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ACTA  DE  LA  SESSIÓ  EXTRAORDINÀRIA I 
AMB  CARÀCTER  D'URGÈNCIA  DEL PLE DEL  
CONSELL INSULAR DE  MALLORCA DE DEVUIT 
DE FEBRER DE MIL NOU-CENTS NORANTA-SET. 

 
 
 
 

A les tretze hores i quinze minuts del dia devuit de febrer de mil nou-cents 
noranta-set es reuneix, en sessió extraordinària i amb caràcter d'urgència del Ple del 
Consell Insular de Mallorca, amb els assistents que a continuació es relacionen: 
 
 

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

Hbles. Srs. Consellers: Alejandro Pablo Espinós, Bartomeu Blanquer i 
Sureda Bonmatí,  Margarita Ferrando i Barceló, Maria del Pilar Ferrer i Bascuñana,  
Maria de los Reyes Carbonell Alberti, Andres Riera i Bennàsar, Mauricio Rovira de 
Alós,  María Salom i Coll, Guillermo Vidal i Bibiloni, José Maria Gonzàlez i Ortea,  
Juana Ana Vidal i Burguera, Francisco Antich Oliver,  Juan Flaquer Riutort, José 
Ramón Orta Rotger, Carlos Felipe Cañellas Fons, Antonio José Diéguez i Seguí, Juan 
Mesquida Ferrando,  Catalina Mercedes Amer i Riera, Andres Crespí i Plaza, Damià 
Pons i Pons, Francesc Quetglas i Rosanes,  Juan Francisco Triay i Llopis, Antoni 
Alorda i Vilarrubias,  Catalina Maria Bover i Nicolau, Damià Pons i Pons, Pere Sampol i 
Mas, Antoni Sansó Servera, Antonio Pascual i Ribot, Eberhard Grosske i Fiol, Maria 
Margarita Thomas i Andreu. 
 
 

Consellers que excusen la seva assistència: Hbles. Srs.  Juan Verger 
Pocoví, María Rosa Estaras Ferragut. 
 
 

Secretari General: Sr. Bartomeu Tous i Aymar. 
 

Interventora General: Sra. Pilar García Docio. 
 

 
L'Hble. Sra. Presidenta s'absenta al punt 7. 
 

 
 

PUNT 1.-  PROPOSTA DE DECLARACIÓ D'URGÈNCIA DEL PLE 
CONVOCAT. 
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La presidenta proposa la declaració d'urgència del Ple basada en la 
necessitat d'aprovar les propostes contingudes en l'ordre del dia i especialment la del 
punt 7, necessària per al compliment de la sentència judicial relativa a la concessió de 
la ITV. 
 

S'aprova la declaració d'urgència per unanimitat. 
 
 
 

PUNT 2.- APROVACIÓ DE L'ACTA ANTERIOR ( 12-02-97). 
 

S'aprova l'acta per unanimitat. 
 
 
 
 

PRESIDÈNCIA. 
 
 

PUNT 3.- DECRETS A RATIFICAR. 
 

Es llegeixen els següents decrets: 
 
 

"ASSUMPTE: Compareixença com a coadjuvant davant la Sala 
Contenciosa-Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Balears en el recurs 
contenciós-administratiu interposat pel Lletrat Sr. Mariano Reaño Lambea, en 
representació de C.S. Comissions Obreres contra el Decret 193/1996, de 25 d'octubre, 
d'assumpció per la CAIB dels centres hospitalaris depenents del Consell Insular de 
Mallorca, i d'organització de l'exercici de competències sobre dits hospitals, publicat en 
el BOCAIB núm. 144, de 21-11-96. Actuacions 59/97. 
 

Vist el meritat recurs contenciós-administratiu i examinat l'informe de 
l'Assessoria Jurídica del C.I.M. de 6 de febrer 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." 
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Es ratifica el decret per unanimitat. 
 
 
 

"ASSUMPTE: Interposició recurs ordinari contra la resolució del Director 
Provincial a Balears del "Instituto Nacional de Empleo" de 13 de gener de 1997. 
 

Vista la resolució del Director Provincial del "Instituto Nacional de Empleo" 
de 13 de gener de 1997 i examinat l'informe de l'Assessoria Jurídica del C.I.M., de 30 
de gener de 1997, aquesta Presidència, per raons d'urgència i amb fonament de 
l'article 34.1.h) de la llei 7/85, de 2 d'abril, resolc que s'interposi recurs ordinari contra la 
resolució del Director Provincial del "Instituto Nacional de Empleo" de 13 de gener de 
1997. 
 

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 Procurador Sr. Juan Blanes Jaume, en 
representació de S'HOSTALET S.A., contra "acord del Ple del Consell Insular de 
Mallorca, en sessió d'11-11-96, pel qual de conformitat a l'art. 130 del Text Refós de la 
Llei del Sòl, es procedeix a la suspensió de la vigència del planejament a l'àmbit de les 
àrees del Pla General d'Ordenació de Calvià, classificades com a sòl urbanitzable 
programat transitori núms. 1, 3, 5 i 6; suspensió del planejament que legalment 
comporta la suspensió de l'atorgament de llicències de parcel.lació de terrenys, 
edificacions i demolicions a dites àrees". Actuacions 118/97. 
 

Vist el meritat recurs contenciós-administratiu i examinat l'informe de 
l'Assessoria Jurídica del C.I.M. de 3 de febrer 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." 
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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 Procurador Sr. Juan J. Cerdó Frías, en 
representació de INMOBILIARIA GOLF DE PONIENTE S.A., contra "acord del Ple del 
Consell Insular de Mallorca, d'11-11-96 pel qual de conformitat amb l'art. 130 del Text 
Refós de la Llei del Sòl es procedeix a la suspensió de la vigència del Planejament a 
l'àmbit de les àrees del Pla General d'ordenació de Calvià classificades com sòl 
urbanitzable (totes) i com a sòl urbanitzable programat transitori núms. 1, 3, 5 i 6, 
suspensió del planejament que comporta la suspensió de l'atorgament de llicències de 
parcel.lació de terrenys edificacions i demolicions a dites àrees". Actuacions 105/97. 
 

Vist el meritat recurs contenciós-administratiu i examinat l'informe de 
l'Assessoria Jurídica del C.I.M. de 3 de febrer de 1.997, 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 la Procuradora Sra. Amelia Gili Crespo, en 
representació de INMUEBLES Y MATERIAS INDUSTRIALES S.A., contra "acord del 
Consell Insular de Mallorca pel qual es procedeix a la suspensió del Pla General 
d'Ordenació del Municipi de Calvià, publicat en el B.O.C.A.I.B. el 30-11-96, i també 
havent-se publicat en el B.O.E. el 26-11-96.". Actuacions 129/97. 
 

Vist el meritat recurs contenciós-administratiu i examinat l'informe de 
l'Assessoria Jurídica del C.I.M. de 4 de febrer 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 
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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 Sr. Francisco Soler Capó contra "resolució del 
Consell Insular de Mallorca de 16.12.96, denegant el pagament de la beca 
corresponent al curs 96/97". Actuacions 174/97. 
 

Vist el meritat recurs contenciós-administratiu i examinat l'informe de 
l'Assessoria Jurídica del C.I.M. de 11 de febrer 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.- ESCRIT DE SECRETARIA REFERIT AL NOMENAMENT DE 
FUNCIONARIS PER A LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE PROMOCIÓ 
SOCIOCULTURAL  I ASSOCIACIONISME. 
 

Es dóna compte de la següent proposta de Presidència: 
 

"La Llei 7/85, de 2 d'abril, text articulat, article 92.3, senyala com a 
funcions públiques necessàries a totes les Corporacions Locals: " a) La de Secretaria, 
que comprèn la fe pública i l'assessorament legal preceptiu." 
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El R.D. 1174/87, de 18 de setembre, que regula el Règim Jurídic dels 

funcionaris d'Administració Local amb habilitació de caràcter nacional, estableix les 
funcions reservades a aquests funcionaris. 
 

Al Consell Insular de Mallorca existeixen els llocs de treball de Secretari 
General, Secretari Adjunt i Secretari adscrit al SAT, propis de Funcionaris Habilitats 
Superiors d'Administració Local, que exerciten les funcions corresponents i 
indelegables a l'órgan Corporatiu Plenari i a la Comissió de Govern, així com les 
referides a l'Hble. Sra. Presidenta. 
 

De la mateixa manera el Secretari General exercita les funcions de 
Secretari, per si o delegant, a les Comissions Insular d'Urbanisme, de Patrimoni 
Històric-Artístic i Activitats Classificades, per la qual cosa 
 

En virtud de l'article 13 del R.D. 1174/87, aquesta Secretaria proposa al 
Ple de la Corporació titular i suplent, per a l'exercici de la secretaria a la Comissió de 
Promoció Sociocultural i associacionisme. 
 
 
 A C O R D 

 
Nomenar per les funcions de fe pública i assessorament legal preceptiu 

recollides en els articles 2 i 3 del R.D. 1174/87 als funcionaris que es diran a la 
Comissió Informativa de Promoció Sociocultural i Associacionisme. 
 

 
SECRETARI: Antoni Salom Martorell 

 
SUPLENT: José Ferrer Diez 

 
 

Aquesta Secretaria General es reserva el dret d'avocar la delegació i de 
desenvolupar la titularitat de l'esmentat Órgan quan ho consideri pertinent, i també la 
seva substitució." 
 
 

S'aprova la proposta per unanimitat. 
 
 
 

MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ DEL TERRITORI. 
 
 

PUNT 5.- RECURS ORDINARI FORMULAT PER L'AJUNTAMENT DE 
CALVIA. 
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Es dóna compte de la següent proposta de la comissió de Medi Ambient i 

Ordenació del Territori: 
 
 

"Atès el recurs ordinari formulat per la Batlessa de l'Ajuntament de Calvià, 
contra l'acord adoptat per aquesta Comissió Insular, en sessió celebrada els dies 4 i 11 
d'octubre de 1996, denegant l'aprovació definitiva de la modificació de l'Article 4.46, 
zones T-2 del Pla General d'Ordenació Urbana d'aquell terme, aquesta Comissió, per 
majoria, havent formulat proposta la Ponència Tècnica, i en el tràmit de l'Article 1.2 del 
seu Reglament organitzatiu, va acordar proposar al Ple del Consell Insular l'adopció del 
següent 
 
 ACORD: 
 
 

1.- Estimar parcialment el recurs ordinari formulat per la Batlessa de 
l'Ajuntament de Calvià, contra l'acord de la Comissió Insular d'Urbanisme de Mallorca, 
adoptat en sessió de dies 4 i 11 d'octubre de 1996, pel qual es va denegar l'aprovació 
definitiva de la modificació de l'Article 4.46, zones T-2 del Pla General d'Ordenació 
Urbana d'aquell municipi, sobre la base de l'informe jurídic del Tècnic Urbanista de data 
13 de desembre de 1996, que aconsella l'estimació parcial tot aprovant definitivament 
la present modificació en els termes del dictamen de la Ponència Tècnica emès en 
ocasió de l'examen de la mateixa modificació. 
 

2.- Com a conseqüència d'això darrer, significar que l'aprovació definitiva 
que s'atorga ho és amb la prescripció que, a més que la distància entre els dos punts 
més allunyats de qualssevulla de les façanes de l'edifici, en la seva projecció 
horitzontal, ha d'esser de 84 m., en cap cas la llargària de façana no podrà esser 
superior a seixanta metres, tot això conformement amb el que disposa l'Art. 18.1.b) de 
les Normes Generals del Pla d'Ordenació de l'Oferta Turística." 
 
 

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

 
 
 

PUNT 6.- RECURS ORDINARI FORMULAT PER CEDIPSA. 
 

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

"Atès el recurs ordinari formulat pel Sr. Francisco J. Oliver Hormaechea, 
en representació de CEDIPSA, contra l'acord adoptat per aquesta Comissió Insular en 
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sessió celebrada el dia 22 de novembre de 1996, declarant la inadmissibilitat de la 
sol.licitud de subrogació en la competència municipal per a la resolució de llicència 
sol.licitada per a la modernització d'una estació de serveis de carburants, en el Camí 
del Reis, s/n, Polígon de Can Valero, Palma, aquesta Comissió, per majoria, havent 
formulat proposta la Ponència Tècnica, i en el tràmit de l'Article 1.2 del seu Reglament 
organitzatiu, va acordar proposar al Ple l'adopció del següent 
 
 ACORD: 
 
 

Desestimar el recurs ordinari formulat pel Sr. Francisco J. Oliver 
Hormaechea, en representació de CEDIPSA, contra l'acord de la Comissió Insular 
d'Urbanisme de Mallorca, adoptat en sessió de dia 22 de novembre de 1996, pel qual 
es va declarar la inadmissibilitat de la sol.licitud de subrogació en la competència 
municipal per a la resolució de llicència sol.licitada per a la modernització d'una estació 
de serveis de carburants, en el Camí del Reis, s/n, Polígon de Can Valero, d'aquest 
municipi, sobre la base de l'informe conjunt del Cap de Servei de Disciplina Urbanística 
i de l'Arquitecte dels Serveis Tècnics d'Urbanisme, de data 27 de setembre de 1996." 
 
 

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

COOPERACIÓ MUNICIPAL, FOMENT I OCUPACIÓ. 
 
 

PUNT 7.- VALORACIÓ DE LES INSTAL.LACIONS D'ITEMA S.A. 
AFECTES AL SERVEI DE LA INSPECCIÓ TÈCNICA DE VEHICLES DE MALLORCA. 
 

Abans d'iniciar el debat, intervé el Sr. Rovira (PP), per una qüestió 
d'ordre. Recorda que segons l'art. 28 de la Llei de règim jurídic de les administracions 
públiques, quan les autoritats o el personal tenen interès en la proposta, hi ha 
l'obligació d'abstenir-se i com que s'han dit moltes coses en relació a la ITV, demana si 
hi ha cap motiu pel qual la presidenta s'hagi d'abstenir. 
 

La presidenta respon que no hi ha cap raó per la qual s'hagi d'abstenir,  
però com que la qüestió s'ha polititzat tant opina que no participar ni tenir cap 
responsabilitat personal podria resultar tranquil⋅litzador. Així que agraix al PP 
l'oportunitat, demana la Sr. Triay que ocupi la presidència i abandona la sessió. 
 
 

Es dóna compte de la següent proposta de la comissió de Cooperació 
Municipal, Foment i Ocupació: 
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"ANTECEDENTS: 
La Comissió de Govern de data 25 de març de 1995 va acordar sol.licitar 

la valoració de les instal.lacions afectades al servei d'inspecció tècnica de vehicles a 
l'empresa ITEMA, S.A. i a una comissió de tècnics del Consell Insular. Contra aquesta 
darrera valoració l'empresa ITEMA, S.A. presentà unes al.legacions. Per encàrrec del 
Consell Insular, el catedràtic de Dret Administratiu Sr. Avel.lí Blasco elaborà una nota 
sobre les al.legacions indicades. 
 

Posteriorment a la realització de les esmentades valoracions, la 
Presidenta del Consell Insular va demanar al Col.legi d'Enginyers Industrials de Balears 
que anomenàs un dels seus col.legiats per procedir a la valoració dels béns de 
l'empresa ITEMA, S.A., del qual es va donar compte a la Comissió de Govern de dia 21 
d'octubre de 1996. 
 

El Col.legi d'Enginyers Industrials de Balears en data 21 d'octubre de 
1996 va designar per torn d'ofici el seu col.legiat Sr. Federico Pareja Cerdó, per a la 
realització de l'esmentada valoració. L'encàrrec per part del Consell Insular al Sr. 
Pareja fou aprovat per la Comissió de Govern de dia 16 de desembre de 1996. 
 

En data 28 de gener de 1997, el Sr. Pareja ha presentat la valoració 
sol.licitada. 
 

Els tècnics del CIM mitjançant informe de data 7 de febrer de 1997, s'han 
pronunciat per encàrrec del Consell Insular, sobre l'informe del Sr. Pareja i també, 
tenint en compte les indicacions subscrites a la nota del Sr. Avel.lí Blasco i a l'informe 
de data 5 de febrer de 1997 del Secretari Delegat de la Comissió Informativa de 
Cooperació Municipal, han procedit a valorar de forma actualitzada d'acord amb l'IPC 
les instal.lacions de l'ITV, que taxaren en informe de data 21 de maig de 1996, i han 
incorporat els elements que han considerat adients de la valoració del Sr. Pareja. 
 

Tenint en compte, finalment, l'acord del Ple del CIM de data 1 d'abril de 
1996, que aprovà modificar les clàusules 3 i 5 del Plec de condicions jurídiques, 
econòmiques i administratives que regeixen l'explotació del Servei d'Inspecció Tècnica 
de Vehicles a l'illa de Mallorca, que disposen: 
 
 

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

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

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

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

A la vista de les anteriors actuacions, el President de la Comissió de 
Cooperació Municipal, Foment i Ocupació, fa la següent proposta d' 
 
 ACORD 
 

1.- Valorar en 366.228.748 ptes. les obres, instal.lacions, maquinària i 
demés elements afectes a la concessió del Servei d'Inspecció Tècnica de Vehicles de 
Mallorca, costejades per l'empresa ITEMA, S.A., que consten als informes de valoració 
dels tècnics del Consell Insular de dates 21 de maig de 1996 i 7 de febrer de 1997, i 
que serveixen de motivació del present acord. 
 

2.- Aquesta quantitat, que s'actualitzarà a la data que es faci el lliurament 
de les instal.lacions, serà abonada d'acord amb l'establert al punt següent, pel Consell 
Insular de Mallorca a l'empresa ITEMA, S.A. com a liquidació de la concessió 
administrativa del Servei d'Inspecció Tècnica de Vehicles de Mallorca en execució de la 
sentència del Tribunal Suprem de 24 de gener de 1995. 
 

3.- Si com a continuació del procediment del concurs en virtut de la 
sentència esmentada, aquest s'adjudica a un nou concessionari, s'aplicarà el que 
preveu el punt 4t. de l'acord del Ple del Consell Insular de Mallorca de dia 1 d'abril de 
1996 que disposa: 
 

"DETERMINAR que, en el cas que es procedís a una nova adjudicació, 
l'Acta administrativa del lliurament de les instal.lacions del servei per part d'ITEMA al 
nou concessionari tendrà lloc, en el termini d'un mes des de la data d'adjudicació, en 
presència del representant del Consell Insular que la Presidència designi. Amb aquesta 
finalitat, les parts seran convocades oportunament. En el propi acte, el nou adjudicatari 
farà lliurament al Consell Insular, i aquest a ITEMA, de l'import de la valoració aprovada 
per la Comissió de Govern del Consell Insular, sense perjudici de les impugnacions 
que, contra aquesta valoració, es puguin interposar." 
 

En cas contrari, si el concurs es declara desert, el Consell Insular abonarà 
la quantitat esmentada dels seus propis fons a ITEMA, S.A. en un termini màxim de 
dos mesos comptadors des del dia que el concurs es declari desert. En aquest mateix 
acte, ITEMA lliurarà les instal.lacions del Servei d'ITV al Consell Insular en presència 
del representant d'aquest que anomeni la Presidenta i s'extendrà l'oportuna Acta 
administrativa del lliurament sense perjudici de les impugnacions que es puguin 
interposar. 
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4.- La plantilla de personal que assumirà  el Consell Insular de Mallorca o 

el nou adjudicatari de la concessió,  d'acord amb la clàusula 4ª del Plec de Condicions 
serà la de dia 1 d'abril de 1996, que s'acompanya com a annex d'aquest acord i que 
continuïi vigent." 
 
 

Es dóna compte de la següent esmena:  
 
 

"ASSUMPTE: ESMENA A LA PROPOSTA DICTAMINADA 
FAVORABLEMENT PER LA COMISSIO INFORMATIVA DE COOPERACIO 
MUNICIPAL, FOMENT I OCUPACIO DE DIA 12 DE FEBRER DE 1997 SOBRE LA 
VALORACIO DE LES INSTAL.LACIONS D'ITEMA, S.A. AFECTES AL SERVEI DE LA 
INSPECCIO TECNICA DE VEHICLES DE MALLORCA. 
 
 

Atesa l'escassa rellevància de les modificacions a la plantilla produïdes 
des del dia 1 d'abril de 1996 i que aquestes es consideren raonables per a la bona 
gestió del servei, es proposa la següent esmena: 
 

El punt 4t de l'acord que s'aprovà a la Comissió diu: "La plantilla de 
personal que assumirà el Consell Insular de Mallorca o el nou adjudicatari de la 
concessió, d'acord amb la clàusula 4ª del Plec de Condicions, serà la de dia 1 d'abril de 
1996, que s'acompanya com a annex d'aquest acord i que continuïi vigent." 
 

L'esmena consisteix en modificar aquest punt, que quedarà redactat de la 
forma següent: 
 

"4t.- La plantilla de personal que assumirà el Consell Insular de Mallorca o 
el nou adjudicatari de la concessió, d'acord amb la clàusula 4ª del Plec de Condicions, 
serà l'existent el dia del lliurament de les instal.lacions. Si per raons de necessitat i 
urgència ITEMA, S.A. hagués de contractar personal des del dia d'avui al del lliurament 
de les instal.lacions, necessitarà el consentiment per escrit de la Comissió de Govern 
del Consell." 
 
 
 

La Sra. Bover (PSM) recorda el procés que ha conduït a l'elaboració 
d'aquesta proposta. Fa referència a  la Comissió de Govern de març del 95 que, 
recollint una moció presentada pel PP, va acordar procedir a la valoració de les 
instal⋅lacions d'ITEMA. Aquesta empresa va presentar una valoració de rescat de 560 
milions. Posteriorment, una comissió de tècnics del CIM va fixar la valoració en 230 
milions. L'empresa hi va presentar al⋅legacions i el Consell va demanar també un 
informe al catedràtic Sr. Avel⋅lí Blasco i una valoració al Col⋅legi d'Enginyers. Com a 
resultat d'aquestes noves opinions i de les al⋅legacions de l'empresa, els serveis tècnics 
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del Consell varen revisar la primera valoració amb el resultat de la proposta d'avui 
fixada en 366.228.748 PTA al 31-XII-96, que s'hauria d'actualitzar amb l'IPC 
corresponent. 
 

La proposta que es du avui  és, per tant, assumir com a corporació la 
valoració tècnica elaborada pels serveis del Consell amb les aportacions indicades. 
 

Informa que l'apartat de la proposta corresponent a la plantilla, ha estat 
objecte d'una esmena, ja repartida, que inclou l'acord de la Comissió Informativa que el 
Consell, o el nou adjudicatari, assumiria el personal d'ITEMA d'acord amb la clàusula 4 
del plec de condicions, o sigui el personal corresponent al dia 1 d'abril de l'any 96. Els 
serveis jurídics opinen que la plantilla que s'ha d'assumir és la  corresponent a la data 
de liquidació del contracte amb ITEMA i aquesta  precisió es recull en l'esmena que es 
proposa. 
 

Intervé la Sra. Thomàs (EU). Considera que es tracta d'una qüestió 
delicada com ho demostra l'absència de la presidenta i la polèmica que hi ha hagut a la 
premsa.  
 

Opina que la solució s'ha de basar en la recerca del consens, per una 
banda i, per altra, en el màxim rigor administratiu.  
 

EU considera adequat donar el suport a la valoració feta pels serveis 
tècnics de la corporació, que com ha explicat la Sra. Bover, és la segona valoració que 
han fet i que compta amb l'aval, tants dels tècnics , com del jurista, delegat del 
secretari. 
 

Adverteix que qualsevol valoració pot comportar polèmica. Recorda que la 
d'avui ja és la quarta i que ha d'esser la definitiva. Per tant fa avinent que és inoportú 
entrar en valoracions de detalls. 
  

Es refereix a l'acord del seu grup amb l'esmena referida a la plantilla, ja 
que hi queda més ben reflectit el sentit  de l'assumpció del personal. 
 

Intervé el Sr. Rovira (PP). Demana fer dues intervencions separades, una 
de tècnica i una de política, per part de dos membres del Partit Popular. 
 

El president hi està d'acord. 
 

Intervé la Sra. Salom (PP). Es refereix als dos informes de valoració fets 
pels tècnics del Consell. El primer, de data 21 de maig del 96 que valora les 
instal⋅lacions en 230 milions de pessetes, i el segon de data 7 de febrer del 97, que fa 
una valoració de 366 milions. Fa notar la diferència de 136 milions. 
 

Considera que el primer informe és més correcte que el segon perquè 
està ben fonamentat, tant jurídicament com comptablement, ja que s'hi han seguit les 
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disposicions de l'Institut de Comptabilitat i Auditories de Comptes. També s'hi ha tingut 
en compte tot allò que diu el Plec de condicions jurídiques, econòmiques i 
administratives que regeixen la concessió d'aquest servei les quals no fan referència a 
cap tipus d'increment ni de revaloració del valor inicial invertit i, per tant, no preveuen 
que s'hagi de recollir, i no s'ha de recollit, l'increment de l'IPC, ni altres conceptes 
d'augment. 
 

També s'hi ha considerat allò que diu la Llei de contractes de 
l'Administració pública que no  preveu en cap cas l'actualització del valor inicial, sense 
tenir en compte altres inversions, com per exemple els valors intangibles. 
 

Fa referència també a dues sentències del Tribunal suprem que han estat 
tingudes en compte per a fixar els criteris de valoració i que fan referència a la 
determinació del cost de l'establiment del servei que l'empresa ha hagut de satisfer. 
 

Destaca les conclusions dels tècnics que decideixen establir les 
valoracions a partir del cost d'adquisicions per a l'establiment del servei, és a dir que el 
concessionari ha d'esser indemnitzat per les inversions que s'han fet.  
 

Considera que tot això són afirmacions ben clares i que constitueixen un 
fonament jurídic i comptable prou sòlid que els tècnics varen seguir per elaborar el 
primer informe i que es basava en el cost d'adquisició i no tenia en compte l'increment 
de l'IPC ni els valors intangibles. 
 

Es refereix a la segona valoració. Destaca que és molt similar a la 
primera, però que inclou dos factors que incrementen 136 milions la valoració inicial. 
Qualifica d'"amistat i germanor" aquesta actitud del Consell amb els responsables 
d'ITEMA, en aplicar uns factors nous que són discutibles i que diversos experts que el 
seu grup ha consultat opinen que no són del tot correctes. 
 

Un dels factors nous és considerar l'increment anual de l'IPC que es 
tradueixi en un regal que el Consell fa a ITEMA per un valor de 96 milions.  El canvi de 
criteri es basa en un informe encarregat pel Consell al Sr. Blasco que afirma que 
aquests increments es poden considerar aplicables. En relació a aquest informe, retreu 
el fet que el Consell només n'apliqui els criteris quan són favorables a l'empresa i, en 
aquest sentit, exposa l'opinió del seu grup favorable a aplicar els criteris interpretables, 
només si suposen més poc perjudici per al Consell. 
 

Un altre criteri nou és el que permet valorar en 40 milions valors 
immaterials i intangibles que fan referència a formació del personal i a un llibre de 
qualitat, quan la normativa comptable aplicable exclou expressament aquests 
conceptes, llevat del cas que s'hagi pagat prèviament per aquest concepte. Dedueix, 
per tant, que no es pot valorar aquest concepte perquè no ha comportat una adquisició. 
Afirma que el Consell fa un regal a ITEMA en activar unes partides que no figuren en 
els balanços de l'empresa, ja que corresponen a despeses de funcionament i en cap 
cas no es poden considerar fons de comerç. 
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Argumenta que, si hi ha un primer informe ben fonamentat en criteris 

comptables i jurídics i elaborat amb les directrius que marquen els plecs de condicions, 
l'ICA, i la Llei de contractes, no hi ha base per fer-ne un altre amb els comentaris del 
Sr. Blasco. 
 

Considera que donar suport al segon informe significa un greu perjudici 
per al Consell  i opina que si qualcú afirma que el segon informe, jurídicament, té 
alguna validesa haurà de convenir que es basa en uns criteris discutibles i, per tant, 
allò que seria raonable per al Consell seria triar els més convenients per a la institució i 
no els més convenients per a l'empresa privada ITEMA. 
 

El Sr. Rovira (PP) es refereix al criteri contingut en l'informe del Sr. Blasco 
 en el sentit que la sentència s'havia d'executar dins el termini de sis mesos. Recorda 
que era un termini més que superat en el moment de la redacció i que des d'aleshores 
ja ha passat més d'un any, en total ja en fa dos des que va sortir la sentència i encara 
ara no s'ha executat i fa notar que encara falta temps per a l'execució. Per tant, en 
primer lloc, vol que consti en acta el disgust del seu grup per haver tingut aturada 
aquesta execució durant dos anys i la tramitació no se n'hagi fet amb la diligència 
adequada. 
 

Considera que és claríssim que la primera valoració es va modificar 
perquè era molt baixa, i que se'n va fer fer una altra als tècnics perquè se sabia que no 
s'acceptaria la valoració imparcial que havia fet el Sr. Pareja. 
 

Fa notar que la segona, feta pels tècnics de la casa, s'ha fet amb criteris 
d'altri, del Sr. Blasco i d'un altre tècnic d'aquesta casa. Per això la valoració que mereix 
més credibilitat és la inicial, ja que es va fer amb criteris propis i sense els criteris 
posteriors de l'empresa o del Sr. Pareja. Opinions, en tot cas respectables, entre les 
quals s'ha d'escollir la més beneficiosa per al Consell. 
 

En relació a la plantilla recorda que l'informe del Sr. Blasco afirma que 
l'administració no està obligada assumir el personal de l'actual concessionària tot i que 
ho pot fer potestativament. Assegura que els consellers del PP  són els primers que no 
volen perjudicar els treballadors, però fa notar que, si bé el Consell pot assumir la 
plantilla, l'obligació és de l'empresa que, a 45 dies per any, hauria de satisfer 108 
milions de pessetes d'indemnitzacions, es tracta d'un concepte que s'hauria de recollir 
en les valoracions i que constitueix un regal més que el Consell fa a l'empresa. 
 

Es refereix al capital social de l'empresa que és de 60 milions. Això vol dir 
que el capital desemborsat efectivament és aquest i que les inversions provenen dels 
beneficis obtinguts a través d'una concessió nul⋅la. No s'oposa al fet que l'empresa 
tengui uns beneficis però també opina que aquests beneficis, que han estat 
abundosos, s'haurien de comptabilitzar de qualque manera en les valoracions. 
 

Manifesta que s'han de defensar els interessos del Consell i que si 
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l'empresa no hi està d'acord pot recórrer en contra de la decisió. No entén que si els 
recursos contra les decisions del Consell són habituals, ara es vulgui actuar amb 
precaució perquè l'empresa no recorri. És partidari de triar la primera valoració,  per 
una banda perquè ja que s'ha anunciat que, de tota manera hi haurà el recurs i, per 
altra, pel fet que és la més beneficiosa per al Consell. 
 

Fa notar que la responsabilitat d'aquesta decisió correspon a la Comissió 
de Govern i que s'ha duit al Ple perquè tothom s'hi impliqui. Anuncia que el PP s'hi 
implicarà votant en contra de la proposta per poder anar als tribunals si ho considera 
adequat.  
 

Recorda que no va esser el PP que va començar a parlar de les coses 
rares de la ITV, ja que el juny del 96 ja varen sortir declaracions a la premsa del Sr. 
Morro afirmant que la causa de la ruptura de la presidenta amb el PSM no havia estat  
la incineradora, sinó la ITV i la Talaiola. En aquest sentit fa notar que si la Sra. Munar 
hagués considerat que no té cap relació personal amb la ITV no hauria abandonat la 
sala. 
 

Conclou convidant EU a implicar-se en aquesta qüestió votant en contra i 
acudint als tribunals amb el PP si s'aprova la segona valoració. 
 

El Sr. Grosske (EU) opina que es tracta d'una qüestió delicada i, de fet, hi 
ha hagut referència a "coses rares". Recorda que tot procedeix d'una adjudicació 
fraudulenta feta per part del Govern del PP en l'època de coalició amb UM a una 
empresa vinculada als partits que governaven. Per tant triaria la paraula "correcta" per 
qualificar una situació que no és rara perquè és habitual. 
 

Així que el primer acte d'amiguisme prové del PP i ara resulta que el 
Consell té l'obligació d'executar una sentència que anul⋅la aquella adjudicació. Com 
que es tracta d'una qüestió delicada i com que la política d'aliances del partit que 
llavors es trobava en el Govern ha canviat, EU ha procurat  tractar-la amb el màxim 
rigor. 
 

Considera que el PP ha utilitzat aquesta qüestió amb una enorme manca 
de vergonya política, amb declaracions del Sr. Matas dient que EU havia de callar les 
seves denúncies de corrupció en relació a ITEMA, com si l'actitud d'EU fos corrupta. No 
vol entrar en aquest debat i se centrarà en l'expedient. 
 

Lamenta la lentitud però recorda que el procediment ha estat objecte de 
consens entre tots els grups i ningú ha pogut dir on era la negligència en la tramitació. 
 

Recorda que hi ha una valoració inicial, amb al⋅legacions d'ITEMA, un 
informe del Sr. Blasco que estima parcialment les al⋅legacions, una tercera opinió del 
Col⋅legi d'Enginyers,  i un informe final.  Ara intervé el Sr. Rovira dient que l'únic informe 
rigorós és el primer. Afirma que EU accepta l'informe dels tècnics i l'informe jurídic del 
secretari, ja que cap del membres d'EU poden sostenir el brillant debat tècnic exposat 



 
 

16 

per la Sra. Salom. Recorda que el PP mateix va exposar  la idea d'acceptar els 
informes fets pels tècnics de la casa  i que EU va adoptar també aquesta idea i la va 
manifestar als mitjans de comunicació. Tècnicament es donaria per bo l'informe dels 
tècnics i jurídicament l'informe del secretari. 
 

Recorda que els tècnics, després del primer informe, no podien fer 
abstracció dels informes del Sr. Blasco, ni de les al⋅legacions d'ITEMA, ni de l'informe 
del Col⋅legi d'Enginyers, informes que s'havien de passar als mateixos tècnics que 
havien signat el primer i que, lògicament, havien de manifestar el seu parer que no 
podia esser més que ratificar o rectificar el primer informe, una rectificació que s'ha 
traduït en un augment de 136 milions. 
 

Fa notar a la Sra. Salom, que ha dit : "El Consell fa...", que el Consell no 
ha fet res encara perquè no s'ha votat. De moment hi ha un informe que segons la Sra. 
Salom demostra amistat i germanor, agafa del Sr. Blasco allò que afavoreix ITEMA  i,  
a més, es basa en uns plantejaments que no s'adapten a la legalitat vigent. Seguint 
aquest raonament la conclusió seria que estam davant una situació en què tres tècnics 
del Consell i el secretari  de la Comissió Informativa, que actua per delegació del 
secretari de la corporació, signen un informe que no està d'acord amb la legalitat i que 
constitueix un regal a ITEMA, que avalua de manera parcial un informe jurídic extern i 
que demostra amistat i germanor. Es demana si convendria fer un recés i veure què 
passa amb aquest tres tècnics i el secretari de la corporació enfangats en una operació 
delicada. Demana si el PP es ratifica en les afirmacions anteriors perquè si és així 
s'hauria d'obrir quatre expedients disciplinaris, al secretari i als tècnics que han firmat 
per afavorir una empresa privada. 
 

Fa notar que no és possible insistir en el primer informe perquè romp la 
lògica del consens al qual EU es va adherir, ja que l'informe actual dels tècnics només 
és un i és aquest prevaricador informe el que avui es presenta a aprovació. L'altre ja no 
el poden utilitzar i si el PP pensa que estan davant un informe afavoridor d'interessos 
particulars i tendent a la prevaricació descarada en contra dels interessos generals, 
convida a fer un recés de quinze minuts. 
 

Comprèn la desesperació del PP que juga la carta dels informes tècnics i 
resulta que en lloc de proposar-se per part de l'equip de govern l'informe del Col⋅legi 
d'Enginyers, hi ha una reconversió de la línia cap als informes de la casa. Hi ha un 
informe i una opinió dels tècnics i del secretari de la corporació que agrada o no agrada 
però que és únic.  
 

Convida el PP que si tenen tan clar que l'informe és incorrecte, ja que EU 
no sap si ho és i vol que consti en acta, que proposin un recés per veure si s'han d'obrir 
un expedients disciplinaris. 
 

Intervé el Sr. Triay (PSOE) com a portaveu del seu grup. Fa notar que la 
proposta d'avui és només un punt de la proposta aprovada per unanimitat sobre com 
s'havia d'executar la sentència i que implica tornar obrir tot el debat. Per això, considera 
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que és obligat recordar que l'any 87  el Govern del PP va fer una concessió que els 
tribunals varen anul⋅lar posteriorment. Ara correspon al Consell, al pacte de progrés 
que hi governa, executar la sentència i, per tant, llevar a ITEMA la concessió, és a dir, 
que allò que el PP va donar a ITEMA, el pacte li ha de llevar.  
 

En referència als dos anys de retard de què ha parlat el Sr. Rovira, 
recorda que inclouen el temps que el Govern va deixar passar des que va rebre la 
sentència fins que la va comunicar al Consell, mentre passaven les eleccions. També 
recorda que quan el Consell va demanar al Govern que modificàs el decret que 
impedia poder fer gestió directa varen passar onze mesos fins que efectivament es va 
rectificar. Per tant, és cert que ha passat temps i ara és hora de tractar d'esser ràpids i 
superar alguna desviació de la línia correcta, com ara la idea que un tècnic del Col⋅legi 
d'Enginyers podria resoldre el problema en constituir una espècie d'arbitratge que no va 
esser encertat, com ho demostra el fet que hi hagués errors greus que la feien 
inadmissible. Al marge de molts d' altres detalls que s'han recollit en un dictamen, hi ha 
el fet de valorar els terrenys on estan situades dues estacions, que són rústics i en sòl 
no urbanitzable, i que compten només amb una declaració d'interès social per a 
aquesta única finalitat, a preu de sòl urbà industrial.  Considera que, només per això, ja 
no es podia admetre. Va esser, per tant, una valoració que no arbitrava, sinó que 
encara distorsionava més. Recorda que el Sr. Rovira, abans que el Consell tingués 
l'informe, va calumniar el pacte dient que es volia afavorir ITEMA amb una valoració 
incrementada i, després quan es va conèixer la valoració, va dir que el Consell no feia 
cas de la valoració perquè el Sr. Rovira l'havia denunciada públicament. 
 

Fa avinent que els tècnics de la casa no són dogmàtics i, per tant, són 
sensibles a les aportacions i per això hi va haver audiència a ITEMA i per això hi ha 
dictàmens jurídics i, per això, també ajuda aclarir elements de la valoració aquest 
peritatge del Sr. Pareja. Per aquesta raó els tècnics varen modificar alguns aspectes de 
la valoració inicial, com ara que el béns no amortitzats han de tenir una actualització, 
cosa que accepten tant l'equip tècnic com el jurídic que hi participen. 
 

La proposta d'avui, per tant, és una proposta totalment avalada pels 
serveis tècnics. Es tracta, senzillament, de donar la raó a la proposta dels tècnics que 
era, a més, la voluntat unànime inicial. 
 

En relació a la proposta de descomptar els beneficis, fa notar que no ha 
trobat el suport de cap tècnic i que es tracta d'una broma que han escampat els mitjans 
de comunicació,  com si ITEMA fos una ONG o una entitat sense finalitat de lucre. 
Recorda que un concessionari públic és una empresa que té dret a obtenir un benefici 
per la seva activitat, una activitat que du a terme per llei i per acord del Consell, ja que 
un servei públic no es pot abandonar i s'ha de prestar fins que hi hagi una substitució i 
el Consell ha requerit l'empresa perquè el continuàs prestant. 
 

Quant a la .plantilla, recorda que hi ha el precedent de l'acord unànime 
del Consell d'assumir-la. Es tracta d'una decisió de contingut social presa amb la 
voluntat de no crear cap dificultat a les persones que han fet feina en aquesta empresa. 
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Recorda, però, que ,d'acord amb el contracte, en acabar la concessió, l'empresa no ha 
de pagar indemnitzacions, ja que s'hi recull expressament que, en aquest cas, el 
Consell es farà càrrec íntegrament de la plantilla. Per tant el concessionari no ha tingut 
mai aquesta obligació i sembla lògic que sigui aquest criteri d'evitar els acomiadaments 
el que s'ha d'aplicar. 
 

Insisteix en el fet que es tracta d'una proposta tècnica  i, per tant, no té 
dubtes de la legalitat de la decisió, tot i que el PP té tot el dret d'acudir als tribunals, si 
ho vol fer. 
 

Considera que no ha de donar cap explicació pel fet de dur aquesta 
proposta al Ple, si de cas les hauria de donar si la decisió es prenia en la Comissió de 
Govern. Es du al Ple precisament perquè hi ha la consciència de la importància de la 
decisió i amb la voluntat que quedi clar que la decisió es pren amb la voluntat de la 
majoria del Consell. Per això, opina que pel que fa aquest punt corresponia una 
felicitació i no una crítica i en aquest sentit considera que els arguments del PP són 
pobres i tracten d'embrutar i de fer creure que aquí hi ha l' interès d'afavorir l'empresa 
quan allò que hi ha és una immensa patata calenta, cuinada pel Govern Balear l'any 
87, i que el Consell es vol llevar de damunt com més aviat millor. 
 

Intervé el Sr. Rovira (PP). En relació a la plantilla, recorda que si bé 
consta que en acabar la concessió s'ha d'assumir la plantilla, resulta que la concessió 
no ha començat encara perquè és nul⋅la des del principi. 
 

Afirma que optar per una de les opinions tècniques diferents no es pot 
qualificar de prevaricació i  insisteix que la valoració que s'ha de triar és la que més 
afavoreix Consell.  
 

Recorda que el Govern d'aquella època no és el responsable de la 
concessió nul⋅la, sinó que va esser l'empresa que va presentar uns certificats 
d'incompatibilitat, fet reconegut per l'informe del Sr. Blasco quan afirma que la 
negligència és atribuïble més a ITEMA que a l'Administració.      
És fals que el PP  retingués la sentència dins un calaix, ja que la notificació de la 
sentència és del 4 de maig del 95 i el Consell de Govern va prendre l'acord el 18 de 
maig. Recorda que l'acord no es podia prendre fins que la notificació no fos oficial. El 
més juny següent es va notificar al Consell. El fet que la sentència es conegués 
extraoficialment, el més de gener, no volia dir que es pogués iniciar cap tràmit i, en tot 
cas, del gener al juny hi van sis mesos i no dos anys. Igualment el temps que el Sr. 
Verger  va tenir la sentència damunt la taula no va arribar a un mes, en un moment, 
durant les eleccions, en què era president interí. 
 

Insisteix que el PP accepta qualsevol valoració, no entén perquè 
s'encarrega una valoració al Col⋅legi d'Enginyers, quan corresponia en tot cas a un 
economista avalat per enginyers i juristes i no entén tampoc perquè passen més de dos 
mesos entre el coneixement de la persona designada i la contractació. 
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Insisteix en la necessitat de comptar amb tots els criteris del Sr. Blasco i 
no només amb uns quants o, en tot cas, només amb els que beneficien al Consell i, pel 
que fa a la plantilla, recorda que el PP ha acceptat assumir-la però que aquest fet 
implica un benefici de 108 milions per a ITEMA.  Repeteix la idea de la poca inversió 
feta pels socis, els grans beneficis i la gran indemnització, a més d'assumir la plantilla, 
quan la responsabilitat és de l'empresa. 
 

La Sra. Bover (PSM) demana si el Sr. Verger també té interessos 
personals amb la proposta, ja que no ha assistit a la reunió. 
 

Afirma que si el Consell hagués volgut beneficiar l'empresa s'haurien 
limitat a acceptar la valoració presentada per ITEMA. Recorda que tot el problema 
prové de diferències polítiques per un possible pacte que no es va donar.  Recorda que 
el cessament del Sr. Amorós apareix en el mateix Butlletí que publica el decret que 
regula el règim jurídic del servei d'ITV  i es nega a creure que  el Consell de Govern no 
sabés que el Sr. Amorós era assessor. 
 

No vol discutir  les raons per les quals tècnics han fet una valoració nova. 
En aquest sentit recorda que aquests tècnics varen assistir a la Comissió Informativa 
perquè els polítics poguéssin aclarir tots els dubtes i només els  varen fer dues 
preguntes. 
 

Recorda que s'ha duit la proposta al Ple, entre altres raons, també per 
sol⋅licitud del PP. 
 

Recorda també que cada vegada que s'ha trobat oportú requerir el Sr. 
Blasco perquè acudís a fer aclariments sobre el seu informe, aquest  ha assistit a la 
Comissió Informativa on no hi havia com a membre el Sr. Rovira,  el qual, però, si 
hagués llegit els actes hauria vist que quan es va debatre la qüestió de la plantilla el Sr. 
Blasco va intervenir i va donar totes les explicacions. 
 

Fa seves les intervencions del Sr. Triay i del Sr. Grosske i no vol entrar en 
el joc de les diferències polítiques que hi pugui haver entre el PP i UM. 
 

El Sr. Grosske, tot i que el  president dóna per tancada la roda 
d'intervencions després de les paraules de la presidenta de la Comissió, considera que 
la proposta és de prou transcendència, per demanar la paraula una vegada més i 
arrodonir la primera intervenció. 
 

El president la hi concedeix. 
 

El Sr. Grosske (EU), sense voler discutir els detalls, suposa que assumir 
la plantilla, no només beneficia ITEMA, sinó que pensa que els treballadors també 
estaran satisfets si no els acomiaden. Fa notar que són els tècnics de la casa i el 
secretari de la corporació, i per delegació seva el Sr. Cortés, amb els seus criteris, els 
que accepten o no aspectes diversos de l'informe del Sr. Blasco, en exercici de la seva 
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professió de funcionaris. Per tant no és l'equip de govern sinó que són els tècnics els 
qui han elaborat la proposta. A causa de l'origen viciat del problema, que té relació amb 
la corrupció política, insisteix que la seva posició és d'acceptar la decisió dels tècnics i 
el secretari de la corporació, una decisió que és única, ja que aquests, després d'una 
primera valoració, aplicant uns elements objectius apareguts posteriorment, han 
rectificat la posició inicial i la vigent és l'actual.  Si el PP vol anar als tribunals ho pot fer. 
Per tot això, demana al Sr. Rovira que no vulgui suavitzar els paraules de la Sra. 
Salom, que han estat absolutament demolidores quan ha parlat de favors i regals a 
partir d'un informe que no s'adapta a la legalitat. 

Conclou la intervenció reiterant una vegada més que la posició d'EU es 
rigorosa i es limita a acceptar allò que diguin els serveis tècnics i jurídics de la casa, la 
proposta recull aquestes opinions i això és el que votarà el seu grup i si ells 
s'equivoquen la responsabilitat seria seva. 
 

El Sr. Triay (PSOE) considera erroni que es proposi prendre l'acord més 
favorable per al Consell. Pensa que s'ha de prendre la decisió més justa  i la més 
raonable i avalada tècnicament. 
 

És cert que els concessionaris de serveis públics guanyen molts de 
doblers i aquest fet hauria de dur a una reflexió política de cap al futur per a moltes de 
qüestions. El PP va adjudicar aquest servei i altres serveis públics també els ha 
adjudicats el PP i, tal vegada, s'hauria de corregir el fet que els concessionaris guanyin 
molt. 
 

El Sr. Rovira  (PP) recorda que el Sr. Verger no és al Ple perquè no hi ha 
entrat i no perquè li hagin recordat que possiblement havia de sortir. 
 

No és ell qui té una brega personal amb UM. Recorda que va esser el Sr. 
Sampol que va dir: "Munar és el braç executor dels poders econòmics", encara ara no 
fa una any. 
 

L'informe que el PP proposa pot esser tan just com el segon informe i és 
molt més favorable per al Consell i la prova és que cadascun que s'ha demanat ha 
estat diferent. 
 

El PP no donarà suport a la proposta i no pagarà el preu que paga algú 
que dóna la presidència a UM, accepta la incineradora, la ITV, subvencions de la 
Comissió d'Acció Social i de la de Cultura i altres qüestions. Agraeixen que es dugui al 
Ple. 
 

El president dóna la paraula per al⋅lusions al Sr. Sampol. 
 

El Sr. Sampol (PSM) fa notar que avui està en discussió el concepte de la 
funció pública i de la fe pública dels funcionaris. Unes afirmacions com les que ha fet la 
Sra. Salom, només es poden entendre des de la concepció que el cos funcionarial 
obeeix al dictat del poder polític ... 
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El Sr. Rovira (PP) protesta perquè considera que  el Sr. Sampol no 

respon a al⋅lusions. 
 

El president recorda que qui dirigeix el debat és ell i que acaba de donar 
la paraula al Sr. Sampol. 
 

El Sr. Sampol (PSM) opina que la concepció a què ha fet referència 
respon a la pràctica de contractar personal discrecionalment dins l'Administració. En 
canvi, si es té un concepte del funcionari que amb la seva firma dóna fe pública dels 
actes que ha de fer l'Administració, no se'n contracta mai un a dit, sinó que és fa amb 
respecte escrupolós a la igualtat d'oportunitats i, per això, dins el Consell, avui no 
només no entra ningú a dit, sinó que es fan oposicions. Fa notar que l'equip de govern, 
fins i tot ha estat criticat per no substituir determinats càrrecs que donen aquesta fe 
pública. En aquest sentit considera que es podria demanar al secretari que manifestàs 
si hi ha hagut cap funcionari que hagi rebut pressions per incrementar la valoració. 
 

L'acord polític d'avui és un acord estrictament tècnic, ja que es tracta 
d'assumir un informe tècnic que, a més, és únic i construït a partir de la lectura de la 
sentència i de distintes interpretacions. 
 

La interpretació dels funcionaris en relació a la plantilla és que hi ha una 
subrogació en l'activitat i, per tant, l'empresa entrant està obligada a assumir-la. Si ara 
els polítics decidien beneficiar o perjudicar injustament una empresa podrien esser 
acusats de prevaricació.  
 

Recorda que el criteri de la Comissió de Govern i el de la Sra. Bover, ha 
estat deixar-se guiar pels tècnics en una qüestió molt difícil. 
 

Si hi ha un contenciós, s'acceptarà la decisió, però avui no és possible 
variar l'informe dels tècnics perquè podria esser una prevaricació i, a més, no hi ha cap 
suport legal per poder variar la proposta feta pels tècnics. 
 

Recorda que el debat sobre el fet d'afavorir o no l'empresa es va produir 
al Parlament i el PSM hi va presentar una proposició no de llei demanant que es 
gestionàs directament el servei. Aquest sistema de concessió privada el va dissenyar el 
Govern del PP i, només després de les polèmiques que hi ha hagut després de la 
sentència, el Govern ha modificat el decret. En aquest fet, que ha passat desapercebut, 
és on hi ha una lectura política, ja que el PP no defensa els interessos dels ciutadans, 
sinó que modifica el decret quan considera que és un instrument polític per 
desestabilitzar la majoria del Consell. Recorda que al final del procés pot passar que el 
Consell hi guanyi, hi perdi o hi empati, ell defensarà que el Consell hi guanyi. 
 

Encara que va votar a favor en benefici del consens assegura que no està 
d'acord amb el procediment. Recorda a que els qui varen proposar un canvi en la 
proposta presentada pels tècnics va esser el PP amb una moció que demanava que 
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valorassin primer i recorda que ell mateix va fer notar que així s'allargava el procés, 
cosa que s'ha confirmat. Si no s'hagués fet així, probablement en uns mesos, s'hauria 
executat la sentència i s'hauria adjudicat a una altra empresa, probablement també 
amb un contenciós per les valoracions que de tota manera es produirà.  
 

La demora prové en bona part, doncs, d'aquella moció del PP que, de 
retop haurà tingut una cosa positiva, ja que el retard haurà permès que els beneficis 
puguin esser del Consell i puguin repercutir damunt els ciutadans.  
 

El  president fa notar al Sr. Sampol que no ha fet una intervenció de torn 
d'al⋅lusions, sinó una de portaveu del PSM que no havia utilitzat abans. 
 

A pesar de els afirmacions del Sr. Sampol, vol fer un reconeixement al 
Govern perquè efectivament va rectificar el decret a petició del Ple del Consell i, per 
tant, encara que hagi estat uns mesos, ha fet allò que el Ple del Consell demanava. 
 

El Sr. Rovira (PP) es queixa per la manera com es duen els debats. 
Recorda que ell ja es va queixar i que també ho va fer el Sr. Grosske. 
 

Recorda que quan es va demanar la gestió directa hi va haver unanimitat. 
 

Manté el vot en contra advertint que la proposta pot esser justa però que 
no afavoreix el Consell. 
 

El president sotmet a votació l'esmena presentada per la consellera 
delegada de Foment i Ocupació. 
 

El Sr. Rovira (PP) recorda que va demanar informació sobre si hi havia 
constància per escrit que no s'havien incrementat els sous des de l'any 95 i si també hi 
havia constància que no s'havia modificat substancialment la plantilla des de la data de 
la sentència, el maig del 95. 
 

El president recorda que el debat està tancat i que ja no és el moment de 
fer cap intervenció.  
 

Es procedeix a la votació i s'aprova l'esmena per setze vots a favor 
(PSOE, PSM-NM, UM, EU) i catorze en contra (PP, Mixt). 
 

Se sotmet a votació la proposta amb les modificacions del punt 4 
recollides en l'esmena que s'acaba de votar i s'aprova per setze vots a favor (PSOE, 
PSM-NM, UM, EU) i catorze en contra (PP, Mixt). 
 

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

 


