrar i les       obligacions 

a pagar procedents de pressuposts  
  tancats. 
- L'Estat de Tresoreria. 
- L'Estat del deute." 

 
 

S'aprova la proposta per unanimitat. 
 
 
 

PUNT 8.- MOCIÓ DE PRESIDÈNCIA REFERIDA A REDUCCIÓ DE 
BONIFICACIONS EN EL TRANSPORT AERI ALS RESIDENTS A LES ILLES 
BALEARS. 
 

Es dóna compte de la següent moció:  
 

"EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
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La Llei 13/1996 de 30 de desembre de "Medidas Fiscales, Administrativas 

y del Orden Social", d'acompanyament a la Llei de Pressuposts Generals de l'Estat per 
1997, en el seu article 165 estableix: 

 
"Se autoriza al Gobierno para que modifique la cuantía de las 

subvenciones al transporte aéreo para residentes en Canarias, Baleares, Ceuta 
y Melilla actualmente vigentes o reemplace dicho régimen por otro sistema de 
compensación en función de la evolución del mercado de servicios de transporte 
aéreo. 

 
En todo caso, y sin perjuicio de lo anterior, a partir del 1 de enero de 1997 

la cuantía de la subvención se determinará aplicando los porcentajes de 
subvención legalmente establecidos al importe del título de transporte con 
derecho a subvención, siempre que diho importe no sea superior a las 
siguientes cantidades, en cuyo caso la subvención se limitará a estos importes:  

 
- Desplazamiento Canarias-Resto territorio nacional: 10.000 ptas. ida o 

vuelta, y 20.000 ptas. ida y vuelta. 
 
- Desplazamiento Baleares-Resto territorio nacional: 2.800 ptas. ida o 

vuelta, y 5.600 ptas. ida y vuelta. 
 
- Desplazamiento Ceuta/Melilla- Resto territorio nacional: 3.500 ptas. ida 

o vuelta, y 7.000 ptas ida y vuelta. 
 

Lo dispuesto en el párrafo anterior no será de aplicación a los billetes 
emitidos antes del 1 de enero de 1997." 

 
 
 

Aquesta modificació del règim de bonificacions regulat per Llei de l'any 
1981, vigent durant 16 anys, que establia el 25 % de descompte en tots els vols 
extrainsulars, sense cap altra limitació, suposa un greu retrocés en les polítiques de 
compensació al fet insular. 
 

 
Per això, propós al Ple del Consell de Mallorca l'adopció de la següent  

 
 

M O C I Ó 
 
 

1.- El Consell de Mallorca rebutja la modificació del règim de bonificacions 
al transport aeri per residents a les Illes Balears establert a la Llei 13/ 1996, i sol.licita la 
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seva derogació i la devolució als usuaris dels imports pagats en excés durant l'aplicació 
des de l de gener de 1997 de l'esmentada Llei. 
 

2.- El Consell de Mallorca demana una major compensació en matèria de 
transports com a conseqüència del fet insular, fins a arribar al 33 % en vols 
extrainsulars, i al 50 % en vols intersinsulars 
 

3.- Aquest acord es comunicarà al President de les Illes Balears, al 
President del Govern d'Espanya, i als portaveus dels Grups Parlamentaris del Congrés 
dels Diputats i del Senat." 
 
 

Presenta la moció el Sr. Triay (PSOE). Recorda que el Consell, a més de 
les seves funcions en matèria d'administració local i de gestió de les matèries 
transferides, en té també una de bàsica que és la defensa dels interessos generals de 
l'Illa. Per això el Consell no pot deixar passar en silenci un fet tan greu com  la 
modificació a la baixa de les bonificacions al transport aeri que regien des del 1981. 
Considera que la veu del Consell s'ha de fer arribar al Govern d'Espanya, al de la 
Comunitat i als grups parlamentaris del Congrés i del Senat perquè sàpiguen que el 
Consell no hi està d'acord i que en demanen la derogació, fórmules perquè les 
persones que han fet despeses en excés puguin recuperar aquests sobrepreus i també 
que qualsevol modificació no empitjori en cap cas la situació anterior.  
 

Per altra banda considera que el Consell ha d'aprofitar aquesta 
circumstància per plantejar objectius més ambiciosos i, per tant,  aprovar la sol⋅licitud 
d'increment de la bonificació fins al 33% per a tots els transports entre els illes i la resta 
del territori espanyol i el 50% per al transport entre les illes. 
 

Considera necessari fer arribar aquesta veu a pesar de les 
manifestacions del ministre de Foment i del president de la Comunitat Autònoma en el 
sentit que aquesta qüestió estava resolta, ja que de fet no se sap quan es resoldrà. 
 

Opina que es tracta de modificar una decisió política, ja que no hi va 
haver cap error, sinó una clara voluntat de retallar les millores per als residents. 
 

El Consell s'ha de sumar amb veu pròpia a allò que és la voluntat 
unànime de tota la població. 
 

Intervé el Sr. Verger (PP). Anuncia una posició diferent del seu grup 
segons de quin punt es tracti. En relació al punt primer recorda que la iniciativa va partir 
del Sr. Borrell i després es va ajornar fins a després de les eleccions. Allò que és cert 
és que a tots els diputats i senadors de les Balears els va passar aquesta esmena, i 
també és certa la reacció que hi va haver. En aquest sentit si el ministre va manifestar 
que es faria la corresponent modificació s'ha d'entendre que es farà en el primer 
Consell de Ministres, segons les referències que ell té. Per això fer una proposta per a 
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una cosa que ja està pràcticament resolta no és necessari i el seu grup no hi votarà a 
favor. 
 

En canvi pel que fa al segon punt, considera que és bo i el seu grup hi 
votarà a favor. Recorda que hi ha una petició de la Comunitat Europea per estudiar si 
aquestes bonificacions poden afectar la lliure competència, de manera que és possible 
que encara que avui s'aprovi no es pugui dur a terme. 
 

Intervé el Sr. Grosske (EU). Anuncia el vot a favor ja que es tracta de 
rectificar una qüestió que perjudica clarament els interessos dels ciutadans de les Illes 
Balears. Més enllà del fet concret, vol destacar la situació kafkiana que rep la nostra 
Comunitat. Recorda que hi ha presentat al Congrés un règim econòmic i fiscal especial 
que introdueix, a més d'aspectes positius, elements de paradís fiscal, que fa 
plantejaments de finançament totalment fora de la realitat i que, a aquesta mateixa 
Comunitat, no només no se li aprova el règim especial, sinó que se la castiga en el 
tema més elemental que és la correcció dels costs de la insularitat que des de la Lofca, 
passant per l'Estatut i arribant a la Constitució diuen que s'ha de corregir.  
 

Voldria que l'acord d'avui fos l'inici de la reconstrucció d'un consens 
orientat a la reclamació per part de la Comunitat davant l'Estat de la correcció efectiva 
dels costs de la insularitat, amb una proposta coherent, assenyada, que pugui esser 
subscrita per tots els grups amb representació parlamentària i que transcendeix la pura 
dimensió comptable, ja que té repercussions socials que deriven cap a la terciarització 
de l'economia i més precarietat en les col⋅locacions en relació al conjunt de l'Estat. 
 

El Sr. Sampol (PSM). Anuncia el suport del seu grup. Remarca la 
necessitat de no considerar resolt el primer punt, a pesar de les promeses de les 
autoritats. Opina que hi ha una greu dificultat que consisteix a fer entendre als partits 
d'àmbit estatal que les Illes Balears tenen uns costs d'insularitat que s'han de corregir, 
perquè no es tracta d'un luxe, sinó d'una necessitat. Demostra que els partits no ho 
tenen clar el fet que tramitin una modificació d'aquestes característiques a través d'una 
llei de pressuposts. Comenta que deuen pensar que viatjar és una qüestió opcional 
quan es tracta d'una qüestió imperativa. 
 

Pel que fa al punt segon, considera que el Consell ha de fer accions, 
encara que siguin testimonials, per aconseguir aquesta consciència. No es podrà 
aconseguir un règim fiscal diferenciat si ni tan sols no som capaços d'aconseguir unes 
bonificacions per al transport de viatgers. En aquest sentit convida a prendre les 
decisions per consens en matèria de demandes competencials i econòmiques. Addueix 
l'exemple d'altres comunitats que a partir de la unanimitat en els objectius 
aconsegueixen beneficis molt importants. 
 

La Sra. Munar, en nom d'UM, considera que no interessa qui va iniciar 
l'expedient, ja que el fet real és que el Govern del PP de Madrid ha perjudicat una 
vegada més Mallorca i que els representants del PP d'aquí, no només no varen fer res, 
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sinó que avui es neguen a donar suport a una proposició que no fa més que demanar 
que les bonificacions, ja acordades en època de la preautonomia, es mantenguin. 
 

Fa notar la incoherència que suposa no votar la moció perquè uns 
senyors han assegurat que la qüestió estava resolta i presentar una moció que demana 
que es convoqui la Comissió de Promoció Sociocultural, quan sabien que no es podia 
convocar abans. Afirma que la majoria no té inconvenient per acceptar aquesta 
proposta del PP. No veu, si el PP està segur que a Madrid els escoltaran, per quina raó 
ara no poden donar suport a una proposta tan lògica com aquesta.  
 

El Sr. Verger (PP) recorda que per moltes de mocions que s'aprovin si el 
partit que governa no vol canviar no canviarà. Resulta però que no és que ho hagin 
promès, sinó que han assegurat que en el primer Consell e Ministres aprovarà la 
modificació i que ho faran perquè es va insistir des del primer moment, ja que es 
tractava d'una modificació justa. Per tant, no admet que es pugui dir que els 
representants del PP no volen els màxims descomptes per als residents de les Balears, 
ja que, no tan sols els volen, sinó que han fet totes les gestions per assegurar que les 
tindran. Repeteix que considera innecessari el primer punt i que donaran suport al 
segon. 
 

La presidenta recorda que el moment per actuar no és ara, sinó que era 
abans d'aprovar-se els pressuposts generals de l'Estat. Però els representats del PP no 
varen defensar el descompte i ara han de rectificar i han de donar suport a allò que 
demana Mallorca que són les bonificacions en els transports. La resta són 
equivocacions i rectificacions per no haver fet allò que corresponia en el moment 
adequat. 
 

El Sr. Triay (PSOE) opina que aprovar la moció és més necessari que 
mai, precisament perquè no s'ha modificat la decisió de retallar i perquè és necessari 
que la veu de Mallorca sigui present allà on s'ha de prendre la decisió. Primer en el 
Consell de Ministres i després en el Congrés i en el Senat. Reconeix que el ministre 
Borrell va manejar un esborrany en aquest sentit, però els socialistes de les Balears el 
varen aturar en fase d'esborrany i no quan ja era una llei. Considera increïble rentar-se 
les mans en relació allò que va passar a les Corts, ja que no tan sols varen votar a 
favor del límit de les 2.800 PTA, sinó també en contra de la proposta dels socialistes 
que pretenia que en cap cas les modificacions suposassin una disminució de les 
ajudes. Per tant, el PP va presentar la proposta i els representants de les Balears varen 
votar activament la voluntat de disminuir l'única ajuda a la insularitat. Benvinguda sigui 
la rectificació que respon a un clamor general, al qual necessàriament s'ha de sumar el 
Consell i que hauria de tenir el suport de totes els forces. 
 

La Sra. Vidal (Mixt) pensa que s'ha de reconèixer que els representants 
varen badar a Madrid. Anuncia l'abstenció en relació al primer punt perquè confia que 
les promeses es compliran. En canvi votarà a favor de la resta de la moció. 
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Se sotmet a votació el primer punt i s'aprova per desset vots a favor 
(PSOE, PSM-NM, UM, EU), tretze en contra (PP) i una abstenció (Mixt). 
 

Se sotmeten  a votació els punts 2 i 3 i s'aproven per unanimitat. 
 
 

 
PUNT 9.- MOCIÓ DE PRESIDÈNCIA CONTRA EL RACISME I LA 

XENOFOBIA A MALLORCA: CAMPANYA "IGUALS EN LA DIFERÈNCIA". 
 

Es dóna compte de la següent moció: 
 
"EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

 
 

Les entitats cíviques "Justícia i Pau" i "Drets Humans de Mallorca" 
organitzen una campanya orientada a promoure una reflexió col.lectiva que inicideixi en 
la realitat del racisme i la xenofòbia dins la societat mallorquina. 
 

Estudis recents, realitzats a Mallorca els anys 1995-96, han fet patent que 
un percentatge considerable de gent de Mallorca considera que hi ha motius per 
rebutjar alguna persona. Les enquestes han constatat que l'alarmant increment 
constant d'actituds racistes i xenòfobes a les societats europees provoca una 
marginació creixent de nombrosos col.lectius, particularment dels més desfavorits. 
 

El Consell de Mallorca com òrgan de govern, administració i representació 
de l'Illa vol promoure la llibertat, la justícia, la igualtat i el progrés sòcio-econòmic entre 
tots els qui viuen i treballen a Mallorca i fer-los participar activament en la nostra vida 
política, cultural, econòmica i social, sense cap discriminació. Per tot això, es 
compromet tant a donar suport a les iniciatives sorgides de la societat com a impulsar 
actuacions pròpies destinades a contribuir positivament en la difusió d'actituds 
solidàries i respectuoses envers totes les persones que habiten a Mallorca. Tot això, 
amb la finalitat que Mallorca sigui una terra de convivència lliure i pacífica entre totes 
les persones, fonamentada en el respecte a les diferències ideològiques, ètniques i 
culturals. 
 

Per tot això, el Ple del Consell de Mallorca aprova les següents  
 
 

RESOLUCIONS CONTRA EL RACISME I LA XENOFOBIA: 
 

 
"El Consell de Mallorca 

 
1.- S'adhereix i dona suport institucional a la campanya "Iguals en la 
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diferència", promoguda per les entitats cíviques "Justícia i Pau" i "Drets Humans de 
Mallorca". 
 

2.- Col.laborarà en les activitats educatives que organitzin les esmentades 
entitats cíviques, orientades a la promoció i difusió d'actituds cada vegada més 
tolerants i solidàries entre la gent de Mallorca. 
 

3.- Valora molt positivament la implantació i difusió del "Passaport 
Europeu contra el Racisme", com a eina de conscienciació i de compromís personal. 
 

i 4.- Acorda estudiar la situació dels inmigrants arribats o residents a 
Mallorca, a tenir esment que els seus drets siguin respectats i, tot respectant-ne el 
respecte a la diferència, a promoure'n la seva integració dins la societat mallorquina." 
 

Intervé el Sr. Pons (PSOE). Assegura que aquesta proposta d'avui és 
necessària perquè a Mallorca hi ha hagut racisme i xenofòbia i ara que el futur anuncia 
una Mallorca pluricultural, pluriètnica i pluriconfessional, hi ha elements de caire 
xenòfob i racista que cal combatre. Aquesta iniciativa, impulsada per les entitats 
cíviques Justícia i Pau i Drets Humans de Mallorca és convenient i necessària. Recorda 
la conquesta que donà lloc a la nostra societat, la persecució dels jueus i les 
discriminacions que patiren. Actituds que detecta que encara persisteixen com ho 
demostren algunes expressions discriminatòries i despectives que es mantenen en el 
llenguatge corrent i en la malfiança cap als col⋅lectius d'immigrants. 
 

Considera, per tant, que en aquest sentit hi ha molta de feina a fer a la 
Mallorca d'avui, abans que hi puguin arrelar actituds intolerants. Per això  és bo 
comprometre's amb la iniciativa d'aquestes entitats. 
 

La proposta és d'adherir-se i doanr suport a la campanya "Iguals en la 
diferència" i col⋅laborar en les iniciatives i en les activitat que s'organitzin per tal que els 
ciutadans comprenguin que hi ha persones diferents, però que tenen els mateixos 
drets, amb indiferència de la procedència o la religió. 
 

La campanya inclou també el passaport europeu contra el racisme, que 
aviat es presentarà a Palma, i també el compromís per part del Consell d'estudiar bé la 
situació dels immigrants per tal de promoure'n la integració tot respectant les 
diferències. 
 

Demana la unanimitat per donar força a la iniciativa. 
 

Intervé la Sra. Vidal (Mixt). Anuncia el suport del seu grup. Recorda que el 
filòsof Salvador Pàniker escriu que el racisme és una doctrina desprestigiada i una pura 
aberració, però que arriba fins als nostres dies, ja que és el símptoma de problemes 
molt reals. Es refereix a una enquesta recent que revela que el poble mallorquí 
continua tenint moltes prevencions racistes. Per això pensa que la campanya hauria 
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d'anar dirigida molt especialment a nins i a adolescents per transmetre'ls la importància 
que tenen les diferències en el moment de la convivència diària i demostrant la riquesa 
que poden aportar i incloure aquesta idea dins l'apartat 2. 
 

Dins l'apartat 4, s'hi hauria d'incloure la coordinació de tots els punts 
d'atenció als emigrants prevista pel Parlament en l'acord del 31 de desembre.  
 

Proposa incloure dins l'apartat 2: "Col⋅laborar en les activitats educatives i 
d'una forma especial amb infants i joventut", i dins l'apartat 4: "Estudiar al situació dels 
immigrants i tenir en compte la Comissió Parlamentària per tal de poder utilitzar de 
forma conjunta tots els recursos que es puguin derivar d'aquest estudi". 
 

Intervé al Sra. Thomàs (EU) anuncia el suport d'EU a la moció. Considera 
que aquesta campanya és molt important. Comparteix la presentació feta pel Sr. Pons, 
no tant per l'erudició història sobre els sentiments racistes, sinó per la realitat actual 
que afecta els col⋅lectius d'immigrants, sobretot, del nord d'Àfrica.  És evident que 
l'estudi que reclama l'apartat 4 es pot fer en col⋅laboració amb qualsevol institució. En 
relació a l'apartat 2 pensa que, no només ha de fer referència a infància i joventut, sinó 
també a adults, ja que aquest també haurien de canviar les actituds. 
 

La Sra. Bover (PSM) considera oportú aprovar aquesta moció, ja que, si 
bé les paraules solidaritat i tolerància estan de moda, també és cert que de vegades 
són buides de contingut i aquestes campanyes poden contribuir a omplir-les-en. 
 

Considera oportú recordar que el PP, a través del Ministeri d'Educació, ha 
acordat suprimir els programes educatius orientats en aquest sentit. Per això és bona 
aquesta iniciativa, ja que l'educació dels petits és la via per anar canviant la nostra 
societat. 
 

La Sra. Ferrando (PP)  anuncia el suport del seu grup, perquè avui 
lamentablement hi ha xenofòbia i racisme. Agraeix la introducció històrica que ha fet el 
Sr. Pons.  
 

Considera que hauria estat interessant saber amb antelació en què 
consistiria aquesta campanya per poder saber com es concretarà el suport del Consell, 
ja que sense informació no pot anar més enllà d'una adhesió genèrica. 
 

 
El Sr. Pons (PSOE) agraeix els suports anunciats. Opina que és millor 

deixar la proposta sense modificar. Argumenta que les activitats educatives tenen un 
caràcter general perquè el racisme no és més preocupant dins la infància que en els 
adults, tal vegada la incidència és més alta en la població adulta. 
 

En relació al punt 4 recorda que hi ha un compromís parlamentari per 
presentar el Pla Integral abans del 30 de juny del 97 com a data límit. El sentit comú 
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diu que els estudis que es puguin fer des del Consell s'han de fer coordinadament amb 
altres institucions. 
 

La Sra. Vidal (Mixt) accepta no incloure les seves modificacions després 
de les argumentacions del Sr. Pons, tot i que pensava que eren aportacions 
enriquidores. 

S'aprova la moció per unanimitat. 
 
 
 

CULTURA I PATRIMONI HISTÒRIC. 
 
 

PUNT 10.- DENEGACIÓ RECURS ORDINARI INTERPOSAT PELS SRS. 
MARIANO I CARLOS TRUYOLS ROVIRA CONTRA L'ACORD DE LA COMISSIÓ 
INSULAR DEL PATRIMONI HISTÒRICO-ARTÍSTIC DE MALLORCA,  SOBRE EL 
PROJECTE BÀSIC I D'EXECUCIÓ DE LES OBRES DE CONSERVACIÓ DE 
L'ERMITA DE BELLPUIG I CASES ADJACENTS DE LA POSSESSIÓ BELLPUIG, 
DEL TERME MUNICIPAL D'ARTÀ. 
 

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

"Els Srs. Mariano i Carlos Truyols Rovira varen interposar, en data 11 de 
setembre de 1996, recurs ordinari contra l'acord de la Comissió Insular del Patrimoni 
Històrico-Artístic de Mallorca, de data 6 d'agost de 1996, referent al projecte bàsic i 
d'execució de les obres de conservació de l'Ermita de Bellpuig i cases adjacents de la 
possessió Bellpuig, d'Artà.  
 

Dit recurs ordinari va esser objecte dels informes jurídics de 2 i 14 
d'octubre de 1996, per part del tècnic de Patrimoni Històric i del Lletrat Cap del Consell 
Insular de Mallorca, els quals proposen la desestimació del mateix. 
 

Aquest Conseller, vists els precitats informes jurídics, du a Ple la següent 
 

PROPOSTA:    
 

Desestimar el recurs ordinari interposat dia 11 de setembre de 1996, pels 
Srs. Mariano i Carlos Truyols Rovira, contra l'acord de la Comissió Insular del Patrimoni 
Històrico-Artístic de Mallorca, de dia 6 d'agost de 1996, sobre el projecte bàsic i 
d'execució de les obres de conservació de l'Ermita de Bellpuig i cases adjacents de la 
possessió Bellpuig, d'Artà; tot això, amb base als informes jurídics de data 2 i 14 
d'octubre de 1996 que s'adjunten, serveixen de base, i formen part integrant del 
present acord." 
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Se sotmet la proposta a votació i s'aprova per unanimitat. 
 
 

PUNT 11.- PROPOSTA DE RESOLUCIÓ DE L'EXPEDIENT 
SANCIONADOR QUE SE SEGUEIX CONTRA LA SOCIETAT "ARTE EXPRES, S.A.", 
PER UNES OBRES REALITZADES SENSE AUTORITZACIÓ DE LA COMISSIÓ DE 
PATRIMONI AL CARRER PURESA, NÚM. 4, DEL TERME MUNICIPAL DE PALMA. 
 
 

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

"Atès el que disposa el Reglament d'organització i funcionament per a 
l'exercici de les competències atribuides per la Comunitat Autònoma de les Illes 
Balears al Consell Insular de Mallorca en matèria de patrimoni històric, la Comissió 
Insular del Patrimoni Històrico-Artístic de Mallorca eleva al Ple la següent proposta de 
resolució perquè n'adopti l'acord corresponent: 

 
 

ANTECEDENTS DE FETS 
 
 

I.- Com a conseqüència d'unes intervencions practicades per la 
interessada en aquest expedient sancionador, l'inspector de patrimoni Sr. Rosselló 
Bordoy remeté escrit al Consell Insular de Mallorca, de data 5 de juny de 1995, en el 
que informà el següent: 
 

"En el dia d'avui 5 de juny he comprovat personalment que a les obres 
que es fan al carrer de Puresa nº 4 de les quals no consta tenguin permís municipal 
s'han practicat unes cates al subsòl en les quals hi ha una gran quantitat de ceràmica 
púnica i romana, en especial sigil⋅lates imperials i campanianes. 

Es prega que es clausuri immediatament l'obra i es controli 
arqueològicament el possible jaciment." 
 

De resultes d'aquest informe, el President de la Comissió Insular del 
Patrimoni Històrico-Artístic de Mallorca remeté escrit a l'Ajuntament de Palma, per tal 
que es procedís a la immediata paralització de les obres de referència. 
 

II.- En data 29 de juny de 1995 (reg. entrada CIM. num. 5923) tengué 
entrada al Consell Insular de Mallorca còpia del decret de batlia de l'Ajuntament de 
Palma de paralització de les obres de referència, així com d'inici d'expedient d'infracció 
urbanística per aquests fets. 
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III.- Vist l'anterioment exposat, la Comissió Insular del Patrimoni Històrico-
Artístic de Mallorca, en la sessió de dia 21 de setembre de 1995, acordà l'inici d'un 
expedient sancionador per aquests fets. 
 

L'acord d'inici de l'expedient fou notificat al representant de la 
interessada, Sr. Fernando Palazuelo Basaldua, el dia 23 de gener de 1996, donat que 
la primera  
notificació practicada no fou efectiva. 
 

IV.- Dins el termini legalment procedent, l'interessada presentà escrit 
d'alegacions per a la defense dels seus interessos. 
 

V.- D'altra banda, l'instructor de l'expedient, mitjançant resolució de data 2 
d'abril de 1996, acordà l'obertura d'un període de prova en la que es proposaren les 
següents proves: 
 

- Prova documental, consistent en la còpia del decret de batlia núm. 
05975, de data 12 de juny de 1995. 

- Prova documental, consistent en l'escrit de denúncia presentat per 
l'inspector de patrimoni Sr. Roselló Bordoy. 

- Prova documental, consistent en el projecte bàsic i d'execució de 
rehabilitació de l'edifici situat al carrer Puresa núm. 4 de Palma. 

- Prova documental, consistent en la petició d'informe al Director del 
Museu de Mallorca i inspector de patrimoni, Sr. Rosselló Bordoy, on consti, si és el cas, 
la valoració dels danys produïts al Patrimoni Històric Espanyol, així com els efectes que 
sobre el Patrimoni Històric produí l'obre objecte del present expedient. 

- Prova de confessió de l'interessat, per tal de prestar declaració sobre 
diverses qüestions relatives a l'assumpte de referència. 
 

De les proves practicades, queden com a fets provats, d'una banda, la 
realització d'una sèrie d'obres dins Conjunt Històric sense comptar amb la preceptiva 
autorització de la Comissió Insular del Patrimoni Històrico-Artístic de Mallorca; d'altra 
banda, la poca incidència que han tengut aquestes obres en relació al patrimoni 
històric, obres que, tal i com manifesta la interessada en el seu escrit d'al⋅legacions, 
varen consistir en el afiançament de l'edifici, poguent-se considerar, per tant, urgents o 
de primera necessitat; finalment, aquestes obres tampoc han afectat negativament al 
subsòl, i les posteriors intervencions realitzades comptaren amb permís d'excavació de 
data 26 de juny de 1995. 
 
 
 FONAMENTS JURÍDICS 
 
 

I.- Al punt 2 de l'acord de la Comissió Insular del Patrimoni Històrico-
Artístic de Mallorca, de data 21 de setembre de 1995, es tipifiquen els esmentats fets 
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com a infraccions al patrimoni històric, previstes a l'article 76.1, paràgrafs a), en relació 
amb l'article 36; a), en relació amb l'article 44; e) i f), de la LLei 16/1985, de dia 25 de 
juny. 

II.- De les proves practicades, ha quedat demostrada la inexistència de 
dany al patrimoni històric espanyol. Per tant, no s'ha produït al present cas 
incompliment del deure de conservació de la interessada, la qual cosa implica la 
inaplicabilitat de l'art. 76. 1, a), en relació amb l'artlcie 36, de la Llei 16/1985, de 25 de 
juny, del Patrimoni Històric Espanyol. 
 

Tampoc és aplicable al present cas l'article 76.1, a), en relació amb 
l'article 44, de la Llei del Patrimoni Històric Espanyol. De la tramitació d'aquest 
expedient es desprèn clarament la ignorància de la interessada en quant a l'extracció 
de restes arqueològiques (d'haver existit coneixement dels fets, no hagués depositat 
les escombralles just vora el Museu de Mallorca, exposant-se, com fou el cas, a 
inspeccions per part de persones expertes). No ha existit mai l'ànim de quedar-se amb 
qualque reste arqueològica, més aviat el contrari. 
 

Així mateix, no és aplicable l'article 76.1, f), en quant es refereix a la 
realització il⋅lícita d'exavacions o prospeccions arqueológiques. Així es desprèn 
clarament de l'informe emès pel Director del Museu de Mallorca, Sr. Rosselló Bordoy, 
de data 12 d'abril de 1996. A més, tal i com afirma la pròpia interessada en el seu escrit 
d'al⋅legacions, la intervenció al subsòl tenia com a única finalitat el reforçament de 
l'estructura, per tal d'evitar enderrocament fortuït i evitar, consegüentement possibles 
danys a terceres persones o a bés mobles de particulars. 
 

Sí és aplicable l'article 76.1, e), en relació amb l'article 20, de la Llei 
16/1985, de 25 de juny, del Patrimoni Històric Espanyol. Durant la tramitació d'aquest 
expedient, ha quedat demostrada l'inexistència d'autorització preceptiva i prèvia de la 
Comissió Insular del Patrimoni Històrico-Artístic de Mallorca per a la realització de les 
obres objectes d'aquest expedient. Per urgents que siguin unes obres, el promotor de 
les obres té l'obligació de sol⋅licitar, via urgència, les intervencions que se considerin 
necessàries; i si la intervenció fos d'urgència inaplaçable, degudament motivada, que 
no fos possible esperar aquesta autorització, al mateix temps que s'intervé s'ha de 
comunicar immediatament als organismes competentes. En aquest cas, no s'ha produit 
ni sol⋅licitud d'autorització prèvia ni comunicació posterior al començament de les obres 
de referència.  
 

També són d'aplicació la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim 
Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú i el 
Decret autonòmic 14/1994, de 10 de febrer, en quan al procediment a seguir en 
l'exercici de la potestat sancionadora. 
 

També és d'aplicació la Llei autonòmica 6/1994, de 13 de desembre, en 
quan a les competències assumides pel Consell Insular de Mallorca en matèria de 
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patrimoni històric. 
 

III.- Pel que respecte a la quantia de la sanció, s'haurà d'estar a les 
diposicions contingudes als arts. 76.3 i 77 de la Llei del Patrimoni Històric Espanyol. 
 

De la lectura de l'art. 76.3 s'observa que la infracció comesa implica una 
sanció econòmica que pot arribar fins a 25.000.000 de pessetes. 
 

En el present cas, es pot afirmar sense cap tipus de dubte que la 
interessada, quan realitzava les obres objecte del present expedient, sabia 
perfectement l'obligació que tenia de obtenir, prèviament a l'inici de les obres, però el 
cert és que aquestes obres estaven destinades al reforçament de l'edifici per tal d'evitar 
el seu enderrocament. 
 

Per tant, la culpabilitat i responsabilitat de la interessada, per aquestes 
qüestions, es veu clarament aminorada, havent-se de tenir en compte a l'hora de fitxar 
la quantia concreta de la sanció. 
 

IV.- En conseqüència, d'acord amb el que s'ha exposat anteriorment, i en 
virtut del que disposa l'article 2, c) del Reglament d'organització i funcionament per a 
l'exercici de les competències atribuides  per la CAIB al Consell Insular de Mallorca en 
matèria de patrimoni històric, el Ple del Consell Insular de Mallorca adopta el següent 
 
 
 A C O R D: 
 
 

I) Sancionar a la societat  "Arte Expres, S.A.", per la infracció 
administrativa prevista a l'article 76.1, e) en relació amb l'article 20 de la Llei 16/1985, 
de 25 de juny, del Patrimoni Històric Espanyol, amb una multa de cincuanta mil  
pessetes (50.000.- ptes.). 
 

II) Notificar el present acord a la interessada i comunicar-li que contra 
aquest podrà interposar directament RECURS CONTENCIÓS-ADMINISTRATIU en el 
termini de dos mesos, a comptar des de el dia següent al de la notificació, d'acord amb 
 el que disposa l'article 58 de la Llei de la Jurisdicció Contenciós Administrativa. Abans 
de la interposició del recurs, s'haurà d'efectuar la comunicació prèvia que es preveu a 
l'article 110.3 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les 
Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú. 
 

III) Comunicar aquest acord al Batle-president de l'Ajuntament de Palma." 
 
 

Se sotmet la proposta a votació i s'aprova per unanimitat. 
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COOPERACIÓ MUNICIPAL, FOMENT I OCUPACIÓ. 
 
 

PUNT 12.- APROVACIO DEFINITIVA DEL PLA COMPLEMENTARI DEL 
PROGRAMA D'ACCIO ESPECIAL DE LA MANCOMUNITAT DEL PLA PER A L'ANY 
1997. 
 

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

     "El Ple del Consell Insular de Mallorca, en sessió ordinària de dia 7 d'octubre 
de 1996, va aprovar inicialment el Pla complementari del Programa d'Acció Especial de 
la Mancomunitat del Pla per l'any 1997.Aquest Pla es realitzarà amb el romanent o 
sobrant que correspon a obres que ja s'han fetes dins l'any 1996. El Ministeri per les 
Administracions Públiques ha donat el vist i plau a l'esmentat Pla complementari, que ja 
estat publicat al BOCAIB de dia 19 d'octubre de 1996 i ha estat sotmès a informe de la 
Delegació de Govern, per la qual cosa es pot  procedir a la aprovació definitiva de 
l'esmentat Pla complementari del Programa d'Acció Especial de la Mancomunitat del 
Pla per l'any 1997.  
      Per tot això, el President de la Comissió de Cooperació, Foment i Ocupació fa la 
següent proposta d' 
 
                           A C O R D  
 
      1.- Aprovar definitivament el Pla complementari del Programa d'Acció Especial 
de la Mancomunitat del Pla per l'any 1997, que es realitzarà amb el romanent o sobrant 
que correspon a obres que ja s'han fetes dins l'any 1996 
 
      2.- Les obres incloses a l'esmentat Pla complementari son les següents:  
      AJUNTAMENT D'ALGAIDA: "Ronda Ponent Algaida". Pressupost:6.000.052 
pessetes.- Aportació MAP: 3.000.026 pessetes.- Aportació CIM: 2.400.021 pessetes.- 
Aportació Ajuntament: 600.005 pessetes. 
      AJUNTAMENT D'ARIANY: "Remodelació pes municipal". Pressupost: 4.200.000 
pessetes.- Aportació MAP: 2.100.000.- Aportació CIM: 1.680.000 pessetes.- Aportació 
Ajuntament: 420.000 pessetes. 
      AJUNTAMENT DE COSTITX: "Pavimentació cami i soterrament enllumenat". 
Pressupost: 11.217.349 pessetes. Aportació MAP: 5.608.675 pessetes. Aportació CIM: 
4.486.940 pessetes. Aportació Ajuntament: 1.121.735 pessetes.  
      AJUNTAMENT DE MARIA DE LA SALUT: "Pavimentació camins". Pressupost: 
10.333.570 pessetes. Aportació MAP: 5.166.785 pessetes. Aportació CIM: 4.133.428 
pessetes. Aportació Ajuntament: 1.033.357 pessetes. 

     AJUNTAMENT DE SANTA EUGENIA: "Substitució cable. enllumenat". 
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Pressupost: 5.386.737 pessetes. Aportació MAP: 2.693.369 pessetes. Aportació CIM: 
2.154.695 pessetes. Aportació Ajuntament: 538.674 pessetes. 
      AJUNTAMENT DE SANT JOAN: "Pavimentació camins". Pressupost: 
20.000.000 pessetes.- Aportació MAP: 10.000.000 pessetes. Aportació CIM: 8.000.000 
pesetes. Aportació Ajuntament: 2.000.000 pessetes. 
      AJUNTAMENT DE SENCELLES: "Pou Biniali i conduccions". Pressupost: 
12.000.000 pessetes.- Aportació MAP: 6.000.000 pessetes. Aportació CIM: 4.800.000 
pessetes.- Aportació Ajuntament: 1.200.000 pessetes. 
      AJUNTAMENT DE SINEU: "Millora enllumenat públic".- Pressupost: 10.458.518 
pessetes.- Aportació MAP: 5.229.259 pessetes. Aportació CIM: 4.183.407 pessetes.- 
Aportació Ajuntament: 1.045.852 pessetes.  
      AJUNTAMENT DE VILAFRANCA DE BONANY: "Pavimentació camins". 
Pressupost: 10.060.576 pessetes.- Aportació MAP: 5.030.288 pessetes. Aportació CIM: 
4.024.230.- Aportació Ajuntament: 1.006.058 pessetes.  
 
       3r.- Els projectes técnics de les obres incloses  a l'esmentat Pla i els Plecs de 
Condicions Particulars per la seva contractació han de esser remessos a aquest 
Consell Insular abans de dia 28 de febrer de 1997. Així mateix  es fixa com a data límit 
per a la  contractació de les obres esmentades el dia 31 de març de 1997." 
 
 

El Sr. Alorda (PSM). Informa que es tracta d'aprovar el Pla 
complementari, aprovat inicialment el més d'octubre passat. El Ministeri ha donat el 
vistiplau i amb les baixes que es produïren amb l'adjudicació el Pla bianual s'han pogut 
recuperar uns 90 milions que són els que ara s'assignen. Informa que tan aviat com es 
puguin adjudicar les obres, si hi ha noves baixes es mirarà novament de redistribuir-ne 
els pressuposts. 
 

S'aprova la proposta per unanimitat.  
 
 
 

PUNT 13.- MODIFICACIÓ DEL PROJECTE "REFORMA I REPRACIÓ 
PLAÇA I ENLLUMENAT PÚBLIC" DE L'AJUNTAMENT D'ALGAIDA, OBRA 
INCLOSA EN EL PROGRAMA D'ACCIO ESPECIAL DE LA MANCOMUNITAT DEL 
PLA DE L'ANY 1996.  

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

"Atès l'escrit de l'Ajuntament d'Algaida de data 3 de desembre de 1996, 
en el qual es comunica l'aprovació pel Ple de la Corporació de la modificació del 
projecte "Reforma i reparació plaça i enllumenat públic" , obra inclosa en el Programa 
d'Acció Especial de la Mancomunitat del Pla per l'any 1996, l'esmentada modificació no 
afecta al pressupost de l'obra, i atès l'informe favorable del contractista adjudicatari de 
l'obra, el President de la Comissió de Cooperació Municipal, Foment i Ocupació fa la 
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següent proposta d'  
 
 

A C O R D  
 

1r.- Aprovar la modificació del projecte "Reforma i reparació plaça i 
enllumenat públic" de l'Ajuntament d'Algaida(obra nº 56), obra inclosa en el Programa 
d'Acció Especial de la Mancomunitat del Pla per l'any 1996, amb la conformitat del 
contractista adjudicatari de l'obra, ja que l'esmentada modificació no afecta al 
Pressupost de l'obra. 
 

2n.- Donar compte de l'esmentada modificació al Ministeri per les 
Administraciones Públiques als efectes oportuns." 
 
 

S'aprova la proposta per unanimitat.  
 
 
 

MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ DEL TERRITORI. 
 
  

PUNT 14.- PROPOSTA SOBRE RECURS ORDINARI FORMULAT PER 
LA SRA. MARGARETTE COMMANDEUR. FELANITX. 
 

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

"Atès el recurs ordinari formulat per la Sra. MARGARETTE 
COMMANDEUR contra l'acord d'aquesta Comissió de data 24 de novembre de 1996, 
per unanimitat, havent formulat proposta la Ponència Tècnica i en el tràmit de l'Article 
1.2 del seu Reglament Organitzatiu, aquesta Comissió va acordar proposar al Ple del 
CIM que adopti el següent 
 

   A C O R D 
 

Desestimar el recurs ordinari formulat per la Sra. MARGARETTE 
COMMANDEUR, contra l'acord de la Comissió Insular d'Urbanisme adoptat en sessió 
de 24 de novembre de 1996, pel qual es denegava l'autorització prèvia per a la 
construcció d'un habitatge unifamiliar aïllat a la parcel⋅la 159, polígon 33, Sòl No 
Urbanitzable de FELANITX, sobre la base dels informes jurídics emesos els dies 29 
d'abril i 2 de maig de 1996, dels quals s'adjuntarà còpia en el trasllat de l'acord". 
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S'aprova la proposta per unanimitat.  
 
 
 

PUNT 15.- PROPOSTA SOBRE RECURS ORDINARI FORMULAT PEL 
SR. JAIME AMENGUAL ROIG. FELANITX. 
 

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

"Atès el recurs ordinari formulat pel Sr. JAIME AMENGUAL ROIG contra 
l'acord d'aquesta Comissió de data 10 de maig de 1996, per unanimitat, havent 
formulat proposta la Ponència Tècnica i en el tràmit de l'Article 1.2 del seu Reglament 
Organitzatiu, aquesta Comissió va acordar proposar al Ple del CIM que adopti el 
següent 
 

    A C O R D 
 

Desestimar el recurs ordinari formulat pel Sr. JAIME AMENGUAL ROIG 
contra l'acord de la Comissió Insular d'Urbanisme adoptat en sessió de 10 de maig de 
1996, pel qual es denegava l'autorització prèvia per a la construcció d'un habitatge 
unifamiliar aïllat a les Parcel⋅les 84 i 85, Polígon 31, Sòl No Urbanitzable de FELANITX, 
sobre la base dels informes jurídics emesos els dies 10 i 23 d'octubre de 1996, dels 
quals s'adjuntarà còpia en el trasllat de l'acord". 
 
       

S'aprova la proposta per unanimitat.  
 
 
 

PUNT 16.-PROPOSTA SOBRE RECURS ORDINARI FORMULAT PER 
LA SRA. MARGARITA ROMERO MENENDEZ-VALDES. VALLDEMOSSA. 
 

Es dóna compte de la següent proposta de la Comissió Insular 
d'Urbanisme: 
  
  "Atès el recurs ordinari formulat per la Sra. MARGARITA ROMERO 
MENENDEZ-VALDES contra l'acord d'aquesta Comissió de data 27 d'octubre de 1995, 
per unanimitat, havent formulat proposta la Ponència Tècnica i en el tràmit de l'Article 
1.2 del seu Reglament Organitzatiu, aquesta Comissió va acordar proposar al Ple del 
CIM que adopti el següent 
 

   A C O R D 
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Desestimar el recurs ordinari formulat per la Sra. MARGARITA ROMERO MENENDEZ-
VALDES contra l'acord de la Comissió Insular d'Urbanisme adoptat en sessió de 27 
d'octubre de 1995, pel qual es va aprovar la Revisió de les Normes Subsidiàries del 
Planejament de VALLDEMOSSA, sobre la base dels informes jurídics emesos els dies 
4 i 23 d'octubre de 1996, dels qual s'adjuntarà còpia en el trasllat de l'acord". 
 
 

S'aprova la proposta per unanimitat.  
 
 
 

PUNT 17.- PROPOSTA SOBRE RECURS ORDINARI FORMULAT PEL 
SR. SIMÓN MATEU MATEU. SELVA. 
 

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

"Atès el recurs ordinari formulat pel Sr. SIMON MATEU MATEU contra 
l'acord d'aquesta Comissió de data 22 de març de 1996, per majoria, havent formulat 
proposta la Ponència Tècnica i en el tràmit de l'Article 1.2 del seu Reglament 
Organitzatiu, aquesta Comissió va acordar proposar al Ple del CIM que adopti el 
següent 
 

  A C O R D 
 
Desestimar el recurs ordinari formulat pel Sr. SIMON MATEU MATEU contra l'acord de 
la Comissió Insular d'Urbanisme adoptat en sessió de 22 de març de 1996, pel qual es 
va denegar la declaració d'interès social per a la instal⋅lació d'un Bar-Restaurant en el 
Polígon 21, Parcel⋅les 82, 105 i 138, Sòl No Urbanitzable de SELVA, sobre la base dels 
informes jurídics emesos els dies 6 d'agost i 3 de setembre de 1996, dels quals 
s'adjuntarà còpia en el trasllat de l'acord". 
 
 

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

PUNT 18.- PROPOSTA SOBRE RECURS ORDINARI FORMULAT PEL 
SR. FRANCESC J. AVELLA SALVA. POLLENÇA. 
 

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

"Atès el recurs ordinari formulat pel Sr. FRANCESC J. AVELLA SALVA, 
en representació del GOB, contra l'acord d'aquesta Comissió de data 26 d'abril de 
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1996, per majoria, havent formulat proposta la Ponència Tècnica i en el tràmit de 
l'Article 1.2 del seu Reglament Organitzatiu, aquesta Comissió va acordar proposar al 
Ple del CIM que adopti el següent 
 

   A C O R D 
 
Desestimar el recurs ordinari formulat pel Sr. FRANCESC J. AVELLA SALVA contra 
l'acord de la Comissió Insular d'Urbanisme adoptat en sessió de 26 d'abril de 1996, pel 
qual s'aprovava definitivament el Pla Parcial del Sector UPT-3, del Pla General de 
POLLENÇA, sobre la base dels informes jurídics emesos els dies 31 de juliol i 5 de 
setembre de 1996, dels quals s'adjuntarà còpia en el trasllat de l'acord". 
 
 

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

PUNT 19.- PROPOSTA SOBRE RECURS ORDINARI FORMULAT PEL 
SR. LUIS GIL HERNAN. MANACOR. 
 

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

"Atès el recurs ordinari formulat pel Sr. LUIS GIL HERNAN, en 
representació del Sr. AXEL LANGE, contra acord d'aquesta Comissió de data 22 de 
març de 1996, per uanimitat, havent formulat proposta la Ponència Tècnica i en el 
tràmit de l'Article 1.2 del seu Reglament Organitzatiu, aquesta Comissió va acordar 
proposar al Ple del CIM que adopti el següent 
 

   A C O R D 
 

1.- Declarar la inadmissibilitat, per extemporani, del recurs ordinari 
formulat pel Sr. LUIS GIL HERNAN, en representació del Sr. AXEL LANGE, contra 
l'acord de la Comissió Insular d'Urbanisme adoptat en sessió de 22 de març de 1996, 
pel qual es va denegar l'autorització prèvia al projecte d'un habitatge unifamiliar aïllat a 
la Parcel⋅la 244-c, Polígon 22, Sòl No Urbanitzable de MANACOR, sobre la base dels 
informes jurídics emesos els dies 29 de juliol i 2 de setembre de 1996, dels quals 
s'adjuntarà còpia en el trasllat de l'acord. 
 

2.- Així mateix i també sobre la base dels mateixos informes jurídics i de 
l'Article 105.2 de la Llei de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i 
Procediment Administratiu Comú, revocar l'acord de la Comissió Insular d'Urbanisme 
de data 22 de març de 1996 de denegar al Sr. AXEL LANGE l'autorització prèvia 
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sol⋅licitada al projecte de construcció d'un habitatge unifamiliar aïllat a la Parcel⋅la 224-
c, Polígon 22, Sòl No Urbanitzable de MANACOR, tot autoritzant el dit projecte en allò 
que és competència d'aquest organisme i sense perjudici de la llicència municipal 
d'obres i d'altres autoritzacions que corresponguin. Es fa constar que aquella haurà de 
dispondre com a condició especial que es concedeix per a aquesta finca en 
consideració a la seva superficie de 15.315 m2. i que per això la finca en qüestió tendrà 
el caràcter d'indivisible als efectes de l'aprofitament urbanístic, i s'haurà d'acreditar 
davant l'Ajuntament i en el termini que aquest fixi, que s'ha de practicar una nota 
marginal a la inscripció de la finca en el Registre de la Propietat respecte de 
l'esmentada condició, tot això d'acord amb el que preveu l'article 16.1 del Text Refús de 
la Llei sobre Règim del Sòl i Ordenació Urbana". 
 
 

S'aprova la proposta per unanimitat.  
 
 

PUNT 20.- PROPOSTA SOBRE RECURS ORDINARI FORMULAT PEL 
SR. HEINZ DICKE. MANACOR. 
 

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

"Atès el recurs ordinari formulat pel Sr. HEINZ DICKE, en representació 
de INTEREURO, S.L., contra l'acord d'aquesta Comissió de data 22 de setembre de 
1996, per unanimitat, havent formulat proposta la Ponència Tècnica i en el tràmit de 
l'Article 1.2 del seu Reglament Organitzatiu, aquesta Comissió va acordar proposar al 
Ple del CIM que adopti el següent 
 

  A C O R D 
 
Desestimar el recurs ordinari formulat pel Sr. HEINZ DICKE, en representació de 
INTEREURO, S.L., contra l'acord de la Comissió Insular d'Urbanisme adoptat en sessió 
de 22 de setembre de 1996, pel qual es declarava la inadmissibilitat de la sol⋅licitud de 
subrogació en la competència municipal per a la resolució de la llicència sol⋅licitada per 
a la construcció d'un habitatge unifamiliar aïllada a la Parcel⋅la 121 de Son Macià, 
MANACOR, sobre la base dels informes jurídics emesos els dies 14 i 27 de juny de 
1996, dels quals s'adjuntarà còpia en el trasllat de l'acord". 
 

S'aprova la proposta per unanimitat.  
 
 

PUNT 21.- PROPOSTA SOBRE RECURS ORDINARI FORMULAT PEL 
SR. ANDREU J. MAGRANER I BRUNET I LA SRA. CANDELARIA F. LORENZO 
CIFRE. SÓLLER. 
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Es dóna compte de la següent proposta de la Comissió Insular 

d'Urbanisme: 
 

"Atès el recurs ordinari formulat pel Sr. ANDREU J. MAGRANER i 
BRUNET i la Sra. CANDELARIA F. LORENZO CIFRE, contra l'acord d'aquesta 
Comissió de data 26 de gener de 1996, per unanimitat, havent formulat proposta la 
Ponència Tècnica i en el tràmit de l'Article 1.2 del seu Reglament Organitzatiu, aquesta 
Comissió va acordar proposar al Ple del CIM que adopti el següent 
 

A C O R D 
 

Desestimar el recurs ordinari formulat pel Sr. ANDREU J. MAGRANER 
BRUNET i la Sra. CANDELARIA F. LORENZO CIFRE contra l'acord de la Comissió 
Insular d'Urbanisme adoptat en sessió de 26 de gener de 1996, pel qual es denegava 
l'autorització prèvia per a la construcció d'un habitatge unifamiliar aïllat, a les Parcel⋅les 
27 i 28 de Can Tamany, Sòl No Urbanitzable de SOLLER, sobre la base dels informes 
jurídics emesos els dies 8 de gener i 11 de setembre de 1996, dels quals s'adjuntarà 
còpia en el trasllat de l'acord". 
 
 

S'aprova la proposta per unanimitat.  
 
 

PUNT 22.- PROPOSTA SOBRE RECURS ORDINARI FORMULAT PEL 
SR. GABRIEL GOMILA PERELLÓ. COSTITX. 
 

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

"Atès el recurs ordinari formulat pel Sr. GABRIEL GOMILA PERELLO, 
contra l'acord d'aquesta Comissió de data 27 d'octubre de 1995, per unanimitat, havent 
formulat proposta la Ponència Tècnica i en el tràmit de l'Article 1.2 del seu Reglament 
Organitzatiu, aquesta Comissió va acordar proposar al Ple del CIM que adopti el 
següent 
 

  A C O R D 
 

Declarar la inadmissibilitat del recurs ordinari formulat pel Sr. GABRIEL 
GOMILA PERELLO contra l'acord de la Comissió Insular d'Urbanisme adoptat en 
sessió de 27 d'octubre de 1995, pel qual es va denegar l'autorització prèvia al projecte 
d'un habitatge unifamiliar aïllat a la Parcel⋅la 77, Polígon Cadastral número 4, Sòl No 
Urbanitzable de COSTITX, sobre la base dels informes jurídics emesos els dies 3 i 8 de 
julio de 1996, dels quals s'adjuntarà còpia en el trasllat de l'acord". 
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S'aprova la proposta per unanimitat.  
 
 
 

PUNT 23.- PROPOSTA SOBRE RECURS ORDINARI FORMULAT PEL 
SR. BATLE DE L'AJUNTAMENT DE SANT JOAN. 
 

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

"Atès el recurs ordinari formulat pel Sr. Batle de Sant Joan contra l'acord 
d'aquesta Comissió de data 6 d'octubre de 1996, per majoria, havent formulat proposta 
la Ponència Tècnica i en el tràmit de l'Article 1.2 del seu Reglament Organitzatiu, 
aquesta Comissió va acordar proposar al Ple del CIM que adopti el següent 
 

   A C O R D 
 

Desestimar el recurs ordinari formulat pel Sr. Batle-President de 
l'Ajuntament de Sant Joan contra l'acord de la Comissió Insular d'Urbanisme adoptat en 
sessió de 6 d'octubre de 1996, pel qual es varen imposar dues prescripcions en ocasió 
de l'aprovació de les Normes Subsidiàries del Planejament de Sant Joan, sobre la base 
dels informes jurídics emesos els deis 27 de juny de 1996, dels quals s'adjuntarà còpia 
en el trasllat de l'acord". 
 
 

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 24.- EXPEDIENT DE DISCIPLINA URBANÍSTICA SR. JOANQUIN 
MARIA FERNANDEZ. BUNYOLA.  
 

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

"Atès l'expedient per a restituir la legalitat urbanística que se segueix al 
Sr. JOAQUIN MARIA FERNANDEZ per la realització d'una obra il⋅legal al carrer Las 
Margaritas, núm. 7, de Palmanyola, terme de BUNYOLA, aquesta Comissió, per 
unanimitat, a proposta de la Ponència Tècnica i en el tràmit de l'Article 1.2 del seu 
Reglament d'Organització, va acordar proposar al Ple del CIM que s'adopti l'acord que 
proposen el Secretari i l'Instructor de l'expedient i que resulta del tenor literal següent: 
<<Ordenar al Sr. Joaquín María Fernández, com a promotor, la demolició, en el termini 
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d'UN (1) MES comptador des de la rebuda de la present notificació, dels actes 
d'edificació i ús del sòl realitzats sense llicència i no legalitzables, consistents en la 
construcció d'una caseta de 8x3 m. i 3m. d'altària en el carrer Las Margaritas, nº 7, de 
Palmanyola, terme municipal de Bunyola, com també impedir definitivament els usos a 
què haguessin donat lloc, tot advertint-lo, d'acord amb el que estableix l'art. 67 de la 
L.D.U., que si un cop transcorregut l'esmentat termini, no ha procedit a la seva 
demolició, aquest Consell Insular l'executarà subsidiàriament al seu càrrec". 
 
 

S'aprova la proposta per unanimitat.  
 
 

PUNT 25.- PROPOSTA MODIFICACIÓ NNSS DE PLANEJAMENT DE 
MARRATXÍ, ILLETA 2.75 DE LA UNITAT 2-4 DEL PLA DE NA TESSA. 
 

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

"La Comissió Insular d'Urbanisme, en sessió celebrada el dia 15 de 
Novembre de 1996, va adoptar l'acord de informar favorablement la Modificació de les 
Normes Subsidiàries del Planejament de Marratxí a la Illeta 2.75 de la Unitat d'Actuació 
2-4 del Pla de Na Tessa, modificació que te com a objecte la requalificació d'unes 
parcel.les situades a l'esmentada Unitat. A l'hora la Comissió acordava sol.licitar de la 
Presidència del CIM que sol.licitàs, pel seu torn, el dictamen del Consell Consultiu de 
les Illes Balears, preceptiu en aquest expedient ja que resulta afectat un espai lliure i 
l'Art. 129 del vigent T. R. de la LLei sobre Règim del Sòl i Ordenació Urbana imposa 
l'emisió del dictamen per l'alt òrgan comsultiu. 
 

Així es va sol.licitar i una vegada que ha estat emès ho ha estat en sentit 
favorable, per la qual cosa es pot acordar ja l'aprovació definitiva per part del Ple del 
CIM que segons el mateix l'Art. 129 de la LLei del Sòl  es l'òrgan competent. 
 

Per tot això, s'eleva al Ple del Consell Insular de Mallorca la següent  
 
 PROPOSTA D'ACORD:    
 

1.- Aprovar definitivament la modificació de les Normes Subisidiàries del 
Planejament de Marratxí, a la Illeta 2.75 de la Unitat d'Actuació 2-4 del Pla de Na 
Tessa, modificació que té com a objecte la requalificació d'unes parcel.les situades a 
l'esmentada Unitat, d'acord amb el dictamen del Consell Consultiu de les Illes Balears, 
evacuat en sessió de data 12 de Desembre de 1996. 
 

2.- Publicar aquest acord en el BOCAIB. 
 

3.- Notificar-lo a l'Ajuntament de Marratxí. 
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4.- D'acord amb allò que disposa l'Art. 25.2 del Decret 118/93, de 14 

d'Octubre, trametre còpia d'aquesta resolució al Consell Consultiu de les Illes Balears." 
 
 

S'aprova la proposta per unanimitat.  
 
 
 

PUNT 26.- ADDENDA AL CONVENI PER A LA REALITZACIÓ DEL 
SEGUIMENT DE LES EMISSIONS PRODUÏDES A LA PLANTA INCINERADORA DE 
SON REUS I DEL CONTROL DE LA QUALITAT DE L'AIRE AL SEU ENTORN. 
 

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

"Atès que en data 16 de setembre de 1996, la Conselleria de Medi 
Ambient Ordenació del Territori i Litoral, el Consell Insular de Mallorca, la Universitat de 
les Illes Balears y l'associació de Ciències i Tècniques ambientals signaren el conveni 
relatiu a la realització  del seguiment de les emissions produïdes a la Planta 
Incineradora de "Son Reus" i del control de la qualitat de l'aire al seu entorn. 
 

Atès que l'annex segon a l'esmentat conveni prenen un pressupost anual 
del conveni per import de 22.618.608.- ptes. 
 

Atès el que disposen el pacte segon, tercer i quart del conveni, en 
especial pel que fa a la revisió anual de l'annex segon relatiu al pressupost anual que el 
Consell Insular de Mallorca s'obliga a transferir a la UIB. 
 

Atès l'informe del Cap del Servei de Medi Ambient del Consell Insular de 
Mallorca de data 7 de gener de 1997 sol⋅licitant l'actualització de l'esmentat annex 
segon amb un nou pressupost de 30.419.376.-Ptes. 
 

I atès que la Interventora General del CIM ha informat  de l'existència de 
crèdit amb carrec a la partida pressupostaria 50.44400.22706, núm. R.S. 1997001647, 
la comissió de Medi Ambient i Ordenació del Territori, eleva al Ple del Consell Insular 
de Mallorca la següent proposta d'  
 

ACORD 
 

 
1r. Aprovar d'addenda que figura  com annex a aquesta proposta al 

Conveni relatiu a la realització  del seguiment de les emissions produïdes a la Planta 
Incineradora de "Son Reus" i del control de la qualitat de l'aire al seu entorn. 
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2n. Facultar a l'Hble. Sra. Presidenta,  M.A.M.R. perque en nom i 
representació del Consell Insular de Mallorca pugui subscriure l'esmentada addenda. 
 

3r. Comunicar el present acord a la Conselleria de Medi Ambient, 
Ordenació del Territori i Litoral i a l'associació de Ciències i Tècniques ambientals." 
 
 

Intervé el Sr. Orta (PP). Anuncia el vot a favor del 
seu grup, per les mateixes raons que ja varen manifestar en 
comissió. Argumenta que el control de la qualitat de les 
emissions constitueix un instrument que garanteix la seguretat 
per als ciutadans. Opina que com que no hi haurà tantes 
emissions, el cost es podria considerar a la baixa. 
 

S'aprova la proposta per unanimitat.  
 
 
 

PUNT 27.- CORRECCIÓ ERROR MATERIAL ILLETA C/. GRAL. 
RIERA I CAMÍ CA L'ARDIACA. PALMA. 
 

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

"A la vista de la documentació tramesa per l'Ajuntament 
de Palma, tot sol.licitant la declaració d'error material produït 
en l'acte d'aprovació del Pla General d'Ordenació Urbana, a la 
illeta d'equipament situada en el carrer Gral. Riera i Camí Ca 
l'Ardiaca, ja que s'observa en els plànols "D", fulls M9-10 i N9-
10 que els terrenys s'inclouen en la delimitació de Sòl Urbà per 
bé que no es defineix la qualificació urbanística, proposant-se 
declarar aquest error tot recollint la qualificació assenyalada 
en la documentació aprovada inicialment, com també mantenir la 
catalogació de les edificacions existents, per la qual cosa la 
Comissió, vist l'informe favorable dels Serveis Tècnics, i a 
proposta de la Ponència Tècnica, va acordar, per unanimitat, 
elevar al Ple del CIM la següent proposta d' 
 

A C O R D 
 

Declarar l'error material produït en l'acte d'aprovació 
del Pla General d'Ordenació Urbana de Palma, a la Illeta d'equip-
ament situada en el carrer General Riera i Camí Ca l'Ardiaca, ja 
que s'observa en els plànols "D", fulls M9-10 i N9-10 que els 
terrenys s'inclouen en la delimitació de Sòl Urbà per bé que no 
es defineix la qualificació urbanística, recollint la 
qualificació assenyalada en la documentació aprovada inicialment 
i mantenint la catalogació de les edificacions existents, tot 
això de conformitat amb allò que disposa l'article 105 de la Llei 
30/92 del Règim Jurídic de les Administracions Públiques i de 
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Procediment Administratiu Comú, avent-se de publicar el present 
acord en el Butlletí Oficial de la Comunitat Autònoma de 
Balears". 
 
 

S'aprova la proposta per unanimitat.  
 
 
 

PROPOSTES GRUPS POLÍTICS. 
 

PUNT 28.- MOCIÓ D'E.U. EN RELACIÓ A LA COL.LABORACIÓ 
DELS CONSELLS INSULARS EN MATERIA D'EXPERIÈNCIES CULTURALS I 
ARTÍSTIQUES. 
 

Es dóna compte de la següent moció: 
 
 

"EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 

Malgrat els anys que han transcorregut d'ençà 
l'aprovació de l'Estatut d'Autonomia, malgrat les declaracions 
que expressen la voluntat de construir un País Balear, som encara 
enfora d'assolir fites modestes que facin preveure un avenç en 
aquest sentit. Malgrat el cada vegada major pes de la capital 
balear com a centre de la vida política, econòmica, social, i 
cultural de l'arxipièlag, la pròpia dinàmica d'una comunitat 
interinsular fa que sigui natural la projecció de processos 
independents. Aixó podria explicar el desconeixement de les 
realitats de les altres illes, la manca de comunicació i relació 
entre les diferents societats. 

 
La creació cultural i artística és una forma 

d'expressió de les societats, una forma d'identificació i 
autoafirmació. Entre les illes és present un gran desconeixement 
dels processos culturals i artístics que es desenvolupen a l'illa 
veïna. No existeixen gairebé relació entre les entitats privades 
que treballen en l'àmbit cultural i artístic; no existeixen 
circuïts interinsulars  estables que facilitin el coneixement 
general de les activitats culturals i artístiques, etc. El Govern 
Balear a pesar de la potestat i responsabilitat que li atorgava 
l'Estatut d'Autonomia ha fet molt poc durant aquests anys per a 
crear instruments i mitjans que permetissin una cumunicació més 
fluïda entre les illes. 
 

Amb el traspàs de competències en matèria de promoció 
cultural als Consells Insulars es pot obrir un nou període més 
propici per a salvar aquest aïllament que ens perjudica. Per 
aquests motius exposats elevam al PLENARI  el següent  
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ACORD: 
 

El Consell Insular de Mallorca iniciarà les gestions 
necessàries amb el Consell Insular de Menorca i el Consell 
Insular d'Eivissa amb l'objectiu d'establir acords o convenis de 
col.laboració per promoure la creació d'un circuït estable entre 
les illes per a l'intercanvi de les experiències culturals i 
artístiques que es realitzin a cada una d'elles." 
 
 

El Sr. Grosske (EU) explica que es tracta d'una moció 
de contingut senzill, però de valor polític afegit des del moment 
en què es constata que els consells insulars són unes 
institucions que no juguen, ni prop fer-s'hi, el paper que els 
pertoca. Aquest paper provindrà d'unes transferències de 
competències i d'una modificació del seu règim de finançament, 
que de moment és extraordinàriament rígid i amb una molt escassa 
capacitat de maniobra, però que també serà el resultat de 
l'esforç que es pugui fer de recuperació de protagonisme 
institucional dins la nostra comunitat. 
 

Dins l'àmbit estricte de les activitats artístiques i 
culturals, la moció pretén que els consells facin un esforç 
d'adquisició d'aquest protagonisme i igual que es veu amb 
absoluta normalitat que unes quantes comunitats autònomes, per 
qüestions que els són comunes, intercanviïn experiències i facin 
plantejaments comuns, els consells mateixos també ho poden fer, 
sobretot en una matèria de competència tan pròpia com són les 
activitats culturals i artístiques. 
 

La moció constitueix, doncs, un modest pas cap endavant 
en la línia de la relació entre aquestes institucions per, entre 
totes, aconseguir més protagonisme, més competències i més 
capacitat financera a mitjà i a llarg termini. 
 

Intervé el Sr. Pons (PSM-NM). Manifesta el seu acord 
perquè, a les Illes Balears, es produeixi el coneixement mutu i, 
d'aquesta manera, s'ampliï el mercat de la producció cultural de 
cada illa. Recorda que des de la Comissió de Cultura, aquesta 
línia ja es va iniciar, amb participació de grups teatrals de 
Menorca. Enguany hi tornarà haver participació teatral i musical. 
Informa que tot just assumida la presidència de la Comissió va 
fer arribar tot un full de propostes als homòlegs de les altres 
illes amb la voluntat que els intercanvis i col⋅laboracions es 
duguessin a terme. És partidari d'insistir en aquesta línia per 
tal d'intensificar els intercanvis culturals. Assenyala que també 
s'hi hauria d'implicar el Govern Balear, ja que se suposa que, 
com a òrgan suprainsular, un dels deures que té és el de fomentar 
els intercanvis entres les diferents illes. Anuncia el vot 
favorable. 

El Sr. Orta (PP) manifesta l'acord del seu grup i el 
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vot favorable. Es mostra partidari d'intensificar aquests 
contactes, ja que el Consell està perfectament capacitat, tant 
des del punt de vista de la infraestructura, com des del punt de 
vista econòmic que dur a terme aquestes accions. 
 

El Sr. Crespí (PSOE) anuncia el suport del seu grup per 
tot allò que representa de coneixement entre els ciutadans poder 
participar de tot quant es vagi fent a cadascuna de les altres 
illes. Tot quant es pugui fer per augmentar la cohesió 
interinsular, per fer que la realitat Illes Balears sigui, de 
cada vegada més realitat, és bo. 
 

S'aprova la proposta per unanimitat.  
 
 
 

PUNT 29.- MOCIÓ D'E.U. EN RELACIÓ A LA REFORMA DE 
L'ESTATUT D'AUTONOMIA DE LES ILLES BALEARS. 
 

Es dóna compte de la següent moció: 
    
           "EXPOSICIO DE MOTIUS 
 

"Davant el previsible inici de la tramitació 
parlamentària que ha de conduir a una nova reforma de l'Estatut 
d'Autonomia de les Illes Balears, el Consell Insular de Mallorca, 
com a màxima institució representativa de l'illa, estima 
necessari traslladar a l'opinió pública i al Parlament de les 
Illes Balears el contingut del següent  
 
 
 
                     ACORD: 
 
 
 

1er.- La reforma estatutària s'ha de dur a terme tan 
prest com sigui possible i, en tot cas, de tal manera que pugui 
entrar plenament en vigor durant la present legislatura. 
 

2on.- La reforma estutària ha d'obeir a un procés 
autònom i de reflexió de les forces polítiques representatives de 
les Illes Balears i, de cap manera, a un disseny global i 
uniformitzador per a una part de les comunitats autònomes de 
l'Estat. 
 

3er.- La reforma estatutària ha de contemplar, entre 
d'altres extrems, els següents: 
 

a) Un àmbit competencial perfectament equiparable al de 
les comunitats autònomes més desenvolupades de l'Estat. 
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b) Un reforçament de les nostres institucions 
d'autogovern que permeti, entre d'altres coses, un efectiu 
control del Govern per part del Parlament al llarg de tot l'any i 
la capacitat de dissolució anticipada del Parlament. 
 

c) Uns mecanismes efectius de correcció dels costs de 
la insularitat que permetin corregir els desequilibris sectorials 
de la nostra economia i la creació de llocs de feina estables. 
 

d) Una valorització efectiva del paper dels Consells 
Insulars com a part de l'administració autonòmica i amb prou 
capacitat competencial i financera com per exercir el seu paper 
d'òrgan de govern de cadescuna de les Illes. 
 

4t.- Per últim, el Consell Insular reitera el seu 
compromís  de donar suport a totes aquelles iniciatives 
polítiques i socials tendents a l'obtenció dels objectius abans 
expressats." 
 
 

Presenta la moció el Sr. Grosske (EU). Considera que en 
un moment en què es pot donar per fet que en poc temps 
s'iniciaran els tràmits per a la reforma de l'Estatut d'Autonomia 
és fonamental que una institució com el Consell, que és el govern 
de l'illa quantitativament més important de la Comunitat, es 
pronunciï sobre l'inici del procés de reforma. 
 

No es tracta de fer una declaració d'intencions, ni de 
suplantar la feina legislativa, sinó d'una via intermèdia que 
pretén fixar els mínims que la reforma hauria de recollir si es 
volen satisfer les expectatives que una immensa majoria de 
ciutadans de la Comunitat hi té depositades. 
 

El primer objectiu és temporal; aconseguir que la 
reforma es faci dins aquesta legislatura. En segon lloc, la 
reforma ha d'esser el resultat d'un procés autònom sorgit de la 
nostra comunitat i que respongui a les nostres necessitats i no 
pot esser el resultat d'una operació de disseny, com s'ha fet 
altres vegades. En tercer lloc, ha de significar un àmbit 
competencial perfectament equiparable a l'àmbit de les comunitats 
més desenvolupades de l'Estat, ha de preveure un reforçament 
important de les nostres institucions, ha de preveure els 
mecanismes efectius de correcció dels costs d'insularitat i una 
ravaloració del paper dels consells insulars dins la trama 
institucional de la Comunitat. Tot plegat ha de significar 
l'equiparació a les comunitats més desenvolupades de l'Estat, és 
a dir ha de permetre alliberar la nostra Comunitat del furgó de 
coa de les autonomies, on malauradament viatgen les Illes Balears 
des de la transició. 
 

Finalment es refereix a la voluntat recollida en la 
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moció de donar suport a tot el moviment cívic, institucional, 
social i polític que es produeix en la nostra Comunitat al 
voltant d'aquests objectius, ja que és molt important la 
mobilització social, com ho demostra, per exemple, la comunitat 
d'Aragó que ha donat un exemple claríssim d'unanimitat a l'entorn 
d'aquest objectiu, amb resultats evidents. 
 

Intervé el Sr. Sampol (PSM). Afirma que el seu grup 
considera positiva, però insuficient la moció. Hi detecta la 
falta de referència al reconeixement nacional de els Illes 
Balears, fet reconegut recentment per a altres comunitats. Hi 
manca la manifestació de voluntat de superació dels obstacles per 
a les relacions entre les comunitats autònomes i hi manca el 
model de finançament en relació al qual el PSM opta pel concert, 
com ja recollia la reforma frustrada del 91. 
 

No hi presenta esmenes perquè la situació reclama el 
consens entre totes les forces i més que cercar el protagonisme 
del partit, els preocupa fer tot el possible per obtenir 
resultats. 
 

Opina que la iniciativa correspon al grup majoritari al 
Parlament, o sigui, al Partit Popular. Des d'aquí apel⋅la perquè 
aquest partit convoqui totes les forces per parlar de la reforma, 
sense actituds excloents, a la recerca de la integració, amb 
l'objectiu d'abordar-la de manera seriosa i profunda. 
 

Anuncia el vot a favor de la proposta que, com s'ha 
dit, és una proposta de mínims, que pot servir per iniciar les 
discussions que han de culminar amb la reforma de l'Estatut. 
 

Fa avinent la urgència de posar fil a l'agulla, si es 
vol que tot el desplegament normatiu que se n'ha de derivar entri 
en vigor dins aquesta legislatura.  
 

Intervé el Sr. Triay (PSOE). Manifesta que la reforma 
de l'Estatut és, per als socialistes, una prioritat i que, a més, 
és urgent per raons de calendari, ja que seria bo que el conjunt 
de les reformes estiguessin en vigor en el moment de les 
eleccions autonòmiques del 99. 
 

Considera que és necessari un gran acord entre totes 
les forces per dur endavant aquesta reforma, ja que s'ha 
comprovat que les reformes que no parteixen del consens solen 
fracassar. En aquest sentit opina que la moció d'avui no ajuda 
perquè hi pugui haver acord, ja que s'avança als esdeveniments i 
no té en compte que els acords s'obtenen per concessions mútues, 
per diàleg directe i no per l'adhesió a mocions, encara que se'n 
pugui compartir la major part del contingut. Pensa que aquesta 
moció es podria convertir en un obstacle, ja que és necessària la 
participació de tots i, par tant, la del PP. 
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Per aquesta raó, llevat del punt primer que és obvi, 

anuncia que el seu grup no donarà suport a la moció. 
 

Intervé el Sr. Rovira (PP). Comparteix les 
argumentacions acabades d'exposar pel Sr. Triay. Accepta el 
primer punt, però fa notar que els altres punts s'avancen a un 
debat que, a més, no té el Consell com a fòrum propi. Pensa que 
una vegada encaminada la reforma i arribada al punt en què es 
tractin qüestions que afectin l'illa de Mallorca, serà el moment 
d'entrar-hi en profunditat des del Consell. 
 

Conclou la intervenció manifestant el suport a la 
necessitat urgent d'una reforma feta amb el màxim de consens 
possible. 
 

 
Intervé el Sr. Grosske (EU). Considera que el debat ha 

estat extraordinàriament aclaridor. Està d'acord amb el Sr. 
Sampol en el sentit que es tracta d'una qüestió de mínims que 
poden donar una satisfacció a una aspiració generalitzada de la 
societat de les Illes Balears. Està d'acord en la recerca del 
consens i en la necessitat d'evitar protagonismes. 
 

Exposa que la clau de la presentació de la moció està 
en la necessitat de mobilització col⋅lectiva, en la necessitat de 
debat preferent en els fòrums socials, sindicats i organitzacions 
empresarials. La virtualitat d'una moció com aquesta és dur el 
debat a la societat. Fa notar que tot això molesta, tant el PSOE 
com el  PP, perquè no volen un debat previ, ni volen adquirir 
compromisos, sinó que volen elaborar una reforma entre ells que 
no tengui en compte els criteris del punt dos ja que cap del dos 
partits no els volen acceptar. Es tracta, no ja de no voler votar 
els continguts, sinó de no voler votar ni tan sols els criteris, 
perquè són conscients que, de forma encoberta, s'avança cap a una 
reforma de disseny, feta des de Madrid i que ens mantindrà dins 
el furgó de coa a l'estil de la Rioja, Cantàbria o Múrcia. 
 

Com a mínim, assegura, la moció tindrà la virtut 
d'alertar els ciutadans sobre la reforma que els vindrà damunt i 
que serà una reedició de la reforma del 92. 
 

Considera una vergonya el tractament que reben les 
Illes Balears, com si fossin el darrer mot del credo de l'Estat 
de les autonomies, des del moment mateix de la redacció de 
l'Estatut, el darrer aprovat de tot l'Estat.  
 

 
En nom d'UM intervé la Sra. Munar. Manifesta el suport 

del seu grup a la proposta d'EU en un tema tan transcendental com 
és la reforma de l'Estatut. Fa notar que Mallorca representa el 
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80% de la Comunitat i, per tant, és evident que Mallorca i el 
Consell tenen tot el dret, a més de l'obligació, de defensar una 
reforma adient. Recorda que l'Estatut va esser atorgat i no 
concedit i per això és molt important aconseguir ara un Estatut 
digne que reconegui el fet que som una comunitat històrica. Si 
continuam tenint uns representants a les Corts que defensen amb 
tan poc èmfasi els nostres drets, la nostra carta magna, no hi ha 
dubte que quedarem a la coa de totes les autonomies. 
 

Torna intervenir el Sr. Triay (PSOE). Recorda que 
l'experiència demostra que les competicions a l'hora de demostrar 
qui és més autonomista quan es tracta d'aprovar documents de 
caràcter institucional que requereixen la doble aprovació de les 
institucions de les Balears i de l'Estat, solen acabar en una 
gran fracàs. Per això opina que s'ha d'evitar tornar caure en 
aquest error. Comprèn l'afany de protagonisme d'EU, i alerta 
sobre el perill de fracassar en una qüestió sobre la qual el PSOE 
vol que hi hagi un gran acord entre els partits. Insisteix en 
l'opinió que en el moment de començar una negociació no es pot 
fixar públicament quin n'ha d'esser el resultat. Fer-ho així 
significa posar entrebancs i per això el PSOE s'hi oposa, sense 
entrar en el contingut concret de la moció. Convida el PP a 
comprometre's en la reforma i, per tant, fer-la avançar i arribar 
a acords, tant en matèries de competència, com en la reforma 
institucional. 
 

El Sr. Rovira (PP) protesta per l'ordre de les 
intervencions. Si l'ordre fixat és de menor a major, no pot esser 
que després de la rèplica d'EU, intervengui UM. Accepta que la 
presidenta vulgui  tancar el debat, però s'oposa al fet que UM 
intervengui fora de lloc. 
 

Insisteix en l'opinió que el Consell no és el lloc 
adequat per discutir aquesta moció, ja que les qüestions que 
inclou, abans de votar-se, s'han de discutir entre tots els 
grups. Després serà l'hora de discutir aquí les qüestions 
concretes que afectin Mallorca. 
 

La presidenta fa notar que no ha tancat el debat, sinó 
que hi ha hagut un segon torn. Recorda que sempre ha procurat 
esser generosa i permetre que hi hagi el màxim d'intervencions. 
 

El Sr. Rovira (PP) diu que allò que reclamava era 
l'ordenació dels debats perquè no pot esser que el qui fa la 
proposta no la defensi o, com ha passat ara, que el Sr. Grosske 
repliqui les intervencions i, després de la rèplica, intervengui 
un grup que no havia intervingut. 
 

La presidenta recorda que li correspon a ella ordenar 
el debat i que el criteri que segueix és fer possible el màxim 
d'intervencions. 
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El Sr. Grosske (EU) reclama el protagonisme per a la 

moció. Fa notar que la votació imminent retratarà els partits i 
es veurà com la foto s'assemblarà a una que es va fer el 95.  
Aquí no val exposar arguments confusionistes dient que s'hi està 
d'acord i després no votar-hi a favor, en una actitud 
condescendent que s'autoatorga la competència per decidir allò 
que s'ha de fer. Es tracta, com a representats de la sobirania 
popular, d'expressar una opinió sobre un qüestió transcendent que 
no afecta només el Parlament. Fa avinent que cadascú votarà a 
favor d'allò que defensa i en contra d'allò que no accepta. Les 
actes ho recolliran per a il⋅lustració dels ciutadans de la 
Comunitat.   
 

Se sotmet a votació el primer apartat i s'aprova per  
unanimitat. 
 

Se sotmet a votació la resta de la proposta i es 
rebutja per nou vots a favor (PSM-NM, UM, EU) i vint-i-dos en 
contra (PSOE, PP, Mixt). 
 
 
 

DESPATX EXTRAORDINARI. 
 
 

PRIMER PUNT.- PROPOSTA DE PRESIDÈNCIA EN RELACIÓ A L' 
APROVACIÓ DEFINITIVA DELS PRESSUPOSTOS DEL C.I.M. PER L'ANY 1997. 
 

Es dóna compte de la següent proposta de Presidència: 
 

"El Ple del Consell Insular de Mallorca, en sessió 
celebrada dia 23 de desembre de 1996, va aprovar inicialment el 
pressupost ordinari, bases d'execució i plantilla del Consell 
Insular, corresponent a l'exercici de 1997, havent estat 
publicades en el B.O.C.A.I.B. de 11-01-97, als efectes de 
l'exposició al públic. 
 

Posteriorment es va aprovar la llei de Pressupostos 
Generals de l'Estat per l'any 1997 (Llei 12/1996, de 30 de 
desembre). 
 

Durant dit període d'exposició al públic s'han 
presentat escrits per part de la Delegació del Govern de la 
C.A.I.B. i del Conseller de la Funció Pública i Interior del 
Govern Balear, que s'adjunten a la present proposta. 
 

Per altra part s'està duent a terme actualment un 
procés de valoració de llocs de treball d'aquesta Institució que 
exigeix comptar amb la cobertura de la corresponent partida 
pressupostària. Per tant, atesa la necessitat d'adequar els 
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Pressupostos al contingut de la Llei 12/1996, de 30 de desembre i 
resta de normativa aplicable, atesa la necessitat de comptar amb 
una previsió pressupostària suficient per a l'aplicació de la 
valoració de llocs de feina prevista i atesa la necessitat i la 
importància que el Consell Insular de Mallorca compti amb uns 
pressupostos aprovats definitivament, aquesta Presidència sotmet 
al Ple del C.I.M., amb caràcter d'urgència, la següent  
 
 PROPOSTA D'ACORD 
 

APROVAR DEFINITIVAMENT el pressuposts ordinari, les 
bases d'execució i la plantilla del Consell Insular de Mallorca 
per l'any 1997, modificant les partides del capítol I dels 
Pressupostos aprovats inicialment pel Ple en sessió celebrada dia 
23 de desembre de 1996, creant la partida pressupostària 
1997.10.12199.15200 per un import de 81.500.000,- de pessetes." 
 

Intervé el Sr. Sansó (PSM). Recorda que el Ple del 
Consell del 23 de desembre va aprovar inicialment el pressupost 
ordinari. Posteriorment es va aprovar la Llei de pressuposts 
generals de l'Estat per al 97. Es va obrir el període d'exposició 
pública durant el qual s'ha rebut dues al⋅legacions, una de la 
Delegació del Govern que insta a anul⋅lar l'increment retributiu 
previst i l'altra de la Conselleria de la Funció Pública que 
demana que s'anul⋅li l'acord. 
 

La proposta d'avui és d'aprovació definitiva i s'adequa 
a la Llei del Govern central creant una partida nova que permetrà 
atendre la reivindicació constant dels sindicats durant els 
darrers anys sobre la necessitat de fer una valoració clara dels 
llocs de feina. D'aquesta manera, amb una partida creada amb els 
81 milions de previsió d'augment que recollia el pressupost 
inicial, el Consell disposarà d'una reserva que permetrà dur 
endavant la valoració dels llocs de feina i, al mateix temps, es 
podrà aprovar definitivament un pressupost ajustat totalment a la 
legalitat. 
 

Considera que és avançar-se molt parlar de 
contenciosos, demana tranquil⋅litat, ja que es tracta de 
relacions entre les administracions, per tal de poder dur a terme 
els acords que el Consell vol dur endavant. 
 

Intervé el Sr. Verger (PP). Assegura que el seu partit 
està molt tranquil i que els qui no hi estan són els que volen 
pujar un 2'6% i no saben com se n'han de sortir. Es refereix a la 
Llei de l'Estat i cita l'art. 17.3 que preveu que lo dispuesto 
(...) debe entenderse sin perjuicio de las adecuaciones 
retributivas que con caràcter singular i excepcional resultan 
imprescindibles  por el contenido de los puestos de trabajo, per 
la variación del número de efectivos asignados .... Per tant, la 
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valoració, si es fa ben feta, no durà com a resultat una pujada 
d'un 2'6% per a tothom, sinó un percentatge diferent per a cada 
treballador. Es mostra d'acord amb l'aprovació definitiva, però 
no amb la modificació camuflada de Capítol 1 per donar suport a 
la caparrudesa d'un acord dels qual es penediran i que els durà 
molts de problemes. 

Anuncia que si la valoració que ara faran, la feien de 
forma definitiva, el PP hi podria donar suport. Per això demana 
la reunió de la Comissió de Personal amb el suport dels 
sindicats. Repeteix que no podran dur a terme la puja a través de 
la valoració. Considera que ja es varen equivocar quan varen fer 
la proposta de pujada i que ara persisteixen en l'error i, per 
això no tindran el suport del PP. 
 

Respon el Sr. Sansó (PSM). Fa notar que, de moment, no 
s'ha pres cap acord. Recorda les paraules del delegat d'Hisenda 
que l'única cosa que va dir era que hi havia una previsió 
d'augment del 2'6% i les del Sr. Sampol, que va afirmar que 
s'intentaria defensar legalment aquest augment.  Per això no sap 
què podria impugnar-se per part de  Delegació del Govern o de 
Funció Pública, ja que no s'ha pres l'acord de pujar. Recorda al 
representant del PP que el pacte vol qui ha hagi la puja. Per 
això demana una altra vegada tranquil⋅litat mentre s'estudia si 
es pot fer i convida a no avançar-se als esdeveniments. Convida a 
veure l'acord concret per oposar-hi si no hi estan d'acord. Ara 
es tracta de fer aquesta valoració i ja es veurà que en resulta. 
 

   
El Sr. Grosske (EU) felicita el Sr. Sansó per la 

prudència que demostra. Opina que el problema de fons prové de la 
voluntat del PP de castigar  els treballadors públics, sense 
solucionar tanmateix el dèficit públic, una voluntat que 
contrasta amb l'opinió de l'equip de govern i EU que consideren 
que la congelació no és una bona mesura. No caurà en la trampa 
del debat que propsosa el Sr. Verger perquè no té altre interès 
que fer més difícil l'assoliment de l'objectiu d'aquest equip de 
govern i EU que pretén que els treballadors no surtin 
perjudicats. Per tant, no vol debatre què s'ha de fer i què no 
s'ha de fer, sinó simplement deixar clar que per part dels quatre 
partits hi ha aquesta voluntat i amb totes les limitacions 
legals, però per la via legal, s'intentarà aconseguir aquest 
objectiu. 
 

 
El Sr. Quetglas (PSOE) opina que aquest debat deixa 

clar que hi ha una sèrie de grups que estan a favor d'incrementar 
les retribucions, d'acord amb uns compromisos adquirits per 
l'Administració el 1994, i que són tots els grups que formen la 
majoria del Consell i que hi ha un grup que està en contra de la 
pujada i que és el grup del PP, el mateix que hi ha estat en 
contra en el Congrés i que és el mateix que posa en pràctica una 
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estratègia d'enfrontament per impossibilitar el desenvolupament 
del sector públic i de tot allò que hi tengui relació. La majoria 
del Consell, que va aprovar els pressuposts amb la voluntat de 
complir aquells compromisos, amb un increment del 2'6% es va 
trobar que, després, la Llei de l'Estat el va prohibir amb 
caràcter general en ús de les competències de l'Estat en matèria 
de retribucions en allò que tenen de caràcter bàsic. Hi ha una 
extralimitació en això, ja que l'Estat pot decidir tot allò que 
fa referència al caràcter bàsic de les retribucions, però no és 
cert que tengui capacitat per decidir dins un tram que per 
definició és competència exclusiva d'altres adminsitracions. Es 
mostra convençut que és juridicament i políticament defensable 
que la previsió que fa la Llei de l'Estat possiblement seria 
objecte d'una reconsideració si es plantejava una qüestió 
d'inconstitucionalitat, ja que és inadmissible que l'Estat 
extralimiti la seva capacitat de regulació dels sous dels 
funcionaris més enllà de les retribucions bàsiques que és allò 
que la llei li reconeix. En aquest punt, el Consell de Mallorca 
vol fonamentar la seva actitud i el seu compromís amb els 
funcionaris de mantenir l'increment del 2'6% en els capítols que 
són propis del Consell, perquè la Llei reconeix la capacitat 
d'actuar, sigui a través dels complements específics o de la 
recatalogació  dels llocs de feina. Considera que si el PP pensa 
que, com a oposició, no ha de voler que el Consell exerceixi les 
seves competències ho ha de dir clarament. 
 

El Sr. Verger (PP) convida a modificar els complements 
específics si l'equip de govern creu que ho pot fer. Però opina 
que no es tracta d'això, sinó de complir un compromís d'augmentar 
un 2'6%. Si es fa per la via de la requalificació serà una 
coincidència fantàstica que a tothom li correspongui un 2'6% 
d'augment. 
 

Assegura que el seu grup no té cap mania amb els 
funcionaris. N'hi ha d'haver tots els que facin falta i el seu 
grup no els vol castigar. Allò que passa és que no se sap com es 
pot complir aquell compromís i ara s'aferren a l'art. 17. El PP 
hi podria donar suport a aquest augment fet a través de la 
valoració, si els sindicats hi estaven d'acord i renunciaven a 
posteriors valoracions. Si aquesta sortida és legal, el PP no 
s'hi oposarà. Insisteix però que si es fa la valoració ben feta 
no pot donar com a resultat un augment del 2'6% per a tots els 
funcionaris. 
 

Recorda que la Delegació del Govern no fa més que 
complir amb la seva obligació, i que allò que no és bo és que els 
funcionaris d'una institució puguin obtenir una pujada i els del 
veïnat no la puguin tenir. Si tothom s'ha d'estrènyer el cinturó, 
ho ha de fer tothom perquè això és la manera perquè els coses 
vagin bé, sense entrar en aquesta dinàmica de política de 
personal que és dolenta i no condueix enlloc. 
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Intervé el Sr. Sampol (PSM). Anuncia que sap com ho han 

de fer, però no ho dirà perquè allò que consta en acta pot donar 
arguments a la impugnació. Està convençut que allò que volen els 
sindicats és mantenir el poder adquisitiu, per això no vol entrar 
en la batalla dels contenciosos, sinó que prefereix cercar una 
via més eficaç que dugui a la realitat que el 31 de desembre del 
97, en conjunt, els funcionaris del Consell no hagin perdut poder 
adquisitiu en relació al 1996. Ja es veurà si això es pot 
aconseguir o no. D'allò que poden estar segurs és que no han 
volgut enganar els funcionaris. És possible que s'hagin 
equivocat, però la voluntat política és mantenir el poder 
adquisitiu dels treballadors. També és possible que no hi hagi 
una pujada del 2'6% per a tots, ja que durant el 97 s'atendrà una 
reivindicació dels funcionaris, que serà la valoració dels llocs 
de feina.  
 

La presidenta assegura que l'equip de govern i EU volen 
augmentar els sous dels funcionaris. Això és una decisió política 
meditada. És el seu desig per dues raons. En primer lloc perquè 
creuen que el Govern del PP de Madrid, no pot deixar de complir 
un acord amb els sindicats.  Les institucions, siguin del color 
que siguin tenen l'obligació de complir els acords presos pels 
antecessors, igual que l'equip de govern actual del Consell 
assumeix els compromisos del govern anterior del PP, fins i tot 
els verbals. 
 

En segon lloc, hi ha una altre fet que fa 
imprescindible l'augment i és la situació d'interinitat i de no 
compliment de la normativa laboral. És una raó més que fa urgent 
posar ordre en matèria de personal.  
 

Pel que fa a la valoració, assegura que és la via per 
arribar a possibles acords que permetin solucionar el problema 
real que implica l'aprovació dels Pressupsosts Generals de 
l'Estat. Reconeix que realment seria casual si l'augment fos del 
2'6%. Assegura que no es caurà en aquesta temptació i comenta que 
tothom es conformaria si aquest percentatge fos el mínim. 
 

Opina que el PP, des del Govern i des de la Delegació 
del Govern, fa riure quan proposen i anuncien que posaran 
recursos contra uns acords inexistents. Tothom sap que no es pot 
recórrer en contra de les intencions, sinó en contra dels acords 
ferms, encara que hi ha grups als quals agradaria poder controlar 
fins i tot els pensaments. 
 

El Sr. Rovira demana que tot aquest debat consti en 
acta.  
 

La presidenta recorda que sempre hi consta. 
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Se sotmet la proposta a votació i s'aprova per desset 
vots a favor (PSOE, PSM-NM, UM, EU) i onze en contra (PP, Mixt). 
 
 
 

SEGON PUNT.- MOCIÓ DEL GRUP DE CONSELLERS DEL GRUP MIXT 
REFERIDA A COMISSIÓ DE PROMOCIÓ SOCIOCULTURAL I ASSOCIACIONISME. 
 
 

Es dóna compte de la següent moció: 
 

"Es proposa que la COMISSIÓ DE PROMOCIÓ SOCIOCULTURAL I 
ASSOCIACIONISME presenti un datallat Ple d'Actuació per l'any 
1.997, en el termini més breu possible. 

Igualment es proposa que no es faci cap despesa en 
relació a les partides aprovades per la Comissió, mentre el dit 
Pla no sigui aprovat." 
 
 

Intervé la Sra. Vidal  (Mixt). Recorda que el Ple del 
23 de desembre  va aprovar la creació de la Comissió de Promoció 
Sociocultural i Associacionisme, que va esser qüestionada, tant 
pel model, com por la dotació i el contingut. 
 

La moció demana que la Comissió presenti un pla 
detallat d'actuació sobre què pensa fer, quins programes són els 
que pensa dur a terme i en quines àrees concretes. Igualment, amb 
el pressuposts de què es disposa, es podrien fer les previsions 
econòmiques corresponents. 
 

Per altra banda s'hi demana que, mentre no s'hagi 
aprovat tot això, no es faci cap despesa. 
 

Confia que la proposta tindrà el suport de tots els 
grups, ja que si bé és cert que hi va haver un suport majoritari 
a l'hora d'aprovar-ne la creació, també va esser qüestionada i hi 
ha un cert recel que s'evitaria fàcilment aprovant aquesta moció. 
 

La presidenta informa que té la intenció de convocar la 
Comissió com més aviat millor. Recorda però que abans hi ha hagut 
reunions amb els presidents de les associacions de la Part 
Forana, ara falten els de Palma per tenir una visió global de les 
necessitats d'aquest sector. Recorda que el procés no està 
aturat, que avui mateix s'han fet els nomenaments, i que tan 
aviat com sigui possible es presentarà el pla d'actuacions. 
 

Allò que no és possible és atendre la segona part de la 
proposta, ja que  hi ha molts de plans en marxa. Assegura que no 
es faran gran inversions, sinó que només s'atendran les despeses 
diàries. 
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El Sr. Grosske (EU) indica que creia que quan s'han 
votat els punts del Despatx Extraordinari, només s'hi havien 
inclòs les mocions del PP. En tot cas opina que es tracta d'una 
moció excessivament restrictiva en la redacció, ja que suprimir 
totes aquestes despeses crearia disfuncions i, per tant, a la 
segona part no hi donaran suport, però si a la primera. 
 

La Sra. Vidal (Mixt) afirma que ha entès que aquesta 
proposta s'ha acceptat. Fa notar que les despeses equivalents, 
l'any passat es varen pagar a final d'any, així que si enguany 
han d'esperar uns mesos no hi ha cap problema. Proposa substituir 
la redacció i fixar el termini d'un mes, per presentar el pla. 
 

La presidenta  creu que el fet que l'any passat es 
pagàs tard, no és raó per pagar-hi també enguany. Es compromet a 
convocar la Comissió dins el termini d'un mes. Si la Sra. Vidal 
no retira la segona part, s'haurà de votar conjuntament i no es 
podrà aprovar, ja que no és possible retardar compromisos de 
lloguer o de manteniment. 
 

La Sra. Ferrando (PP) afirma que votaran a favor de la 
convocatòria d'aquesta Comissió, ja que no se sap a què es 
dedicarà. Anuncia el suport a tota la moció, ja que és evident  
que la intenció de la limitació de les despeses no es refereix a 
les corrents. 
 

Per altra banda demana a la presidenta si és cert que 
es reuneix amb tots els presidents de les associacions. 
 

La presidenta respon que si, amb tots. 
 

Se sotmet la proposta a votació i es rebutja per deu 
vots a favor (PP, Mixt), quinze en contra (PSOE, PSM-NM, UM) i 
una abstenció (EU). 
 
 

TERCER PUNT.- MOCIÓ DEL GRUP DE CONSELLERS POPULAR 
REFERIDA A LA FEDERACIÓ D'ENTITATS LOCALS DE LES ILLES BALEARS. 
 

Es dóna compte de la següent moció: 
 

  
             "EXPOSICIO DE MOTIUS. 
 
             TITOL. 
 
             Participació  FELIB  al  CIM 
 
             Atès que la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de 
les Bases del Règim Local, disposa al capítol IV, Article 69, 
punt 1, que    " Las corporaciones locales facilitarán la más 
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amplia información sobre su actividad y la participación de todos 
los ciudadanos en la vida local "i que trobant a la federació de 
entitats locals de les Illes Balears, el màxim exponent de 
representació no administrativa dels municipis de la nostra Illa 
 
              El ple del CIM adopta el següent. 
 
                             ACORD 
 

* Integrar un representant de la Federació d'entitats 
locals de les Illes Balears com a membre a  les segúents 
comissions del Consell Insular de Mallorca: 

 
 
- Comissió Insular de  Patrimoni Històrico-artístic de 

Mallorca.. 
- Comissió Insular d'urbanisme." 

 
 

El Sr. Rovira anuncia que deixa damunt la taula la 
referida a integrar un representant de la Federació d'Entitats 
Locals en diferents comissions del Consell. Demanà, però, que 
passi a Comissió perquè pugui arribar ben estudiada al Ple. 
 

La presidenta demana a quina comissió ha d'anar. 
 

El Sr. Rovira (PP) suposa que ha d'anar a la de Foment 
que és la que gestiona els temes reglamentaris. 
 

El Sr. Alorda (PSM) informa que s'ha rebut la proposta 
de la Federació per entrar en la Comissió de Cooperació, però pel 
que fa al Reglament, considera que la ponència que estudia el 
Reglament d'organització és el lloc més adequat per debatre la 
participació d'altres entitats. Recorda que el temes 
institucionals solen anar a Serveis Generals. En tot cas anirà a 
a comissió que escaigui. 
 
 
 

QUART PUNT.- MOCIÓ DEL GRUP DE CONSELLERS POPULAR 
REFERIDA A COMISSIÓ PROMOCIÓ SOCIOCULTURAL I ASSOCIACIONISME. 
 

Es dóna compte de la següent moció: 
 

"EXPOSICIO DE MOTIUS. 
 
          TITOL. 
 

Comissió de Promoció Sociocultural i Associacionisme 
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          Atès que el Consell Insular de mallorca  en la seva 
darrera sessió plenària  de dia 23 de desembre de 1996 va aprovar 
la creació de la Comissió de Promoció Sociocultural i 
associacionisme. 
 
         El ple del CIM adopta el següent. 
 
 
          ACORD 
 
         Constituir de manera efectiva la Comissió de Promoció 
Sociocultural i Associacionisme amb la seva inmediata 
convocatòria de manera que es puguin conèixer els seus objectius 
i competències, i el programa d'actuacions que durà a terme." 
 
 

El Sr. Rovira (PP) considera que com que ja s'ha 
debatut en certa manera aquesta qüestió amb la moció del grup 
mixt no té objecte mantenir-la. Només recorda que el seu grup va 
presentar els seus representants en el seu moment i demana 
agilitat, no fos cosa que el mes de març hi hagués els 
pressuposts mig gastats i la Comissió no s'hagués convocat. 
 

S'acorda retirar la moció. 
 
 

CINQUÈ PUNT.- MOCIÓ DEL GRUP DE CONSELLERS POPULARS 
REFERIDA AL REGLAMENT DE SUBVENCIONS DEL CIM. 
 

Es dóna compte de la següent moció 
 
          "EXPOSICIO DE MOTIUS. 
 
          TITOL. 
 

Reglament de subvencions del CIM 
 
 
          Atès que segons l'article 36.1b) de la llei 7/1985, de 
2 d'abril el Consell Insular de mallorca  en la seva qualitat 
d'administració pública insular te reconeguda  la competència per 
a assistir i cooperar jurídica, econòmica i técnicament els 
Municipis ,i que de la mateixa manera es desprèn també d'aquest 
capítol II que la institució té entre els seus deures col⋅laborar 
amb el desenvolupament social de la nostra illa, per la qual cosa 
aquelles assistències han d'arribar a les entitats que entre els 
seus objectius tenguin el de cooperar en la consolidació 
democràtica de la nostra societat amb iniciatives de diversa 
índole. Amb la intenció de qualificar aquestes iniciatives i, 
unificar i regular els criteris per a otorgar les ajudes 
necessàries als esmentats projectes 
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         El ple del CIM adopta el següent. 
 
                         ACORD 
 

Convocar de manera inmediata totes les formacions 
polítiques representades al Consell Insular de Mallorca amb 
l'objectiu de discutir i redactar el reglament de subvencions del 
Consell Insular de Mallorca." 
 
 

El Sr. Rovira (PP) considera que aquesta moció s'ha de 
debatre i és la que fa referència a la necessitat que el Consell 
elabori un reglament de subvencions. En aquest sentit seria 
convenient convocar tots els grups per tal de poder-ne parlar 
tots des del principi, sense que arribi un esborrany ja debatut 
per part de la majoria, amb l'objectiu que, governi qui governi, 
s'asseguri que hi haurà una continuïtat. 
 

S'aprova la proposta per unanimitat.  
 
 
 
 

SISÈ PUNT.- MOCIÓ DEL GRUP DE CONSELLERS POPULARS 
REFERIDA AL POETA MIQUEL COSTA I LLOBERA. 
 

Es dóna compte de la següent moció: 
 

"ANTECEDENTS 
 

Miquel Costa i Llobera, un dels poetes mallorquins més 
importants i més destacats de la literatura en llengua catalana, 
va néixer a Pollença, fill d'una família benestant, i estudià 
dret a Barcelona, ciutat en la qual entrà en contacte amb 
Verdaguer, Collell, Marian Aguiló, Rubió i Lluc i d'altres 
intel⋅lectuals catalans.  
 

S'ordenà sacerdot i va conrear la literatura al llarg 
de tota la seva vida i amb la seva obra aconseguí un gran 
prestigi. 
 

La primera producció de Costa apareix en llengua 
castellana, es tracta del llibre Líricas; tanmateix, la producció 
de mossèn Costa i Llobera es va decantar ben aviat per l'ús del 
català que utilitzà sempre amb una elegància clàssica, elegant i 
lluminosa.  

L'obra de mossèn Costa conté una gran riquesa de 
matisos i un fons clàssic que s'entremescla amb notes de 
romanticisme. Conegut entre el gran públic pel poema El pi de 
Formentor, Costa és l'autor d'una àmplia obra poètica que té la 
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màxima expressió en Horacianes. 
 

També va conrear la prosa amb encert, bona mostra 
d'aquest treball són les obres Tradicions i fantasies i Visions 
de Palestina. 
 

Juntament amb Joan Alcover va ser el fundador de 
l'anomenada Escola Mallorquina. La seva amistat amb Josep Carner 
li va permetre fer de pont amb els noucentistes de Barcelona. 
   
  L'any 1922,  mentre predicava a l'església de les 
carmelites descalces de Palma, va morir sobtadament Miquel Costa 
i Llobera. 

L'any 1997 es compliran setanta-cinc anys de la mort de 
l'escriptor i, a més, farà cent anys que mossèn Costa publicà De 
l'agre de la terra, una de les seves més destacades obres. 
 

Atès el 75è aniversari de la mort de mossèn Miquel 
Costa i Llobera, proposam que el Consell Insular de Mallorca 
dugui a terme actes per a la commemoració d'aquest, en record del 
poeta Costa i Llobera per difondre la seva obra més i millor 
entre la població de la nostra Illa, amb aquestes actuacions: 
 
 

-Reedició de l'obra completa de Costa i Llobera, 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 Costa i Llobera. 
 

-Realització d'un cicle de conferencies sobre Costa i 
Llobera, i la seva obra. 
 

-Recuperació i Publicació de les Tesis Doctorals sobre 
Costa i Llobera." 
 
 

Intervé el Sr. Orta (PP). Deixa damunt la taula la 
referida a la commemoració del naixement de  Mn. Costa i Llobera 
i demana que passi a la Comissió. 
 
 
 

SETÈ PUNT.- MOCIÓ DEL GRUP DE CONSELLERS POPULARS 
REFERIDA A LA DIADA DE MALLORCA. 

 
Es dóna compte de la següent moció: 
 
"EXPOSICIó DE MOTIUS 
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En la política d'establir senyes d'identitat de la 
nostra Illa, diferenciadores d'altres Comunitats, avui es pot 
constatar la mancança d'una Diada pròpia de Mallorca.  
 

Si l'equip de Govern del Consell Insular de Mallorca, 
va decidir per iniciativa pròpia i sense ni tan sols intentar un 
consens amb el grup majoritari d'aquesta Institució, instaurar 
l'himne de Mallorca, el Grup Popular considera que aquesta 
circumstància no s'hauria de tornar produir envers la Diada de 
Mallorca, per tal que la Diada de Mallorca pogués ser la Diada de 
tots els mallorquins i no tan sols la "Diada del Pacte de 
Progrés". 
 

El Grup de Consellers Populars, tot i considerant, tal 
com manifestàrem al debat de l'himne de Mallorca, que el més 
dessitjable seria iniciar un procés de consultes que involucràs a 
tots els ajuntaments de l'Illa, per tal que tinguessin la 
possibilitat de manifestar el seu parer sobre diferents dates, 
amb independència que s'establís aquest proces, elevam al Plenari 
de la Corporació, la següent  
 
 MOCIó 
 

El Consell Insular de Mallorca formarà una Comissió 
especialitzada formada per una persona dessignada per cada un 
dels Partits que formen part del Consell, per tal que en la 
propera Sessió Plenària del Consell Insular de Mallorca es pugui 
predre la decissió definitiva de fixar la Diada de Mallorca amb 
el major consens possible." 
 
 

El Sr. Orta (PP) recorda la queixa que el seu grup ja 
va exposar en ocasió de l'aprovació de l'himne de Mallorca quan 
el pacte de progrés, per iniciativa pròpia i sense ni tan sols 
intentar un consens va decidir allò que va considerar convenient. 
Es tracta que ara amb la fixació de la diada no passi igual i per 
això la moció demana que es constitueixi una comissió 
especialitzada que permeti que hi hagi diàleg des del primer dia.  
 

Exposa la necessitat que, a part de la comissió, 
s'iniciï un procés de consultes amb els ajuntaments que generi un 
debat com més ampli possible en la nostra societat. 
 

Conclou la intervenció demanant els suport de tots els 
grups. 
 

El Sr. Grosske (EU) anuncia el suport del seu grup si 
s'accepten unes modificacions que proposarà. En primer lloc 
s'hauria de suprimir l'exposició de motius que no se centra en la 
diada, sinó que es desvia cap a l'himne i que EU no pot assumir. 
En la part dispositiva proposa substituir "comissió 
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especialitzada" per "comissió específica", ja que pensa que no es 
tracta de constituir una comissió d'experts, sinó constituïda per 
un representant de cada grup que, tant pot esser un historiador, 
com una altra persona. La propera sessió hauria d'esser 
l'ordinària, perquè si era extraordinària no hi hauria temps, per 
això proposar fixar un termini que, en tot cas, hauria d'esser 
abans del 31 de març, ja que el compromís de l'equip de govern és 
prendre la decisió abans d'aquesta data.   
 

El Sr. Pons (PSM) considera que és precipitat donar 
suport a la moció i proposa que la Comissió de Cultura, que farà 
una sessió divendres que ve, estableixi les passes a dur a terme 
i també l'argumentació i la documentació sobre la proposta. Tot 
això es podria canalitzar a través de la Junta de Portaveus que 
podria esser l'òrgan a través del qual se cercàs el màxim 
consens. 
 

Opina que el tema requereix una solució i que les 
precipitacions excessives no són convenients, ja que la fixació 
d'una diada ha de tenir la voluntat de perdurabilitat. Aprofita 
per manifestar el desacord amb alguns elements de l'exposició de 
motius i amb la intervenció del representant del PP que s'han 
referit a l'aprovació de la Balanguera con un fet gairebé 
caciquil de la majoria de govern. Convida a consultar molts de 
membres del PP de molts d'ajuntaments que s'han manifestat a 
favor de la Balanguera i veurà que hi ha un consens social 
claríssim. 
 

El Sr. Orta (PP) accepta les modificacions proposades 
pel Sr. Grosske. Pel que fa a la intervenció del Sr. Pons, fa 
notar que en ocasió de l'himne no es va mostrar gens preocupat 
per la perdurabilitat quan va anunciar la proposta com un fet 
decidit. No discuteix que hi havia molta de gent que pensava que 
era l'himne adequat, però es queixa del procediment unilateral. 
 

Opina que una comissió específica és més adequada que 
la Comissió de Cultura. Una vegada fixada la data, la Comissió de 
Cultura es pot encarregar de la tramitació. 
 

La presidenta proposa que es reuneixi la Junta de 
Portaveus i que aquesta Junta passi la proposta a la Comissió de 
Cultura. Si hi ha consens es podrà estudiar al Ple de març i si 
no n'hi ha convida a no fermar-se i prendre la decisió el mes 
següent. Fa notar que tots els grups han demostrat la voluntat de 
tenir una diada i pensa que la proposta pot anar endavant. 
 

El Sr. Orta (PP) convida UM i el PSM a enviar els 
portaveus a la comissió específica per fer una proposta que podrà 
estudiar la Comissió de Cultura.  
 

No comprèn que hi pugui haver inconvenients per reunir 
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una comissió específica que presenti les seves conclusions a la 
Comissió de Cultura. 
 

El Sr. Sampol (EU) precisa que va intentar consensuar 
l'himne de Mallorca amb el Sr. Verger, com a portaveu del grup de 
consellers del PP, amb el Sr. Soler, quan era president i, 
posteriorment, amb el Sr. Matas. Encara espera que responguin. En 
relació amb la diada se sorprèn que uns grups que no han celebrat 
mai la diada de Mallorca tenguin tanta de pressa. Ara hi ha tota 
una nova documentació aportada per historiadors que indiquen que 
hi ha una sensibilitat. Pensa que la Comissió més adequada és la 
de Cultura, encara que la decisió correspon al Ple. En nom del 
PSM proposa que la moció passi a Cultura perquè s'hi estudiï. 
 

El Sr. Grosske (EU) agraeix l'acceptació per part del 
Sr. Orta de les modificacions. Considera penós debatre una moció 
presentada pel PP amb només set consellers dins la sala. Es 
partidari d'acceptar la proposta de reunir la Junta de Portaveus 
que ha fet la Sra. Munar. La diada de Mallorca no és només una 
qüestió cultural, encara que un dictamen cultural podria ser una 
bona aportació. S'oposa a relaxar els terminis perquè ja no hi ha 
excuses per a més dilacions. 
 

La presidenta proposa que la setmana que ve hi hagi una 
reunió de la Junta de Portaveus amb aquest únic punt de l'ordre 
del dia, on es decidirà els procediment. 
 

S'aprova la proposta de la presidenta per unanimitat.  
 
 
 

PRECS I PREGUNTES. 
 

 
El Sr. Rovira (PP) demana si es pot ajornar fins a la 

setmana següent la sessió de la comissió que ha d'estudiar el 
Reglament,  ja que no hi ha prou temps per estudiar bé la 
documentació. Per  altra banda demana una reunió urgent de la 
comissió que ha d'estudiar les qüestions de la ITV per tenir 
informació que no sigui la que reben a través dels mitjans de 
comunicació. 
 

El Sr. Alorda (PSM) indica que no hi ha problema per 
canviar la data, però proposa un altre procediment que seria 
donar un termini d'uns deu dies de manera que, a més de llegida 
la documentació, s'hi aportin les esmenes i d'aquí en quinze 
tornar fer una reunió en què tots els grups hagin pogut llegir 
les esmenes dels altres. 
 

En relació a la ITV indica que tan aviat com hi hagi 
dades es convocarà una reunió urgent. 



 
 

63 

 
La Sra. Bover (PSM) recorda que fa més d'una setmana 

que la valoració es va repartir i que la poden analitzar punt per 
punt. 
 

La Sra. Vidal (Mixt) recorda que a la darrera Comissió 
de Govern es va aprovar concedir una subvenció de 4 milions a 
Malla, SA per a elaborar una sèrie de programes sobre la dona i 
una altra subvenció de 3 milions per al programa Gent Gran en 
Marxa. Com que aquestes quantitats surten d'Acció Social, demana 
quins programes s'han retallat per poder fer aquestes despeses. 
 

La presidenta respon que li farà arribar la resposta 
perquè de memòria ara no pot contestar. 
 

La Sra. Vidal (Mixt) demana que el Pla Estratègic 
d'Acció Social, que el mes de juny es va decidir que es 
presentaria en dos mesos, es presenti com a molt en el termini de 
dos mesos. 
 

El Sr. Pons (PSOE) informa que el Pla es presentarà al 
Consell Social el 10 de febrer, si per causa major no és 
possible, la reunió es farà el 17 de febrer. Després passarà a la 
Comissió de Benestar Social dia 21 de febrer. El Ple del 3 de 
març aprovarà el Pla. Si no s'ha aprovat abans ha estat perquè 
tot el temps que la Sra. Vidal va esser presidenta de la Comissió 
no va crear el Consell Social, cosa que sí es va fer a partir del 
canvi polític del 95. 
 

La Sra. Vidal (Mixt) recorda que el darrer Ple va 
aprovar la posada en funcionament de la planta de Son Reus, es va 
instar la modificació del Pla de residus i la celeritat en el 
tancament dels abocadors. Demana si és possible que els Serveis 
Jurídics facin un informe sobre les responsabilitats penals que 
puguin tenir els consellers per haver passat per alt unes 
sentències quan no hi havia lloc on dur les cendres. Com a 
consellera ho vol saber, ja que va quedar sorpresa a la darrera 
Comissió de Medi Ambient quan es va retirar un tema urgent. 
 

La presidenta demana als Serveis Jurídics que, si 
poden, facin l'estudi. 
 

El Sr. Antich (PSOE) indica que a la darrera Comissió, 
un dels grups va demanar més temps per poder estudiar millor la 
proposta. Al final d'aquesta setmana es podrà tornar estudiar i 
podrà anar al Ple. 
 
 
 

I, no havent-hi més assumptes a tractar, la Sra. 
Presidenta, aixeca la sessió a les catorze hores i quaranta-cinc 



 
 

64 

 minuts de tot el qual se n'estén 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, 

 
 
 
 


