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ACTA  DE  LA  SESSIÓ  ORDINÀRIA DEL PLE 
DEL CONSELL INSULAR DE MALLORCA DE  DOS 
DE JUNY DE  MIL  NOU-CENTS  NORANTA-SET. 

 
 
 
 

A les onze hores i cinc minuts del dia dos de juny de mil nou-cents 
noranta-set 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, Bartomeu 
Blanquer Sureda ,María Rosa Estaras Ferragut, Margarita Ferrando Barceló, Maria del 
Pilar Ferrer Bascuñana,  Maria de los Reyes Carbonell Alberti, Andres Riera Bennàsar, 
Mauricio Rovira de Alós, Juan Verger Pocoví, Juan Flaquer Riutort,  María Salom i Coll, 
José Maria Gonzàlez Ortea, Juana Ana Vidal Burguera, Francisco Antich Oliver, José 
Ramón Orta Rotger,  Antonio José Diéguez Seguí, Juan Mesquida Ferrando,  Catalina 
Mercedes Amer Riera, Andres Crespí Plaza, Damià Pons Pons, Francesc Quetglas 
Rosanes,  Juan Francisco Triay Llopis, Antoni Alorda Vilarrubias,  Damià Pons Pons, 
Pere Sampol Mas, Catalina Maria Bover Nicolau, Antoni Sansó Servera, Antonio 
Pascual Ribot, Eberhard Grosske Fiol, Maria Margarita Thomas Andreu. 
 
 

Consellers que excusen la seva assistència: Hbles. Srs. Guillermo Vidal 
Bibiloni, Carlos Felipe Cañellas Fons. 
 
 

Secretari General: Sr. Bartomeu Tous i Aymar. 
 

Interventora General: Sra. Pilar García Docio. 
 
 

L'Hble. Sr. Bartomeu Blanquer entra en el punt 5 i s'absenta en el 6. 
L'Hble. Sra. Rosa Estarás surt al punt 6 i entra en el 7. L'Hble. Sr. José Ramón Orta 
entra al punt 10. L'Hble. Sr. Eberhard Grosske surt al punt 10 i se reincorpora al 14. 
L'Hble. Sr. Juan Verger surt al punt 20 i ja no se reincorpora. L'Hble. Sr. Antoni Pascual 
surt al punt 23 i torna al 27. L'Hble. Sr. José Maria González surt al punt 25 i torna al 
27. L'Hble. Sr. Joan Flaquer surt al punt 25 i entra al 27. 
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PUNT 1.- APROVACIÓ DE  L'ACTA ANTERIOR (5-5-97). 
 

S'aprova l'acta per unanimitat. 
 
 

PRESIDÈNCIA. 
 

PUNT 2.- DECRETS A DONAR COMPTE. 
 

Intervé la Sra. Thomàs (EU). Es refereix al Decret de dia 8-4-97 de 
Secretaria de Presidència, de subvenció de 425.000 PTA al grup Serra Mamerra, per 
les despeses ocasionades per la publicació d'una revista de caire local. Demana per 
què es donen aquests tipus d'ajuts quan hi ha una línia prevista expressament per a 
aquesta finalitat en la Comissió de Cultura. 
 

Respon la presidenta. Explica que aquesta subvenció és de data anterior 
als criteris i al repartiment d'ajuts d'enguany. A més la revista celebrava un 
esdeveniment especial i amb aquesta revista s'ha fet igual que amb altres amb motiu 
de commemoracions i aniversaris. 
 

La Sra. Thomàs (EU) demana que consti en acta que sempre que es 
demanin ajuts per a revistes, la Presidència els ha de remetre a la Comissió de Cultura 
ja que per qualque cosa aquests ajuts estan reglamentats. Es refereix al Decret de dia 
9 d'abril del 97 de concessió d'una subvenció de 495.000 PTA a Mallorca So, S.A. en 
concepte de despeses publicitàries per l'espectacle Políticament incorrecte. No entén 
per què Presidència dóna ajuts a un espectacle teatral quan la Comissió de Cultura té 
reglamentats aquests tipus d'ajuts. 
 

La presidenta respon que, precisament perquè Cultura ho té tot 
reglamentat, si hi ha un cas que surt de la norma s'envia a Presidència. 
 

La Sra. Thomàs (EU) constata que és urgent aprovar un reglament de 
subvencions que inclogui també les de Presidència, ja que aquesta pràctica és una 
manera de no remetre adequadament les peticions d'ajuts a les àrees i als consellers 
responsables. 
 

Es refereix al Decret del dia 24-04-97 d'abonament al Bisbat de Mallorca 
en concepte d'assistència religiosa per 318.000 PTA. Demana en què consisteix 
aquesta assistència. 
 

El Sr. Sansó suposa que respon a un conveni per a la Llar dels Ancians i 
demana al secretari si ho pot confirmar. 
 

El secretari confirma que l'abonament respon a l'aplicació d'un conveni 
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que es renova cada any en concepte d'assistència religiosa a tots els centres. 
 

Intervé la Sra. Ferrando (PP). Es refereix a les subvencions concedides 
des de Presidència per a activitats de la tercera edat, concretament decret de dia 8-04-
97 a l'Associació de la tercera edat Hero de Santa Margalida i decret de dia 22-04-97 
per un programa de televisió del programa de Gent Gran en Marxa. Recorda que al 
darrer Ple es va dir que aquestes subvencions corresponien a la Comissió de Promoció 
Sociocultural i no comprèn com continuen donant-se des de Presidència, sobretot si es 
té en compte que es crea un greuge comparatiu amb aquelles associacions que facin 
les sol⋅licituds per la via aprovada en Comissió. 
 

La presidenta recorda que ja va contestar a la Comissió que hi havia 
molts de decrets que corresponien a activitats del 95 i del 96 pendents d'abonar i que 
totes les activitats del 97 es tramiten a través de la comissió creada expressament.  
 

La Sra. Ferrando (PP) diu que no es refereix als decrets dels anys 
anteriors, sinó als d'enguany i que aquests decrets són del dia 8 d'abril del 97. 
 

La presidenta suposa que hi ha qualque justificació, però que ara mateix 
no té la informació, quan la tengui la hi farà arribar. 
 

El Ple en resta assabentat. 
 
 
  PUNT 3.- DECRETS A RATIFICAR. 
 

Es llegeixen els següents decrets: 
 

"ASSUMPTE: compareixença com a demandat davant la Sala 
Contenciosa-Administrtiva del Tribunal Superior de Justícia de Balears en el recurs 
contenciós administratiu interposat per la Procuradora Sra. Maria Fullana Colom, en 
representació del Sr. Lorenzo Cervantes Marquez contra "l'acte presumpte del Consell 
Insular de Mallorca pel qual es va desestimar per silenci negatiu, la reclamació 
administrativa que amb motiu de la responsabilitat patrimonial de l'Administració 
Pública s'interposà davant el CIM el dia 20-8-96 pel qual se sol.licitava esser 
indemnitzat en 263.611 pts. per danys soferts com a conseqüència del funcionament 
dels serveis públics". Actuacions 446/97. 
 

Vist el meritat recurs contenciós-administratiu i examinat l'informe de 
l'Assessoria Jurídica del C.I.M. de 23 d'abril 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 
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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 Procurador Sr. José Luis Nicolau Rullán, en 
representació de la Sra. Margarita Romero Menendez contra "acord de la Comissió 
Insular d'Urbanisme adoptat en sessió de 27-10-95, pel qual s'aprovà la revisió de les 
normes subsidiàries del planejament de Valldemossa, sobre les bases dels informes 
jurídics emesos els dies 4 i 23 d'octubre de 1996". Actuacions 515/97. 
 

Vist el meritat recurs contenciós-administratiu i examinat l'informe de 
l'Assessoria Jurídica del C.I.M. de dia 5 de maig 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 la Procuradora Sra. Monserrat Montané Ponce, 
en representació dels Srs. Pedro, Juan, Angela i Gloria Servera Castiñeira, contra 
"acord del Ple del Consell Insular de Mallorca de 3.3.97, pel qual es suspèn la vigència 
del planejament de Manacor, pel que respecte al polígon 4,21 als efectes de la seva 
revisió, així com la suspensió de llicències a l'àrea afectada". Actuacions 618/97. 
 

Vist el meritat recurs contenciós-administratiu i examinat l'informe de 
l'Assessoria Jurídica del C.I.M. de 7 de maig de 1997, aquesta Presidència, per raons 



 
 

5 

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 celebri, 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. Francisco Arbona Casasnovas, 
en representació del Sr. Mauricio Rovira de Alós i dotze més conta "l'acord adoptat pel 
Ple del Consell Insular de Mallorca dia 18 de febrer de 1997, relatiu a les valoracions 
d'instal.lacions d'ITEMA S.A. el seu pagament i demés condicions per liquidar la 
concessió del servei d'Inspecció Tècnica de Vehicles a tal empresa". Actuacions 
523/97. 
 

Vist el meritat recurs contenciós-administratiu i examinat l'informe de 
l'Assessoria Jurídica del C.I.M. de 7 de maig 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." 
 
 

Intervé el Sr. Rovira (PP). Informa que encara que el PP sempre voti a 
favor de les compareixences del Consell davant els tribunals, en aquest cas, com el 
seu grup és part, consideren que votar en contra seria deixar el Consell indefens i votar 
a favor d'un recurs que han posat ells tampoc no seria correcte. Per tant, anuncia 
l'abstenció. 
 

Se sotmet a votació i es ratifica el Decret per desset vots a favor (PSOE, 
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PSM-NM, UM, EU) i dotze abstencions (PP, Mixt). 
 
 
 

MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ DEL TERRITORI 
 
 
  PUNT 4.- PLA PARCIAL POLÍGON 15, CALA D'OR. SANTANYI. 
 

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

"En el tràmit de l'article 1.2 del Reglament 
d'Organització d'aquesta Comissió, per unanimitat es va acordar 
proposar al Ple del CIM que adopti el següent: 
 

   A C O R D 
 

Atès el dictamen elaborat pel Consell Consultiu de les 
Illes Balears de data 29 d'abril de 1997, referent a la 
Modificació del Pla Parcial del Polígon 15, de Cala d'Or, del 
terme municipal de Santanyí, i a la vista de les suggerències 
exposades per la Ponència Tècnica en el sentit de; 1) La mateixa 
doctrina emanada del dit òrgan consultiu; 2) El fet que la 
present modificació és conseqüència de la modificació de les NNSS 
del terme municipal en el sentit de reduir l'àmbit del Sector per 
la modificació d'un vial general; 3) El concret abast material de 
la modificació que, pel que fa al tema de zones verdes o espais 
lliures solament afecta uns 314 m2, tot i complint amb les 
reserves disposades pel Reglament de Planejament; 4) Que les 
reduccions operades s'incorporarien al Sector Urbanitzable 
confrontant. Tot això fa que la dita reducció de zones verdes, en 
atenció a la seva petita envergadura resulti reconduïble a un 
tràmit d'esmena de  deficiències, fos el que fos finalment el 
sentit en què es resolgués, això en consideració de la mateixa 
doctrina del màxim òrgan consultiu de la C.A. i en aplicació del 
mateix principi d'eficàcia administrativa. Per tot això, es va 
acordar sol⋅licitar al Consell Consultiu de les Illes Balears 
aclariment en relació a la possibilitat que el Ple d'aquest 
Consell Insular pugui demanar una major justificació a 
l'Ajuntament de Santanyí sobre la dita modificació proposada o si 
només és possible a la vista de l'esmentat Dictamen la pura i 
simple denegació". 
 
 

S'aprova la proposta per unanimitat. 
 
 
  PUNT 5.- ADHESSIÓ A LA DECLARACIÓ DE CALVIÀ SOBRE 
TURISME I DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE A LA MEDITERRÀNEA. 
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Es dóna compte de la següent proposta de la Comissió de 
Medi Ambient i Ordenació del Territori: 
 

" Atesa la declaració de Calvià sobre turisme i 
desemvolupament sostenible a la Mediterrànea, aprovada pels 
participants a la Conferència Internacional sobre Turisme i 
Desenvolupament sostenible a la Mediterrànea a Calvià, de data 
denou d'abril de 1997, la Comissió de Medi Ambient i Ordenació 
del Territori eleva al Ple la següent proposta d' 
 

ACORD 
 

1r.- El CIM manifesta la seva adhessió a la declaració 
de Calvià sobre turisme i desemvolupament sostenible a la 
Mediterrània, aprovada pels participants a la Conferència 
Internacional sobre Turisme i Desenvolupament sostenible a la 
Mediterrànea a Calvià, de data denou d'abril de 1997, la qual 
s'adjunta com annex a aquesta proposta." 
 

2n.- Comunicar el present acord a l'Ajuntament de 
Calvià." 
 
 

Informa que la proposta demana l'adhesió del Consell a 
la declaració del Calvià sobre turisme sostenible a la 
Mediterrània i és el document que va aprovar la conferència que 
va tenir lloc a Calvià els dies 17 i 19 d'abril d'enguany, amb la 
participació del Consell i altres institucions, tant privades com 
públiques, procedents d'Europa i d'altres continents. 
 

La declaració, després de constatar que la Mediterrània 
és la primera destinació turística mundial adverteix que el 
turisme, a més d'esser una oportunitat, també pot esser una 
amenaça. Per això planteja la necessitat d'evitar-la mitjançant 
el desenvolupament sostenible propiciat per les actuacions de les 
administracions locals, el procés plantejat en l'Agenda 21 i unes 
altres actuacions conjuntes de tots el pobles de la conca. 
 

Recorda que la proposta va tenir el vot favorable de 
tots els membres de la Comissió i ara també el demana a tots els 
membres del Ple. 
 

S'aprova la proposta per unanimitat.  
 
 
  PUNT 6.- RECURS DE REVISIÓ INTERPOSAT PER LA BATLESSA 
DE L'AJUNTAMENT DE MANACOR, CONTRA ELS ACORDS DEL PLE DEL CIM DE 
DATA 7-4-97 ( CLAUSURA ABOCADOR DE SON SUREDA POBRE) I 14-2-97 ( 
POSADA EN MARXA DEL PLA INSULAR DE GESTIÓ DE RSU). 
 

Es dóna compte de la següent proposta de la Comissió de 
Medi Ambient i Ordenació del Territori: 
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" Atès l'escrit de la Batlessa de Manacor de data 9 de 
maig de 1997 interposant recurs de revisió  contra  els acords 
del Ple del C I M de data 7 d'abril de 1997 sobre la clausura del 
abocador de Son Sureda Pobre i l'anomenat en el recurs, suposant 
per error, acord de "14 de febrer de 1997 de posada en marxa del 
Pla Insular de Gestió de RSU", que en realitat cal entendre 
referit a l'acord del Ple del Consell Insular de Mallorca de data 
12 de febrer de 1997 sobre autorització a TIRME SA per a l'inici 
de l'explotació ordinària del Servei de Gerió dels RSU de l'illa 
de Mallorca i sol.licitant la suspensió immediata de l'acord del 
C I M de dia 7 d'abril de 1997, sobre la clausura i tancament de 
l'abocador de Son Sureda Pobre.  
 

Atès l'informe de l'Inspector del Servei de Gestió dels 
RSU  de data 14 de maig de 1997. 
 

Atès l'informe dels TAG del Servei d'Activitats 
Classificades i del Servei de Medi Ambient de data 15 de maig de 
1997.  
 

I atès l'informe de la Lletrada del C I M de data 16 de 
maig de 1997, el President de la Comissió de Medi Ambient i 
Ordenació del Territori i President de la Comissió Insular 
d'Activitats Classificades eleva al Ple la següent proposta d' 
 

A C O R D 
 

1.- Declarar la inadmissibilitat del recurs de revisió 
interposat  per la Batlessa de l'ajuntament de Manacor, 
mitjançant escrit de data 9 de maig de 1997 contra  els acords 
del Ple del C I M de data 7 d'abril de 1997 sobre la clausura de 
l'abocador de Son Sureda Pobre i de 12 de febrer de 1997 sobre 
autorització a TIRME, SA per a l'inici de l'explotació ordinària 
del Servei de Gestió dels RSU de l'illa de Mallorca, això en base 
als informes emesos per la Lletrada del Consell Insular de 
Mallorca de data 15 de maig de 1997, l'Inspector del Servei de  
Gestió dels Residus Sòlids Urbans de data 14 de maig de 1997 i 
dels TAG del Servei d'Activitats Calssificades i del Servei de 
Medi Ambient de 15 de maig de 1997, 
 

2.- Desestimar la sol.licitud de suspensió immediata de 
l'acord del C I M de dia 7 d'abril de 1997, sobre la clausura i 
tancament de l'abocador de Son Sureda Pobre i tots els extrems 
que es demanen en el propi recurs, això en base a l'informe emès 
per la Lletrada del Consell Insular de Mallorca de 16 de maig de 
1997." 
 
 

Intervé el Sr. Grosske (EU). Explica que la proposta 
situa el Consell davant l'Ajuntament en relació a dos acords del 
Consell mateix. Un fa referència a la posada en marxa de la 
incineradora de Son Reus i una altra fa referència al tancament 
de l'abocador de Son Sureda. 
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Recorda que EU és crítica amb la posada en marxa del 

sistema d'incineració i, en canvi és absolutament favorable a 
l'acord de tancament de l'abocador.  
 

Com que el primer punt mescla els dos temes, el vot 
d'EU serà d'abstenció i pel que fa al segon, serà a favor. 
 

El Sr. Antich (PSOE) explica que la proposta planteja 
la inadmissibilitat del recurs interposat per l'Ajuntament sobre 
aquests acords del Consell, d'acord amb els informes que figuren 
a l'expedient. La raó jurídica es basa en el fet que l'Ajuntament 
planteja un recurs de revisió basat en l'article 102 de la Llei 
30/92, que no regula el recurs de revisió, sinó el procediment 
administratiu de revisió dels actes nuls enumerats en l'art 62.1 
de la mateixa Llei. Per aquest motiu i, a més, perquè no es donen 
el supòsits de l'art 62.1 per tramitar el procediment d'ofici i 
tampoc cap dels prevists en l'article 118, que sí regula el 
recurs de revisió, es declara inadmissible el recurs. 
 

Per altra banda es desestima el recurs contra l'acord 
del tancament de l'abocador perquè no és es dóna la causa de 
nul⋅litat que s'hi al⋅lega i, per altra banda, l'interès públic 
exigeix l'adopció de mesures com la que s'impugna que, a més, es 
va adoptar en compliment de la legalitat i per a la prestació del 
servei de gestió dels residus sòlids urbans. 
 

Se sotmet a votació el punt primer de la proposta i 
s'aprova per quinze vots a favor (PSOE, PSM-NM, UM) i tretze 
abstencions (PP, EU, Mixt). 
 

Se sotmet a votació el punt segon de la proposta i 
s'aprova per desset vots a favor (PSOE, PSM-NM, UM, EU) i onze 
abstencions (PP, Mixt). 
 
 
 
  PUNT 7.- RESPOSTA A LA PETICIÓ D'INFORME SOBRE 
DOCUMENTACIÓ ENTREGADA, RELATIVA ALS CANVIS DE TITULARITAT 
DERIVADA DE LA CLASSIFICACIÓ FUNCIONAL I TITULARITAT DE LA XARXA, 
REFERIDA AL PLA DE CARRETERES, REMESA PER LA CONSELLERIA DE 
FOMENT. 
 

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

" Abans d'informar sobre la proposta de canvis de 
titularitat prevists en el Pla Director Sectorial de Carreteres, 
d'acord amb la petició formulada per el Director General de 
Carreteres, es considera que la Conselleria de Foment del Govern 
Balear, ha de donar resposta a l'acord del Ple de dia 7 de 
novembre de 1994, (Punt 36.- Informe sobre el Pla Director 
Sectorial de Carreteres de la Comunitat Autònoma de les Illes 
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Balears) en el que es feia menció específica al tema de canvis de 
titularitat (Punt 10 de la proposta del Grup de Consellers 
Socialistes), per la qual cosa la Comissió de Medi Ambient i 
Ordenació del Territori, en data 21 de maig de 1997 eleva al Ple 
la següent proposta d' 
 
 

A C O R D 
 

Instar a la Conselleria de Foment del Govern Balear a 
donar resposta a l'acord de Ple del Consell Insular de Mallorca 
de dia 7 de novembre de 1994 referit a l'informe sobre el Pla 
Director Sectorial de Carreteres de la Comunitat Autònoma de les 
Illes Balears, en el que es feia menció específica al tema de 
canvis de titularitat, per poder procedir a l'informe sol.licitat 
 per la Conselleria de Foment relatiu als esmentats canvis de 
titularitat." 
 
 
 

Intervé la Sra. Amer (PSOE). Explica que la proposta 
tracta de respondre la seva petició d'informe feta per la 
Conselleria de Foment referida al canvi de titularitat de les 
carreteres. 
 

Recorda que el Ple del 7 de novembre del 94 va aprovar 
un informe sobre el Pla director sectorial de carreteres que ja 
feia menció específica d'aquest canvi de titularitat. En aquell 
acord es feia referència a la Llei de carreteres que preveu a 
l'article 7.2 que aquests canvis s'han de fer per transferència o 
per acord mutu. Igualment hi havia referències a l'art 39.9 de 
l'Estatut. L'acord volia evitar una discussió bizantina, ja que 
totes les carreteres han d'esser gestionades pels consells en 
aplicació d'aquest article de l'Estatut. Per això es considera 
que la Conselleria ha de donar resposta a l'acord del Consell 
sobre el Pla director de carreteres de la Comunitat Autònoma per 
poder procedir d'aquesta forma a fer l'informe que sol⋅licita de 
Conselleria. 
 

El Sr. Grosske (EU) anuncia el suport del seu grup. Vol 
fer constar públicament i vol també que consti en acta que el 
termes de la proposta són d'una suavitat i d'una exquisidesa 
política desmesurada, sobretot tenint en compte que es tracta 
d'un tema sagnant per al Consell, ja que és tan absurd que les 
carreteres no es transfereixin als consells com ho seria el fet 
que la competència sobre les carreteres encara estigués en mans 
de l'Estat. Fa notar que tanta discontinuïtat hi ha entre la 
península i les illes com entre aquestes. Es tracta d'una 
política clarament agressiva per part del Govern que obstaculitza 
aquesta transferència. Pensa que el Consell podria esser molt més 
clar i dir que allò que vol és la transferència global. Fa notar 
el contrast entre aquesta obstaculització i l'èmfasi que el 
Govern va posar a l'hora de reclamar-les a l'Estat. 
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El Sr. Verger (PP) fa notar que la proposta es limita 

demanar una resposta a una petició del 7 de novembre del 94, quan 
el febrer del 97 hi va haver una reunió tècnica per intentar 
arribar a un acord. Ara es prefereix insistir en aquella petició 
sense tenir en compte la darrera reunió.  
 

Com que el debat ha aprofundit més, recorda que ara 
mateix no seria possible firmar un conveni de carreteres amb els 
consells i, per tant, una vegada que les infraestructures 
estiguin fetes, així com pensen que s'han de fer, serà el moment 
de discutir si els consells n'han d'esser els titulars de totes. 
Afirma que avui seria un error pensar que els titulars hagin 
d'esser els consells i que puguin negociar directament amb 
Madrid. Recorda que a Canàries els cabildos, després de fer les 
obres, tindran la titularitat de la gestió. En aquest moment, és 
l'Estat que negocia amb les comunitats. 
 

Anuncia l'abstenció. Informa que el Govern respondrà la 
proposta del 94 i que després el Consell haurà de respondre la 
proposta del 97. 
 

La Sra. Amer (PSOE) considera que no és possible tornar 
enrere i que les previsions de l'Estatut són el traspàs i, per 
tant, així s'ha de fer. Espera que les gestions del Govern 
possibilitin precisament les tan esperades inversions per a la 
millora de les carreteres i opina que, siguin quins siguin els 
titulars, aquestes gestions es poden fer i, per això, d'acord amb 
l'Estatut, espera que el Govern les faci amb les transferències 
realitzades. 
 

El Sr. Grosske (EU) indica que arribar a un acord amb 
l'Estat no és incomptabile amb la transferència als consells.  
 

Per altra banda opina que la posició política del 
Govern és absolutament transparent. Volen configurar i dur a 
terme la xarxa de carreteres d'acord amb la seva política i 
d'acord amb la seva manera de veure la qüestió i quan la cosa ja 
estigui feta, que des del punt de vista d'EU estarà mal feta, no 
tindran cap inconvenient a transferir la gestió. Allò que no 
volen és que els consells puguin prendre la decisió de decidir el 
disseny de la xarxa. 
 

El Sr. Verger (PP) recorda que el disseny el definirà 
el Pla director de carreteres. Pel que fa al model pensa que hi 
ha moltes diferències amb el model que proposaria el Sr. Grosske, 
però que ara no és el moment de discutir-lo. Es necessari fer una 
sèrie d'inversions importants que només amb els fons de la 
Comunitat no es podrien dur a terme, ara es negocia i pensa que 
és importantíssim per a la seguretat viària. Després d'haver duit 
a terme aquestes obres, serà el moment de discutir les 
transferències. 
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Se sotmet la proposta a votació i s'aprova per desset 
vots a favor (PSOE, PSM-NM, UM, EU) i tretze abstencions (PP, 
Mixt). 
 

 
CULTURA I PATRIMONI HISTÒRIC 

 
 
  PUNT 8.- EMISSIÓ D'INFORME DESFAVORABLE AL P.G.O.U DE 
MURO COM A INSTRUMENT DE PLANEJAMENT SUBSTITUTORI DE PLA ESPECIAL 
DE PROTECCIÓ DEL CONJUNT HISTÒRIC DE MURO. 
 

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

" En virtut del que disposen la Llei 16/1985, de 25 de 
juny, del patrimoni històric espanyol, el Reial Decret 111/1986, 
de 10 de gener, de desenvolupament parcial de l'esmentada Llei, i 
el Reglament d'organització i funcionament de la Comissió Insular 
del Patrimoni Històrico-Artístic de Mallorca de 25 de gener de 
1995, modificat per acords de Ple de 9 de març, 17 i 31 de 
juliol, i 18 de desembre de 1995, i a proposta de la Comissió 
Insular del Patrimoni Històrico-Artístic de Mallorca, el Ple del 
Consell Insular de Mallorca adopta el següent 
 
 ACORD  
 

Informar desfavorablement el Pla General d'Ordenació 
Urbana de Muro com a instrument de planejament substitutori del 
Pla Especial de Protecció del Conjunt Històric de Muro, atès que 
no es compleixen les determinacions establertes als arts. 20, 21 
i concordants de la Llei 16/1985, de 25 de juny, del Patrimoni 
Històric Espanyol. 
 

Aquest acord s'haurà de comunicar a l'Ajuntament de 
Muro." 
 
 

Se sotmet la proposta a votació i s'aprova per desset 
vots a favor (PSOE, PSM-NM, UM, EU) i tretze abstencions (PP, 
Mixt).      
 
 
 
  PUNT 9.- DECLARACIÓ DE BÉ D'INTERÈS CULTURAL, AMB 
CATEGORIA DE MONUMENT A  FAVOR DE L'IMMOBLE CAN SABATER, DEL 
TERME MUNICIPAL DE BINISSALEM. 
 

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

" Atès que la Comissió Insular del Patrimoni Històrico-
Artístic de Mallorca acordà, en la sessió de data 15 d'abril de 
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1996, l'incoació de l'expedient de declaració de bé d'interès 
cultural, amb la categoria de monument, l'immoble de Can Sabater, 
del terme municipal de Binissalem, segons plànol adjunt a la 
proposta. 
 

Atès que s'han duit a terme els tràmits preceptius i 
prevists per a la incoació i instrucció de l'expedient de 
referència per a procedir a a efectuar la declaració. 
 

En virtut del que disposen la Llei 16/1985, de 25 de 
juny, del patrimoni històric espanyol, el Reial Decret 111/1986, 
de 10 de gener, de desenvolupament parcial de l'esmentada Llei, 
el decret autonòmic 94/1991, de 31 d'octubre, sobre el 
procediment; i la Llei 6/1994, de dia 13 de desembre, d'atribució 
de competències als Consells Insulars en matèria de patrimoni 
històric, de promoció sòciocultural, d'animació sòciocultural, de 
dipòsit legal de llibres i d'esports, i el Reglament 
d'organització i funcionament de la Comissió Insular del 
Patrimoni Històrico-Artístic de Mallorca de 25 de gener de 1995, 
modificat per acords de Ple de 9 de març, 17 i 31 de juliol, i 18 
de desembre de 1995, sobre l'òrgan competent per a la resolució 
d'aquest expedient de declaració de bé d'interès cultural, i a 
proposta de la Comissió Insular del Patrimoni Històrico-Artístic 
de Mallorca, el Ple del Consell Insular de Mallorca adopta el 
següent 
 
 ACORD  
 

I.- Es declara bé d'interès cultural amb categoria de 
monument l'immoble conegut com Can Sabater, del terme municipal 
de Binissalem, segons la delimitació descrita a l'anexe d'aquest 
decret i plànol adjunt que figura a l'expedient. 
 

Aquesta declaració compren els béns mobles que es 
relacionen al punt II de l'annexe del present acord. 
 

II.- Els efectes d'aquesta declaració són els que 
genèricament estableixen la Llei 16/1985, de 25 de juny, del 
patrimoni històric espanyol i la normativa que la desplega. 
 

III.- Aquest acord s'ha de publicar en el Butlletí 
Oficial de l'Estat i el Butlletí Oficial de la Comunitat Autònoma 
de les Illes Balears, i s'ha d'inscriure d'ofici al Registre 
Insular de Béns d'Interès Cultural. Així mateix, s'ha de 
comunicar aquest acord al Registre de Béns d'Interès Cultural de 
la CAIB. i al Registre General de Béns d'Interès Cultural per a 
la seva inscripció. 
 

IV.- Aquesta declaració s'ha de comunicar a 
l'Ajuntament de Binissalem, que haurà de donar-li publicitat 
mitjançant el tauló d'anuncis per a general coneixement. 
 

V.- Així mateix, i atesa la condició de monument 
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històric, el Consell Insular de Mallorca instarà d'ofici la 
inscripció d'aquesta declaració al Registre de la Propietat.  
 
 ANEX 
 

La importància de Llorenç Villalonga i Pons (1897-1980) 
per la història de la literatura catalana és innegable, no tan 
sols des d'una perspectiva estrictament literària, sinó també per 
reflectir tot un seguit de valors històrics, socials i 
tradicionals de la Mallorca del seu moment. 
 

Les seves estades a can Sabater, Binissalem, són de 
singular rellevància en el conjunt de la seva producció, tal com 
ha estat assenyalat a les biografies i estudis crítics publicats 
sobre l'autor. Obres com Bearn, el Lladoner de la clastra, 
etc..., tenen el seu món imaginari en el món real d'aquest poble. 
La seva presència es posa de manifest en el marc social i 
geogràfic detallat per l'autor, i fins i tot alguns ambients 
descrits a les seves novel⋅les són estàncies concretes de la 
casa. 
 

Des de el punt de vista arquitectònic hi ha que 
destacar principalment que constitueix un clar exemple de 
construcció tradicional, conservant elements propis d'aquest 
tipus d'habitatges, al mateix temps que permet de veure les 
diferents modificacions fetes al llarg dels segles, que en altres 
construccións ja no es poden apreciar. 
 

La conservació de la casa és important per a recuperar 
els escenaris i contextes on un dels autors més importants de la 
Mallorca del segle XX va realitzar la seva obra, així com per 
dinamitzar una línea museogràfica destinada a destacar de manera 
monogràfica la importància de determinats personatges de la 
nostra cultura.   
 

I.- Descripció.- El conjunt consta de l'edificació 
principal, habitatge benestant amb clara voluntat vilatana, 
començat a construir devers el segle XVI i amb diverses 
intervencions posteriors. Edificació de tres crujies, de planta 
baixa i pis la primera, i amb l'afegit d'un porxo de dalt la 
central i la del darrere, i amb una série d'edificacions annexes, 
com són un petit cos afegit a la façana, que dóna pas a un pati 
de manipulació, i després al celler i els cups. Per altra part, 
continuant amb l'eix principal de l'habitatge, hi ha un petit 
pati de transició al gran hort-jardí. 
 

II.- Relació de béns mobles compresos en la declaració: 
 

- Escriptori: 70x160x90 cm. Caoba. Segle XX 
 

- Cadira: 87x58 cm. Caoba. Segle XX. 
 

- Làmpada elèctrica: 48 cm. Tulipa de vidre verd i peu 
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de llautó daurat   amb fust estriat. Segle XX, primera meitat. 
Estil art-decó. 
 

- Escultura de Remigia Caubet González: Bust de Llorenç 
Villalonga.   Bronze. 27 cm. any 1967. Signat darrera: Remigia 
Caubet 1967. 
 

- Pintura de Pau Lluís Fornés Isern: Retrat de Llorenç 
Villalonga. Mixte sobre tela. 90x78 cm. Any 1981. Signat angle 
inferior dret: Fornés 81.  
 

Retrat de mig cos de Villalonga. Angle superior 
esquerra anagrama amb el lema: Dhey's, Je voudrais tout dire, 
1789. Al fons objectes de vidre. 
 

- Pintura Anònima (atribuïda a Llorenç Villalonga): 
Figura a cavall. Oli sobre tela. 144x160 cm. Segle XX. Cavaller 
amb escut i armes. Al fons, una ciutat amurallada. 
 

- Pintura Anònima (atribuïda a Llorenç Villalonga): 
Paisatge amb figures. Oli sobre tela. 144x160 cm. Segle XX. Grup 
de figures vestides d'època, dinant al camp. 
 

- Pintura Anònima (atribuïda a Llorenç Villalonga): 
Paisatge amb figures. Oli sobre tela. 155x171 cm. Segle XX. Grup 
de figures al camp amb la mar al fons." 
 
 

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

El Sr. Pons (PSM) considera que és important remarcar 
la importància de la decisió de declarar bé d'interès cultural en 
la categoria de monument, més un conjunt de béns mobles que hi ha 
al seu interior. No es tracta només de la culminació d'un procés 
sinó de la possibilitat de poder dur a terme un projecte com és 
la casa-museu Llorenç Villalonga que considera que serà la millor 
iniciativa per celebrar el centenari d'un dels escriptors més 
importants que mai hagi produït la nostra illa. 
 

Anuncia que hi ha la intenció de poder inaugurar abans 
que acabi l'any algunes de les sales. 
 
 
 

SERVEIS GENERALS I RECURSOS HUMANS 
 
 
  PUNT 10.- BASES QUE HAN DE REGIR LA SELECCIÓ DEL 
PERSONALPER A LA COBERTURA DE VACANTS, EN EL MARC DE LA PROMOCIÓ 
INTERNA DEPRIMER GRAU PREVISTA EN ELS VIGENTS ACORDS/CONVENI. 
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Es dóna compte de la següent proposta de la Comissió de 
Serveis Generals i Recursos Humans: 

 
" Atès que el Ple del Consell Insular de Mallorca, en 

sessió ordinària de dia 2 de desembre de 1996, va adoptar l´acord 
d´iniciar el procés de l´oferta d´ocupació pública corresponent a 
l´any 1996 i va aprovar les bases que havien de regir el 
proveïment de llocs de treball del Consell Insular de Mallorca 
per al personal funcionari de la Corporació, mitjançant els 
sistemes de concurs de mèrits i de lliure designació. 
 

Atès que, un cop realitzat l´esmentat proveïment de 
llocs de treball, cal dur a terme, amb caràcter previ a les 
convocatòries derivades de l´oferta d´ocupació pública, el procés 
de la promoció interna de primer grau, d´acord amb allò que 
preveu l'article 12,a dels vigents Acords del Personal Funcionari 
del Consell Insular de Mallorca i el mateix article del Conveni 
Col.lectiu del Personal Laboral. 
 

El President de la Comissió Informativa de Serveis 
Generals i Recursos Humans, vist l'acord favorable de la Mesa de 
Negociació, eleva al Ple de la Corporació la següent:  
 
 
 

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

APROVAR les Bases adjuntes a la present proposta, les 
quals, dins el marc de la promoció interna de primer grau 
prevista en el vigents Acords/Conveni del Personal de la 
Corporació, han de regir les proves selectives per a la cobertura 
dels llocs de treball, corresponents al personal funcionarial i 
al personal laboral, actualment vacants i que es relacionen a 
l'Annex I." 
 
 

Intervé el Sr. Sansó (PSM). Anuncia que es tracta de la 
segona passa del procés iniciat el desembre del 96 i que ha de 
concloure amb l'oferta pública d'ocupació. Considera que la 
corporació es pot felicitar per poder continuar avançant, ja que 
es tractava d'una reivindicació constant dels funcionaris. 
 

Intervé el Sr. Espinós (PP). Demana per quina raó no 
surten totes les places si així es recull en els acords i el 
conveni. Opina que les bases no fixen prou les garanties dels 
aspirants, per això pensa que les bases de la convocatòria també 
s'haurien de publicar i ampliar el termini de 8 dies per 
presentar instàncies fins a vint. Igualment demana que la darrera 
fase es faci pública a través del Butlletí de la Comunitat 
Autònoma. 
 

Per altra banda pensa que el sistema per garantir 
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l'anonimat dels aspirants no queda prou clar. Considera que és 
poc precisa la previsió que a la segona fase hi haurà una 
pregunta sobre un o més temes i proposa que es concreti quants 
seran exactament. Demana que el sorteig per determinar els temes 
sigui públic i davant tots els opositors i que aquest fet consti 
a les bases. Pel que fa a l'acreditació dels mèrits de formació 
professional, demana que s'hi puntuïn els cursos organitzats per 
entitats oficials i que es valorin de manera diferent les 
acreditacions d'assistència i les d'aprofitament. Demana si el 
temari adjunt a la proposta serà el definitiu per a l'oferta 
pública. També vol saber si hi ha hagut negociacions per 
determinar el percentatge que es reservarà per a la promoció 
interna de segon grau. 
 

Respon el Sr. Sansó (PP). Recorda que en la promoció 
interna de primer grau no es poden resoldre encara tots els temes 
que sortiran a discussió en el moment de l'oferta pública. La 
promoció de primer grau ofereix via concurs oposició 310 places. 
  
Fa notar que totes les objeccions que ha fet el Sr. Blanquer ja 
estan regulades de fet i es resolen en sense problemes en les 
proves que el Consell fa habitualment. Així dels temaris 
publicats se'n tria un o dos, a criteri dels tribunals, per 
sorteig davant els aspirants, de manera que les proves són 
totalment transparents. Informa que els temaris seran els 
mateixos de l'oferta en un 90%. Els canvis que s'hi puguin 
introduir es duran al Ple. Pel que fa a la promoció interna de 
segon grau, informa que encara es negocia en la Comissió i en la 
mesa i és un tema que encara no està tancat. La proposta d'avui 
es refereix a la promoció interna de primer grau. 
 

Torna intervenir el Sr. Espinós (PP). Insisteix a 
demanar si sortiran o no totes les places i també en la 
necessitat d'augmentar les garanties publicant les bases en el 
Butlletí Oficial. Pensa que és important que l'aspirant sàpiga si 
hi haurà un tema o dos i també com es valoraran els cursos de 
formació, segons sigui d'organització oficial o privada. 
 

El Sr. Sansó (PSM) remarca que surten totes les places, 
llevat d'algunes en què el conseller responsable considera que se 
n'han de modificar les característiques. En això hi ha acord amb 
els sindicats. Assegura que les garanties estan assegurades i 
recorda que no es tracta ara d'una promoció de segon grau ni 
d'una oferta pública. Afirma que tots els treballadors que tenen 
interès ja saben tots els temaris perquè els sindicats han estat 
informats puntualment, de manera que no hi pot haver més 
publicitat que la que ja hi ha. 
 

Se sotmet la proposta a votació i s'aprova per setze 
vots a favor (PSOE, PSM-NM, UM, EU) i catorze en contra (PP, 
Mixt). 
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  PUNT 11.- PROPOSTA DE RESOLUCIÓ DEL CONCURS ORDINARI 
PER AL PROVEÏMENT DEL LLOC DE TREBALL DE SECRETARIA-INTERVENCIÓ. 
 

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

"Atesa la Resolució de la Direcció General de Funció 
Pública del MAP d' 11 d'abril de 1997 per la qual es disposa la 
publicació conjunta de totes les convocatòries per al proveïment 
de llocs de treball reservats a funcionaris amb habilitació de 
caràcter nacional, 

Atesa la proposta de dia 28 de maig de 1997 del  
Tribunal qualificador per al proveïment del lloc de feina de 
Secretaria-Intervenció adscrita al SAT,  
 

Considerant els articles 21.4 i 22.1 del RD 1732/1994, 
de 29 de juliol, els quals estableixen que  " La Corporación 
resolverá de acuerdo con la propuesta del tribunal de valoración" 
i " La resolución del concurso, comprensiva de la totalidad de 
los candidatos no excluidos, según su orden de puntuación, se 
remitirá por la Corporación a la Dirección de la Función Pública 
l,  dentro de los trenta días naturales siguentes a la fecha de 
finalización del plazo de presentación de solicitudes",  
 

Es proposa a la Comissió de Serveis Generals i Recursos 
Humans, dictaminar favorablement la següent proposta: 
 
 

1r. Aprovar la resolució del concurs ordinari per al 
proveïment del lloc de treball de Secretaria-Intervenció, adscrit 
al SAT, de conformitat amb la proposta del Tribunal qualificador, 
que és la següent: 
 

1r. ZARAGOZA NAVARRO, JOSE RAUL, amb  13,73      punts. 
2n. ROTGER FULLANA, CATALINA, amb  7,61   punts. 

 
2n. Remetre el present acord a la Direcció General de 

la Funció  Pública (Ministeri de les Administracions Públiques)." 
 
 

S'aprova la proposta per unanimitat. 
 
 
 
  PUNT 12.- PRORROGA CONVENI EN RELACIO AL PARC DE 
BOMBERS DE MANACOR. 
 

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

" INFORME: En data 16 d'octubre de 1.986, es va 
subscriure el Conveni entre el Consell Insular de Mallorca i 
l'Ajuntament de Manacor per a la construcció d'un parc auxiliar 
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del Servei de Prevenció d'incendis i cessió d'ús dels terrenys, 
amb vigència per un període de 10 anys i el compromís per part 
d'aquest Consell Insular  de cobrir les despeses de manteniment 
de les instal.lacions. Finalitzat aquest termini, el Consell 
Insular de Mallorca s'ha adreçat a l'Ajuntament de Manacor, en 
escrit de data 7 de novembre de 1.996 tot i proposant la pròrroga 
de l'esmentat conveni per un altre periode de 10 anys. En data 17 
de febrer ha tingut entrada en aquest Consell Insular escrit de 
la batlessa de Manacor adjuntant certificat de l'acord del Ple de 
la Corporació celebrat en data de 3 de febrer de 1.997 pel qual 
s'acorda la prorrogar el Conveni que ens ocupa. Per tot això el 
President de la Comissió de Serveis Generals i Recursos Humans 
proposa l'adopció del següent  
 

 
   A C O R D     

 
1.- Prorrogar per un termini de 10 anys i en les 

mateixes condicions el conveni subscrit amb data 16 d'octubre de 
1.986 entre el Consell Insular de Mallorca i l'Ajuntament de 
Manacor per a la construcció d'un parc auxiliar pel Servei de 
Prevenció i Extinció d'incendis del Consell i la cessió d'ús dels 
terrenys propietat de l'Ajuntament on s'ha construït el parc 
auxiliar. Finalitzada aquesta pròrroga, el conveni continuarà 
tàcitament vigent per anualitats, si no hi ha cap denúncia per 
cap d'ambdues parts amb una antel.lació mínima de 30 dies.  
 

2.- Facultar l'Hble Presidenta del Consell per  a la 
signatura dels documents escaients per l'execució del present  
Acord. " 
 
 

S'aprova la proposta per unanimitat. 
 
 
  PUNT 13.- CESSIO TRAM FINAL CARRETERA PM-V 214-1 (ACCES 
A SA CALOBRA) A L'AJUNTAMENT D'ESCORCA. 
 

Es dóna compte de la següent proposta de la Comissió de 
Serveis Generals i Recursos Humans: 
 
      " INFORME.- En data 7 -10-96, el Ple del Consell 
Insular de Mallorca adoptà l'acord per a l'alteració de la 
qualificació jurídica del tram final de la carretera  PM-V 214-1 
 (accés  a Sa Calobra) que discorre per sòl urbà i l'inici de 
l'expedient de cessió a l'Ajuntament d'Escorca, cessió 
sol.licitada pel Sr. Batle-President de'aquest Ajuntament, per 
poder gaudir dels beneficis del plà de millora de zones 
turístiques promogut pel Govern de la CAIB. 
      
          Atès que els bens demanials són, jurídicament, 
inalianables, és per això mateix que es va procedir a la 
desafectació. Una vegada  desafectat el bé, cal efectuar la 
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cessió a l'Ajuntament d'Escorca amb el condicionants que figuren 
a l'Acord de desafectació  de data 7-10-97. 
 
          Atès que la Llei de carreteres del Govern de la CAIB 
5/90 de 24 de Març preveu la modificació de la xarxa viària per 
canvi de titularitat per transferències o per acord mutu entre 
les administracions interessades. 
 

Atès que l'esmentat tram de carretera serà d' ús públic 
segons l'escrit del Sr. Batle-President del sotsdit Ajuntament,i 
atès l'informe de data 7 de Març de 1.997, respecte al 
procediment a seguir i la legislació aplicable al cas, i una 
vegada publicat l'esmentat acord de data 7-10-96 sense que s'hi 
hagin oposat al.legacions de cap tipus, segons consta a 
l'expedient, el President de la Comissió de Serveis Generals i 
Recursos Humans, proposa l'adopció del següent  
 
 
                      A C O R D  
 
 

1.-  Autoritzar la cessió del tram final de la 
carretera PM-V 214-1 ( accés a Sa Calobra ), segons els plánols 
que figuren a l'expedient, de 910 m. l. i d'una superfície 
estimada de 6.210 m2 a l'Ajuntament d'Escorca. 
 
         2.- La cessió es fará segons els termes que figuren a 
l'informe del Sr. Enginyer Cap del Servei de Vies i Obres de data 
27-8-96:  
 
        S'haurà de mantenir la circulació rodada per la 
circumvalació que hi ha actualment des de la bifurcació de manera 
que es garanteixi la continuïtat del trànsit. 
 

        La futura peatonització del denominat camí dels Reis 
(tram final de la PM 214 1) haurà d'ésser parcial per tal de 
poder garantir l'accés rodat als solars de sòl urbà confrontants, 
de manera que, per una banda es puguin seguir considerant com a 
solars i per l'altra, es puguin fer les operacions de càrrega i 
descàrrega que en siguin pertinents. 
 

   3.- Autoritzar a la Honorable Presidenta del Consell 
Insular de Mallorca perquè pugui signar els documents adients per 
a l'execució del present Acord." 
      
 

S'aprova la proposta per unanimitat. 
 
 
 

HISENDA I ESPECIAL DE COMPTES. 
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  PUNT 14.- PROPOSTA D'APROVACIó DEFINITIVA DE LA 
MODIFICACIó DE L'ORDENANÇA FISCAL DE LA TAXA PER A TRACTAMENT I 
TRANSFERèNCIA I TRANSPORT DELS RESIDUS SòLIDS URBANS DE L'ILLA DE 
MALLORCA. 
 

Es dóna compte de la següent proposta de la Comissió de 
Hisenda i Especial de Comptes: 
 

" El Ple del C.I.M., en sessió celebrada el dia 12 de 
febrer de 1997, va aprovar inicialment la modificació de 
l'Ordenança reguladora de la Taxa per a tractament i 
transferència i transport dels residus sòlids urbans de l'illa de 
Mallorca. Sotmesa a informació pública l'esmentada modificació, 
es va formular una reclamació a la mateixa, que va esser 
informada pels serveis tècnics del C.I.M. el dia 8 de maig de 
1997, per l'Assesoria Jurídica del C.I.M. en data 14 de maig de 
1997 i finalment per la Secretaria i Intervenció del CIM en data 
16 de maig de 1997 
 

Aquesta Presidència, vists els antecedents ressenyats, 
eleva al Ple de la Corporació la següent proposta 
 

D'ACORD 
 

1r.- Resoldre la reclamació presentada per l'Ajuntament 
de Llucmajor contra l'Acord provisional de modificació de 
l'Ordenança reguladora de la Taxa per a tractament i 
transferència i transport dels residus sòlids urbans de l'illa de 
Mallorca, adoptat pel Ple de d'aquesta Corporació en data  
12 de febrer de 1997, en el sentit següent: 

-  Estimar parcialment la reclamació presentada per 
l'Ajuntament de Llucmajor, únicament quant a l'extrem de la 
redacció definitiva de la Disposició final de l'Ordenança, en 
base a l'informe de Secretaria i Intervenció del C.I.M., de 16 de 
maig de 1997, que forma part del present acord. 

 
2n.- Afegir a l'article quart, l'apartat que fa 

referència a l'IVA, que es va ometre per error, per quan a 
l'estudi econòmic de modificació de la tarifa, la proposta és amb 
l'IVA no inclòs, tot això de conformitat amb l'informe de 
Secretaria i Intervenció del C.I.M. de dia 16 de Maig de 1997, 
que forma part del present acord.  
 

3r.- Resolta així la reclamació presentada, s'acorda 
amb caràcter definitiu, modificar la "Taxa per a tractament i  
transferència i transport dels residus sòlids urbans de l'illa de 
Mallorca" i aprovar la redacció definitiva de l'esmentada  
modificació, en els termes que, una vegada incorporada la 
modificació que es deriva de la reclamació estimada en part, es 
contenen en el text annex; tot això de conformitat amb el que 
preveu l'article 17.3 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre 
reguladora de les Hisendes Locals. 
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4rt.- Aquest Acord definitiu, juntament amb el text 
integrat de la modificació de l'Ordenança es publicarà en el 
Butlletí Oficial de la Comunitat Autònoma, i s'aplicarà a partir 
de la data que assenyala la Disposició Final de la repetida 
Ordenança. 
 

5è.- Contra el present acord definitiu, de modificació 
de la "Taxa per a tractament i transferència i transport dels 
residus sòlids urbans de l'illa de Mallorca, els interessats 
podran interposar recurs contenciós-administratiu davant el 
Tribunal Superior de Justícia de Balears, en el termini de dos 
mesos comptats a partir  del dia següent al de la publicació del 
referit acord i del text de la modificació de l'Ordenança, en el 
B.O.C.A.I.B." 
 

Se sotmet la proposta a votació i s'aprova per vint-i-
nou vots a favor (PP,PSOE, PSM-NM, UM, Mixt) i dos en contra 
(EU). 
 
 
 
  PUNT 15.- PROPOSTA RECTIFICACIÓ APARTAT 1 DE LA BASE 24 
D'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST DE 1997. 
 

Es dóna compte de la següent proposta de la Comissió de 
Hisenda i Especial de Comptes: 
 

" Vista la necessitat amb que la Corporació de la meva 
presidència ha de atendre les despeses derivades de l'execució 
dels acords del Ple d'aquest Consell Insular del passat 5 de maig 
de 1997, amb la finalitat de poder satisfer la indemnització de 
352.213.736 ptes. a l'empresa ITEMA , S.A. i a la vegada aportar 
10.000.000 de ptes. al capital de l'empresa pública local que 
gestionarà els serveis de l'I.T.V. 
 

Vist que a les partides a les quals s'haurien d'imputar 
les referides despeses,  no s'havien incloses en el  Pressupost 
per a 1997 o no tenien crèdit suficient, s'ha instruït 
l'expedient núm. 6 de modificació de crèdits del pressupost de 
despeses de 1997 el qual es finançarà amb un préstec a 
sol.licitar a les entitats financeres.   
 

Vist que a l'apartat 1 de la base 24 de les d'execució 
del pressupost de 1997, s'autoritza un endeutement màxim de 
1.706.000.000 pessetes, destinat a finançar crèdits prevists a 
part del capítol 6è. i de tot el 7è. del pressupost de despeses, 
aquesta Presidència proposa al Ple de la Corporació la següent  
 

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

"1r.- Rectificar l'apartat 1 de la Base 24 d'execució 
del Pressupost de 1997, que quedarà redactat de la manera 
següent: 
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Base 24.- Endeutement. 

 
1. Per a l'exercici de 1997 s'autoritza un endeutement 

màxim de 2.068.213.736 pessetes destinat a finançar crèdits 
prevists a part del capítol 6è , tot el 7è i part del capítol 8è. 
 del pressupost de despeses. 
 

2n.- Sol.licitar condicions a les entitats financeres 
per a la formalització de les operacions de crèdit per un import 
màxim de 2.068.213.736 pta., per a finançar part de les despeses 
del capítol VI, tot el VII i part del VIII del Pressupost 
General. 
 

3r.- Aquest acord aprovatori serà considerat com a 
definitiu si no es produeixen reclamacions en contra durant el 
termini d'exposició pública i entrarà en vigor dins l'exercici al 
quals es refereix, una vegada que s'hagi complit el que disposa 
l'art. 112.3 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les 
Bases de Règim Local i, també, l'art. 150 de la Llei 39/1988, de 
28 de desembre, Reguladora de les Hisendes Locals." 
 
 

Intervé la Sra. Salom (PP). Recorda que el seu grup 
s'oposa a l'abonament d'aquesta quantitat a ITEMA, ja que la 
consideren molt elevada i perquè, al final, seran els ciutadans 
que hauran de pagar. Per altra banda recorda que el seu grup ha 
interposat un recurs en contra d'aquesta decisió i per tant seran 
coherents i votaran en contra de la proposta i de la del punt 16. 
 

Intervé el Sr. Alorda (PSM). Aclareix que l'adjudicació 
no la va fer el Consell, sinó el Govern Balear. En tot cas no es 
tracta d'una indemnització, sinó d'una rescissió anticipada per 
nul⋅litat declarada per una sentència judicial. Es recuperen uns 
béns valorats en més de 600 milions per 352. Recorda que avui 
mateix s'ha aprovat la personació del Consell en un contenciós 
promogut pel PP al qual desitja molta de sort, ja que des de 
l'equip de govern s'ha fet allò que segons els tècnics s'havia de 
fer per recuperar aquests béns i s'ha fixat el preu que 
consideraven just i raonable. Tant de bo, afirma, que ara un 
contenciós sentenciàs que l'aportació del Consell ha d'esser més 
baixa. 
 

Intervé la Sra. Salom (PP). Fa notar que la proposta 
parla de satisfer una "indemnització". Si el Sr. Alorda pensa que 
es tracta d'una rescissió de contracte, convendria que en 
modificassin la redacció. Puntualitza que el Govern Balear va 
actuar bé i que va esser una empresa que el va enganar. Agraeix 
els bons auguris del Sr. Alorda en relació a l'èxit del recurs 
del PP. 
 

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



 
 

24 

Mixt). 
 
 
 
  PUNT 16.- EXPEDIENT NÚM. 6 DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS EN 
EL PRESSUPOST DE DESPESES DE 1997. 
 

Es dóna compte de la següent proposta de la Comissió de 
Hisenda i Especial de Comptes: 
 

" Aquesta Presidència, per Decret de dia 23 de maig de 
1997, atenent les necessitats que s'especifiquen a la memòria 
corresponent i de les quals n'hi ha constància en els antecedents 
de l'expedient, ordenà la incoació d'un expedient de modificació 
de crèdits en el Pressupost de 1997, a l'objecte de poder atendre 
algunes despeses, les partides a les quals s'havien d'imputar no 
tenian crèdit suficient o no s'havien incloses en el pressupost 
de 1997. 

 
Atès que la Intervenció d'aquest Consell Insular emeté 

el dictamen preceptiu, amb data 26 de maig de 1997, on es fan 
constar les operacions de modificació de crèdit que es proposen 
per atendre les despeses esmentades, i d'acord amb allò que es 
preveu a l'art. 158 de la Llei 39/1988 de 28 de desembre, 
Reguladora de les Hisendes Locals, concordant amb l'art.35 a 38 
del R.D. 500/1990, de 20 d'abril, i amb la base 5 de les 
d'execució del pressupost per a 1997, he resolt de proposar al 
Ple de la Corporació la següent  
 

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

1r.- Aprovar l'expedient núm. 6 de modificació de 
crèdits al Pressupost de 1997, d'acord amb el següent detall: 
 
EXPEDIENT NUM. 6 DE MODIFICACIó DE CRèDITS EN EL PRESSUPOST DE 
                     DESPESES DE 1997 
 
* CRèDITS EXTRAORDINARIS (CEX-2/97): 
 
A) RELACIó D'AUGMENTS DE CRèDIT P/CRèDITS EXTRAORDINARIS: 
-----------------------------------------------------------------
 Codi   Concepte         Import 
----------------------------------------------------------------- 
70.72100.62200 Edif.i al.constr. Svs.Insp.Tècn.Vehic. 232.582.023 
70.72100.62400 Elem.de transport Svs.Insp.Tèc.Vehic.    2.385.967 
70.72100.64000 Inversions immaterials Svs.Insp.T.Veh.  40.296.261 
70.72100.85200 Adquisició Accions Iteve Mallorca, S.A. 10.000.000 
        TOTAL AUGMENTS P/CRèDITS EXTRAORDINARIS       285.264.251 
 
 
B) FONS DE FINANÇACIó DELS CRèDITS EXTRAORDINARIS: 
 
1) - OPERACIó DE CRèDIT: 
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-----------------------------------------------------------------
 Codi   Concepte          Import 
----------------------------------------------------------------- 
99.91701 Préstecs Entitats financeres                 285.264.251 
 
       TOTAL FONS DE FINANÇACIó P/C.EXTRAORDINARIS    285.264.251 
                                                    
* SUPLEMENTS DE CRèDITS (SUPL.1/97): 
 
A) RELACIó D'AUGMENTS DE CRèDIT P/SUPLEMENTS: 
-----------------------------------------------------------------
 Codi   Concepte            Import 
----------------------------------------------------------------- 
 
70.72100.62300 Maquinària i inst.Svei.Insp.Tèc.Vehi.   50.412.492 
70.72100.62500 Mobiliari i estris Svei.Insp.Tèc.Vehi.  13.560.727 
70.72100.62600 Equips informàtics Svei.Insp.Tèc.Vehi.  12.976.266 
 

TOTALS AUGMENTS DE CRèDITS P/SUPLEMENTS      76.949.485 
  
B) FONS DE FINANÇACIó DELS SUPLEMENTS DE CRèDITS: 
 
1) - OPERACIó DE CRèDIT: 
-----------------------------------------------------------------
 Codi   Concepte          Import 
----------------------------------------------------------------- 
99.91701 Préstecs Entitats financeres                 76.949.485 
                           
         TOTAL FONS DE FINANÇACIó SUPLEMENTS          76.949.485 
         
 

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

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

COOPERACIÓ MUNICIPAL, FOMENT I OCUPACIÓ 
 
 
  PUNT 17.- PROPOSTA DE CREACIÓ DE LA SOCIETAT MERCANTIL 
 " ITEVE MALLORCA, S.A." 
 

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

" Atès l'acord del Ple del Consell Insular de dia 5 de 
maig de 1997 que preveu  la creació d'una societat mercantil amb 
el 100% del capital social de propietat del Consell Insular de 
Mallorca per a la gestió directa del Servei d'Inspecció Tècnica 
de Vehicles, i vista la memòria justificativa que s'adjunta a 
l'expedient, el President de la Comissió de Cooperació Municipal, 
Foment i Ocupació fa la següent proposta d' 
 

A C O R D  
 

1.- Crear la Societat Mercantil "ITEVE MALLORCA, S.A." 
per a la prestació del Servei d'Inspecció Tècnica de Vehicles a 
Mallorca. 
 

2.- Aprovar els Estatuts que s'adjunten que regiran la 
Societat esmentada. El capital social de la mateixa serà de 
10.000.000 de ptes. de propietat exclusiva del Consell Insular de 
Mallorca , l'aportació del qual resta condicionat a la prèvia 
aprovació definitiva del corresponent expedient de modificació de 
crèdits. 
 

3.- Els membres que formaran part del Consell 
d'Administració de la Societat seran: 
 

-  Maria Antònia Munar Riutort. 
-  Margalida Thomàs Andreu.  
-  Mauricio Rovira de Alós. 
-  Francesc Quetglas Rosanes. 
-  Antoni Alorda Vilarrubias.  
 

El Consell d'Administració, a la primera sessió que 
celebri, elegirà d'entre els seus membres el President i el 
Vicepresident.  
 

4.- El Consell Insular de Mallorca cedeix a l'empresa 
ITEVE MALLORCA, S.A.  a partir de dia 1 de juliol de 1997 el dret 
d'ús de totes les instal.lacions (Immobles , maquinària i demés 
útils de les estacions de Palma I, Palma II, Inca i Manacor) del 
Servei d'Inspecció Tècnica de Vehicles de Mallorca. També cedeix 
a l'empresa esmentada el dret d'explotació del Servei indicat. 
 

L'empresa ITEVE MALLORCA, S.A. com a contraprestació 
per aquesta cessió d'ús de les instal.lacions i del dret 
d'explotació del servei, haurà d'abonar (per trimestres vençuts) 
al Consell Insular de Mallorca la quantitat de 54.400.000 ptes.- 
corresponents al segon semestre de 1997 i 116.500.000 ptes. per a 
l'anualitat de 1998. Pels anys succesius, la quantitat a abonar 
(per trimestres vençuts)  per l'empresa ITEVE MALLORCA, S.A. serà 
objecte de revisió en funció del següents paràmetres: 
 

a.- La càrrega financera a suportar pel Consell Insular 
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derivada de l'endeutament relacionat amb el Servei d'Inspecció 
Tècnica de Vehicles. 
 

b.- L'evolució del nombre d'inspeccions de vehicles 
realitzades. 
 

L'empresa ITEVE MALLORCA, S.A. tendrà l'obligació 
d'assumir les despeses de conservació, manteniment, reposició i 
nova invesió de tots els béns que composen l'immobilitzat 
material i inmaterial afectes al Servei d'Inspecció Tècnica de 
Vehicles. 
 

5.- Facultar al membre del Consell d'Administració Sr. 
Antoni Alorda Vilarrubias perquè una vegada  el Consell Insular 
hagi desemborsat íntegrament el capital social, pugui, en nom i 
representació del Consell Insular de Mallorca, formalitzar 
l'escriptura pública  de constitució de la Societat i realitzar 
les accions necessàries i signar els demés documents adients per 
a la creació de la Societat. 

6.- Delegar a la Comissió de Govern del Consell Insular 
la competència per a procedir a revisar, (si fos procedent, 
d'acord amb l'auditoria tècnica que es durà a terme) la valoració 
dels béns d'ITEMA, S.A. afectes al Servei d'Inspecció Tècnica de 
Vehicles, aprovada per acord del Ple del Consell Insular de dia 5 
de maig de 1997. 
 

7.- Determinar, en relació a l'acord del Ple del 
Consell de dia 5 de maig de 1997, que serà el Consell Insular de 
Mallorca qui abonarà a ITEMA, S.A., el dia 30 de juny de 1997, la 
quantitat assenyalada a l'acord esmentat (o la que resulti 
procedent a resultes de l'auditoria tècnica) i , en conseqüència, 
les instal.lacions seran lliurades al propi Consell Insular de 
Mallorca." 
 
 

Es dóna compte de la següent esmena: 
 

"AFEGIR EL SEGÜENT TEXTE A L'ART. 15 DELS ESTATUTS QUE 
S'ADJUNTAREN AL DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE COOPERACIÓ 
MUNICIPAL, FOMENT I OCUPACIÓ DE DIA 28 DE MAIG DE 1997, SOBRE 
LACREACIÓ DE L'EMPRESA INSULAR "ITEVE MALLORCA, S.A.". 
 

"El càrrec de Conseller serà gratuït". 
 

En conseqüència, l'art. 15 del Estatuts quedarà 
redactat de la forma següent: 
 

"Els conselelrs es nomenaran per períodes de quatre 
anys. No obstant això, el seu mandat no podrà ser superior al de 
la Corporació, i cessarà amb ella. El càrrec de Conseller serà 
gratuït"." 
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Intervé el Sr. Alorda (PSM). Informa que l'empresa es 
crea amb la intenció de poder gestionar des d'una empresa pública 
el servei d'inspecció tècnica de vehicles. Destaca la pluralitat 
del Consell d'Administració reflecteix la pluralitat política de 
la institució. Creu que és important mantenir dins els òrgans de 
direcció representats de per a tots els grups perquè, com a 
mínim, puguin tenir informació directa de la gestió. 
 

Informa que la data límit és la del 30 de juny per 
poder començar a prestar el servei dia 1 de juliol. 
 

El Sr. Rovira (PP) anuncia l'abstenció a pesar que en 
la proposta del passat Ple es decantassin pel suport. Ara 
consideren que la pluralitat del Consell no es reflecteix en el 
Consell d'Administració, ja que l'equilibri no s'hi manté, tot i 
que estan d'acord amb gran part del contingut dels estatuts. 
 

El Sr. Alorda (PSM) considera que la presència de tots 
els grups ja dóna prou garanties de pluralitat i representa molt 
més del que s'ha aconseguit en institucions governades pel PP, 
com ara en les empreses que gestiona el Govern en què és 
impensable que l'oposició pugui formar part del Consell 
d'Administració i on és impossible, de vegades, obtenir 
informació a través de preguntes. Per això, s'estranya que ara el 
PP consideri insuficient la seva presència. S'ofereix a arribar a 
un enteniment per a més endavant. 
 
 

Informa que hi ha una esmena que suprimeix el caràcter 
gratuït dels càrrecs, acordada en Comissió. La Junta General serà 
el Ple del Consell. 
 

El Sr. Rovira (PP) afirma que la pluralitat és el 
resultat del fet que l'equip de govern no té majoria, ja que hi 
ha tres grups d'oposició que sumen una majoria de vots. Si hi 
havia majoria de vots, està convençut que no hi hauria pluralitat 
enlloc. 
 

El Sr. Alorda (PSM) opina que les afirmacions del Sr. 
Rovira constitueixen una interpretació i confia que en pròximes 
legislatures hi haurà temps per demostrar-li que les coses són 
tot al contrari de com afirma. De moment, la Comissió Insular 
d'Urbanisme no prové d'aquest mandat i li recomana la lectura 
dels programes electorals per veure quin és el tarannà de cada 
grup en relació aquestes qüestions.   
 
 

Se sotmet la proposta a votació incloent-hi l'esmena i 
s'aprova per desset vots a favor (PSOE, PSM-NM, UM, EU) i catorze 
abstencions (PP, Mixt). 
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  PUNT 18.- APROVACIO INICIAL DELS ROMANENTS DEL PROGRAMA 
D'ACCIO ESPECIAL DE LA MANCOMUNITAT DEL PLA PER L'ANY 1997 
 
 

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

" Una vegada adjudicats el Programa d'Acció Especial de 
la Mancomunitat del Pla per a l'any 1997 i el Pla complementari 
del Programa d'Acció Especial de la Mancomunitat del Pla de l'any 
1997, les baixes produïdes per a l'adjudicació de les obres 
incloses en els esmentats Plans es podran aplicar a realitzar més 
obres en els municipis que formen la Mancomunitat del Pla, per  
la qual cosa s'ha elaborat un nou Pla de romanents, que es 
tramitarà com un Pla d'Obres i Serveis amb totes les exigències 
legals de publicitat i tramitació d'acord amb l'article 7 del 
R.D. 665/1990 de 25 de maig sobre Cooperació Economica de l'Estat 
a les inversions de les Entitats Locals. 
 
      Les obres incloses a l'esmentat Pla hauràn d'estar 
adjudicades abans de dia 30 de novembre de 1997 i finalitzades 
abans de dia 31 de desembre de 1998. 
 
      Per tot això, el President de la Comissió de Cooperació 
Municipal, Foment i Ocupació eleva al Ple del Consell Insular la 
següent proposta d' 
 
                       A C O R D 
 
      1r.- Aprovar inicialment el Pla de romanents del 
Programa d'Acció Especial de la Mancomunitat del Pla per l'any 
1997, que es realitzarà amb les baixes o romanents de les 
adjudicacions del Programa d'Acció Especial de la Mancomunitat 
del Pla de l'any 1997 i del Pla complementari del Programa 
d'Acció Especial de la Mancomunitat del Pla per l'any 1997. 
 
      2n.- Les obres incloses a l'esmentat Pla de romanents 
son les següents: 
  
     AJUNTAMENT DE PETRA: "Asfaltat Camí de Son Net". Pressupost: 
14.260.576 pessetes. Aportació MAP: 7.130.288 pessetes. Aportació 
CIM: 4.991.202 pessetes. Aportació Ajuntament: 2.139.086 
pessetes. 
 

AJUNTAMENT DE SENCELLES: "Asfaltat cami de Son Lluny". 
Pressupost: 8.500.000 pessetes. Aportació MAP: 4.250.000 
pessetes. Aportació CIM: 2.975.000 pessetes. Aportació 
Ajuntament: 1.275.000 pessetes.  
 

AJUNTAMENT DE COSTITX: "Enllumenat públic". Pressupost: 
3.001.000 pessetes. Pressupost: 1.500.500 pessetes. Aportació 
CIM: 1.200.400 pessetes. Aportació Ajuntament: 300.100 pessetes.  



 
 

30 

 
AJUNTAMENT DE LLORET: "Asfaltat camí Camp de Pina, 2ª fase". 

Pressupost: 3.605.942 pessetes. Aportació MAP: 1.802.971 
pessetes. Aportació CIM: 1.442.377 pessetes. Aportació 
Ajuntament: 360.594 pessetes. 
 

AJUNTAMENT D'ALGAIDA: "Ronda de Ponent 2ª fase". Pressupost: 
6.300.000 pessetes. Aportació MAP: 3.150.000 pessetes. Aportació 
CIM: 2.205.000. Aportació Ajuntament: 945.000 pessetes. 
 

AJUNTAMENT D'ARIANY: "Tancament cementiri". Pressupost: 
3.100.000 pessetes. Aportació MAP: 1.550.000 pessetes. Aportació 
CIM: 1.240.000 pessetes. Aportació Ajuntament 310.000 pessetes.  
 

AJUNTAMENT DE SINEU: "Ampliació enllumenat zona Institut 1ª 
fase". Pressupost: 6.200.000 pessetes. Aportació MAP: 3.100.000 
pessetes. Aportació CIM: 2.170.000 pessetes. Aportació 
Ajuntament: 930.000 pessetes. 
 

AJUNTAMENT DE SANT JOAN: "Empedrament i millora accés 
santuari Consolació". Pressupost: 3.900.000 pessetes. Aportació 
MAP: 1.950.000 pesetes. Aportació CIM: 1.365.000 pessetes. 
Aportació Ajuntament: 585.000 pessetes. 
 
     AJUNTAMENT DE SANTA EUGENIA: "Voravies carrer Ca Ses Monges 
i atres". Pressupost: 3.900.000 pessetes. Aportació MAP: 
1.950.000 pessetes. Aportació CIM: 1.365.000 pessetes. Aportació 
Ajuntament: 585.000 pessetes. 
 

AJUNTAMENT DE VILAFRANCA: "Millora enllumenat públic". 
Pressupost: 5.000.000 pessetes. Aportació MAP. 2.500.000 
pessetes. Aportació CIM: 1.750.000 pessetes. Aportació 
Ajuntament: 750.000 pessetes. 
 

AJUNTAMENT DE PORRERES: "Asfaltat i condicionament de varis 
camins rurals". Pressupost: 6.300.000 pessetes. Aportació MAP: 
3.150.000 pessetes. Aportació CIM: 2.205.000 pessetes. Aportació 
Ajuntament: 945.000 pessetes. 
 

AJUNTAMENT DE LLUBI: "Pavimentació i reparació camins 
rurals". Pressupost: 5.000.000 pessetes. Aportació MAP: 2.500.000 
pessetes. Aportació CIM: 1.750.000 pessetes. Aportació 
Ajuntament: 750.000 pessetes. 
  

AJUNTAMENT DE MONTUIRI: "Asfaltat carrers". Pressupost: 
4.800.000 pessetes. Aportació MAP: 2.400.000 pessetes.Aportació 
CIM: 1.680.000 pessetes. Aportació Ajuntament: 720.000 pessetes. 
 

     3r.- Remetre l'esmentat Pla de romanents per el seu 
informe, als efectes del RD 665/1990 a la Comissió Provincial de 
Col.laboració de l'Estat amb les Entitats Locals. 
 
      4r.- Trametre l'esmentat Pla de romanents al BOCAIB 
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perque es puguin formular al.legacions i reclamacions durant el 
termini de deu dies. 
 
      5è.- Trametre al Ministeri per les Administracions 
Públiques la documentació a que es refereix l'art. 7 del RD 
665/90 de 25 de maig. 
 
      6è.- La contractació de les esmentades obres no és 
podrà dur terme mentre aquest Consell Insular no aprovi 
definitivament l'esmentat Pla de romanents, i hagin estat 
revisats pel Consell Insular de Mallorca els projectes 
corresponents. 
 
      7è.- Les obres incloses en el Pla de romanents s'han de 
contractar abans de dia 30 de novembre de 1997 i estar 
finalitzades el dia 31 de desembre de 1998." 
 
 

Intervé el Sr. Alorda (PSM). Ressalta que s'han pogut 
recuperar 37 milions que permetran fer obres per un valor de 
gairebé 74 milions i que, fins al moment del canvi en el govern 
del Consell, eren uns doblers provinents de les baixes que no es 
recuperaven.  

S'aprova la proposta per unanimitat. 
 
 
 
  PUNT 19.- MODIFICACIO DEL PLA D'OBRES I SERVEIS DE 
1997, EN RELACIO AL FINANÇAMENT DE L'OBRA "CLAVEGUERAM LLAC 
ESPERANÇA" DE L'AJUNTAMENT D'ALCUDIA 
 
 

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 
ordinaria celebrada el dia 7 d'abril de 1997, va aprovar 
definitivament el Pla d'Obres i Serveis de 1997, a l'esmentat Pla 
hi figura inclós l'Ajuntament d'Alcudia amb l'obra denominada" 
Clavegueram Esperança", aquesta obra es biannual o sia esta 
adjudicada l'any 1996 i es tenia que realitzar una part 
l'anualitat de 1996 i una altre part l'anualitat de 1997, que es 
la que esta inclosa en el Pla d'Obres i Serveis de 1997. 

 
El finançament de l'esmentada obra inclosa en el Pla 

d'Obres i Serveis de 1997 es el següent: 
 

"Clavegueram Esperança" 
     Pressupost:                  16.103.406 pessetes 
     Aportació MAP:                5.636.192 pessetes 
     Aportació CIM:                2.415.511 pessetes 
     Aportació Ajuntament:         8.051.703 pessetes 
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L'Ajuntament d'Alcudia mitjançant escrit de data 28 

d'abril de 1997 sol.licita la modificació del finançament de 
l'esmentada obra , ja que quant es va aprovar el Pla Biannual 
1996-1997, el percentatje de subvenció era d'un 65% d'aportació 
per part del Consell Insular o sia obra tipus A per a municipis  
 de menys de 10.000 habitants, i la part d'obra inclosa en el Pla 
de 1997 hi figura amb un percentatje de subvenció d'un 50%, que 
correspon als municipis amb més de 10.000 habitants.  
 

La contractació de l'esmentada obra per part de 
l'Ajuntament d'Alcudia es va realitzar tota d'una vegada, per la 
qual cosa s'han de mantenir els percentatjes de subvenció 
aplicats en el moment d'adjudicar l'obra. 
 

Per tot això el President de la Comissió de Cooperació 
Municipal, Foment i Ocupació eleva al Ple la següent proposta d' 
 

      A C O R D 
 

Modificar el Pla d'Obres i Serveis de 1997, aprovat pel 
Ple de la Corporació en sessió celebrada el dia 7 d'abril de 
1997, en relació al finançament de l'obra "Clavegueram Esperança" 
de l'Ajuntament D'Alcudia, ja que es tracta d'una obra biannual 
que es va adjudicar l'any 1996, i s'ha aplicat en aquest acord un 
percentatge d'un 50% de subvenció,inferior a l'aprovat al Pla 
biannual del 65% per acord del Ple de data 6 de maig de 1996.  
 

En conseqüencia, el finançament de l'esmentada obra 
serà el següent:  
 

"Clavegueram Esperança" 
      Pressupost:               16.103.406 pessetes 

 Aportació MAP:             5.636.191 pessetes 
    Aportació CIM:             4.831.022 pessetes 
      Aportació Ajuntament       5.636.193 pessetes" 
 
 

S'aprova la proposta per unanimitat. 
 
 
 

PROPOSTES GRUPS POLÍTICS. 
 
 
  PUNT 20.- MOCIÓ D'EU SOBRE DESIGNACIÓ DIRECTOR DEL PARC 
NATURAL DE SA DRAGONERA. 
 

Es dóna compte de la següent moció: 
 

"EXPOSICIO DE MOTIUS 
 

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

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

Al plenari del mes de febrer de 1996, s'aprovà per 
assentiment de tots els grups una moció igual a la que ara es 
presenta. 
 

Incomplert el seu contingut, es torna a presentar la 
següentproposta d' 
 
  

          ACORD 
 

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

 
 

Intervé el Sr. Grosske (EU). Recorda que el Decret 7/95 
de 26 de gener preveu que el director del Parc de sa Dragonera el 
nomenarà el Govern Balear a proposta del Consell i que el pacte 
d'investidura del 95 acordà fer una convocatòria pública per 
cobrir la plaça. També recorda que el Ple del febrer del 96, per 
unanimitat, aprovà una moció d'EU igual a la que es presenta avui 
i que insta la Comissió de Govern a convocar aquest concurs per 
fer la proposta a la Conselleria d'Agricultura i Pesca.  
 

Com que un any i quatre mesos després d'aprovar-se 
aquella moció, encara que no s'ha convocat aquell concurs, ara la 
tornen presentar amb l'esperança que s'aprovi i tengui més sort 
que la seva antecessora. 
 

El Sr. Antich (PSOE) informa que després d'aquell 
acord, tant la Comissió de Medi Ambient, com la Junta Rectora del 
Parc han estudiat les especials dificultats que es donen en 
relació a aquest nomenament. En temps del Sr. Socias ja va esser 
impossible desenrocar aquesta qüestió perquè el Govern afirmava 
que no es nomenaria una persona que sortís d'un concurs preparat 
pel Consell, sinó que volien un funcionari, ja que era suficient 
una dedicació a temps parcial de manera que podria fer altres 
feines dins la Conselleria. Recorda que el Govern ha dit a través 
del Parlament que vol caviar tot el sistema de funcionament dels 
parcs i, per tant, proposa que hi hagi un únic director per als 
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quatre parcs i això fa més difícil fer el nomenament.  
 

Per altra banda el Departament de Personal del Consell 
opina que si el Govern no nomenava la persona que guanyàs el 
concurs no quedaria clar quines obligacions tendria el Consell 
amb aquesta persona. Es tracta, per tant per fer un concurs per 
proposar i no un concurs per contractar. 
 

Informa que s'ha treballat per intentar arribar a un 
acord, mentrestant dos tècnics, un de nomenat pel Consell i un 
altre nomenat pel Govern han estat fent les funcions de director 
i després les ha exercides el Sr. Mayol. 
 

Informa que hi ha un barem de mèrits preparat i que 
s'intentarà arribar al consens amb la Conselleria. Si no és 
possible, es farà una convocatòria pública en que quedarà ben 
clar que el Consell no assumirà cap obligació si el Govern no fa 
el nomenament. 
 

Anuncia el suport del seu grup a la moció. 
 

Intervé el Sr. Grosske (EU). Agraeix l'anunci del vot 
favorable alhora que és conscient de les dificultats que hi ha. 
Considera clar que el concurs s'ha de fer per proposar la persona 
guanyadora i que el Consell no ha d'assumir obligacions si el 
govern no fa el nomenament. 

Fa notar que la política del Govern en relació als 
parcs naturals deriva cap a la desvirtuació d'aquesta figura, com 
ho demostra la possibilitat de nomenar un director de tots els 
parcs amb una clara política de devaluació. A part de tot això, 
el fet cert és que hi ha un decret vigent i que hi ha el 
compromís del Consell de fer la proposta a partir d'un concurs 
públic. Demana que el Consell sigui rigorós en el compliment dels 
seus compromisos i, per tant, que convoqui el concurs. Si després 
el Govern no fa el nomenament s'entrarà en una altra dinàmica, 
però no es podrà acusar el Consell de no esser conseqüent amb 
allò a què s'ha compromès. 
 

Considera que s'ha arribat a un punt de retard que ja 
no és justificable i espera que la convocatòria es faci de forma 
immediata. 
 

S'aprova la proposta per unanimitat.  
 
 
  PUNT 21.- MOCIÓ D'EU SOBRE PROPOSTA CRITERIS 
D'ELABORACIÓ D'UN PLA TERRITORIAL D'ILLA DE MALLORCA. 
 

Es dóna compte de la següent moció: 
 

"EXPOSICIO DE MOTIUS 
 

Amb data de 15 de desembre de 1996, els portaveus dels 
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grups que formen l'equip de Govern adquiririren el següent 
compromís: 
 

"El Consell intervendrà institucionalment en el debat 
sobre les Directrius d'Ordenació Territorial i redactarà una 
proposta de criteris per a l'elaboració del Pla Territorial de 
Mallorca durant els primers mesos de 1997" 
 

En desenvolupament d'aquest compromís es presenta la  
següent proposta d' 
 
  

          ACORD 
 
 

Que, per part del responsable de la Comissió Insular 
d'Urbanisme s'elabori i es sotmeti a consideració del plenari del 
CIM, en una data no posterior al mes de setembre de l'any 
corrent, una proposta de criteris per a l'elaboració d'un Pla 
Territorial de l'Illa de Mallorca" 
 
 

Intervé el Sr. Grosske (EU). Informa que la proposta 
també està recollida de forma terminant i pràcticament en els 
mateixos termes en l'acord annex a l'aprovació dels pressuposts 
del 97 d'aquesta institució. Fa notar que té una importància 
política important, ja que ara es planifica sense tenir en compte 
la peça clau de la Llei d'ordenació territorial que són les 
directrius d'ordenació territorial i, en el cas de Mallorca, 
incomplint directament el Pla territorial de l'illa de Mallorca 
de manera que es va directament a l'elaboració de plans de 
caràcter comarcal. 
 

Considera que actuant d'aquesta manera es perd una 
oportunitat políticament essencial que és veure Mallorca com una 
globalitat dins un instrument de planejament, és a dir es fa un 
planejament des del punt de vista municipal, elaborat de manera 
descoordinada i evidentment des de la ignorància absoluta dels 
interessos globals de l'illa. 
 

EU considera importantíssim que el Consell s'impliqui 
en aquesta tasca que el Govern té molt poques ganes d'impulsar. 
Reclama per a Mallorca els mateixos instruments de planejament 
que tindran les altres illes i, per tant, aquesta proposta insta 
el responsable de la Comissió Insular d'Urbanisme a presentar una 
proposta de criteris el proper mes de setembre. Així es donarà 
una passa important en la racionalitat de l'ordenació 
territorial, fet que implicarà una presa de posició en relació a 
l'eventual debat de les directrius d'ordenació territorial, si és 
que algun dia arriben a veure la llum. 
 

El Sr. Triay (PSOE) pensa que Mallorca necessita un pla 
territorial d'àmbit insular, d'acord amb les figures de la Llei 
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d'ordenació territorial, ja que Mallorca és molt més que la suma 
dels elements sobre els quals s'estan iniciant plans territorials 
parcials, que és més que la suma d'unes comarques, mai arribades 
a definir, i sobretot que és qualque cosa més que la suma de la 
serra de Tramuntana i els municipis que no tenen litoral. El 
conjunt de l'illa, per tant, necessita una ordenació territorial 
i el PSOE ho defensa i, a més, el Consell ha de tenir un paper 
protagonista en la presa de decisions. 
 

Fa notar que tenint en compte que no hi ha directius, 
el Parlament ha d'aprovar, d'acord amb la disposició transitòria 
única de la Llei de 1987, uns criteris generals als quals s'ha 
d'acomodar el planejament que es faci i ha de decidir també quina 
entitat, Consell o Govern, ha d'elaborar aquesta ordenació. 
Considera que ha d'esser el Consell l'entitat que ha d'elaborar 
aquests criteris, que els ha de traslladar al Govern i aquest al 
Parlament perquè els aprovi. En una segona fase el Parlament 
hauria d'encarregar al Consell l'elaboració del Pla territorial. 
 

Fa notar, però, que la qüestió central és una altra, 
que no és de principis, sinó d'operativitat. Dóna per fet que el 
PP no és partidari d'elaborar aquest pla perquè ha tingut ocasió 
d'acordar-ho unes quantes vegades al Parlament i sempre s'hi ha 
oposat. Demana si EU està disposada a treballar conjuntament per 
fer una majoria per dur endavant aquests criteris d'ordenació 
territorial de l'illa de Mallorca i si es vol comprometre o si 
simplement vol comprometre els altres per després, en tenir 
elaborat el document, plantejar que és insuficient o, com va 
passar amb la disposició dels 14.000 m2, crear dificultats. 
Insisteix que la qüestió és si EU està disposada a aportar el seu 
pes per configurar una majoria que pugui dur endavant aquests 
criteris. 
 

Opina, per altra banda, que la moció no es pot aprovar 
amb la redacció actual, ja que no es poden fer uns criteris de 
gabinet, sinó que s'hi han d'implicar tots i tots els sectors 
econòmics i socials i això exigeix uns mesos més. 
 

Si EU està disposada a formar part de la majoria que 
dugui endavant aquests criteris, el PSOE es compromet a presentar 
al pròxim Ple un pla de treball, amb un calendari de previsió de 
les passes que s'han de prendre per poder dur endavant aquesta 
feina. 
 

El Sr. González Ortea (PP) no es vol ficar en aquest 
debat de família, que creu que pot esser apassionant de sentir, i 
limitarà la seva intervenció a explicar el sentit del vot del seu 
grup. 
 

Anuncia que no votaran a favor per dues raons. En 
primer lloc perquè consideren dubtós que sigui necessari fer un 
pla per a tota l'illa, ja que no és comparable amb les altres, no 
tan sols per l'extensió o la població, sinó també per la seva 
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heterogeneïtat física. Per això, és més aconsellable fer 
planejaments parcials, com va fent el Parlament, de manera que es 
va component una base, la cúpula de la qual sembla que haurien 
d'esser les directrius d'ordenació territorial de les quals ja hi 
ha un avanç i de les quals pot anunciar que aviat es posaran en 
coneixement de tothom. Davant aquesta proximitat, i aquesta és la 
segona raó, no sembla aconsellable emprendre l'elaboració d'uns 
criteris i, molt manco, apressadament per tenir-los el mes de 
setembre i, en això, coincideix amb el Sr. Triay. En debatre 
aquestes directius es podrà discutir, i s'hi podrà incloure, la 
necessitat o no de fer un pla territorial per a tota l'illa de 
Mallorca. 
 

Torna intervenir el Sr. Grosske (EU). Lamenta que no 
apassioni el Sr. González saber si Mallorca ha de tenir o no un 
instrument de planejament global i si el Consell si ha d'implicar 
o no. Opina que l'heterogeneïtat no ha d'esser cap entrebanc per 
a la seva consideració global i pensa que qualsevol urbanista ho 
consideraria així, ja que Mallorca, des del punt de vista 
territorial és extraordinàriament petita i està cada vegada més 
integrada des tots els punts de vista, cosa que reconeix la Llei 
d'ordenació territorial. No considera que sigui seriós proposar 
que s'esperin les directrius quan aquestes duen 9 anys de retard. 
 

En resposta al Sr. Triay afirma que al voluntat d'EU és 
formar part de la majoria que aprovi aquestes directrius per a 
l'elaboració del Pla territorial de Mallorca i això inclou la 
voluntat de participar en les feines d'elaboració. Recorda que 
les normes subsidiàries, tot i que no eren del gust d'EU, les 
varen votar favorablement. Així i tot, suposa que el Sr. Triay no 
demana que EU firmi un xec en blanc perquè no estan disposats a 
fer-ho. En qualsevol cas, considera necessari, com en el cas 
anterior, que els grups s'acostumin a complir els compromisos 
signats i si se signa i es vincula a l'execució d'un pressupost 
que s'aprovaran unes directrius cal complir aquest compromís.  
 

Pel que fa a la urgència, dóna la raó al Sr. Triay, 
però també reclama que el Sr. Triay els la doni a ells, ja que el 
95 es va acordar que es faria i, més endavant, el 96 es va fixar 
els primers mesos del 97 per fer-ho i ara resulta, no que es vagi 
amb retard, sinó que no s'ha fet res. EU pot esser flexible, però 
demana que comprenguin que no es poden prendre uns acords i 
després no posar en marxa els mecanismes per fer-los efectius. 
 

Acceptaria un text més flexible pel que fa als terminis 
i agrairia que el govern del Consell fes honor a allò que es va 
pactar i aprovàs aquesta moció. 
 

El Sr. Triay (PSOE) entén que hi ha la voluntat de fer 
una majoria que qualcú pot qualificar de debat apassionant de 
família, però que en cap moment pot tenir la passió que han 
demostrat els debats dels criteris de Menorca, amb una crisi 
entre uns que els varen aprovar per unanimitat i uns altres que 
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hi varen presentar 45 esmenes, tots dins una família nuclear i no 
oberta com la del Consell de Mallorca, ni tampoc no tindrà la 
passió dels criteris del Pla d'Eivissa, que han fet dir al Sr. 
Marí Calvet que abans que els mallorquins li facin el Pla, hauran 
de passar per damunt el seu cadàver. 
 

Informa al Sr. Grosske que aquesta qüestió no està 
aturada, sinó que s'hi treballa i s'estudia com s'ha de dur 
endavant, que no es vol que sigui com a Eivissa amb uns criteris 
sense debatre en el Ple, sinó que es vol que els debati tota la 
societat des de les empreses, els sindicats, les entitats, els 
municipis, etc. O sigui un plantejament diferent que exigirà un 
temps. Per això demana que amb un mes es pugui dur al Ple un 
programa d'actuacions concretes que es pugui ajustar amb la 
voluntat de tots. Creu que això seria un si a l'objectiu de la 
moció. 
 

El Sr. Grosske (EU) està d'acord que la Junta de 
Portaveus dugui una proposta al proper Ple, que pensa que hauria 
d'esser l'extraordinari que hi ha previst per al mes de juny. 
Considera que hi ha temps per arribar al consens i trobar una 
redacció tan adequada com sigui possible. En aquest sentit i amb 
la voluntat que aquesta qüestió tiri d'una vegada endavant, 
retira la moció. 
 

 
Intervé el Sr. González Ortea (PP) per al⋅lusions. Creu 

que el Sr. Grosske no l'ha entès, ja que el conseller que parla 
ha dit que considerava que el debat entre el membres del pacte 
podria esser apassionant, però no es referia al debat de 
l'ordenació urbanística que sí que l'apassiona i des de molt de 
temps abans que el Sr. Grosske entràs en els debats i les 
institucions públiques. 
 

Pel que fa al retard, recorda que la Llei va esser 
voluntarista i que pretenia que en un any s'elaborassin unes 
directrius d'ordenació, però també recorda que es va fer amb prou 
sentit comú per permetre que es fessin altres planejaments abans 
d'aprovar-se les directrius. Per aquesta raó no hi va haver 
necessitat de modificar una llei que s'equivocava en preveure que 
en un any es podrien fer aquestes directius. 
 

Pel que fa als debats de família, diu al Sr. Triay que 
el temps dirà qui té la raó. Assegura que els criteris de Menorca 
i d'Eivissa prosperaran perquè tenen el suport dels membres del 
PP. Pel que fa als criteris que vol elaborar la majoria del 
Consell, assegura que se'n parlarà, no tan sols en el proper Ple, 
sinó en molts d'altres plens, perquè n'hi ha per estona. 
 

La presidenta dóna per retirada la moció. 
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  PUNT 22.- MOCIÓ D'EU SOBRE TRAMITACIÓ EXPEDIENTS DE 
DISCIPLINA URBANÍSTICA. 
 

Es dóna compte de la següent moció: 
 

"EXPOSICIO DE MOTIUS 
 

Amb data de 15 de desembre de 1996, els portaveus dels 
grups que formen l'equip de Govern adquiririren el següent 
compromís: 
 

"iniciar un programa de colaboració amb els municipis 
per tal de potenciar la disciplina urbanística" 
 

En desenvolupament d'aquest compromís es presenta la  
següent proposta d' 
 
  

          ACORD 
 

Que, per part del responsable de la Comissió Insular 
d'Urbanisme s'elabori i es sotmeti a consideració del proper 
plenari ordinari del CIM una fòrmula estable i sistemàtica de 
col.laboració que el Consell Insular pugui ofertar als Ajuntament 
de l'illa de Mallorca per tal de facillitar i donar el màxim 
rigor i objectivitat a la tramitació dels expedients de 
disciplina urbanística." 
 
 

El Sr. Grosske (EU) informa que aquesta moció també fa 
referència a un dels compromisos adquirits amb motiu de 
l'aprovació dels pressuposts d'enguany. La filosofia de la moció 
es recull també entre les poques coses positives que té la Llei 
del sòl rústic que el Govern ha presentat al Parlament. Es tracta 
de constatar que perquè la disciplina sigui efectiva, en cometre 
una infracció, el qui la comet sàpiga que normalment 
l'Administració perseguirà la infracció fins al final. Per altra 
banda, és necessari que aquesta tramitació es faci amb equitat i 
no en funció de la benevolència o dels diferents criteris que 
puguin tenir les administracions. 
 

Per això, és important que, des del Consell es proposin 
mecanismes de cooperació estable amb els ajuntaments per a la 
tramitació efectiva i rigorosa dels expedients de disciplina. 
Pensa que molts d'ajuntaments s'acolliran amb alegria a una 
proposta d'aquestes característiques i, d'altra banda, opina que 
es guanyarà en rigor, objectivitat i efectivitat a l'hora de 
tractar aquests expedients. 
 

Per això, la moció proposa expressament que el Ple 
aprovi la fórmula de cooperació estable que s'ha d'oferir als 
ajuntaments amb els objectius que acaba d'exposar. 
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Intervé el Sr. Quetglas (PSOE). Considera que els 
mecanismes de col⋅laboració constitueixen la fórmula encertada 
per assegurar la disciplina en aquest camp. Partint de la base 
que es tracta d'una competència municipal, el Consell se subroga 
només en els termes que preveu la Llei. Això vol dir que el 
Consell no pot llevar competències als ajuntaments, sinó que la 
seva funció ha d'esser potenciar-ne l'exercici. Anuncia que ja es 
treballa en aquesta col⋅laboració i que es possible que es pugui 
dur endavant el contingut d'aquesta moció si fructifiquen les 
converses que es tenen amb la mancomunitat del Pla per tal 
d'establir una fórmula de cooperació estable en aquesta matèria. 
Això es plasmaria en un conveni, com preveu la Llei de disciplina 
urbanística de la Comunitat. Serà un conveni ben estudiat, 
respectuós amb les competències municipals i es pretén que al 
mateix temps garanteixi una gestió objectiva, i no tan apropada 
al ciutadà presumptament infractor, tècnica i professionalitzada, 
amb escrupolós respecte al procediment garantista i que culmini 
en la decisió de l'òrgan que té la competència que és el batle. 
 

Anuncia que se'n podrà tenir l'esborrany definitiu en 
unes setmanes i aquest podrà esser la referència per a altres 
ajuntaments, o millor per a altres mancomunitats, ja que resulta 
més operatiu tractar amb aquestes que amb els municipis 
individualment. 
 

Espera que si dóna bons resultats es podrà oferir a 
totes les entitats municipals que s'hi vulguin acollir. 
 

Considera que això es podrà complir en el proper Ple. 
 

El Sr. Rovira (PP) anuncia el vot favorable del seu 
grup. Considera que és molt important evitar que puguin passar 
coses, com ara curiosos acords de família que es donen en alguns 
ajuntaments. Pensa que aquest conveni pot constituir una fórmula 
encertada perquè el Consell pugui complir la seva funció de 
controlar que els ajuntaments apliquin correctament la disciplina 
urbanística. 
 

Demana al Sr. Quetglas que tan aviat com hi hagi algun 
document elaborat els el facin arribar per tal de poder 
col⋅laborar en tot allò que sigui possible. 
 

Intervé el Sr. Grosske (EU) agraeix els suports 
anunciats. Pensa que és políticament molt important aquesta 
unanimitat per poder acabar, no només amb acords de família, sinó 
també amb una negligència generalitzada. 
 

Considera que la decència política com a partit dugui 
el PP a demostrar que les acusacions que va fer en roda de premsa 
siguin certes en relació a la denúncia de prevaricació a 
l'Ajuntament de Marratxí per afavorir un membre d'EU. Considera 
que una cosa és denunciar irregularitats quan es produeixen i una 
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altra cosa és dir unes coses enormes, com ara que s'havia 
perdonat una quantitat de doblers... 
 

La presidenta interromp el Sr. Grosske i li recorda que 
el tema és una moció sobre disciplina urbanística. 
 

El Sr. Grosske (EU) recorda que la decència política i 
la disciplina urbanística estan molt lligades i en aquesta illa 
escassegen les dues coses. 
 

El Sr. Rovira (PP) recorda que el PP no va denunciar 
res, es va limitar a fer referència a una denúncia que havia 
aparegut als mitjans de comunicació i, en segon lloc, assegura 
que el PP té molt clar que a Marratxí s'ha deixat caducar un 
expedient i s'ha permès que es deixin de cobrar més de 2.800.000 
pessetes de multa que es podrien haver dedicat a millores al 
municipi. 
 

El Sr. Grosske (EU) considera que si el PP pensa que 
l'Ajuntament ha actuat d'aquesta manera, els convida a denunciar 
al jutjat i no a través d'una roda de premsa, ja que es tracta de 
prevaricació, un fet d'extraordinària gravetat. Això és el que es 
fa si es vol tenir decència política. Ara, si només es vol muntar 
trull es denuncia al Ple del Consell. Això és la diferència que 
hi ha, entre moltes altres coses, entre el PP i EU. 
 

El Sr. Rovira (PP) es mostra d'acord en què es tracta 
d'un fet d'extraordinària gravetat. Demana que el Consell 
intervengui, ja que té la possibilitat de subrogar-se en aquesta 
matèria. 
 

El Sr. Quetglas (PSOE) recorda que el mecanisme de 
subrogació està absolutament reglat i només es possible si es 
produeixen determinats supòsits. No és una elecció del Consell 
subrogar-se. 
 

El Sr. Triay (PSOE) considera que el batle de Marratxí, 
que és socialista, ha actuat molt correctament amb aquest 
expedient. Voldria que aquestes paraules tan greus i tan fàcils 
del PP, es convertissin en denúncies formals perquè es pugui 
dilucidar quina és la irregularitat o, en cas contrari, s'hagin 
de desdir.  
 

El Sr.Rovira (PP) recorda que un dels supòsits de 
subrogació és la inactivitat en la tramitació de l'expedient per 
part de l'Ajuntament. 
 

S'aprova la proposta per unanimitat.  
 
 
  PUNT 23.- MOCIÓ D'EU SOBRE CAMPANYA INFORMATIVA I 
PUBLICITÀRIA EN DEFENSA I PROTECCIÓ DEL SÒL RÚSTIC. 
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Es dóna compte de la següent moció: 
 
 

"EXPOSICIO DE MOTIUS 
 

Amb data de 15 de desembre de 1996, els portaveus dels 
grups que formen l'equip de Govern adquiririren el següent 
compromís: 
 

"desenvolupar una campanya informatica i publicitària 
amb la finalitat de sensibilitzar l'opinió pública envers la 
defensa i protecció del sòl rústic i els valors mediambientals i 
paisatgístics de les zones interiors de l'illa de Mallorca" 
 

En aquests moments, on el debat sobre l'ordenació 
jurídica de l'ús del sòl està més obert que mai, la virtualitat 
d'aquesta campanya és encara major i, en aquest sentit, es 
proposa la  següent proposta d' 
 
  

          ACORD 
 

Iniciar de manera immediata, els tràmits per a la 
realització d'una campanya informativa per part del Consell 
Insular sobre el perill de degradació que representa per al sòl 
rústic de Mallorca tant la creixent pressió constructiva que s'hi 
exerceix com la manca de disciplina urbanística." 
 
 

Intervé el Sr. Grosske (EU). Fa referència una vegada 
més a l'acord annex al pressupost del 97 en què es preveia fer 
una campanya per contribuir a educar els ciutadans en la 
consciència que el sòl rústic és un bé escàs i que, per tant, és 
necessari protegir-lo, mantenir una acurada defensa de la 
legalitat i demostrar, a més, una posició activa del Consell 
Insular. La moció proposa que s'iniciïn de manera immediata els 
tràmits per iniciar aquella campanya. 
 

El Sr. Quetglas, recorda que ja hi va haver una 
pregunta d'EU en un Ple anterior. Recorda que la resposta va 
esser que les despeses varen quedar vinculades als ingressos 
procedents de les multes per sancions en matèria de disciplina. 
La previsió, informa, és que els ingressos es vagin produint al 
final de l'exercici a causa del fet que la tramitació dels 
expedients és garantista i, per tant, llarga. Això obligarà a fer 
algun tipus d'anticipació a la partida pressupostària per poder 
posar en marxa la campanya. També informa que hi ha hagut 
gestions amb l'empresa concessionària de la publicitat i hi ha la 
idea de fer una campanya amb presència, no tan sols a la ràdio o 
a les tanques, sinó també en l'edició fulls informatius, 
xerrades, i promoció de debats. Considera que s'ha d'evitar la 
temptació de fer una campanya conjuntural com a resposta a les 
urgències que ha manifestat el Grup Popular en la tramitació al 
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Parlament de la seva Llei del sòl rústic. No es tracta tant de 
defensar els punts de vista del Consell davant els de la 
Comunitat, sinó de fer una campanya més tranquil⋅la, més llarga i 
quan es tengui el disseny definitiu, sobre el qual encara es fa 
feina. 
 

El Sr. Rovira (PP) anuncia el vot en contra del seu 
grup, ja que pensen que una campanya no solucionarà res, cosa que 
sí fa l'acord del punt anterior. Recorda que el qui s'hauria de 
convèncer és el que pensa cometre una indisciplina i aquesta 
persona és molt mala de convèncer. L'única manera de convèncer-la 
és que sàpiga que si comet una il⋅legalitat la llei se li 
aplicarà amb contundència. 
 

Torna intervenir el Sr. Grosske (EU). Reconeix que la 
disciplina s'ha d'exercir, però perquè sigui efectiva també ha de 
tenir un caràcter exemplificant i, per tant, ha de servir per 
difondre allò que passa amb altres infraccions, és a dir, s'ha de 
saber que la infracció serà castigada. Expressar, per tant, en 
forma de campanyes, la preocupació de les institucions té un 
efecte dissuasiu sobre les possibles infraccions si es demostra 
que hi ha un nou impuls polític en relació a aquesta qüestió. 
 

El Sr. Quetglas (PSOE) es mostra preocupat per les 
afirmacions del Sr. Rovira, ja que el problema de la disciplina 
no es pot reduir a un problema de relacions entre l'Administració 
i el presumpte infractor. El problema és social, d'actitud de la 
societat davant el fenomen i per tant concerneix tothom... 
 

La presidenta interromp el Sr. Quetglas tot fent-li 
notar que es tracta d'aprovar o no aprovar una campanya de 
publicitat. Per tant li demana que centri al seva intervenció en 
aquest tema. Recorda que ja han intervengut dues vegades tots els 
portaveus i no és el moment d'introduir aspectes que no fan 
referència exclusiva a la moció, ja que per aquesta via els 
debats s'allarguen indefinidament. Demana concisió i brevetat. 
 

El Sr. Quetglas (PP) insisteix que el problema afecta 
tothom i, per tant, és pertinent fer una campanya. Recorda que no 
fer la Declaració de Renda és un obligació i totes les 
institucions, inclòs el Govern Balear, s'esforcen a facilitar el 
compliment d'aquesta obligació i persuadir de la importància 
social d'aquest compliment, sense amenaçar. Igual s'hauria de fer 
amb el sòl rústic, difonent la idea que la preservació del sòl 
rústic és un bé per ell mateix. Seria una campanya important i 
especialment transcendent. 
 

El Sr. Rovira (PP) reitera que el seu grup considera la 
campanya absolutament innecessària i, a més, afirma que si la 
majoria vol dedicar els doblers públics a fer coses sense sentit 
ho poden fer ja que la responsabilitat serà seva. Pensa que 
aquesta campanya no aturarà cap infractor, ja que la societat 
està prou conscienciada sobre la necessitat de preservar el 
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mediambient i el sòl rústic. Adverteix que al final de la 
campanya podria resultar que fos contraproduent i els expedients 
haguessin augmentat. 
 

Se sotmet la proposta a votació i s'aprova per setze 
vots a favor (PSOE, PSM-NM, UM, EU) i tretze en contra (PP, 
Mixt).  
 
 
  PUNT 24.- MOCIÓ D'EU SOBRE PROJECTES DE LLEI DE LES 
PARELLES DE FET. 
 

Es dóna compte de la següent moció: 
 

"EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 

El rebuig dels 2 avantprojectes de llei de regulació de 
les parelles de fet suposa un pas enrera, on el PP, CC i CiU han 
donat l´esquena a les necessitats socials dels nous temps i s´han 
deixat influir per grups de pressió de caire immobilista. 
 

Als anys 20, els grups feministes aconseguiren reformar 
les lleis i el Codi Penal per tal que el dret a la lliure 
disposició del cos per part de la dona deixàs de tenir penes de 
presó. Avui tothom valora aquest fet com un avenç. 
 

Als anys 70 s´aprovaren el matrimoni civil i el 
divorci. Avui, tots els ciutadans i ciutadanes reconeixen que ha 
estat un pas endavant. 
 

Als anys 90 es comencen a obrir registres de parelles 
de fet en molts municipis utilitzant aquest servei milers de 
ciutadans. En aquest sentit cal recordar el fet que 11 
ajutnaments de totes les Illes ja tenen obert un registre. 
 

Però ara, al 97, el Parlament estatal ha rebutjat la 
llei de parelles de fet. 
 

Aquesta llei suposa la unió lliure de dues persones 
independentment de la seva orientació sexual, majors d´edat i 
sense estar unides per vincles matrimonials  en vigor, a una 
altra persona, i contempla els següents drets: 

 
- Herència legítima i successió intestada. 
- Dret als beneficis de la Seguretat Social 
- Pensió de viudetat 
- Igualtat en el tracte fiscal 
- Dret a l´adopció d´infants. 

 
La Constitució, al seu article 14, obliga a corregir 

desigualtats que són producte de circumstàncies personals i/o 
socials per motius de raça, ideologia, religió i sexe. 
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A més, el Parlament Europeu "...considera com a 
discriminació per raons d´orientació sexual tota desigualtat 
jurídica de tractament de persones jurídiques homosexuals front 
d´altres persones jurídiques". 
 

Amb aquest rebuig, els diputats i diputades que així 
actuaren ignoren el Parlament Europeu, els moviments socials que 
s´han mobilitzat en aquest tema i la consciència de tants joves 
que veuen com les Institucions democràtiques retallen la seva 
llibertat. 
 

Ara el PP presenta un projecte al Parlament on es 
reconeixen la majoria dels drets per a les parelles de fet, però 
no el d´adopció d´infants. 
 

Per tot això fem la següent proposta d´ 
 

 
ACORD 

 
1.- El Consell Insular de Mallorca mostra el seu 

desacord amb la decisió del Parlament estatal de rebutjar els 2 
projectes de Llei per a regular les Parelles de Fet. 
 

2.- El Consell Insular de Mallorca insta als diferents 
Grups Parlamentaris a un nou debat i posterior aprovació de la 
Llei on s´inclogui l´adopció d´infants per part de les parelles 
de fet." 
 
 

Intervé la Sra. Thomàs (EU). Informa que es tracta 
d'una moció presentada el 14 de maig a instàncies de 
l'organització social Ben amics. Sortosament, bona part de la 
moció ha quedat superada per la realitat, ja que dia 27 de maig 
el Congrés dels Diputats va aprovar la Proposició de Llei sobre 
les parelles de fet. 

Per això, de tota la moció manté només el segon punt de 
la proposta d'acord, que modifica i proposa que digui:" El 
Consell Insular de Mallorca insta els diferents grups 
parlamentaris que en el debat i posterior aprovació de la llei de 
parelles de fet s'hi inclogui l'adopció d'infants per part 
d'aquestes parelles" 
 

Amb aquesta redacció actualitzada quedaria patent que 
el Consell dóna suport perquè aquestes parelles de fet gaudeixen 
plenament de tots els drets dels ciutadans sense excepcions. 
 

Recorda que l'opinió publica considera en un 67% que 
aquestes parelles han de tenir la consideració d'unitats 
familiars i no tan sols a l'efecte d'herències, el dret a les 
prestacions de la seguretat social i a les pensions, la igualtat 
en el tracte fiscal, sinó també el dret a l'adopció. 
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Demana el vot favorable de tots els grups. 
 

La Sra. Bover (PSM) opina que la moció és molt 
positiva, ja que tracta de reconèixer que la unió lliure de dues 
persones s'ha de considerar com un dret bàsic que ha de 
reconèixer qualsevol societat que es vulgui qualificar de 
democràtica i plural. Fa notar que recull una demanda social i el 
paper que hi ha de tenir el Consell ha d'esser recollir les 
demansdes socials i transformar-les en fets. L'adopció d'infants 
ha d'esser un dret de totes les parelles amb independència 
d'altres circumstàncies. 
 

El Sr. Triay (PSOE) considera que la moció ha quedat 
molt diluïda després de suprimir el punt principal. Vol 
manifestar l'opinió favorable dels seu grup perquè la realitat 
social sigui recollida per la llei i es resolgui una injustícia 
que pateixen principalment els homosexuals. Recorda que si hi ha 
aquestes iniciatives legislatives és com a resultat de les 
reivindicacions d'aquests col⋅lectius que han sensibilitzat 
l'opinió pública sobre la seva realitat. Ara, les persones que 
convisquin tindran els mateixos drets que les parelles fins ara 
considerades legals, amb independència de la seva orientació 
sexual. Considera que això és de plena justícia. 
 

Per altra banda, opina que la qüestió de l'adopció no 
és el tema central de tota la problemàtica. Recorda que cap de 
les legislacions més avançades recull aquest dret i pensa que ara 
que s'ha fet un pas endavant i que hi ha un text en tràmit 
d'esmenes s'hauria de deixar que fossin les grups parlamentaris 
que fessin aquesta reflexió més acurada. Per això avui 
correspondria que cada grup a través del seu grup parlamentari 
fes la reflexió i, en conseqüència defensa una postura 
d'abstenció. 
 

La Sra. Ferrando (PP) recorda que iniciatives similars 
presentades en l'anterior legislatura havien estat rebutjades per 
un Govern teòricament progressista. Ara, per tant, no es pot 
donar la culpa al PP que encara no hi hagi una Llei. 
 

Pel que fa al segon punt recorda que el PP va 
manifestar que no estava en contra de regular aquesta qüestió, 
només que no era fàcil, catedràtics de dret civil ho varen 
reconèixer i, per això es va crear una subcomissió. 
 

Vol deixar ben clar que no hi estan en contra, però 
considerant que hi ha una subcomissió que ho estudia i, a més, 
que s'obrirà un període d'esmenes i els partits, entre els quals 
EU, hi podran presentar les que considerin convenient, pensa que 
el lloc adequat és el Congrés ara que la Llei hi està encaminada. 
 

La Sra. Thomàs (EU) agraeix el suport anunciat del PSM. 
Manté la proposta perquè precisament es tracta de recollir la 
proposta d'una iniciativa social i demanar que s'hi reculli un 
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aspecte concret en la Llei que es tramita.     
 

La presidenta demana que, en comptes de retirar el 
primer punt la moció, es canviï i manifesti que el Consell mostra 
el seu acord amb la decisió del Parlament de l'Estat de regular 
les parelles de fet. Pel que fa al segon apartat, anuncia 
l'abstenció d'UM, ja que aquest tema no ha estat objecte de debat 
en el si del partit. 
 

Se sotmet a votació el text següent:  
 

"El Consell Insular de Mallorca mostra el seu acord per 
la decisió del Parlament estatal de regular les parelles de fet" 
 

S'aprova per quinze vots a favor (PSOE, PSM-NM, UM, EU) 
i tretze abstencions (PP, Mixt). 
 

Se sotmet a votació el segon apartat: 
 

"El Consell Insular de Mallorca insta els diferents 
grups parlamentaris a un nou debat i posterior aprovació de la 
llei on s'incloguin l'adopció d'infants per part de parelles de 
fet". 
 

Es rebutja per set vots a favor (PSM-NM, EU), tretze en 
contra (PP, Mixt) i vuit abstencions (PSOE, UM). 
   
 
 
  PUNT 25.- MOCIÓ D'EU SOBRE "PROTOCOL D'ACTUACIÓ DELS 
CÀRRECS PÚBLICS". 
 

Es dóna compte de la següent moció: 
 

"EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 

Una societat plenament democràtica ha de comptar amb la 
participació paritària dels homes i les dones a totes les 
esferes: social, econòmica, cultural... i, evidentment, a la vida 
pública i política. 
 

En aquest sentit, podem trobar precedents establerts 
des de diferents organismes, cal recordar: 
 

- L´Estatut d´Autonomia de les Illes Balears que en el 
seu article 9 estableix: "Les institucions d´autogovern, en 
compliment de les finalitats que els són pròpies, promouran la 
llibertat, la justícia, la igualtat i el progrés sòcio-econòmic 
entre els ciutadans/es de les Illes Balears". 
 

- La Constitució Espanyola que diu als articles 9.2: 
"Correspon als poders públics de promoure les condicions per tal 
que la llibertat i la igualtat de l´individu i dels grups en els 
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quals s´integra siguin reals i efectives; remoure els obstacles 
que n´impedeixin o en dificultin la plenitud i facilitar la 
participació de tots els ciutadans en la vida política, 
econòmica, cultural i social", i 14: "Els espanyols són iguals 
davant la llei, sense que puguin prevaler cap discriminació per 
raó de naixença, raça, sexe, religió, opinió o qualsevol altra 
condició o circumstància personal o social". 
 

- La Convenció sobre l´Eliminació de totes les formes 
de discriminació contra la dona aprovat per l´Assemblea General 
de Nacions Unides el 18 de desembre de 1979, ratificat per 
l´Estat Espanyol el 16 de desembre de 1983, estableix: 
 

Art. 4.- "L´adopció dels Estats membres de mesures 
especials de  caràcter temporal encaminades a accelerar la 
igualtat "de facto" entre l´home i la dona no és considerada 
discriminació". 
 

Art. 5.- "Els Estats membres adoptaran les mesures 
apropiades per: 

a) modificar els patrons socioculturals de conducta 
d´homes i dones amb la finalitat de l´eliminació dels prejudicis 
i les pràctiques consuetudinàries i de qualsevol altra índole que 
estiguin basats en la idea de la inferioritat o superioritat de 
qualsevol dels sexes o en funcions estereotipades d´homes i 
dones". 
 

Malgrat tot, les mesures que s´han anat introduïnt, com 
a mesures d´acció política, tant en el pla legislatiu, 
institucional o acadèmic, han resultat insuficients, això es 
demostra amb els resultats i amb el tímid avenç que les dones han 
experimentat en els darrers anys en la seva incorporació a la 
vida pública. 
 

A més, els esdeveniments succeïts a la nostra Comunitat 
als darrers temps, els desafurs verbals respecte a les dones 
formulats per qualque diputat, juntament amb actuacions sexistes 
de les quals han participat membres del Govern, les subvencions a 
anuncis de caràcter sexista, etc., posen en evidència la 
necessitat d´un Protocol d´Actuació dels Càrrecs Públics i les 
diverses administracions que recullin les següents propostes, en 
base a l´argumentació i legislació anteriorment exposada. 
 

És per això que presentam el següent 
 

ACORD 
 

1.- El Consell Insular de Mallorca promourà l´ús del 
llenguatge no sexista en totes les intervencions dels càrrecs 
institucionals, en l´àmbit del propi Consell Insular. 
 

2.- El Consell Insular utilitzarà, en tots els 
documents públics i interns, el llenguatge no sexista, i en tots 
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els documents ja existents es farà un esforç per corregir-los. 
 

3.- El Consell Insular exclourà els termes denigrants 
o discriminatoris per a les dones en declaracions de les persones 
amb càrrecs i responsabilitats públiques, fins i tot quan 
aquestes declaracions fossin fetes a títol personal. 
 

4.- El Consell Insular haurà de vigilar que totes les 
campanyes institucionals, amb independència del seu objectiu, 
hauran de respectar el principi d´igualtat entre gèneres, i no 
utilitzaran llenguatges o imatges sexistes. 
 

5.- El Consell Insular promourà que tots els 
Ajuntaments de Mallorca publiquin, promoguin, patrocinin o 
subvencionin directa o indirectament, iniciatives encaminades a 
eliminar els estereotipus i rols limitadors imposats a les dones. 
 

6.- Pel seguiment i control de l´aplicació efectiva de 
les mesures anteriors, el Consell Insular de Mallorca crearà una 
Comissió formada per un/a conseller/a de cada grup, que farà el 
seguiment d´aquestes mesures a la pròpia Institució." 
 
 

Intervé la Sra. Thomàs (EU). No vol fer referència als 
fonaments legals de la moció ja que tots els grups n'estan 
informats. Recorda que s'hi cita l'Estatut, la Constitució i la 
convenció per a l'eliminació de totes les formes de discriminació 
contra la dona, aprovades per les Nacions Unides. Com que a la 
nostra Comunitat s'han donat darrerament abusos verbals respecte 
a les dones, per part d'algun diputat i algunes actuacions 
sexistes per part de membres del Govern i subvencions a anuncis 
de caràcter sexista, pensen que és necessari un protocol 
d'actuació dels càrrecs públic que reculli les propostes 
contingudes en la moció per tal de promoure l'ús del llenguatge o 
sexista i actituds dels càrrecs públics com a representants de la 
població, fins i tot quan actuïn a títol personal i també normes 
d'actuació de la institució mateixa quan es dirigeixi al públic a 
través de campanyes publicitàries. 
 

Opina que totes les mesures no tindrien raó d'esser si 
no es feia un seguiment de l'aplicació i, per això, es proposa la 
creació d'una comissió encarregada de fer-lo. 
 

Intervé el Sr. Pons (PSOE). Es mostra d'acord amb els 
cinc punts primers. Es tracta de superar el reflex que queda en 
el llenguatge d'una situació que s'ha donat en la societat i a 
poc a poc es va superant. El llenguatge racista i el sexista 
convé que es vagin abandonant com de fet es fa.  
 

Per altra banda considera poc assenyat crear una 
comissió que no faria més que afegir pes burocràtic a una casa 
que ja va prou carregada. 
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Si es dóna cap ús de llenguatge sexista és suficient 
advertir-ho en comissió o al Ple i no cal crear cap comissió. 
 

Anuncia el vot favorable per als cinc primer punt i en 
contra per al sisè. 
 

La Sra. Ferrando (PP) anuncia el vot del seu grup en la 
línia anunciada pel Sr. Pons. Pensa que la Comissió de Promoció 
Sociocultural es podria encarregar perfectament de les funcions 
previstes en el punt darrer. 
 

Fa notar que EU fa referència contínuament a actuacions 
del PP. Les parelles de fet, recorda, no s'havien regulat durant 
13 anys i no per culpa del PP. Recorda també que les actuacions 
sexistes provenen de tots els grups i s'ofereix a aportar el 
diari de sessions del Parlament per veure que hi ha molts de 
diputats i no precisament del PP que el practiquen. Esmenta també 
que darrerament hi ha hagut rebombori al Parlament a causa de 
certes actituds que no provenien precisament de membres del PP, 
recorda també les opinions sobre el vestuari de la batlessa de 
Manacor que haurien estat impensables en relació a un batle, 
entre altes exemples. 
 

 
Se sotmeten a votació els cinc primers punts i 

s'aproven per unanimitat. 
 

Se sotmet a votació el punt 6 i es rebutja per dos vots 
a favor (EU), quatre abstencions (PSM-NM) i vint en contra (PP, 
PSOE, UM, Mixt). 
 
 
 
  PUNT 26.- PROPOSTA DEL GRUP MIXT SOBRE PRESENTACIÓ 
MEMÒRIES DELS ANYS 1995 I 1996 DEL SERVEI SOCIAL. 
 

Es dóna compte de la següent proposta: 
 

"Atesa la resposta del Conseller de Benestar Social 
en data d’ 1 d’ abril de 1997 
 

Atès que ens va comunicar que no es faria una 
memòria unificada i que es poden consultar als seus arxius un 
exemplar de cada una de les memòries dels diversos equips 
sectorials i centres, Joana A. Vidal Burguera, com a membre i 
portaveu del Grup Mixt, presenta al Ple del CIM la següent 
proposta d’ 
 
 

ACORD 
 

Que en el període màxim de 90 dies es presentin les 
memòries detallades dels anys 1995 i 1996" 
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Intervé la Sra. Vidal (Mixt). Es refereix a la 
resposta donada pel conseller de Benestar social a la demanda 
sobre la memòria del serveis socials del 95 i del 96 en el 
sentit que no es faria una memòria unificada i que es poden 
consultar als arxius els exemplars de les memòries sectorials.  
 

Considera que el responsable ha de dur una política 
informativa més àgil i transparent, ja que els ciutadans tenen 
dret a conèixer les dades i les avaluacions de les activitats 
realitzades amb els doblers públics. No considera admissible 
que es digui que es poden consultar els arxius, ja que les 
activitats que es duen a terme són complexes i els pressuposts 
milionaris. Per tant, si no hi ha resums que expliquin allò 
que s'ha fet pot esser difícil d'entendre. Recorda en aquest 
sentit que la fórmula d'informació habitual sobre els usos 
donats als fons públics és la publicació de la memòria. Per 
això, demana que si és possible abans de 90 dies es presenti 
al públic o a aquest Ple la memòria de les activitats del 95 i 
del 96. 
 

El Sr. Pons (PSOE) considera que acusar el conseller 
de fer una política informativa poc transparent són ganes de 
cercar na Maria per sa cuina. Recorda que ha donat 
habitualment informació i rodes de premsa referides a aspectes 
parcials de les activitats de la Comissió. Assegura que es 
pren molt seriosament la seva tasca i també la informació a la 
societat dels diferents aspectes d'una Comissió que té el 21% 
del pressupost del Consell. 
 

Pel que fa a les memòries, assegura que estan fetes 
sector per sector, les del 95 i pràcticament acabades les del 
96. No considera que sigui necessari publicar-les, com tampoc 
no ho fan altres seccions del Consell. Una altra cosa és que 
una vegada fetes les memòries parcials se'n faci una 
presentació, però no una edició. 
 

De tota manera anuncia que molt abans dels 90 dies, 
la Sra. Vidal podrà veure aquesta informació als mitjans de 
comunicació i tenir les memòries damunt la taula. 
 

La Sra. Ferrando (PP) anuncia el suport del seu grup 
a la moció, perquè pensa que és important poder tenir 
informació d'allò que fa la Comissió igual que fan les altres 
comissions que presenten una memòria d'activitats. 
 

Per altra banda, fa avinent que si s'acaba d'aprovar 
no fer ús d'un llenguatge sexista, el Sr. Pons no hauria de 
fer servir l'expressió de cercar na Maria per sa cuina, ja que 
és un exemple eloqüent d'allò que no s'hauria de dir. 
 

La Sra. Vidal (PP) assegura que parla en to moderat 
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i no vol que el Sr. Pons s'enfadi. Pensa que si Caritas 
presenta una memòria, bellament ho pot fer també la Comissió. 
No demana rodes de premsa, que s'han de fer, allò que demana 
és una memòria d'activitats i si es vol fer per sectors, que 
s'hi faci, però que la hi facin arribar sense haver d'anar als 
arxius. I si el Sr. Pons no les vol editar, que en faci 
fotocòpies, no demana res més. Si el Sr. Pons diu que les té 
fetes, que les hi faci arribar. Això és tot. 
 

El Sr. Pons (PSOE). Recorda que ha dit que les 
memòries parcials estan fetes, s'ajuntaran les del 95 i del 
96, se'n farà una presentació que es podrà titular: "Dos anys 
de progrés social". Recorda que també ha dit que la Sra. Vidal 
tindrà les memòries abans de presentar-se als mitjans de 
comunicació.  
 

Per altra banda, recorda que no hi ha l'obligació de 
passar les memòries a tots els grups i cita la Llei de règim 
local que, per evitar certes actuacions, prescriu que si algú 
vol consultar alguna cosa ho ha de demanar a la Presidència. 
No es pot anar a rebostejar ni servir-se de persones que estan 
dins el departament. Afirma que no voldria haver d'iniciar 
algunes actuacions disciplinàries contra certes persones que 
filtren documents. La informació està a la disposició del qui 
la sol⋅liciti per la via reglamentària. 
 

S'aprova la proposta per unanimitat.  
 
 

 
La Sra. Vidal (Mixt) anuncia que presentarà 

conjuntament aquest punt i el següent, atesa l'hora que ja és. 
 
 
  PUNT 27.- PROPOSTA DEL GRUP MIXT SOBRE PRESENTACIÓ 
PER EL GOVERN DEL CIM D’UN INFORME DAMUNT LA SITUACIO ACTUAL 
DE LES INSTAL.LACIONS PER A L’EMBALATGE DELS EXCEDENTS I 
PROPOSTA D’UBICACIÓ DEL DEPÒSIT DE BALES PRODUÏDES. 
 

Es dóna compte de la següent proposta: 
 

"Atès que el Pla Director per a la gestió dels RSU 
contempla com un dels seus objectius la clausura de tots els 
abocadors de Mallorca. 
 

Atès que el Ple del Cim va aprovar la posta en 
funcionament de la planta. 
 

Atès que el Ple del CIM, per desconeixement real de 
la producció de RSU existent en aquell moment, va posposar la 
construcció de la tercera línia, a canvi de procedir a 
l’embalatge dels excedents amb una quantitat màxima de 150.000 
tones, a partir de la qual s’hauria de procedir a la decisió 
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de la instal·lació de l’esmentada línia . 
 

Atès que a curt termini es preveu que es puguin 
produir excedents , sense que aquest Ple hagi estat informat 
de les gestions encaminades a adaptar les instal·lacions 
actuals perquè sigui possible procedir a l’esmentat embalatge, 
així com de les gestions realitzades per disposar d’un depòsit 
autoritzat per a les bales produïdes, Joana A.Vidal Burguera, 
com a membre i portaveu del grup mixt, presenta al Ple del CIM 
la següent proposta d’ 
 
 

ACORD 
 
 

1.El govern del CIM doni compta en el pròxim plenari 
de la situació de les instal·lacions per a l’embalatge dels 
excedents. 
 
 

2.El govern del CIM, en el mateix termini, hagi 
designat una ubicació per al depòsit de les bales produïdes, 
amb totes les autoritzacions necessàries i que el CIM insti a 
l’Ajuntament de Palma perquè cedeixi l’actual abocador com 
depòsit més adequat per a les bales produïdes." 
 
 

PUNT 28.- PROPOSTA DEL GRUP MIXT SOBRE UBICACIÓ 
DEFINTIVA DE L'ABOCADOR EN EL TERMINI D'UN MES. 
 

Es dóna compte de la següent proposta: 
 

"Atesa l’autorització  que el Ple del Consell 
Insular de Mallorca va concedir el passat 12 de febrer de 1997 
a TIRME S.A. per a l’inici de l’explotació ordinària del 
servei de gestió dels RSU de l’illa de Mallorca. 
 

Atesa la necessitat d’un abocador per a les cendres 
i les escòries per poder dur a terme aquesta activitat. 

 
Atesa la manca d’un abocador per a l’eliminació de 

les cendres i el sobrecost que suposa per els ciutadans i 
ciutadanes de Mallorca. 
 

Atesa la manca de tramitació de qualsevol abocador 
d’aquestes característiques i la poca capacitat de l’abocador 
actual (uns 18 mesos segons l’empresa concessionària). 
 

Ateses les possibles realitats mediambientals que 
assumeix el CIM en no resoldre aquest problema, Joana A.Vidal 
Burguera, com a membre i portaveu del Grup Mixt, presenta al 
Ple del CIM la següent proposta d’ 
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ACORD 

 
 

1.El govern del CIM presentarà en el pròxim plenari 
la proposta d’ubicació definitiva de l’abocador per a les 
cendres cimentades i les escòries amb una capacitat que 
permeti garantir el funcionament de la planta durant el 
període de la concessió, mitjançant acords amb l’ajuntament 
afectat o mitjançant la tramitació d’interès o utilitat 
pública o altra forma jurídica adequada. 
 

2.El govern del CIM sol.licitarà el suport necessari 
del Govern Balear per a resoldre l’ ubicació definitiva de 
l’abocador." 
 
 

Les mocions pretenen contribuir positivament a la 
bona gestió del Consell. Pensa que el Sr. Antich ha fet una 
bona feina, però també pensa que no s'ha d'oblidar que un dels 
objectius del Pla director és el tancament de tots els 
abocadors i també recorda que el Consell va posposar la 
construcció de la tercera línia a canvi de l'embalatge dels 
excedents. Recorda que a partir de la superació de les 150.000 
tones de residus, aquests s'havien de començar a embalar. Com 
que està previst que es produeixin excedents a curt termini, 
demana que s'informi sobre les gestions encaminades a adaptar 
les instal⋅lacions actuals perquè sigui possible fer aquests 
embalatges i cercar un lloc per ubicar-los. Demana també que 
l'informe es presenti al proper Ple.  
 

Recorda que el contracte amb Tirme preveu el 
tractament de les cendres mitjançant cimentació i trasllat a 
un abocador. La manca d'un abocador definitiu per a aquestes 
cendres implica un increment de les despeses. Aquest sobrecost 
és un problema que s'afegeix a la capacitat limitada de 
l'abocador actual. Per tant, cal trobar una ubicació 
definitiva per evitar dificultats i problemes mediambientals.  
 

Aquestes propostes pretenen incidir sobre la 
necessitat de resoldre aquests problemes i volen recordar que 
no es pot improvisar. Per això es marquen uns terminis que 
pretenen evitar problemes posteriors.  
 

Intervé el Sr. Antich (PSOE). Informa que el 
projecte de planta d'embalatge ja està redactat i aviat es 
podrà estudiar en Comissió. També s'ha presentat a 
l'Ajuntament de Palma, de manera que ja es tramiten els 
aspectes que fan referència a activitats classificades i a 
altres autoritzacions necessàries. 
 

Pel que fa a l'abocador, informa que es gestiona amb 
l'Ajuntament de Palma la possibilitat de cedir una part de 
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l'abocador actual de Son Reus per a les bales i que se'n 
discuteix el contracte corresponent. 
 

Es mostra d'acord amb la Sra. Vidal a no posar 
terminis, també s'hi mostra en el fet que es tracta d'una 
qüestió urgent perquè els excedents es produiran aviat, per 
això proposa modificar el text de la moció referida als 
embalatges i substituir: "en el mateix termini" per: "al més 
aviat possible", ja que és millor no haver d'estar fermats i 
poder dur la negociació amb la tranquil⋅litat necessària. 
 

Pel que fa a les cendres, informa que també es parla 
amb l'Ajuntament per a l'abocador de cendres, si bé aquella 
corporació no vol entrar a discutir aquesta qüestió fins que 
no estigui resolta la de les bales, tot i que en principi és 
favorable a considerar aquesta solució, sempre que s'eliminin 
tots les possibles impactes ambientals. 
 

Considera que no es pot aprovar l'exigència del punt 
número 1  de la segona moció, que fa referència a una 
capacitat de l'abocador suficient per garantir el funcionament 
de la planta durant el període de la concessió, ja que el 
Govern tramita el Pla director per als residus perillosos que 
preveurà uns abocadors específics que podrien admetre les 
cendres sense cimentar.  
 

Informa que les darreres analítiques indiquen que 
les cendres no són tòxiques i que les escòries han estat 
objecte de treballs de separació del ferro i en resulta un 
percentatge de recuperació superior al 15% previst. També 
informa que les proves que ha fet la Conselleria d'Obres 
Públiques indiquen que són útils per a les carreteres. 
 

Proposa que la redacció del primer punt de la segona 
moció sigui: 
 

"El govern del CIM presentarà al més ràpidament 
possible la proposta d'ubicació definitiva de l'abocador per a 
les cendres cimentades i les escòries mitjançant l'acord amb 
l'ajuntament afectat o mitjançant la tramitació d'interès o 
utilitat pública o una altra forma jurídica adequada."  
 

El segon punt de la segona moció podria quedar 
igual. Opina que el Govern Balear hauria de resoldre la 
ubicació definitiva de l'abocador, ja que hauria d'haver estat 
fixada en el Pla director, tal com s'hi fixaven les estacions. 
Es podria aprofitar la modificació sol⋅licitada per modificar-
lo en aquest sentit, o també el Pla de resius tòxics i 
perillosos podria fixar el lloc on es poden fer aquests 
abocaments. 
 

El Sr. Rovira (PP) indica que el seu grup votarà 
favorablement les propostes, incloent les modificacions que 
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s'acaben de proposar, ja que es un problema que afecta tots 
els ciutadans de l'illa i tots els grups són favorables a 
resoldre'ls com més aviat millor.  
 

El Sr. Grosske (EU) opina que el Sr. Antich fa una 
bona feina per a una mala causa. Hi ha punts que en principi 
el seu grup podria votar favorablement, però pensen que 
aquestes bales d'excedents constitueixen el preludi de la 
tercera fase de la incineració i que l'abocador de cendres que 
es negocia no és el lloc adequat per a aquestes cendres. Per 
això, i coherentment amb la posició d'EU sobre aquesta 
qüestió, anuncia que votaran globalment en contra de les dues 
mocions. 
 

Intervé el Sr. Antich (PSOE). No comparteix 
l'afirmació del Sr. Grosske en el sentit que les bales són el 
preludi de la tercera línia, ja que precisament les bales 
permeten evitar la tercera línia. A més ara, amb la Llei 
d'envasos, ja resulta més fàcil la possibilitat del compost i 
el triatge.  
 

La Sra. Vidal (Mixt) agraeix el suport anunciat. 
Accepta les modificacions. Està d'acord amb la posició de no 
obrir la tercera línia i pensa que és la voluntat de tots els 
grups, com ho és també resoldre la qüestió del reciclatge. 
 

Se sotmeten a votació les dues mocions amb les 
modificacions proposades pel Sr. Antich i el text definitiu de 
les quals és el següent: 
 

MOCIÓ DEL PUNT 27:  
 

"1.El govern del CIM doni compte en el pròxim 
plenari de la situació de les instal.lacions per a l’embalatge 
dels excedents. 
 

2.El govern del CIM, al més aviat possible, 
designarà una ubicació per al depòsit de les bales produïdes, 
amb totes les autoritzacions necessàries i que el CIM insti a 
l’Ajuntament de Palma perquè cedeixi l’actual abocador com 
depòsit més adequat per a les bales produïdes." 
 
 

MOCIÓ DEL PUNT 28: 
 

"1.- El govern del CIM presentarà al més ràpidament 
possible la proposta d'ubicació definitiva de l'abocador per a 
les cendres cimentades i les escòries mitjançant l'acord amb 
l'ajuntament afectat o mitjançant la tramitació d'interès o 
utilitat pública o una altra forma jurídica adequada."  
 

2.- El govern del CIM sol.licitarà el suport 
necessari del Govern Balear per a resoldre la ubicació 



 
 

57 

definitiva de l'abocador." 
 
    S'aproven les dues mocions per vint-i-vuit vots a 
favor (PP, PSOE, PSM-NM, UM, Mixt) i dos en contra (EU). 
 
 
 
  PUNT 29.- PROPOSTA DEL GRUP MIXT SOBRE PROPOSTA DE 
MODIFICAR ELS PULSADORS DELS ASCENSORS DELS EDIFICIS DEPENENTS 
DEL CIM PER TAL D’ INCORPORAR EL SISTEMA BRAILLE . 
 

Es dóna compte de la següent proposta: 
 

"Atès que existeixen persones amb discapacitats 
visuals. 
 

Atès que les Administracions Públiques han de 
vetllar per la no discriminació dels ciutadans. 
 

Atès que entre tots hem d’intentar que les barreres 
arquitectòniques vagin desaparaguent. 
 

Atès que els avanços tecnològics ajuden als 
discapacitats i els hi aporten facilitats per el seu 
desenvolupament. 
 

Atesa la existència del Decret 96/1994 de 27 de 
Juliol (“Reglament per la millora de l’accessibilitat i la 
supressió de les barreres arquitectòniques”). 
 

Joana Aïna Vidal i Burguera com a membre i portaveu 
del Grup Mixt proposa al Ple del CIM la següent proposta d’ 
 

ACORD 
 
 

El Govern del CIM dugui a terme les accions 
necessàries per aconseguir que tots els edificis dependents 
del Consell canviïn els pulsadors dels seus ascensors per tal 
d’ incorporar.lis el sistema Braille." 
 
 

Intervé la Sra. Vidal (Mixt). Recorda que el 
col⋅lectiu de persones amb deficiències visuals té una sèrie de 
problemes per dur a terme les seves activitats diàries. S'han 
fet molts d'esforços per evitar aquests inconvenients i les 
administracions han de vetlar per la no discriminació dels 
ciutadans i han d'intentar que els discapacitats puguin gaudir 
de tots els drets reconeguts. El Reglament de millora 
d'accessibilitat i supressió de les barreres arquitectòniques, 
tres anys després d'aprovar-se encara està enrere d'aplicar-se 
plenament. Entre les previsions hi ha facilitar l'accés als 
espais públics i encara que no prevegi el sistema Braille als 
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botons polsadors dels ascensors, considera que seria una 
facilitat important per als invidents i així ho han cregut els 
responsables i els han instal⋅lat en alguns edificis de la 
universitat i també en són partidaris les associacions 
d'invidents. 
 

Per tot això demana que el Consell en la mesura de 
les seves possibilitats vagi adaptant els ascensors de la casa 
per resoldre aquests problemes que acaba d'indicar.  
 

Intervé el Sr. Pons (PSOE). Considera que convendria 
concretar l'abast de la proposta. De tota manera informa que 
hi ha hagut converses amb l'ONCE per obtenir assessorament 
sobre la manera de resoldre aquests problemes. Es tracta de 
posar-se en contacte amb les empreses subministradores i si 
per aquesta via no és possible, la Fundació ONCE -FUNDOSA- 
facilita material per poder incorporar el sistema Braille i, 
per tant, no caldrà preveure cap partida al pressupost de 
l'any que ve. Ara mateix es munten ascensors a la Llar dels 
Ancians i és el moment d'incorporar aquesta proposta. Està 
d'acord amb la proposta i assegura que les gestions ja estan 
pràcticament fetes. 
 

La Sra. Vidal (PP) demana la paraula. 
 

La presidenta demana que sigui breu. Considera que 
en aquells punts en què hi ha unanimitat cal tenir capacitat 
de síntesi i fer el debat àgil, sense dedicar-se a llegir tres 
o quatre folis. 
 

La Sra. Vidal (PP) diu que si sabia que tothom hi 
estava d'acord no hauria d'intentar convèncer ningú. Per altra 
banda diu que la moció anava dirigida al responsable de 
Serveis Generals. Si se li diu que tothom hi està d'acord, 
serà molt breu. 
 

S'aprova la proposta per unanimitat. 
 
 
 
  PUNT 30.- MOCIÓ DEL PP SOBRE "JUNTA DE PORTAVEUS DEL 
CIM". 
 

Es dóna compte de la següent moció: 
  

 
          "EXPOSICIO DE MOTIUS. 
                                        
   Reconeguda la importància del debat de les iniciatives 
i mocions presentades per les distintes formacions polítiques, en 
favor de l'enriquiment de la gestió del Consell Insular de 
Mallorca i vistes les dificultats aparegudes a la darrera sessió 
plenària per a procedir a un debat fructífer de les mateixes, es 
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fa necessari tal i com es va sol⋅licitar unanimement en sessió de 
dia 5 de maig de 1997 fer de la Junta de Portaveus el forum 
adient per a la discussió de  les mocions dirigides al Ple, així 
com per a planificar el desenvolupament del mateix de la manera 
més eficaç possible, per la qual cosa  
 
           El ple del CIM adopta el següent. 
 
                         ACORD 
 
           Consolidar la figura de la Junta de Portaveus dins 
l'organigrama de funcionament del Consell Insular de Mallorca i 
procedir a les seves convocatòries prèvies a la convocatòria del 
Ple corresponent." 
 
 

Presenta la moció el Sr. Rovira (PP). Com que aquesta 
qüestió s'estudia en el Reglament de funcionament del Consell i, 
de fet, ja es va reunir la Junta de Portaveus per preparar aquest 
Ple, si la presidenta manifesta el compromís de continuar 
convocant la Junta fins que el Reglament estigui aprovat 
retiraria la moció. 
 

La presidenta assumeix el compromís de convocar la 
Junta abans de cada sessió plenària i es retira la moció. 
 
 
 

DESPATX EXTRAORDINARI. 
 
 

La presidenta proposa tractar dos punts dins aquest 
apartat, proposta que es acceptada per tots els consellers 
presents, el nombre dels quals excedeix de la majoria absoluta 
legal: 
 

Primer punt.- Obres referides al poliesportiu "San 
Fernando" mitjançant un concurs obert. 
 

Segon punt.- Conveni dels Bombers. 
 

S'acorda per unanimitat incloure aquests dos punts a 
l'ordre del dia. 
 
 
 
  PRIMER PUNT.- APROVACIÓ DE  L´EXPEDIENT DE  
CONTRACTACIÓ  RELATIU AL PROJECTE LES  OBRES DE" REFORMA I 
AMPLIACIÓ DEL POLISPORTIU "SAN FERNANDO" MITJANÇANT CONCURS AMB  
PROCEDIMENT  OBERT. 

Es dóna compte de la següent proposta de la comissió 
d'Esports i Joventut: 
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"ANTECEDENTS:  
 
Essent necessària,atès el mal estat que presenten 

actualment les  instal.lacions,la reforma i ampliació urgent del 
Polisportiu "San Fernando", els serveis tècnics del CIM, han 
preparat els  Projectes  Tècnics  i  Estudi  de   Seguretat i 
Higiene de dites  obres,els quals  s´han aprovat per  la 
Presidència del CIM en decret de data  8 de maig de 1997.   
          Aquest projecte té un pressupost  total de 
383.046.438.-PTA., que serà la base de licitació pel concurs, i 
es finançarà com a despesa plurianual, en càrrec al Pressuposts 
de 1997 i 1998. També s´han preparat els Plecs de Condicions  per 
la seva contractació, per concurs amb procediment obert. A més, 
l´expedient conté els seguens documents: 
 

         -Informe del  Sr. Cap de Servei d´Arquitectura del 
 CIM, Supervisor del Projecte. 
              - Decret de la Presidència del CIM,d´aprovació del 
 projecte tècnic, i de nomenament  del Director i  del Arquitecte 
Tècnic de la obra. 
              - Acta de replanteig. 
              - Certificat d´existència de crèdit. 
              - Informes Secretari General, sobre el Plecs i 
l´Expedient iniciat per la contractació. .                   - 
Informe de la Intervenció del CIM  de Fiscalització Prèvia  i de 
viabilitat de la despesa plurianual. 
 
                                    

 Atès lo qual,es  sotmet a la Comissió, per la seva 
posterior elevació el Plenari del C.I.M., la següent 
 
                        
                        P R O P O S T A 
 
           1-Declarar de tramitació  ordinària , l´expedient de 
contractació de les obres per  
l´execució del Projecte de Reforma i Ampliació del Polisportiu 
"San  Fernando." 
 

 2.- Aprovar el  PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES  
PARTICULARS (que con annex s´uneix a aquesta proposta), que  
juntament amb el Projecte Tècnic i l´ Estudi de Seguretat i 
Higiene,de les obres "Reforma i Ampliació del  Polisportiu "San 
Fernando", aprovats per la Presidència del CIM en decret de data 
8 de maig de 1997, han de regir,d´acord  amb   el que preveuen 
els articles 74 i 75  de la L.C.A.P., l´adjudicació del contracte 
per la realització de dites obres. 
    La contractació es farà mitjançant  concurs  amb  
procediment obert, en atenció  de l´importància de l´obra, i  
considerant que el preu del contracte no és el factor decisiu  de 
l´adjudicació , sinó el conjunt de l´oferta, d´acord amb els 
criteris objectius  de la  clàusula XIV del Plec. 
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   3.-Aprovar la despesa, de caràcter plurianual, per 
l´import del  tipus de licitació, de 383.046.438.-PTA., i el 
fiançament, plurianual: 290.000.000.-PTA. en càrrec a les 
partides num. 30.45200.62280  i  30.45200.63280,del Pressupost de 
1997, i la resta  fins  el total de l´adjudicació, (com a màxim  
93.046.438.-PTA.),en càrrec al Pressupost de 1998. 
      Es preveu,a la clàusula  XX  del Plec,la possibilitat 
de revissió de preus,i serà d´aplicació la formula num.4 de les 
previstes al Decret de la Presidència del Govern  3650/1970,de 19 
de desembre. 
      

4.- Obrir  el procediment d´adjudicació,i anunciar la 
licitació mitjançant els oportuns anuncis en el B.O.C.A.I.B., a 
les empreses interessades en realitzar aquestes obres (que hauran 
 d´estar classificades, segons la Clàusula  XI del Plec,  en el 
GRUP C, SUBGRUP 2, CATEGORIA E, i GRUP C, SUBGRUP 6, CATEGORIA 
D),  perquè presentin les seves ofertes  dins del termini de 26 
dies naturals  comptadors a partir del dia següent al de la 
publicació de  l´anunci en el B.O.C.A.I.B.,si be quan el darrer 
dia sigui  dissabte o festiu s´entendrà prorrogat al   primer dia 
hàbil següent. 
 

5.- Delegar, com es preveu  en la clàusula XIII.1 de 
l´esmentat Plec, l´adjudicació d´aquest contracte  i l´aprovació 
de totes les actuacions posteriors necessàries  per la seva 
execució  a la Comissió de Govern del CIM." 
  
 

S'aprova la proposta per unanimitat. 
 
 
  SEGON PUNT.- MODIFICACIÓ DEL CONVENI AMB LA CAIB SOBRE 
LA PRESERVACIÓ DEL PATRIMONI FORESTAL DE L'ILLA DE MALLORCA. 
 

Es dóna compte de la següent proposta: 
 

"En el Ple celebrat el dia 5 de maig de 1997 es va 
aprovar la signatura d'un nou conveni de col.laboració entre el 
CIM i la Conselleria de Medi Ambient del Govern Balear, en 
endavant CMAOTL, segons document que adjunt, i titulat "CONVENI 
APROVAT AL PLE DEL 5 DE MAIG DE 1997".  
 
 

Posteriorment la CMAOTL, ha proposat una sèrie de 
modificacions formals a la redacció de l'esborrany del Conveni 
original. 
 

En conseqüència es proposa la modificació de l'acord 
del Ple de 5 de maig de 1997 en els punts que s'asenyalen en el 
nou Conveni que s'acompanya i anomenat "NOU CONVENI". 
 

Es justifica dita proposta per la urgència, donat les 
dates en que ens troban, de cara a l'època de més alta incidència 
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de sinistres de tot caire, especialment forestals." 
 
 

S'aprova la proposta per unanimitat. 
 
 

PRECS I PREGUNTES 
 

El Sr. Riera (PP) demana per quin motiu els dos 
representants que té el Consell en el Comitè Executiu de la 
Universíada no hi assisteixen i, si n'hi va un, diu que hi va en 
nom del seu partit i no del Consell. 
 

El Sr. Diéguez (PSOE) diu que les raons es varen fer 
públiques àmpliament en una roda de premsa. En síntesi s'hi deia 
que als representants no se'ls informava dels assumptes a tractar 
fins al moment de tractar-los. Després de molta insistència, una 
sola vegada es va entregar la documentació el dia abans. 
D'aquesta manera és impossible tractar temes complicats que 
signifiquen molts de doblers. Una altra raó és que no es fa gens 
de cas de les propostes que hi fan el representants del Consell, 
encara que siguin sense cost econòmic, quan altres institucions 
obtenen subvencions i, no tan sols això, sinó que quan el Consell 
ha proposat col⋅laboració aquesta no s'ha admès.   
 

El Sr. Riera (PP) no comparteix la interpretació del 
Sr. Diéguez, ja que rep les citacions amb 48 hores i pot anar a 
consultar la documentació, per tant, és mentida que se'ls negui 
informació. Considera que els diaris no és el lloc adequat per 
anar a explicar perquè no assisteixen a les reunions, sinó és el 
Ple del Consell, que els va nomenar, el lloc on han de donar les 
explicacions. Reitera la pregunta en relació a l'assistència en 
nom del partit en comptes d'anar-hi en nom del Consell. 
 

La presidenta anuncia que convocarà una Junta de 
Portaveus per aclarir aquest punt, ja que l'apartat de Precs i 
Preguntes no està previst per fer-hi debats. 
 

El Sr. Diéguez (PSOE) precisa que la manca d'informació 
era tan mentida que el responsable va demanar disculpes i va 
prometre que no ho tornaria fer, tot i que el penediment només li 
va durar una comissió, perquè després va continuar igual. 
 

El Sr. Blanquer (PP) demana si és cert que en el cas de 
Marratxí, el Consell no va intervenir en matèria de disciplina 
urbanística pel fet que hi havia un expedient que l'Ajuntament 
tramitava. Si la resposta és afirmativa demana per quina raó el 
Consell ha fet a saber a l'Ajuntament de Manacor, on també hi ha 
un expedient d'infracció obert, que se subrogava directament la 
tramitació. 
 

El Sr. Quetglas (PSOE) afirma que no sap de què es 
tracta. Assegura que no és la manera d'actuar de la Comissió. El 



 
 

63 

procediment és que quan hi ha una denúncia per inacció municipal, 
la Comissió demana a l'Ajuntament quina és la situació i només 
quan es donen els supòsits prevists en la Llei de disciplina el 
Consell se subroga, es fa un acord formal, amb totes les 
garanties, de subrogació. Si és com diu el Sr. Blanquer, hi deu 
haver un error perquè el procediment no és aquest. Demana que 
digui de quin expedient es tracta i farà les comprovacions 
pertinents. 
 

El Sr. Blanquer (PP) insisteix que no hi ha cap petició 
prèvia, sinó una subrogació directa perquè ho acaba de confirmar 
telefònicament. De tota manera convida el Sr. Quetglas a 
comprovar-ho personalment en acabar la sessió. 
 

Per altra banda fa notar que als escons d'EU hi ha una 
publicitat estàtica del rotatiu francès El Monde. Demana si al 
proper Ple pot posar una publicitat de telefonia mòbil. 
 

La presidenta diu que s'ha fixat en la publicitat 
estàtica a què es refereix el Sr. Blanquer, però que també sap, 
pels anys que fa que està en aquesta casa, que la pitjor cosa que 
es pot fer és fer allò que acaba de fer el Sr. Blanquer i és 
parlar-ne. De tota manera considera que no hi ha cap norma que 
privi qualcú de depositar un diari a la respatla de l'escó. Tot i 
així anima a esser seriosos per evitar haver de prendre mesures. 
 

El Sr. Blanquer demana si pot considerar que la 
resposta afirmativa. 
 

La presidenta deixa la interpretació al bon criteri del 
Sr. Blanquer. 
 

La Sra. Ferrando (PP) demana que se li faciliti el 
pressupost global de la cloenda del programa Gent Gran en Marxa, 
amb especificació de les despeses destinades a mitjans de 
comunicació, a l'edició del programa i a l'organització de 
l'acte. 
 

La presidenta diu que en poc temps se li farà arribar 
aquesta informació. 
 

La Sra. Ferrando (PP) diu que s'ha publicat que el 
secretari general del Partit Socialista Sr. González, deia que es 
comprometia expressament a defensar la implantació del principi 
de democràcia paritària a totes les instàncies orgàniques, 
consultives i decisòries del Partit i a les institucions amb 
govern socialista per corregir el dèficit democràtic que 
significa la poca representació de les dones en la presa de 
decisions. Demana si també s'aplicaran aquests criteris en 
aquesta institució i en concret a la Comissió de Govern on només 
hi ha la presidenta que sigui dona. 
 

El Sr. Triay (PSOE) assegura que és molt probable que 
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en el proper congrés del Partit Socialista s'acordi una decisió 
com aquesta. Si això fa contenta la Sra. Ferrando, el Sr. Triay 
ho transmetrà al secretari general.  
 

La Sra. Ferrando (PP) està convençuda que s'aprovarà 
perquè les dones socialistes són molt reivindicatives, però ella 
demanava si s'aplicaria en aquesta institució.  
 

La presidenta fa notar que UM compleix aquest 
percentatge. 
 

El Sr. Rovira (PP) demana per quina raó no es varen 
contractar les camisetes per als nins a l'empresa Malla, que és 
la que té la concessió de la publicitat del Consell. 
 

El Sr. Diéguez (PSOE) convida el Sr. Rovira a informar-
se a la Comissió on li podran donar totes les explicacions. 
Informa que aquestes camisetes es varen adquirir en concepte de 
vestuari esportiu, no com a publicitat. No és la cosa en si la 
que determina la destinació, sinó l'ús que se'n fa. 
 

El Sr. Rovira (PP) està d'acord amb el Sr. Diéguez. 
Demana per quina raó les camisetes adquirides per a la tercera 
edat en concepte de publicitat s'han utilitzat per a tot tipus 
d'actes. 
 

La presidenta explica que hi ha una clara diferència 
entre equipatge esportiu i publicitat, són dos conceptes clars i 
diferents. 
 

El Sr. Rovira (PP) recorda que en el Ple passat, el seu 
grup va presentar sis preguntes per escrit i encara no tenen 
resposta. Les reitera ara:  
 

1.- Quant han costat els informes del Sr. Avel⋅lí 
Blasco durant aquest mandat  
 

2.- Quins motius justifiquen que s'hagi donat una 
concessió a Q Balear SL i no a Malla, concessionària habitual 
d'aquest tipus de projectes, quan es un tema de publicitat, data 
d'emissió, participants, perquè aquest publicitat va amb càrrec a 
subvencions.  
 

3.- Cost de les insercions publicitàries als mitjans de 
comunicació fetes pel Consell fetes el 31 de desembre del 96. 
 

4.- Nombre i cost de les agendes publicades pel Consell 
corresponents a l'any 97. 
 

5.- Informacions relatives a la concessió a Malla per a 
l'emissió de set programes debat sobre el paper de la dona en la 
societat: mitjans que varen emetre aquests programes, dates 
d'emissió, participants i motiu d'assistència, perquè es paga amb 
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càrrec al capítol de subvencions. 
6.- Cost total del programa Te amb llimona del Canal 

37, criteris per a la confecció d'aquest programa i motius de 
l'elecció d'una determinada cadena de TV local i no una altra. 
 

Altres preguntes presentades també per escrit, però que 
no fa tant de temps com aquestes, voldria que se li contestassin 
com més aviat millor. 
 

La presidenta respon que se li aniran contestant. 
Recorda que les respostes dins el Consell es duen bastant al dia, 
sobretot si es comparen amb les del Parlament. Recorda que durant 
molts d'anys l'oposició feia una pregunta o dues a les sessions 
plenàries, de manera que no era habitual, fins al començament 
d'aquest mandat aquesta entrada de preguntes. S'intenta respondre 
com més aviat millor i estar al dia, però s'ha de tenir en compte 
que hi ha el mateix personal que abans. Es contestarà tan aviat 
com serà possible. 
 

La Sra. Thomàs (EU) recorda la pregunta que va fer al 
Ple anterior sobre la sol⋅licitud del Consell com a soci fundador 
del Museu d'Art Modern i Contemporani i la resposta per absència 
de la presidenta la va donar el responsable de Cultura. Demana si 
aquesta qüestió es podria tractar en Junta de Portaveus o a un 
proper Ple. Ara els diaris n'han parlat i voldria tenir 
informació directa. 
 

La presidenta recorda que es va fer una proposta del 
Consell a l'Ajuntament. Les informacions que han sortit no 
reflecteixen cap resposta formal de l'Ajuntament, ja que aquesta 
no s'ha produït. Si hi ha interès es pot tractar en la Junta de 
Portaveus. 
 

El Sr. Grosske (EU) es refereix a la pregunta 
presentada pel seu grup en relació a l'estat actual de les 
converses entre les distintes institucions pel que fa a la 
protecció dels Canons. 
 

El Sr. Quetglas (PSOE) recorda que hi va haver un acord 
de les institucions en resposta a la sol⋅licitud de l'Ajuntament 
d'Artà de protegir la zona a partir de la desclassificació i que 
del finançament se'n faria càrrec el Govern del 50%, el Consell 
del 45% i l'Ajuntament del 5%. Ara hi ha en marxa l'estudi de 
l'expedient i, per altra banda, i hi ha contacte permanent entre 
les tres institucions perquè es considera prioritari intentar 
arribar a un acord de compra amb l'empresa, la qual ha donat 
prova de bona voluntat aturant les obres. De tota manera les 
converses no s'han tancades encara. 
 

La Sra. Vidal (Mixt) a la vista de l'hora que és, 
demana que es contestin per escrit les preguntes que ha formulat 
el seu grup. 
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I, no havent-hi més assumptes a tractar, la Sra. 

Presidenta, aixeca la sessió a les catorze hores i vint minuts de 
tot el qual se n'esten la present acta, que jo com a Secretari 
certific, amb el vist-i-plau del l'Hble. Sra. Presidenta del 
Consell Insular de Mallorca. 
 

    V.i P, 
LA PRESIDENTA, 

 


