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ACTA  DE  LA  SESSIÓ  ORDINÀRIA DEL PLE 
DEL CONSELL INSULAR DE MALLORCA DE  SIS 
D'OCTUBRE DE MIL NOU-CENTS  NORANTA-SET. 

 
 
 
 

A les onze hores i quinze minuts del dia sis d'octubre 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 Flaquer Riutort,  María Salom i Coll, Guillermo Vidal 
Bibiloni, Carlos Felipe Cañellas Fons, 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: Hble. Sr. Juan Verger 
Pocoví. 
 
 

Secretari General: Sr. Bartomeu Tous i Aymar. 
 

Interventora General: Sra. Pilar García Docio. 
 

 
L'Hble. Sr. Juan Flaquer s'incorpora en el punt 2. L'Hble. Sr. Andres 

Crespí s'incorpora en el punt 15 i surt en el 20. L'Hble. Sr. Guillermo Vidal entra en el 
punt 13. L'Hble. Sr. Bartomeu Blanquer s'absenta durant el debat del punt 19 i 
s'incorpora en el punt 20. L'Hble. Sr. Carlos Cañellas s'absenta durant el debat del punt 
19 i no s'incorpora. L'Hble. Sra. Pilar Ferrer surt al primer punt del despatx 
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extraordinari.  
 

 
PUNT 1.- APROVACIÓ DE  L'ACTA ANTERIOR (9-9-97). 

 
S'aprova l'acta per unanimitat. 

 
 
 

PRESIDÈNCIA. 
 
 

PUNT 2.- DECRETS A DONAR COMPTE. 
 
 

Intervé la Sra. Ferrando (PP). Es refereix al Decret de dia 1-09-97 de 
subvenció a la Mancomunitat del Pla per tal de desenvolupar programes del Pla 
Estratègic i també als decrets de dia 2-09-97 i de dia 3-09-97, dues subvencions en 
petita quantitat a l'Ajuntament de Campanet per desenvolupar programes. Demana si 
aquest tipus de subvencions per a programes del Pla Estratègic s'ha obert a tots els 
pobles o, si no és així, per quina raó es donen a Campanet, poble del Sr. Damià Pons, i 
a la Mancomunitat del Pla. 
 

Respon el Sr. Pons (PSOE). Fa notar que una subvenció és d'unes 
14.000 pessetes i l'altra d'unes 16.000. Opina que amb aquestes quantitats no s'ha de 
fer gaire renou perquè hi ha el perill de fer el ridícul. Mirarà de què es tracta i li farà 
arribar la informació. Aclarirà si aquestes minúcies es destinen a tots els ajuntaments o 
si es reserven per a alguns de determinats. 
 

La Sra. Ferrando (PP) fa notar que no ha demanat de què es tractava, 
sinó que volia saber si aquestes ajudes estaven obertes a tots els pobles. 
 

El Sr. Pons (PSOE) respon que és obvi que no hi ha partides reservades 
a Campanet i als pobles de la Mancomunitat, sinó que qualsevol ajuda està oberta a 
tots els pobles de Mallorca. 
 

Intervé la Sra. Ferrando (PP). Es refereix al Decret de data 02-09-97 de la 
Comissió de Benestar Social de subvenció al grup de ball mallorquí "Es Jonc". Demana 
per quina raó es dóna aquesta ajuda des de la Comissió de Benestar Social. 
 

El Sr. Pons (PSOE) respon que li farà arribar al informació. 
 

La Sra Ferrando (PP) recorda que el mes de maig ja va demanar, tant 
oralment com per escrit, si el Consell havia obert una línia de subvencions per a les 
entitats religioses. Com que no ha rebut resposta reitera la pregunta ja que hi ha un 
decret de Presidència i un altre de Benestar Social de dates 16-09-97 i 29-09-97 de 
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subvenció a la Parròquia de la Resurrecció.  Vol saber si hi ha aquesta línia d'ajudes. 
Respon el Sr. Pons (PSOE). Afirma que no s'ha obert cap línia d'ajudes 

destinades a les entitats religioses, sinó que es tracten totes les entitats i associacions 
en peu d'igualtat sense mirar si són religioses o laiques. Recorda que en tot moment 
des de Benestar Social i des de les altres comissions es dóna un tracte igualitari, no 
s'hi fan parts ni quarts i, sobretot, no s'amenaça els qui no partidaris dels grups que 
tenen la majoria. 
 

La Sra. Ferrando (PP) demana que es limiti a respondre a les preguntes. 
Es refereix a la subvenció a l'Associació de Veïns Canamunt, Decret de dia 15-09-97 i 
vol saber amb quins criteris es donen aquestes ajudes a les associacions i a les entitats 
religioses com també ja va demanar el mes de maig i no ha tingut resposta. 
 

El Sr. Pons (PSOE) assegura que quan fa una afirmació és perquè la pot 
mantenir. Fa notar que quan parlen els consellers del PP ho fan indistintament com a 
membres del partit, com a consellers i com a representants del Govern. Recorda que la 
Comissió de Benestar Social pateix les conseqüències, no de les amenaces personals, 
sinó de les del grup polític del PP o del Govern de la Comunitat. Informa que haurà de 
venir dins l'apartat dels Decrets a donar compte, un decret de Benestar Social 
corresponent a la compra d'un ordinador, compromès pel grup polític del PP i per la 
Conselleria de la Comunitat Autònoma. Com que l'Associació va optar per mantenir les 
activitats de la Gent Gran en Marxa amb el Consell, el PP es va negar a pagar-lo quan 
ja l'Associació ja l'havia adquirit. Això és una mostra... 
 

La presidenta interromp el debat. Recorda que encara no s'ha avançat 
més enllà del punt 2 de l'ordre del dia i que, per tant, cal centrar-se en les qüestions. 
 

El Sr. Rovira (PP) es queixa per aquesta situació que es repeteix en cada 
Ple. El Sr. Pons, quan se li fa una pregunta, en comptes de respondre fa una crítica 
com a oposició al Govern balear. Pensa que el fòrum adequat és el Parlament i que el 
Consell té unes altres finalitats. 
 

El Sr. Pons (PSOE) accepta la queixa del Sr. Rovira, sempre que el grup 
de PP se l'apliqui a si mateix. No és la majoria del Consell la que potencia un 
enfrontament institucional assegura. Ara bé, el fet que, a causa d'una actuació sectària, 
 Benestar Social hagi de pagar una factura que havia de pagar el Govern, afecta el 
Consell... 
 

La presidenta interromp el Sr. Pons, demana calma i dóna la paraula a la 
Sra. Salom. 
 

La Sra. Salom (PP) es refereix al Decret del 25 d'agost de subvenció de 
Presidència a una determinada associació de 475.000 PTA per a la despesa de 
realització d'un programa d'activitats per a l'any 97. El Decret el mana i signa la 
presidenta i, a la pàgina següent, la Sra. Catalina Bover dóna el vistiplau a aquest 
Decret de Presidència. Opina que és una innovació sorprenent, que ha introduït aquest 
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pacte d'esquerres, el fet que els responsables d'una determinada àrea donin el vistiplau 
als decrets de Presidència. 
 

La presidenta assegura que aquesta pràctica només es produeix en l'àrea 
de Foment pel fet que el nou tècnic no és funcionari, sinó que ocupa un càrrec de 
confiança i en el departament hi ha el costum de donar el vistiplau als assumptes que 
després s'han de decretar. Es corregirà aquest procediment. 
 

La Sra. Salom (PP) es refereix al Decret de dia 03-09-97 d'abonament a 
una empresa de publicitat de cinc milions de pessetes per una campanya publicitària 
de sòl rústic. Voldria saber en què consisteix aquesta campanya. 
 

El Sr. Quetglas (PSOE) informa que la campanya es fa en compliment de 
l'acord del Ple de dur-la a terme. Informa que la campanya està tota dissenyada i a 
punt de sortir, però els tècnics publicitaris de l'empresa Malla varen aconsellar diferir-ne 
la realització per evitar la confusió que es podria produir per la coincidència amb la 
campanya del Govern Balear sobre les directrius d'Ordenació del Territori. 
 

La Sra. Salom (PP) opina que si es retarda la campanya també s'hauria 
de retardar el pagament. No és normal que les institucions bestreguin els doblers. Per 
altra banda, fa avinent que hauria estat un detall haver informat el grup del PP sobre 
aquesta campanya que ha de costar vint milions de pessetes i que s'ha de pagar, no 
dels capítols de despesa corrent, sinó dels d'inversions. 
 

La Sra. Ferrer (PP) es refereix al Decret de dia 01-09-97 d'abonament a 
Malla, S.A. d'un programa titulat Mallorca en Festes que es retransmet a través de la 
COPE, per un valor de 1.957.500'-- PTA corresponents als mesos de juliol i agost. 
Demana si es tracta d'una campanya que es fa només durant l'estiu i quina és la 
freqüència de les emissions. 
 

La presidenta respon que el programa es fa durant els mesos de juliol i 
agost i que ja era habitual en aquesta casa subvencionar aquest programa des de 
l'anterior mandat. El programa s'emet, no tan sols a través de la COPE, sinó també a 
través d'altres emissores com Ràdio Balear i Última Hora Ràdio. Es fa cada dia de la 
setmana i consisteix en un recorregut pels diversos municipis que celebren les festes 
patronals. 
 

La Sra. Ferrer (PP) afirma que desconeixia l'existència d'aquest 
programa, com a mínim amb aquest nom.  
 

Es refereix al Decret de dia 05-09-97 d'abonament a La Filadora d'un 
esmòquing per valor d'11.931'-- PTA. Demana què s'ha de fer amb aquest esmòquing. 
 

La presidenta observa que no és per a ella i que, pel preu, deu esser de 
paper. Demana al Sr. Pons que vulgui informar. 
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El Sr. Pons (PSM) assegura que no en sap res perquè és bo de fer 
imaginar que de les factures de vestuari per aquestes quantitats que es paguen al 
Teatre Principal el Sr. Pons no se n'assabenta. Allò que pot assegurar és que si es va 
comprar l'esmòquing va esser perquè era necessari. 
 

La Sra. Ferrer (PP) creu que efectivament és així, però pensa que un 
esmòquing d'onze mil pessetes crida l'atenció. 
 

El Sr. Pons (PSM) aclarirà on compra aquests esmòquing tan econòmics 
el Teatre Principal i així els consellers hi podran anar a comprar-ne. 
 

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

Es llegeixen els següents decrets: 
 

"ASSUMPTE: Compareixença com a demandat davant la Sala 
Contenciosa-Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Balears en el recurs 
contenciós-administratiu interposat pel Procurador Sr. Juan Mª Cerdó Frias, en 
representació de INMOBILIARIA GOLF DE PONIENTE contra "l'acord de la Comissió 
Insular d'Urbanisme Sessions 4 i 11 d'octubre de 1996 pel qual es denega l'aprovació 
inicial del projecte d'urbanització del sector UPT-6 "Golf de Poniente" del Pla General 
d'Ordenació de Calvià". Actuacions 999/97. 
 

Vist el meritat recurs contenciós-administratiu i examinat l'informe de 
l'Assessoria Jurídica del C.I.M. de dia 1 de setembre 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-Administrtiva del Tribunal Superior de Justícia de Balears en el recurs 
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contenciós administratiu interposat pel Procurador Sr. Fernando Rosselló Tous, en 
representació de l'Ajuntament d'Andratx contra "resolució del Consell Insular de 
Mallorca, aprovada pel Ple en sessió celebrada el 5 de maig de 1997, en expedient 
sancionador nº 7/96 seguit contra l'Ajuntament d'Andratx per l'otorgament de llicència 
municipal d'obres sense l'autorització de la Comissió del Patrimoni Històric a Sa Torre 
Nova del Terme Municipal d'Andratx, notificada el 21-5-1997". Actuacions 1005/97. 
 

Vist el meritat recurs contenciós-administratiu i examinat l'informe de 
l'Assessoria Jurídica del C.I.M. de 1 de setembre 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-Administrtiva del Tribunal Superior de Justícia de Balears en el recurs 
contenciós administratiu interposat pel Procurador Sr. Gabriel Tomas Gili, en 
representació de Fomento de Construcciones y Contratas S.A. contra "l'acord adoptat 
pel Ple del Consell Insular de Mallorca de 5 de maig de 1997, pel qual es declara 
desert el concurs per la explotació del servei d'Inspecció Tècnica de Vehicles de 
Mallorca a la qual va acudir la entitat recurrent, assumint a l'actualitat el Consell Insular 
la gestió directa de dit servei". Actuacions 976/97. 
 

Vist el meritat recurs contenciós-administratiu i examinat l'informe de 
l'Assessoria Jurídica del C.I.M. de 1 de setembre 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." 



 
 

7 

 
 

Es ratifica el decret per unanimitat. 
 
 
 
  "ASSUMPTE: compareixença com a demandat davant la Sala 
Contenciosa-Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Balears en el recurs 
contenciós administratiu interposat pel Procurador Sr. Juan José Pascual Fiol, en 
representació de l'Ajuntament de Manacor contra "la part de l'extrem 1r. de l'acord del 
Ple del C.I.M. de 2.6.97 declarant inadmissible el recurs de revisió interposat per 
l'Ajuntament de Manacor el 9.5.97 contra acord el C.I.M. de 12.2.97, autoritzant a 
TIRME S.A., per a l'inici d'explotació ordinària del servei de gestió per a l'illa de 
Mallorca, i contra el propi acord de 12.2.97 sobre autorització a TIRME S.a. per a 
l'explotació del servei de gestió de residus sòlids urbans de Mallorca". Actuacions 
1172/97. 
 

Vist el meritat recurs contenciós-administratiu i examinat l'informe de 
l'Assessoria Jurídica del C.I.M. de 5 de setembre 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." 
 

En aquest punt el Sr. Blanquer (PP) s'absenta de la sala. 
 

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. Carlos Ginard Nicolau, en 
representació de Tecnología Comercial de Vanguardia S.A., contra "resolució de la 
Comissió de Govern del Consell Insular de Mallorca de 17 de març de 1997 sobre 
responsabilitat patrimonial d'administració per accident de circulació sofert per vehicle 
de la recurrent produït pel mal estat del paviment". Actuacions 1117/97. 
 

Vist el meritat recurs contenciós-administratiu i examinat l'informe de 
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l'Assessoria Jurídica del C.I.M. de 5 de setembre 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 pel Procurador Sr. Juan J. Pascual Fiol, en 
representació de l'Ajuntament de Manacor, contra "Acord del Ple del Consell Insular de 
Mallorca de 5.5.97 sobre declaració de bé d'interès cultural, amb categoria de Conjunt 
històric, dels carrers Can Oleza, Plaça de la Constitució i envoltants del terme 
municipal de Manacor". Actuacions 1186/97. 
 

Vist el meritat recurs contenciós-administratiu i examinat l'informe de 
l'Assessoria Jurídica del C.I.M. de 5 de setembre 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." 
 
 

En aquest punt el Sr. Blanquer (PP) s'absenta de la sala. 
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 
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contenciós-administratiu interposat pel Procurador Sr. Sebastian Coll Vidal, en 
representació de l'Ajuntament de Llucmajor contra "l'acord del Consell Insular de 
Mallorca de 2.6.97, publicat en el BOCAIB núm. 80 de 7.6.97, relatiu a l'aprovació 
definitiva de la modificació de l'Ordenança reguladora de la taxa pel tractament i 
transferència i transport dels residus sòlids urbans de Mallorca". Actuacions 1122/97. 
 

Vist el meritat recurs contenciós-administratiu i examinat l'informe de 
l'Assessoria Jurídica del C.I.M. de 5 de setembre 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: DEMANDA JUDICI DECLARATIU DE MENOR QUANTIA 
CONTRA EL SR. LEONARDO SAINZ FERNANDEZ, DISTRIBUCIONS TOTEM, C.I.F. 
42.965.067-D EN RECLAMACIÓ DE QUANTITAT. 
 

Vist l'informe de l'Assessoria Jurídica del C.I.M. de 4 de setembre de 
1997 i amb fonament del que preveu l'article 34.1.h) de la llei 7/85, de 2 d'abril, 
Reguladora de les Bases de Règim Local, resolc que el Consell Insular de Mallorca 
formuli el corresponent procés declaratiu de menor quantia contra el Sr. Leonardo 
Sainz Fernandez, distribucions TOTEM, en reclamació de quantitat. Cuidaran de la 
representació i de la direcció tècnica del Consell Insular de Mallorca en dit procés els 
lletrats adscrits a l'Assessoria Jurídica Sr. Gabriel de Oleza Serra de Gayeta i Sra. 
Carmen de España Fortuny, en base a l'article 477.2 de la Llei Orgànica del Poder 
Judicial. 
 

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 davant l'Audiència Provincial de Balears en 
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el recurs d'Apel.lació interposat pel Procurador Sr. Arbona Rullán en nom i 
representació dels Srs. Antero Correia Dos Santos i Maria Lourdes Dos Santos, contra 
la resolució del Jutjat de Primera Instància, Número 6 a les Actuacions 159/97, Menor 
quantia. 
 

Aquesta Presidència, vist l'informe de l'Assessoria Jurídica del C.I.M. de 9 
de setembre de 1997, resolc, per raons d'urgència i amb fonament a l'article 34.1.h) de 
la llei 7/85, de 2 d'abril, que el Consell Insular de Mallorca comparegui com a recorregut 
davant l'Audiència Provincial en el recurs d'apel.lació interposat contra la resolució 
dictada pel Jutjat de Primera Instància, Número 6, Actuacions 159/97 de Menor 
quantia. Assumirà la representació del Consell Insular de Mallorca el Procurador de 
Palma Sr. Pedro Ferrer Amengual i la direcció tècnica els Srs. Gabriel de Oleza Serra 
de Gayeta i Carmen de España Fortuny, indistintament, lletrats integrants de 
l'Assessoria Jurídica del C.I.M., en base a l'article 447.2 de la Llei Orgànica 6/1986. 
 

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. Gabriel Tomás Gili, en 
representació de ITEUVE BALEARES S.L. contra "acord adoptat pel Ple del Consell 
Insular de Mallorca, de 5 de maig de 1997, que deixa desert el concurs per a 
l'explotació del servei d'ITV, així com la indemnització a pagar a ITEMA S.A. per la 
liquidació de la concessió". Actuacions 1078/97. 
 

Vist el meritat recurs contenciós-administratiu i examinat l'informe de 
l'Assessoria Jurídica del C.I.M. de 19 de setembre 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. 
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  "ASSUMPTE: Compareixença com a demandat davant la Sala 
Contenciosa-Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Balears en el recurs 
contenciós-administratiu interposat pel Procurador Sr. Antonio Colom Ferrá, en 
representació de la Tresoreria General de la Seguretat Social contra "la resolució 
dictada pel Consell Insular de Mallorca que va denegar la sol.licitud de modificació de 
la resolució de l'exp. 11/96 (torres de refrigeració de les oficines administratives de la 
Seguretat Social". Actuacions 1276/97. 
 

Vist el meritat recurs contenciós-administratiu i examinat l'informe de 
l'Assessoria Jurídica del C.I.M. de dia 19 de setembre de 1997, aquesta Presidència, 
per raons d'urgència i amb fonament a l'article 34.1.h) de la llei 7/85, de 2 d'abril, resolc 
que el Consell Insular de Mallorca comparegui davant la Sala Contenciosa-
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Balears en dit recurs. Assumirà la 
representació del Consell Insular de Mallorca el Procurador de Palma Sr. Pedro Ferrer 
Amengual i la direcció tècnica el Sr. Gabriel de Oleza Serra de Gayeta i la Sra. Carmen 
de España Fortuny, indistintament, lletrats adscrits a l'Assessoria Jurídica del C.I.M., en 
base a l'article 447.2 de la llei Orgànica 6/85. 
 

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

Es ratifica el decret per unanimitat. 
 
 
 
  PUNT 4.- DONAR COMPTE DELS ACORDS DE LA COMISSIÓ DE 
GOVERN D'APROVACIÓ DELS EXPEDIENTS DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚM. 
8, 9 I 10. 
 

Es dóna compte dels següents acords de la comissió de govern de dia 9-
9-97: 
 

"PUNT 3.- EXPEDIENT NÚM. 8 DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS EN EL 
PRESSUPOST DE 1997. 
 

Es dóna compte de la següent proposta de Presidència:  
 

"Aplicant els articles 163 de la Llei 39/1988 de 28 de desembre, 
reguladora de les Hisendes Locals, 47 i 48 del R.D. 500/1990, de 20 d'abril y Base 9 de 
les d'execució del Pressupost General per a l'exercici de 1997, es procedeix a 
confeccionar el present expedient d'incorporació de romanents de crèdit en el 
Pressupost de Despeses de l'exercici 1997, que correspon a crèdits de l'exercici de 
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1996 , en els quals queda justificada l'existència de suficients recursos financers. Per 
tot això, es proposa a la Comissió de Govern la següent: 
 
       PROPOSTA D'INCORPORACIó DE ROMANENTS 
 

Aprovar el 8è expedient de modificació de crèdits en el pressupost de 
despeses de 1997 per incorporació de romanents (ROM 3/97) corresponents a 
partides de l'exercici de 1996 en les quals queda justificada l'existència de suficients 
recursos financers, quedant les noves partides pressupostàries de la següent forma: 
 

AUGMENT DE DESPESES (PARTIDES amb FINANÇAMENT AFECTAT) 
 
Partida    Denominació       Import  
 
40.32320.48980 Altres transfer.programa inclussió      6.584.816 
                       
                      TOTAL ........................   6.584.816 
 
 

AUGMENT DE DESPESES (PARTIDES SENSE FINANÇAMENT AFECTAT) 
 
Partida    Denominació       Import  
20.45700.20280 Lloguer immobles Teatre Principal         108.266 20.45700.22787 
Svs.culturals/repres.Teatre Principal   1.000.000 
 
40.32300.22780 Svs.de neteja Svs.Acció Social            143.958 
                                               
                     TOTAL ..........................  1.252.224 
 
                            TOTAL AUGMENT DESPESES     7.837.040                      
AUGMENT EN INGRESSOS 
 
99.87002        Romanent de tresoreria p/incor- 
                poració de crèdits                     7.837.040 
 

    TOTAL AUGMENT INGRESSOS   7.837.040 
 

Per la qual cosa queda anivellat el Pressupost." 
 

S'aprova la proposta per assentiment." 
 
 
 
 

"PUNT 4.- EXPEDIENT NÚM. 9 DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS EN EL 
PRESSUPOST DE 1997. 
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Es dóna compte de la següent proposta de Presidència: 

 
"Aplicant els articles 160 i 161 de la Llei 39/1988 de 28 de desembre, 

reguladora de les Hisendes Locals, 40, 41 i 42 del R.D. 500/1990, de 20 d'abril y Base 
7 de les d'execució del Pressupost General per a l'exercici de 1997, es procedeix a 
confeccionar el present expedient de modificació de crèdits per transferències entre 
partides pressupostàries amb diferent vinculació jurídica incloses a un mateix grup de 
funció. Per tot això, es proposa a la Comissió de Govern la següent 
  

          PROPOSTA D'ACORD    
 

Aprovar l'expedient núm. 9 de modificació de crèdits al Pressupost de 
1997 per transferències (TR-4/97) entre partides pressupostàries amb diferent 
vinculació juridica que afecten a un mateix grup de funció, o a crèdits de personal 
inclosos a diferents grups de funció, d'acord amb el següent detall: 
 
A) RELACIó D'AUGMENTS DE CRèDITS P/TRANFERèNCIES: 
----------------------------------------------------------------- Codi   
 Concepte         Import 
----------------------------------------------------------------- 
30.45210.22706 Estudis i treb.tècnics medicina esport.4.596.000'- 
30.45240.48900 Altres transferències Comissió Esports 8.000.000'- 
40.31310.21300 Conservació instal.lacions Llars Menor 4.000.000'- 
 
 
                                                        -2- 
----------------------------------------------------------------- Codi   
 Concepte         Import 
----------------------------------------------------------------- 
50.51100.61200 Obres cons./repos.Carreteres i Camins  9.099.447'- 
 
        TOTAL AUGMENTS P/TRANFERèNCIES...........  25.695.447'-   
B) RELACIó DE BAIXES P/TRANSFERèNCIES: 
----------------------------------------------------------------- 

Codi        Concepte          Import 
----------------------------------------------------------------- 
60.46300.48903 Altres tranf.Aules tercera edat         4.596.000 
30.45290.48900 Altres transferències Joventut          8.000.000 
40.31310.22709 Svei.Assistència Social Llars del Menor 2.000.000 
40.31310.22199 Altres subministraments Llars del Menor 2.000.000 
70.51820.76200 Aport.a Ajuntaments :Pla d'Acció Esp.   9.099.447                  
               TOTAL BAIXES P/TRANSFERèNCIES.......   25.695.447                               

Per la qual cosa queda anivellat el Pressupost." 
 

S'aprova la proposta per assentiment." 
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"PUNT 5.- EXPEDIENT NÚM. 10 DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS EN EL 
PRESSUPOST DE 1.997. 
 

Es dóna compte de la següent proposta de Presidència: 
 

"Aplicant els articles 162 de la Llei 39/1988 de 28 de desembre, 
reguladora de les Hisendes Locals, 43, 44 i 45 del R.D. 500/1990, de 20 d'abril y Base 
8 de les d'execució del Pressupost General per a l'exercici de 1997, es procedeix a 
confeccionar el present expedient de generació de crèdits en el Pressupost de 
Despeses de l'exercici 1997, per existir els compromisos ferms  d'aportació, drets 
reconeguts o drets reconeguts i recaptats prevists als articles esmentats, i que figuren  
a l'expedient. 
 

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

 
Aprovar l'expedient núm. 10 de modificació de crèdits en el Pressupost de 

Despeses de 1997 per generació de crèdits (GEN-1/97) d'acord amb el següent detall: 
 
 
A) AUGMENT DESPESES  

 
Partida    Denominació                    Import 
 
20.45310.22706 Estudis i treb.tècnics Svei.de Patrimoni 1.000.000                        
                      TOTAL AUGMENT DESPESES .........  1.000.000   
 
B) AUGMENT PREVISIONS INGRESSOS 
 
* (COMPROMISOS FERMS D'APORTACIó) 
 
Partida    Denominació     Import  
 
99.46210 Aportació Ajunt.p/ contr.tècnics patr-hist.    1.000.000   

TOTAL COMPROMISOS FERMS D'APORTACIó .......   1.000.000 
 
   TOTAL AUGMENTS PREVISIONS INGRESSOS .......          1.000.000             

Per la qual cosa queda anivellat el Pressupost." 
 

S'aprova la proposta per assentiment." 
 

Intervé la Sra. Salom (PP). Fa constar que ja s'ha arribat a la modificació 
núm 10 i que s'estranya que es passin vuit milions de pessetes de Joventut per 
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incrementar la partida d'Esports. 
El Ple en resta assabentat. 

 
 
 
  PUNT 5.- PROPOSTA DE PRESIDÈNCIA DE NOMENAMENT DE 
REPRESENTANT DEL CIM A "SA NOSTRA", CAIXA DE BALEARS. 
 

Es dóna compte de la següent proposta de Presidència: 
 

" Sa Nostra", Caixa de Balears, es dirigeix a aquest Consell per tal de 
comunicar l'acord del Consell d'Administració d'iniciar el procès electoral per a la 
renovació parcial dels membres dels seus organs de govern. 
 

Correspon a aquest Consell el nomenament d'un Conseller General a " 
Sa Nostra, Caixa de Balears. 
 

Aquesta Presidència proposa nomenar al Sr. Josep Manel Fuster Vicens 
representant del Consell Insular de Mallorca a " Sa Nostra" Caixa de Balears en 
substitució del Sr. Pere Mascaro Pons." 
 
 

La presidenta informa que la proposta du el nom de Josep Manuel Fuster 
Vicens, però que ha de dur el nom de Pere Mascaró Pons proposat per Esquerra 
Unida.  
 

Se sotmet la proposta a votació i s'aprova per setze vots a favor (PSOE, 
PSM-NM, UM, EU) i quinze abstencions (PP, Mixt). 
 
 
 
  PUNT 6.- PROPOSTA DE PRESIDÈNCIA DE NOMENAMENT DE 
REPRESENTANT DEL CIM A ORGANISME DE LA UIB. 
 
 

La Presidència a proposta del grup PSM-NM i a la vista de la dimissió 
presentada pel Sr. Miquel Pastor Tous com a respresentant de la institució al Consell 
Social de la Universitat de les Illes Balears i a la Comissió Mixta UIB-CIMproposa el 
nomenament del Sr. Jaume Morey Sureda, pels mencionats càrrecs . 
 

 
Intervé el Sr. Rovira (PP). Informa que la intenció del PP era abstenir-se, 

igual que amb la proposta anterior, però com que EU, que no forma part de l'equip de 
govern, té representants, demana que el PP, que tampoc no en forma part, també en 
tengui. Demana que es deixi la proposta damunt la taula i el PP proposarà un 
representant per al pròxim Ple. 
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La presidenta comenta que si el grup del PP li dóna el suport tal vegada 

es podria arreglar aquesta qüestió. 
Informa que es tracta de canviar el representant anterior i nomenar el Sr. 

Jaume Morey Sureda.  
 

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

COOPERACIÓ MUNICIPAL, FOMENT I OCUPACIÓ. 
 
 
  PUNT 7.- MODIFICACIO DEL FINANÇAMENT D'UNA OBRA INCLOSA 
EN EL PLA D'OBRES I SERVEIS DE 1997. 
 

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

" El Ple del Consell Insular de Mallorca en sessió 
celebrada el dia 7 d'abril de 1997, va adoptar l'acord d'aprovar 
definitivament el Pla d'Obres i Serveis de 1997. La clausula 8è 
de l'esmentat acord d'aprovació definitiva diu  que "Els 
romanents de les quantitats que figuren a càrrec de la CAIB 
resultants de baixes per adjudicacions, no realització de l'obra 
o per qualsevol altre causa es podran destinar per finançar obres 
o serveis inclosos en el Pla, sempre que afectin a matèries 
d'abastament d'aigües o sanejament de població, segons determina 
el Conveni Marc de data 20 de desembre de 1989. Les obres del Pla 
'dObres i Serveis de 1997 a les quals es podran aplicar els 
romanents de les baixes d'adjudicació amb  finançament de la CAIB 
seran les següents: 
 

- AJUNTAMENT DE CAMPOS: "Sanejament 2ª fase".  
- AJUNTAMENT DE MARRATXI: "Xarxa sanejament Pla de Na 

Tessa"." 
 
   I atès que de les adjudicacions de les obres amb 
finançament de la CAIB hi ha hagut la quantitat de 10.066.850 
pessetes de baixa, es pot procedir a refinanciar l'obra de 
l'Ajuntament de Campos amb els romanents de les adjudicacions de 
les obres amb finançament de la CAIB. 
 

Per això el  President de la Comissió de Cooperació 
Municipal, Foment i Ocupació fa la següent proposta d' 
 

A C O R D   
 

1r.- Modificar el finançament de l'obra de l'Ajuntament 
de Campos "Sanejament 2ª fase" inclosa en el Pla d'Obres i 
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Serveis de 1997,aprovat per acord del Ple de dia 7 d'abril de 
1997,  degut a les baixes que s'han produides per l'adjudicació 
de les obres incloses en el POS/97 amb finançament de la CAIB.  
 

El finançament de l'esmentada obra serà el següent: 
             
            "Sanejament 2ª fase"  
             Pressupost adjudicat:   95.724.138 
             Aportació MAP:            7.342.405 
             Aportació CAIB:         46.162.015 
             Aportació CIM:             8.716.270 
             Aportació Ajuntament: 33.503.448"  
 
 

El Sr. Alorda (PSM) informa que l'objectiu és per no 
perdre els 200 milions que aporta el Govern per a obres de 
clavegueram. Es fa una redistribució dels percentatges per 
quadrar el Pla d'Obres i Serveis, sense fer cap canvi perquè les 
obres ja estan contractades. 
 

S'aprova la proposta per unanimitat. 
 
 
 
  PUNT 8.-  APLICACIO DE ROMANENTS DEL PLA D'OBRES I 
SERVEIS DE 1997. 
 
 

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

" El Ple  del Consell Insular de Mallorca en sessió 
celebrada el dia 7 d'abril de 1997 va aprovar definitivament el 
Pla d'Obres i Serveis de 1997 i també el Pla Bianual 1997-1998. 
Les obres de l'esmentat Pla de l'any 1997 i del Pla Bianual 1997-
1998 han estat adjudicades per els propis Ajuntaments. 

Les baixes que s'han produit de l'adjudicació  de 
l'anualitat de 1997, s'aplicaran a obres a  corresponents a 
l'anualitat de 1998, previstes al Pla Bianual.  
 

Per tot aixó el President de la Comissió de Cooperació 
Municipal, Foment i Ocupació fa la següent proposta d' 
 

   A C O R D  
 
 

1r.- Aplicar els romanents de les baixes produides per 
l'adjudicació de les obres del Pla d'Obres i Serveis corresponent 
a l'any 1997 a les següents obres  incloses en el Pla Bianual 
1997-1998:  
 

AJUNTAMENT DE BANYALBUFAR: Obra nº 9, "Sanetjament, 2ª 
fase", Pressupost: 16.000.000 pessetes.Aportació MAP: 5.600.000 
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pessetes. Aportació CIM: 8.800.000 pessetes. Aportació 
Ajuntament: 1.600.000 pessetes.  
 

AJUNTAMENT DE BUGER:Obra nº 14  "Magatzem municipal", 
Pressupost: 1.000.000 pessetes. Aportació CIM : 750.000 pessetes. 
Aportació Ajuntament: 250.000 pessetes.  

AJUNTAMENT DE CAMPANET: Obra nº 19 ,"Asfaltat Cami Vell 
d'Inca". Pressupost: 6.509.742 pessetes. Aportació MAP: 226.275 
pessetes. Aportació CIM: 3.679.570 pessetes. Aportació 
Ajuntament: 2.603.897 pessetes. 
 

AJUNTAMENT DE CAMPOS: Obra nº 20, "Sanetjament, 2ª fase". 
Pressupost: 18.917.217 pessetes. Aportació MAP: 6.621.026 
pessetes. Aportació CIM: 5.675.165 pessetes. Aportació 
Ajuntament: 6.621.026 pessetes.  
 

AJUNTAMENT DE DEIA: Obra nº 26, "Construcció pasa. 
peatonal". Pressupost: 619.060 pessetes. Aportació CIM: 495.248 
pessetes. Aportació Ajuntament: 123.812 pessetes. 
 

AJUNTAMENT D'ESPORLES: Obra nº 29, "Magatzem Municipal". 
Pressupost: 1.859.000 pessetes.  Aportació CIM: 1.115.400 
pessetes. Aportació Ajuntament: 743.600 pessetes. 
 

AJUNTAMENT D'ESTELLENCS: Obra nº 30, "Soterra. cabletjat". 
Pressupost: 5.981.300 pessetes.  Aportació CIM:. 4.485.975 
pessetes. Aportació Ajuntament: 1.495.325 pessetes.  
 

AJUNTAMENT DE FELANITX: Obra nº 31, "Renovació xarxes i semi 
conversió carrers". Presspost. 9.901.112 pessetes. Aportació MAP: 
3.465.390 pessetes. Aportació CIM: 1.485.166 pessetes. Aportació 
Ajuntament: 4.950.556 pessetes. 
 

AJUNTAMENT DE FORNALUTX: Obra nº 34, "Enllumenat vials". 
Pressupost: 2.673.352 pessetes.  Aportació MAP: 935.673 pessetes. 
Aportació CIM: 1.470.343 pessetes. Aportació Ajuntament: 267.336 
pessetes. 
 

AJUNTAMENT DE MARRATXI: Obra nº 51, "Xarxa de sanejament Pla 
de Na Tessa". Pressupost: 9.212.102 pessetes. Aportació CIM: 
4.606.051 pessetes. Aportació Ajuntament: 4.606.051 pessetes.  
 

AJUNTAMENT DE SANTA EUGÈNIA: Obra nº 64, "Aigues pluvials i 
esmenes del mateix". Pressupost: 6.124.977 pesstes. Aportació 
MAP: 2.143.742 pessetes. Aportació CIM: 3.368.738 pessetes. 
Aportació Ajuntament: 612.497 pessetes. 
 

AJUNTAMENT DE SANTA MARGALIDA: Obra nº 66, "Xarxa Sanejament 
carrer Golf". Pressupost: 4.973.380 pessetes.  Aportació CIM: 
2.486.690 pessetes. Aportació Ajuntament: 2.486.690 pessetes. 

 
AJUNTAMENT DE SANTANYI: Obra nº 68, "Sanejament 5ª fase". 

Pressupost: 3.961.160 pessetes. Aportació CIM: 1.980.580 
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pessetes. Aportació Ajuntament: 1.980.580 pessetes. 
 

AJUNTAMENT DE SES SALINES: Obra nº 71, "Nou vial entre 
carrer Estació i Bonico". Pressupost: 12.933.568 pessetes. 
Aportació CIM: 4.850.087 pessetes. Aportació Ajuntament: 
8.083.481 pessetes. 
 

AJUNTAMENT DE SINEU: Obra nº 73, "Reparació pluvials pati 
Col. públic". Pressupost: 7.011.840 pesstes. Aportació CIM: 
5.609.472 pessetes. Aportació Ajuntament: 1.402.368 pessetes.  
 

AJUNTAMENT DE VALLDEMOSSA: Obra nº 79, "Ampliació cementiri 
municipal. Pressupost: 9.072.000 pessetes. Aportació CIM: 
7.257.600 pessetes. Aportació Ajuntament: 1.814.400 pessetes.  
 

AJUNTAMENT DE VILAFRANCA: Obra nº 80, "Rehabilitació 
escorxador". Pressupost: 7.213.950 pessetes. Aportació CIM: 
4.328.370 pessetes. Aportació Ajuntament: 2.885.580 pessetes. 
 
 

ENTITAT LOCAL MENOR DE PALMANYOLA: "Clavegueram 6ª fase". 
Pressupost: 6.856.590 pessetes. Aportació CIM: 5.485.272 
pessetes. Aportació Ajuntament: 1.371.318 pessetes. 
 
  

2n.- Comunicar aquest acord al Ministeri  per a les 
Administraciones Públiques." 
 
 

Intervé el Sr. Alorda (PSM). Informa que recuperant les 
baixes que s'han produït a les subhastes, s'ha pogut elaborar un 
petit Pla d'Obres de 130 milions de pessetes que s'han repartit 
entre 18 ajuntaments amb una vintena de milions del Ministeri que 
es reassignaran a aquestes noves obres. 
 

S'aprova la proposta per unanimitat. 
 
 
 
  PUNT 9.- APROVACIO DEFINITIVA DELS ROMANENTS DEL 
PROGRAMA D'ACCIÓ ESPECIAL DE LA MANCOMUNITAT DEL PLA PER A L'ANY 
1997 
 

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

" El Ple del Consell Insular de Mallorca, en sessió de 
dia 2 de juny de 1997, va aprovar inicialment els romanents del 
Programa d'Acció Especial de la Mancomunitat del Pla per l'any 
1997. Una vegada adjudicats el Programa d'Acció Especial de la 
Mancomunitat del Ple per 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 l'adjudicació de les obres 
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incloses en els esmentats Plans es poren aplicar a realitzar més 
obres en els municipis que formen la Mancomunitat del Pla. El 
Ministeri  per les Administracions Públiques ha donat el vist i  
plau a ls esmentats romanents, que ja han estat publicats  al 
BOCAIB de dia 19 de juny de 1997 i han estat sotmesos  a informe 
de la Delegació de Govern, per la qual cosa es pot procedir a 
l'aprovació definitiva dels esmentats romanents del Programa 
d'acció Especial de la Mancomunitat del Pla per l'any 1997.  

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

      A C O R D  
 

1r.- Aprovar definitivament els 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 als esmentats romanents son les 
següents: 
 

AJUNTAMENT DE PETRA: Obra nº 66 "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:Obra nº 67 "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:Obra nº 68 "Enllumenat públic". 
Pressupost: 3.001.000 pessetes. Aportació MAP: 1.500.500 
pessetes. Aportació CIM: 1.200.400 pessetes. Aportació 
Ajuntament: 300.100 pessetes.  
 

AJUNTAMENT DE LLORET:Obra nº 69 "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:Obra nº 70 "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:Obra nº 71 "Tancament cementiri". 
Pressupost: 3.100.000 pessetes. Aportació MAP: 1.550.000 
pessetes. Aportació CIM: 1.240.000 pessetes. Aportació Ajuntament 
: 310.000 pessetes.  
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AJUNTAMENT DE SINEU:Obra nº 72 "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: Obra nº 73"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:Obra nº 74 "Voravies carrer Ca 
Ses Monges i altres". 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: Obra nº 75 "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: Obra nº 76 "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: Obra nº 77 "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:Obra nº 78 "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.- Els  Plecs de Condicions Particulars per a la seva 
contractació han d' esser remesos a aquest Consell Insular abans 
de dia 31 d'octubre de 1997. Aixi mateix es fixa com a data límit 
per a l'adjudicació de les obres el dia 30 de novembre de 1997."
   
 

El Sr. Alorda (PSM) informa que es tracta del mateix 
cas que el del punt anterior. El Pla complementari que ara 
s'aprova definitivament té un pressupost de 74 milions i seran 
les darreres obres que es faran amb el Pla d'Acció Especial, ja 
que ha desaparegut la figura de la Comarca d'Acció Especial en el 
nou Reglament i, per tant, no hi ha cap possibilitat de pròrroga. 
El 74 milions s'han repartit entre els pobles de la Comarca del 
Pla. 
 

S'aprova la proposta per unanimitat. 
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  PUNT 10.- CONFLICTE DE COMPETÈNCIES ENTRE L'AJUNTAMENT 
DE MARRATXÍ I L'AJUNTAMENT DE PALMA. 
 

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

" En data 5 de maig de 1997, el Ple d'aquesta 
Corporació adoptà el següent Acord: 

Trametre al Consell Consultiu de les Illes Balears 
còpia de l'expedient relatiu al conflicte de competències 
plantejat per l'Ajuntament de Marratxía a l'Ajuntament de Palma 
per manca de competència per prestar dins el municipi de Marratxí 
els serveis mortuoris a les instal.lacions del cementeri privat 
Bon Sosec, S.A. a l'efecte que pel mencionat òrgan consultiu 
s'emeti dictamen sobre el referit conflicte. 
 

En data 30 de maig de 1997, el Ple de l'Ajuntament de 
Marratxí acordà: 
 
      A) Desistir del conflicto de competències elevado al 
Consell Insular en virtud de los acuerdos plenarios de 30 de mayo 
y 10 de septiembre de 1996 y, a tal fin, revocar y dejar sin 
efecto los referidos acuerdos, excepto el apartado primero de 
ellos que textualmente dice: "Requerir al Excmo. Ayuntamiento de 
Palma de Mallorca para que se abstenga inmediatamente de realizar 
actos o actividades de prestación de servicios mortuorios en las 
instalaciones del cementerio privado (Bon Sosec, S.A.), por falt 
de competencia en el término de Marratxí". Todo ello a efectos 
meramente procedimentales, sin renuncia de derechos y con expresa 
reserva de ejercerlos por cualesquiera vias más procedentes. 
 

En data 23 de juny (Reg. S. 2 de juliol), la Hble Sra. 
Presidenta comunicà l'acord anterior a BON SOSEC, S.A., a 
E.M.F.S.A. i a l'Excm. Ayuntament de Palma, concedint, d'acord 
amb l'article 92.2 de la Llei 30/1992, de 16 de novembre de Règim 
Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment 
Administratiu Comú, un termini de deu dies perquè, si ho trobaven 
oportú, instar la continuació del procediment, amb l'advertiment 
que, en cas contrari, es procediria a acceptar de pla el 
desistiment i declarar conclús el procediment. 
 

En data 24 de juny de 1997, el Consell Consultiu 
dictaminà el següent: 
 

1ª. El Ayuntamiento de Marratxí, al suscitar el 
conflicto de atribuciones objeto del expediente, incurrió en las 
deficiencias que se han relacionado en la Consideración jurídica 
Quinta. 
 

2a. Dichas deficiencias son causa de que se tenga por 
mal planteado dicho conflicto, por lo que no ha lugar a 
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decidirlo. 
 

3ª. Las precedentes conclusiones han de tenerse por 
sustanciales enb orden al empleo de la fórmula "de conformidad 
con el Consell Consultiu" o la de "oído el el Consell Consultiu" 
enla resolución que recaiga (art. 3º, de la Ley Balear de 15 de 
junio de 1993). 
 

En data 16 de juliol la Comissió de Govern 
del'Ajuntament de Palma acordá: "Sol.licitar del Consell el 
complet arxiu del conflicte sense deixar-hi constància del 
requeriment que l'Ajuntament de Marratxí manté en vigor". 
 

En data 17 de juliol l'empresa Funerària Municipal S.A. 
comunicà que mantenia el recurs contenciós administratiu contra 
l'acord de l'Ajuntament de Marratxí de plantejar el conflicte de 
competències, "sin perjuicio de que ese Consell archive el 
expediente en cuestión". 
 

En data 22 de juliol, BON SOSEC,S.A. sol.licita que 
:"se acuerde no aceptar el desistimiento presentado por el 
Ayuntamiento de Marratxí y continuara el procedimiento por todos 
sus trámites, a fin de que el Consell Consultiu de les Illes 
Balears emita el dictamen que le ha sido recabado y, una vez 
emitido, se resuelva el conflicto en los términos solicitados en 
nuestro escrito de fecha 4 de marzo de 1997". 
 

Per tant, tenim que dels tres interessats als quals es 
va donar audiència sobre el desistimient de l'Ajuntament de 
Marratxí, els dos afectats més directament és pronuncien a favor 
que el Consell accepti el desestiment i dclari conclús el 
procediment. Tan sols BON SOSEC, S.A. demana que continui el 
procediment. Però resulta que aquesta sol.licitud és extemporàne-
a, tota vegada que la notificació del tràmit d'audiència 
s'efectuà el dia 9 de juliol, el termini per al.legar finalitzava 
el dia 21 i BON SOSEC SA presentà el seu escrit en el Registre 
d'Entrada el dia 23 de juliol.  
 

Per tot això, es proposa que pel Ple de la Corporació 
s'adopti el següents  
 
                     A C O R D S 
 

1r. Acceptar el desestiment de l'Ajuntament de Marratxí 
en el conflicte de competències que havia plantejat, mitjançant 
acord de 10 de setembre de 1996, a l'Excm. Ajuntament de Palma, 
sobre els serveis mortuoris que presta l'Empresa Funerària 
Municipal, S.A. dins el cementeri denominat "Jardí de Repòs" i 
propietat de BON SOSEC, S.A. 
 

2n. Declarar conclús el procediment i, en conseqüència, 
procedir a l'arxiu de l'expedient de l'esmentat conflicte. 
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3r. Notificar aquests acords als interessats en el 
procediment, perquè, si ho estimen oportú, puguin interposar el 
recurs contenciós admdinistratiu davant el Tribunal Superior de 
Justícia de les Illes Balears, en el termini de dos mesos, 
comptadors, a partir del següent de la notificació d'aquests 
acords, sense perjudici que puguin exercir altres que estimen 
pertinents." 
 
 

El Sr. Alorda (PSM) informa que es tracta d'una 
sol⋅licitud de l'Ajuntament de Marratxí que el Consell accepta. 
 

S'aprova la proposta per unanimitat. 
       
 
 

ESPORTS I JOVENTUT. 
 
 
  PUNT 11.- APROVACIÓ DELS ESTATUTS  DE L´INSTITUT DE 
L´ESPORT  HÍPIC DE MALLORCA. 
 

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

"ANTECEDENTS: Aquesta Comissió, juntament amb la 
direcció de l´Hipòdrom Son Pardo,va sol⋅licitar dels serveis  
tècnics i jurídics de CIM, la preparació d´un projecte d´Estatuts 
d´una nova entitat, depenent del CIM,  per a donar més autonomia 
a l´Hipòdrom,per a poder realitzar la seva activitat amb la major 
agilitat possible; en data 21 de juny passat, s´ha remès a la 
Comissió l´Informe de l´Intervenció i de la Secretaria General 
sol⋅licitat, i per això, es sotmet a la Comissió, la següent 
            
              P R O P O S T  A 
 
 

l-Aprovar els Estatuts de l´Institut de l´Esport Hípic 
de Mallorca , que com annex s´uneixen a aquesta proposta. 
 

2- Iniciar la tramitació necessària  per la 
legalització, inscripció, constitució i dotació econòmica de 
l´esmentat Institut. 

 
3- Facultar a l´Hble. Sra. Presidenta del CIM,  per 

l´adopció dels acords i la signatura dels documents necessaris 
per l´efectivitat d´aquesta proposta." 
 
 

Intervé el Sr. Diéguez (PSOE). Informa que després d'un 
llarg procés d'elaboració s'ha pogut presentar al Ple aquest 
projecte.  
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El primer punt de la proposta, continua, és l'aprovació 

dels Estatuts. Considera que s'han recollit les postures de totes 
les parts i que, per tant, es pot aprovar per unanimitat. 
 

El segon punt proposa iniciar les tramitacions 
necessàries per a la legalització, la inscripció, la constitució 
i la dotació econòmica  d'aquest Institut Hípic per tal que pugui 
començar a funcionar durant el pròxim exercici. 
 

Intervé la Sra. Thomàs (EU).  Informa que, 
contràriament a l'abstenció del seu grup en comissió, una vegada 
estudiada la proposta, han decidit votar favorablement. 
 

S'aprova la proposta per unanimitat. 
 
 
 
  PUNT 12.- CONVENI MARC  DE COL⋅⋅⋅⋅LABORACIÓ  AMB L´UIB EN 
MATÈRIA D´ESPORTS I JOVENTUT, I DEL SEU ANNEX 1 SOBRE "CINC 
BEQUES DEL CONSELL INSULAR DE MALLORCA  PER JOVES INVESTIGADORS." 
 

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

"ANTECEDENTS: El Consell Insular de Mallorca i 
l´Universitat de les Illes Balears, han preparat un  Conveni  
Marc de col⋅laboració entre ambdues institucions, pel 
desenvolupament de programes  d´informació i orientació dels 
joves, la promoció de l´investigació, la promoció i difusió  de 
la política del CIM, la formació i assessorament  dels municipis 
en matèria de joventut i qualsevol altra matèria que consideri 
d´interès per ambdues parts, i mes concretament,  la concessió de 
CINC BEQUES DEL CONSELL INSULAR DE MALLORCA PER A JOVES 
INVESTIGADORS, atès lo qual, es sotmet a la Comissió, la següent 
            
              P R O P O S T A 
 

PRIMER.- Aprovar el Conveni Marc de Col⋅laboració, 
entre el Consell Insular de Mallorca i l´Universitat de les Illes 
Balears, que com annex  s´uneix a aquesta proposta, en matèria 
d´Esports i  Joventut. 
 

SEGON.-Aprovar l´annex  1 a dit  Conveni Marc,sobre la 
concessió de CINC BEQUES AMB EL TÍTOL  "BEQUES PER A JOVES 
INVESTIGADORS  CONSELL INSULAR DE MALLORCA- UNIVERSITAT DE LES 
ILLES BALEARS", dotades amb 1.000.000.-PTA. cadascuna,  per tant 
amb una despesa total  pel C.I.M. de 5.000.000.-PTA.  
 

TERCER : Facultar a l´Hble. Sra. Presidenta del CIM, 
per  nomenar els tres vocals representants del CIM,en el  Jurat 
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que ha de  realitzar la selecció i formular la proposta de 
concessió de les beques."  
 
 

S'aprova la proposta per unanimitat. 
 
 
 

SERVEIS GENERALS I RECURSOS HUMANS. 
 
 
  PUNT 13.- ADHESIÓ DEL CIM A L´ACORD PER A LA 
CONSOLIDACIÓ D´OCUPACIÓ TEMPORAL AL 1997.   
 
 

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

"Atès que la Mesa General de Negociació de 
l´Administració de l´Estat, integrada pels representants de 
l´Administració General de l´Estat i dels Sindicats de 
l´esmentada Administració, el dia 22 de juliol de 1997, va 
subscriure una sèrie d´Acords, entre els quals es recull, en 
desenvolupament de la disposició transitòria tercera, dos, de la 
Llei 12/1996, de 30 de desembre, de Pressuposts Generals de 
l´Estat per a l´any 1997, l´acord per a la consolidació 
d´ocupació temporal a l´any 1997 -ànnex 1-, el qual estableix el 
següent:  
 

"ACUERDO PARA LA CONSOLIDACIÓN DE EMPLEO TEMPORAL EN 1997 
 

Administración y Organizaciones Sindicales son 
conscientes de la existencia en la Administración General del 
Estado de un importante volumen de empleo temporal que desarrolla 
tareas de carácter permanente y estuctural, y coinciden en la 
necesidad de su transformación en empleo estable. 
 

Por ello, y en el marco de los límites por la 
Disposición transitoria tercera.dos de la Ley 12/1996, de 30 de 
diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 1997, 
Administración y Sindicatos, al objeto de impulsar en 1997 la 
consecución del objetivo citado suscriben el presente 
 
 A C U E R D O 
 

1ºCon objeto de agilizar los procesos de consolidación, 
estosse llevarán a cabo, mediante convocatorias al efecto, de 
acuerdo con lo previsto en el punto 7 del R.D. 414/1997 de 21 de 
marzo por el que se aprueba la Oferta de Empleo  Público para 
1997. 
 

2ºCon carácter general, el sistema selectivo será el 
concurso-oposición. En la fase de concurso se valorará como 
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mérito la situación del personal que desempeña temporal o 
interinamente los puestos de trabajo objeto de consolidación, que 
serán negociados con las organizaciones sindicales, sin merma de 
los principios de igualdad mérito  y capacidad. 
 

3ºAl objeto de continuar el proceso de adecuación de la 
vinculación jurídica del personal a la naturaleza de sus 
funciones, las convocatorias para la consolidación de empleo 
contendrán plazas de personal laboral o funcionario, en función 
de la naturaleza de empleo a consolidar. 
 

4ºLos procesos de consolidación no podrán determinar en 
ningún caso aumento o disminución de efectivos. En aquellos 
Departamentos y Organismos en que se lleve a cabo un proceso de 
consolidación para un Cuerpo, Escala o categoría  determinada, el 
proceso conllevará la consolidación de todo el empleo temporal de 
carácter estructural del Cuerpo,escala o categoría 
correspondiente en los mismos.  
 

5ºLa consolidación de empleo debe realizarse de acuerdo 
con  las necesidades de la planificación integral de los recursos 
humanos. En consecuencia, la consolidación de empleo en los 
Departamentos y organismos menos necesitados de personal 
conllevará una reubicación  del empleo a consolidar en áreas 
deficitarias de la Administración General del Estado dentro de la 
misma provincia de forma negociada con las organizaciones 
sindicales. En el caso de que la reubicación sea previa, ésta no 
determinará disminución en el valor de los méritos a tener en 
cuenta en fase de concurso e irá acompañada de la necesaria 
formación de acogida. 
 

6ºLos procesos de consolidación en 1997 afectarán a 
diferentes categorías y tipos de personal en diversos 
Departamentos. El estudio conjunto de las fórmulas de 
consolidación más apropiadas para determinadas categorías de 
personal no debe ser obstáculo para la inmediata puesta en marcha 
de convocatorias de consolidación en ámbitos y con respecto a 
tipos de empleo sobre los que existe suficiente acuerdo. 
 

7ºEl personal interino o temporal de cualquier Cuerpo, 
escalao Categoría que desarrolle tareas de carácter estructural y 
que no se vea afectado por los procesos de consolidación de 
empleo contemplados en el presente Acuerdo, verá garantizada su 
continuidad en el empleo hasta la firma en 1997 de un nuevo 
Acuerdo sobre consolidación. En caso de no alcanzarse ningún 
Acuerdo sobre esta materia, la continuidad se extenderá hasta que 
la Administración lleve a cabo los procesos de consolidación de 
empleo de carácter estructural. 
 

8ºEl Ministerio de Administraciones Públicas, previa 
negociación con las organizaciones sindicales, articulará la 
secuencia de las convocatorias, de conformidad con lo  previsto 
en el apartado primero del presente Acuerdo, si bien la gestión 
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habrá de corresponder a los Departamentos ministeriales con 
objeto de agilizar los procesos, para lo que se harán, de ser 
necesario, las oportunas encomiendas de gestión. 
 

9ºEn 1997 se publicarán las convocatorias 
correspondientes a los procesos de consolidación que afectan a 
los colectivos que figuran en el anexo al presente Acuerdo, sin 
perjucio  de abordar otros procesos dentro de los límites 
establecidos por la Disposición Transitoria Tercera.dos de la Ley 
12/1996, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado 
para 1997. 
 

Adicional Primera: 
 

Con carácter inmediato a la firma del presente Acuerdo 
se adoptarán las medidas necesarias para atenerse globlamente a 
la jurisprudencia que sobre el carácter indefinido de la relación 
laboral afecta a importantes colectivos con  contrato temporal en 
el ámbito del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
 

Los cambios de situación jurídica que se deriven de 
estas situaciones quedan al margen de lo previsto en la 
Disposición transitoria tercera.dos de la Ley 12/1996. 
 
 

Adicional Segunda: 
 

A lo largo de 1997 se incluirán entre las plazas a 
consolidar durante este año todas aquellas que acuerden 
administración y Sindicatos hasta agotar los límites establecidos 
por la Disposición transitoria tercera.dos de la Ley 12/1996, de 
30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 1997. 
 
 

Adicional Tercera:  
 

Lo establecido en el presente Acuerdo se acomodará para 
el personal a que hacen referencia los artículos 8, 9 y 10 del 
Real Decreto 414/12997, de 21 de marzo, por el que se  aprueba la 
Oferta de Empleo Público para 1997, a lo que se disponga en su 
Mesa Sectorial". 
 

Atès que la Mesa de Negociació de l´oferta d´ocupació 
pública del Consell Insular de Mallorca, en sessió realitzada dia 
24 de setembre de 1997, va acordar dur a terme l´adhesió del 
Consell a l´ànnex 1 dels esmentats Acords, relatiu a la 
consolidació d´ocupació temporal per a l´any 1997. 
 

Atès que, per altra banda, l´adhesió als esmentats 
Acords també ha estat sol.licitada en data de 23 de setembre de 
1997 pel grup de Consellers populars del CIM. 
 

Atès que l´acord de consolidació d´ocupació temporal 
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s´estableix per al desenvolupament d´allò que preveu la 
disposició transitòria tercera, dos, de la Llei 12/1996, de 30 de 
desembre, de Pressuposts Generals de l´Estat per a l´any 1997, i 
que l´esmentada consolidació d´ocupació temporal es pot dur a 
terme a l´àmbit del Consell Insular de Mallorca en els termes 
recollits a l´Acord signat per la Mesa General de Negociació el 
dia 22 de juliol de 1997, amb les adequacions i les concrecions 
necessàries per part de la Mesa de Negociació de l´oferta 
d´ocupació pública del CIM i la seva adaptació a l´especifictat 
de l´administració local. 
 
El President de la Comissió Informativa de Serveis Generals i 
Recursos Humans eleva al Ple de la Corporació, per a la seva 
aprovació, la següent: 
 

P R O P O S T A    D´ A C O R D 
 
APROVAR l´adhesió del Consell Insular de Mallorca a l´ànnex 1 
dels Acords de la Mesa General de Negociació de l´Administració 
de l´Estat de dia 22 de juliol de 1997, sobre la consolidació 
d´ocupació temporal per a l´any 1997, en relació amb el qual la 
Mesa de Negociació de l´oferta d´ocupació pública del CIM 
procedirà a efectuar les adequacions i les concrecions 
necessàries per a la seva aplicació a l´àmbit d´aquesta 
Institució insular."     
 
 

El Sr. Sansó (PSM) informa que, tant la mesa general de 
negociació, com la d'aquesta institució varen acordar la 
consolidació de l'ocupació temporal per al 1997. Demana que la 
moció del PP que sol⋅licita aquesta adhesió s'integri dins 
l'acord. 
 

El Sr. Espinós està d'acord amb el Sr. Sansó i retira 
la moció presentada abans que a la mesa s'acordàs aquesta 
adhesió. 
 

S'aprova la proposta per unanimitat. 
 
 
 

PUNT 14.- PROPOSTA D'APROVACIÓ DEL REGLAMENT ORGÀNIC 
DEL CIM. 
 

La presidenta anuncia que, després de consultar amb els 
portaveus, retira aquest punt i també el núm. 18 per estudiar-lo 
més en comissió. 
 

El Sr. Grosske (EU) vol que consti en acta que entre 
els portaveus consultats no hi havia el d'EU. També vol que 
consti que, segons acord del Ple, el Reglament orgànic havia 
d'estar aprovar abans del desembre de 1995. 
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CULTURA I PATRIMONI HISTÒRIC. 
 
 
  PUNT 15.- DECLARACIÓ DE BÉ D'INTERÈS CULTURAL, AMB LA 
CATEGORIA DE LLOC HISTÒRIC, A FAVOR DE LES POSSESSIONS ADQUIRIDES 
PER L'ARXIDUC LLUÍS SALVADOR D'AUSTRIA A MALLORCA. 
 

Es dóna compte de la següent proposta de la comissió 
Insular de Patrimoni Històrico-Artístic de Mallorca: 
 

"Atès que la Comissió Insular del Patrimoni Històrico-
Artístic de Mallorca acordà, en la sessió de data 7 de juny de 
1996, l'incoació de l'expedient de declaració de bé d'interès 
cultural, amb la categoria de Lloc Històric, a favor de les 
possessions adquirides per l'Arxiduc Lluís Salvador d'Austria a 
Mallorca, segons plànols adjunts 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 la categoria 
de Lloc Històric, les possessions adquirides per l'Arxiduc Lluís 
Salvador d'Austria a Mallorca, dels termes municipals de 
Valldemossa i Deià, segons la delimitació que es reflecteix als 
plànols adjunts que figuren a l'expedient. 
 

Aquesta declaració compren les finques que es 
relacionen a l'annexe del present acord. 
 

II.- Els efectes d'aquesta declaració són els que 



 
 

31 

genèricament estableixen la Llei 16/1985, de 25 de juny, del 
patrimoni històric espanyol i la normativa que la desplega. En 
concret, aquesta declaració implica l'aixecament de la suspensió 
de llicències municipals de parcel⋅lació, edificació o demolició 
i dels efectes de les llicències ja concedides, acordada a la 
incoació d'aquest expedient. 
 

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 als 
Ajuntaments de Valldemossa i Deià, que hauran de donar-li 
publicitat mitjançant el tauló d'anuncis per a general 
coneixement. 
 
 
 ANNEXE 
 
             L'estància de l'Arxiduc Lluís Salvador d'Absburg -
Lorena a Mallorca és el punt culminant del procés de 
"descobriment" de l'illa per part dels intel.lectuals i les 
classes cultes europees en general, enmarcat dins l'interès 
generalitzat de l'Europa central i nòrdica pels països del Sud i 
de la Mediterrània en general. Aquest procés dins l'interès 
perceptible des del tombant dels segles XVIII al XIX. 
 
            Com a científic, l'Arxiduc donà lloc a una de les 
obres més extenses d'aquell moviment intel.lectual, centrada en 
el "Die Balearen", completíssim tractat del conjunt de la 
realitat de l'arxipélag de finals de segle XIX i principis de 
segle XX. La vertent humana de l'Arxiduc, amb la inmensa 
projecció que li donava la seva extensa cultura i la seva 
pertenència a la casa imperial austríaca, trobà en la costa de 
Valldemossa i Deià el seu ideal estètic. 
 
            El seu apassionament el dugué a comprar i confegir un 
per un tots els bocins d'aquella terra que li fou possible. 
Sebastià Trias, un dels estudiosos de la figura i de l'obra de 
l'Arxiduc, veu en aquesta compra l'afany per reconstituir el que  
en els segles XIII i XIV havia estat el territori de Miramar, 
donat pel que havia de ser el rei Jaume II de Mallorca a Ramon 
Llull per fundar-hi el col.legi d'estudi de llengües orientals. 
Un altre estudiós, Nicolau Cañellas, veu en el tractament que 
l'Arxiduc en feu d'aquest patrimoni adquirit la realització d'una 
obra magna d'arquitectura i enginyeria per fer possible un 
complet fuïment del paisatge, com si es tractàs d'un immens 
jardí. 
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          En efecte l'acondicionament de les possessions, el 
traçat de camins, la construcció de miradors, de jardins i 
d'altres espais per al lleure, constitueixen un indiscutible fet 
articulador del paisatge ocupat per les finques adquirides, 
articulació presidida per un criteri contemplatiu amb una 
formulació estètica eclèctica pròpia de l'època. 
 
          A la mort de l'Arxiduc l'entitat Foment del Turisme de 
Mallorca comprengué el sentit i la importància promocional 
d'aquella obra i feu grans esforços per aconseguir una protecció 
del paratge per part de l'Estat.   
Reprenint aquella idea, la proposta de l'Associació d'Amics de 
l'Arxiduc que inicià l'expedient que ara es conclou persegueix 
dotar d'una estructura de protecció legal el que estèticament i 
sentimentalment ja està lligat. 
 

La relació de possessions afectades per la declaració 
són les següents: Son Gual, Son Moragues de Valldemossa, Sa 
Torre, Can Costa, Font Figuera, Son Galceran, S'Estaca, Trinitat 
(Miramar), Son Gallard, Son Marroig i Sa Pedrissa." 
 
 

Intervé el Sr. Pons (PSM). Destaca el paper que va 
tenir l'arxiduc en la Mallorca del final del XIX i començament 
del XX , en el moment de l'inici d'una dinàmica de revaloració 
dels elements paisatgístics, sobretot de la serra de Tramuntana 
que ell va anar omplint d'elements arquitectònics, molts dels 
quals s'han convertit en emblemàtics d'aquelles contrades. 
 

Informa que el procés que ha conduït a la proposta va 
començar quan l'Associació d'Amics de l'Arxiduc va sol⋅licitar la 
declaració de momument històric. La petició la va estudiar la 
Comissió de Patrimoni el mes de maig del 96. La proposta inicial 
es va reconvertir, ja que els tècnics opinaven que la figura més 
adequada no era la de monument, sinó la de lloc històric. La 
Universitat va informar favorablement, es varen fer reunions amb 
els propietaris als quals es va explicar les repercussions que 
tendria sobre la seva propietat aquesta declaració  i es va 
intentar fer-los veure que  no n'hi hauria cap que en pogués 
entorpir l'ús. Hi va haver un període d'informació pública i es 
varen recollir tota una sèrie d'al⋅legacions que els tècnics 
varen analitzar i contestar una per una. La darrera Comissió va 
aprovar la proposta que avui es presenta al Ple. 
 

Considera que els béns arquitectònics relacionats amb 
la figura de l'arxiduc són prou importants perquè se'ls pugui 
afegir una càrrega de protecció més de la que representa el fet 
d'estar inclosos en la serra de Tramuntana com a paisatge 
pintoresc. 
 

Pensa que aquesta declaració no és sobrera, sinó 
positiva de cara a la conservació del patrimoni. Es tracta una 
preservació que no ha d'afectar uns propietaris que han vist 
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aquesta declaració amb certa preocupació, tot i que la Llei de 
Patrimoni ja protegia genèricament aquests paratges. 
 

El Sr. Rovira (PP) manifesta la posició favorable del 
seu grup en relació a aquesta declaració. Exposa que hi ha uns 
propietaris que els han fet arribar els seus dubtes referits a 
aquesta declaració i, per això, demana que la proposta torni a la 
Comissió per poder-hi estudiar detalladament, amb les propietaris 
si és possible, quins són els punts que ells no veuen clars per 
tal que hi pugui haver el màxim possible de consens. 
 

El Sr. Pons (PSM) considera que això que el Sr. Rovira 
proposa, ja s'ha fet i, a més, amb tota la generositat de temps 
per part dels serveis de Patrimoni i els tècnics que han parlat 
moltes vegades amb els propietaris. El procés per tant, ha estat 
llarg, rigorós, detallat i gairebé seria un menyspreu als tècnics 
de Patrimoni aparcar el tema sense més ni manco. Fa notar, per 
altra banda, que que quan la Comissió de Patrimoni acorda incoar 
un expedient i fer la declaració, és perquè és evident que hi ha 
uns valors objectius que fan que la declaració no sigui tan sols 
justificable sinó recomanable des del punt de vista de la defensa 
del patrimoni. Si els propietaris o els ajuntaments hi estan 
d'acord o no es un fet que passa a un segon terme, sempre és 
millor que hi hagi unanimitat per part dels directament 
implicats, però el valor de la salvaguarda del patrimoni ha 
d'estar per damunt les possibles actituds dels implicats. En cas 
contrari, el patrimoni seria una moneda de canvi que podria 
convertir-lo patrimoni en objecte de mercadeig. L'autoritat del 
Servei de Patrimoni és la que ha d'esser dins el camp que té 
delimitat i el Servei ha fet una feina rigorosa, com acostuma a 
fer i tot això ha duit a prendre l'acord que avui es proposa. 
 

El Sr. Rovira (PP) diu que en cap moment s'ha referit 
als funcionaris del Servei ni ha criticat la tramitació. Reitera 
que el PP està totalment d'acord amb la declaració. Però, com que 
no tenien notícia que els interessats estiguessin tan en contra 
de la declaració, demanen poder fer una reunió, no amb els 
funcionaris, sinó amb els polítics. Si el Sr. Pons no accepta que 
la proposta torni a la Comissió, el vot favorable del seu grup es 
canviarà per una abstenció positiva, per una intransigència del 
Sr. Pons, ja que no seria la primera vegada que es retarda una 
aprovació. 
 

El Sr. Pons (PSM) nega que hi hagi cap intransigència. 
Senzillament l'expedient ha seguit el seu procés i ha madurat 
prou i seria un retard injustificat i inútil. Nega que hagi posat 
en boca del Sr. Rovira cap desqualificació del Servei de 
Patrimoni, sinó que ha interpretat que un ajornament podria 
interpretar-se com una desqualificació d'una feina feta amb molt 
de rigor. Per altra banda, fa notar que una vegada feta la 
declaració es podrà obrir una fase de negociació amb els 
propietaris de cara al règim de visites, restauracions, etc. Per 
tot això considera que avui és el moment adequat per prendre la 
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decisió. 
 

Se sotmet la proposta a votació i s'aprova per desset 
vots a favor (PSOE, PSM-NM, UM, EU) i setze en contra (PP, Mixt). 
 
 
 
  PUNT 16.- PROPOSTA DE RESOLUCIÓ DE L'EXPEDIENT 
SANCIONADOR 16/1996 QUE SE SEGUEIX CONTRA EL SR. SEBASTIÁN 
PICORNELL ALBERTÍ, PER LA REALITZACIÓ D'UNES OBRES  SENSE 
L'AUTORITZACIÓ DE LA COMISSIÓ DEL PATRIMONI HISTÒRIC ARTÍSTIC, AL 
NÚM. 17 DEL CARRER BARONIA DEL TERME MUNICIPAL DE BANYALBUFAR. 
 
 

Es dóna compte de la següent proposta de la comissió 
Insular de Patrimoni Històrico-Artístic de Mallorca: 
 

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

 
 ANTECEDENTS DE FETS 
 

I.- Mitjançant escrit de data 5 de desembre de 1995, el 
batle president de l'Ajuntament de Banyalbufar remeté el Projecte 
de Reforma i Ampliació de l'edifici Son Tomás, promogut pel Sr. 
Sebastián Picornell Albertí, a la Comissió Insular del Patrimoni 
Històrico-Artístic de Mallorca, que en data 26 de gener de 1996 
acordà "Que se sol⋅liciti la realització d'un muntatge fotogràfic 
de la solució adoptada, per tal que es pugui valorar la seva 
relació amb l'entorn." 
 

II.- El referit reportatge fotogràfic fou remès al 
C.I.M. per l'Ajuntament de Banyalbufar mitjançant escrit de data 
18 de juliol de 1996 (reg. entrada C.I.M. núm 11275, de 
19.07.96). 
 

A la següent reunió de la Comissió Insular del 
Patrimoni Històric Artístic de Mallorca es tractà novament el 
projecte instat pel Sr. Sebastián Picornell Albertí. L'informe 
efectuat pel tècnic del servei de patrimoni històric assenyala 
que "Realitzada la visita a l'indret es comprova que les obres 
estan realitzades. De qualsevol de les maneres les obres en el 
nostre entendre no afecten l'entorn de la Vila de Banyalbufar." 
 

Projecte que fou aprovat per la Comissió (sessió de 
data 17 de setembre de 1996). 
 

III.- A la vista de l'esmentat informe tècnic, i en ús 
de les seves atribucions, el president de la Comissió Insular del 



 
 

35 

Patrimoni Històric Artístic de Mallorca dictà resolució d'inici 
d'expedient sancionador, de data 27 de setembre de 1996, per la 
realització d'obres al carrer Baronia, 17 de Banyalbufar, sense 
comptar amb la prèvia autorització de Patrimoni Històric. 
 

IV.- L'esmentada resolució i el plec de càrrecs 
formulat per l'instructor, de data 7 d'octubre de 1996, foren 
notificats a l'interessat, Sr. Picornell Albertí, en data 9  
d'octubre del mateix, i comunicats a l'Ajuntament de Banyalbufar 
en la mateixa data. 
 

V.- Dins el termini legalment procedent, l'interessat 
presentà escrit d'al⋅legacions en el que, en síntesi, sol⋅licità 
el sobreseïment de l'expedient sancionador i, subsidiariament, 
que es redueixi la sanció a la quantia mínima. 
 

VI.- Mitjançant resolució de data 27 de gener de 1997, 
l'instructor de l'expedient proposà l'obertura d'un període de 
prova, proposant així mateix la pràctica d'una documental 
(consistent en l'expedient d'obres tramitat davant el servei de 
patrimoni històric del C.I.M.), i un altra consistent en la 
confessió de l'interessat 
 

La prova de confessió de l'interessat es va dur a terme 
a les 10'30 hores del dia 25 de març de 1997, a les dependències 
del servei de patrimoni històric. L'interessat va comparéixer 
assistit de representant legal. 
 
 FONAMENTS JURÍDICS 
 

I.- Al punt V del plec de càrrecs formulat per 
l'instructor es tipifiquen els esmentats fets com a infracció al 
patrimoni històric, prevista a l'article 76.1, paràgraf d), en 
relació amb l'art. 22, de la Llei 16/1985, de dia 25 de juny. 
 

II.- Examinant les al⋅legacions presentades per 
l'interessat, així com les proves practicades, queda demostrada 
l'existència de la realització d'una sèrie d'obres al carrer 
Baronia, 17, de Banyalbufar, obres que no comptaven en cap cas 
amb l'autorització de la Comissió Insular del Patrimoni 
Històrico-Artístic de Mallorca. 
 

Té raó la interessada quant assenyala a l'al⋅legació 
primera que les obres no s'han duit a terme sobre cap edifici ni 
construcció de tipus històric, protegit des de un punt de vista 
individual com a tal edifici, i que a més, les obres en questió 
foren aprovades per la pròpia Comissió Insular del Patrimoni 
Històric Artístic de Mallorca. 
 

Ara bé, el terme muncipal de Banyalbufar està afectat 
per la declaració de paratge pintoresc de la Serra de Tramuntana, 
declaració que fou efectiva per Decret de 24 de març de 1972. I 
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en virtut de la disposició transitòria vuitena de la Llei 
16/1985, de 25 de juny, als paratges pintorescs els són 
d'aplicació els preceptes que afecten als béns d'interès 
cultural, seguint la jurisprudència recent del Tribunal Suprem. 
 

Per tant, si bé les obres realitzades no han estat 
sobre immoble declarat individualment bé d'interès cultural, o 
inclòs dins conjunt històric, no és més cert que el mateix es 
troba dins la Serra de Tramuntana (paratge pintoresc), declarat 
B.I.C. per la disposició transitòria vuitena de la Llei 16/85, i 
per la qual cosa, per dur a terme obres a l'indret de referència 
és preceptiva i prèvia a la llicència municipal, l'autorització 
de la Comissió Insular del Patrimoni Històric Artístic de 
Mallorca. 
 

Ja hem assenyalat que de les proves practicades queda 
suficientment clar que s'ha procedit per part de l'interessat a 
la realització d'unes obres al núm 17 del carrer Baronia de 
Banyalbufar, que provocaren l'obertura d'aquest expedient 
sancionador, no havent pogut demostrar l'existència de cap 
autorització per part de la Comissió Insular del Patrimoni 
Històrico-Artístic de Mallorca. 
 

III.- Per tant, en el present cas ens trobam davant el 
supòsit d'obres a paratge pintoresc, amb la condició de Bé 
d'Interès Cultural en virtut de la disposició transitòria vuitena 
de la Llei 16/1985, de 25 de juny, del Patrimoni Històric 
Espanyol, sense comptar amb la prèvia i preceptiva autorització 
de la Comissió Insular del Patrimoni Històrico-Artístic de 
Mallorca, per la qual cosa és aplicable al present cas l'article 
76.1, d) en relació amb l'article 22 de la Llei 16/1985, de 25 de 
juny, del patrimoni històric espanyol.  
 

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

De la lectura de l'art. 76.3 s'observa que la infracció 
assenyalada a l'art. 76, 1, d) en relació amb l'art. 22, implica 
una sanció econòmica que pot arribar fins a 25.000.000 de 
pessetes. 
 

Les obres que han donat lloc a l'expedient sancionador 
han estat autoritzades per la Comissió Insular del Patrimoni 
Històrico-Artístic de Mallorca, en la sessió de data 17 de 
setembre de 1996; en conseqüència, no han causat cap mal a la 
zona que es tracta de protegir. Per tant, aquest extrem haurà 
d'esser tengut en compte a l'hora de fitxar la quantia 
corresponent. 
 

En aquest cas tampoc s'hi descobreix l'existència 
d'intencionalitat ni reiteració en quan a la realització dels 
fets objecte del present expedient sancionador. 
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V.- Són d'aplicació al present cas, a més de les 

disposicions normatives ja assenyalades, la Llei 30/1992, de 26 
de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i 
del Procediment Administratiu Comú, el Decret autonòmic 14/1994, 
de 10 de febrer, en quant al procediment a seguir en l'exercici 
de la potestat sancionadora, i les disposicions contingudes a la 
Llei autonòmica 6/1994, de 13 de desembre, en quant a les 
competències assumides pel Consell Insular de Mallorca en matèria 
de patrimoni històric. 
 

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

I.- Sancionar al Sr. Sebastián Picornell Albertí, per 
la infracció administrativa prevista a l'article 76.1, d) en 
relació amb l'article 22, de la Llei 16/1985, de 25 de juny, del 
Patrimoni Històric Espanyol, amb una multa de setanta cinc mil 
pessetes (75.000.-ptes.). 
 

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

III.- Comunicar aquest acord al batle president de 
l'Ajuntament de Banyalbyfar." 
 
 

S'aprova la proposta per unanimitat. 
 
 
 
  PUNT 17.-  DENEGACIÓ RECURS ORDINARI INTERPOSAT PEL SR. 
MANUEL CERDÓ I HAITZ EN NOM I REPRESENTACIÓ DE "LANGHEIN 
INVESTMENT, S.L."CONTRA L'ACORD DE LA COMISSIÓ INSULAR DEL 
PATRIMONI HISTÒRICO-ARTÍSTIC DE MALLORCA, DE DATA 13 DE MARÇ DE 
1997, EN RELACIÓ A L'EXPEDIENT 1/97 SOBRE PROJECTE DE 
REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA FINCA SES TALAIOLES, PARCEL⋅⋅⋅⋅LA 
29, POLÍGON 13, DEL TERME MUNCIPAL DE MANACOR. 
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Es dóna compte de la següent proposta de la comissió 
Insular de Patrimoni Històrico-Artístic de Mallorca: 
 

"El Sr. Manuel Cerdó Haitz, actuant en nom i 
representació de "Langhein investment, S.L." va interposar, en 
data 29 d'abril de 1997, recurs ordinari contra l'acord de la 
Comissió Insular del Patrimoni Històrico-Artístic de Mallorca, de 
data 13 de març de 1997, referent a l'expedient 1/97, sobre 
projecte de rehabilitació i ampliació de la finca Ses Talaioles, 
parcel⋅la 29, polígon 13, de Manacor. 
 

Dit recurs ordinari va esser objecte dels informes 
jurídics de 9 de juliol i 9 de setembre de 1997, per part del 
tècnic jurídic de Patrimoni Històric i de la Lletrada del Consell 
Insular de Mallorca, respectivament, els quals proposen la 
desestimació del mateix. 
 

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

Desestimar el recurs ordinari interposat dia data 29 
d'abril de 1997, contra l'acord de la Comissió Insular del 
Patrimoni Històrico-Artístic de Mallorca, de data 13 de març de 
1997, referent a l'expedient 1/97, sobre projecte de 
rehabilitació i ampliació de la finca Ses Talaioles, parcel⋅la 
29, polígon 13, de Manacor.; tot això, en base als informes 
jurídics de dates 9 de juliol i 9 de setembre de 1997, que 
s'adjunten, serveixen de base, i formen part integrant del 
present acord." 
 
 

S'aprova la proposta per unanimitat. 
 
 
 

HISENDA I ESPECIAL DE COMPTES. 
 
 

PUNT 18.- PROPOSTA D'APROVACIÓ DEL REGLAMENT DE 
SUBVENCIONS I AJUDES ECONÒMIQUES DEL CIM. 
 
 

S'ha retirat de l'ordre del dia per la Presidència, 
juntament amb el punt núm. 14. 
 
 
 
  PUNT 19.- PROPOSTA D'APROVACIÓ DEL CONVENI ES CANONS 
D'ARTÀ. 
 

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

"Primer.- Aprovar el Conveni Es Canons d'Artà, text del 
qual s'adjunta. 

 
Segon.- Facultar a l'Hble. Sra. Presidenta de Consell 

Insular de Mallorca per la firma de l'esmentat conveni." 
 
 
 

Intervé el Sr. Pascual (UM). Anuncia que el seu grup 
s'abstendrà en la votació, ja que si bé en un principi estarien 
d'acord a pagar la part proporcional segons el conveni, entenen 
que la protecció total no és la millor solució i pensa que hi ha 
fórmules més bones com ara la negociació que, sobretot, serien 
molt més avantatjoses per a les arques del Consell. 
 

Intervé el Sr. Quetglas (PSOE). Recorda que el seu grup 
va estar d'acord des del principi i varen treballar per 
aconseguir la solució que consideraven la ideal i queera la 
compra de la finca. Lamentablement no es va poder arribar a un 
acord, perquè el límit màxim de l'oferta estava molt per davall 
les exigències mínimes de l'empresa promotora. 
 

Al llarg de la tramitació s'ha produït una oferta de 
conveni a l'Ajuntament i el seu grup opina que no es pot deixar 
de considerar detalladament. 
 

Explica que l'oferta consisteix a permetre una radical 
reducció de les possibilitats d'urbanització i a permetre una 
parcel⋅la hotelera confrontant amb una urbanització ja existent. 
Es rebaixarien les places de 6.000  a un màxim de 2.000 i a canvi 
de tot això la promotora cediria a l'Ajuntament com a sòl públic 
una extensió superior al 90% del total de la urbanització. 
 

Fa observar que optar per la desclassificació total del 
Pla parcial en marxa significa el retorn al caràcter privat del 
terrenys i això inclou els metres que ara són propietat de 
l'Ajuntament i que es varen cedir com a part del conveni que 
emparava el projecte d'urbanització ara vigent i que l'Ajuntament 
hauria de de tornar. A més, el Consell hauria de satisfer unes 
indemnitzacions que en aquest moment és impossible determinar.  
 

El conveni de la proposta preveu un 45% d'una quantitat 
que sense cap dubte haurien de determinar els tribunals perquè no 
s'ha pogut arribar a un acord. 
 

Si s'intentava considerar la possibilitat de mantenir 
una parcel⋅la hotelera inferior al 10% del total previst 
actualment, el resultat seria la protecció integral de més del 
90% i, a més, aquest 90% se cediria a la titularitat de 
l'Ajuntament amb què hi hauria una doble protecció, per tant es 
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podria destinar a l'ús públic que es consideràs oportú. A més de 
tot això, els pressuposts de les tres administracions implicades 
en el conveni, és a dir, als ciutadans, no els costaria ni una 
pesseta. 
 

Aquesta possibilitat a parer del grup de consellers 
socialistes no es pot descartar d'antuvi. Pensa que s'ha de posar 
damunt la taula perquè tots els grups tenen l'obligació de 
defensar els interessos generals i la millor manera de fer-ho, en 
aquest cas, és entrar a considerar la proposta i obrir una 
negociació que, tal vegada, podria millorar encara aquesta 
oferta. 
 

Fa notar que l'empresa té uns drets consolidats i, per 
tant, que no es tracta d'un cas igual a d'altres en què aquests 
drets eren inexistents, i aquesta circumstància recomana una 
negociació. 
 

Recorda que el GOB demana la protecció integral amb 
independència de quina sigui la titularitat i dels doblers que 
pugui costar i això és explicable a partir dels objectius de 
l'entitat. En canvi el Consell, que té com a funció gestionar i 
defensar els interessos públics generals,  hauria de revisar les 
prioritats i tenir en compte tots els costs i tots els beneficis. 
Pensa que una solució que protegeix més del 90% i que no costa 
cap pesseta als ciutadans no es pot descartar sense obrir primer 
un procés de negociació. 
 

Anuncia l'abstenció del seu grup. 
 

Intervé el Sr. Grosske (EU). Opina que aquest Ple, amb 
independència de com acabi aquest punt, serà molt aclaridor de 
cara a l'opinió pública.  
 

Recorda que, el 96, el Ple va iniciar els estudis per a 
la protecció dels Canons, que la Comissió Insular d'Urbanisme de 
juliol del 97 va aprovar la suspensió de les Normes Subsidiàries 
d'Artà. També llavors, el juliol del 97,  ja era vox populi que 
hi havia versions proteccionistes ligth que propugnaven una 
urbanització parcial de la zona. Per això, EU va presentar una 
moció instant el Consell a esser conseqüent amb la protecció  i a 
signar el conveni. Aquella moció va significar l'acusació de fer 
de pinça amb el PP dins el Consell. Recorda que la moció la va 
aprovar una majoria singular, el PSM, el PP i EU. Això vol dir 
que el Consell s'ha pronunciat a favor de la protecció integral. 
 A partir d'aquell moment es varen produir altres votacions en 
què es va reconstituir la unanimitat. Però dia tres d'octubre 
passat va quedar clar que aquesta unanimitat no existeix, sinó 
que hi ha un grups favorables a la protecció integral, i hi ha el 
PSOE i UM que ja han manifestat clarament quina posició tenen. No 
vol avançar quina és la posició de l'Ajuntament d'Artà però 
assegura que la sospita. 
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Anuncia que EU mantindrà la seva posició a favor de la 
protecció perquè pensa que aquesta comunitat té recursos 
econòmics més que suficients per afrontar aquesta protecció 
integral. Recorda que hi ha estudis que fixen les indemnitzacions 
en uns quants centenars de milions i n'hi ha que apunten a xifres 
més elevades. En qualsevol cas, fins i tot si es donava la raó a 
les tesis de la promotora, seria un cost assumible. 
 

Anuncia el vot a favor del conveni i prega que si es 
manté la majoria favorable a la protecció integral no es dugui a 
terme cap tipus de maniobra entorpidora de la voluntat plenària, 
que no es retardi la signatura i que es facin totes els passes 
necessàries per a l'execució de la voluntat majoritària de 
preservar aquest paratge tan emblemàtic. 
 

Intervé la Sra. Salom (PP). Manifesta que no entén què 
passa dins aquesta sala, no entén les postures diverses que 
mantenen els integrants del Pacte. Recorda que el seu grup sempre 
ha estat favorable a la protecció integral  i també està d'acord 
a pagar les indemnitzacions que aquesta decisió implicarà. 
Recorda que, a la Comissió, el PP va proposar que en primer lloc 
s'aprovàs el conveni en el Ple, en segon lloc que fos el Ple que 
declaràs tota la zona sòl rústic protegit i el PP hi estaria 
d'acord. Per això no varen voler votar perquè estaven a favor del 
fons de la proposta, d'una proposta elaborada pel PSOE i que 
aquest grup ni tan sols la vota.  
 

Tot això que ha dit el Sr. Quetglas i el Sr. Pascual 
sobre la voluntat que tenen de negociar ho podrien haver dit 
divendres passat dins la Comissió. Pensa que es tracta d'una 
falta de coherència i de coordinació total de l'equip de govern 
d'esquerres. 

Fa notar que la porta a qualsevol negociació ja està 
tancada perquè la Comissió Insular d'Urbanisme de divendres va 
aprovar unes noves Normes Subsidiàries que classifiquen la zona 
com a sòl rústic protegit i ara no es pot parlar, per tant, de 
negociar. I tampoc no se'n pot parlar perquè la proposta d'avui 
és de signar un conveni.  
 

Fa notar que si el conveni avui no s'aprova vol dir que 
el Consell haurà de pagar el 100% de la indemnització. Fa notar 
igualment que des del grup popular s'ofereix l'ajuda del Govern 
Balear de participar en un conveni, que ja té aprovat,  pagar el 
50% de la indemnització i ajudar un govern d'esquerres. No 
aprovar aquest conveni és fer riure, ja que  des del moment en 
què es varen aprovar les Normes Subsidiàries el Consell haurà de 
satisfer els indemnitzacions. 
 

Anuncia el vot a favor del seu grup. 
 

Intervé el Sr. Sampol (PSM). Afirma que el seu grup 
pretén la protecció del territori i, en conseqüència, pensa que 
la protecció inicial de les Normes Subsidiàries que 
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desclassifiquen les 6.000 places va lligada amb l'aprovació 
d'aquest conveni de finançament de les possibles despeses, sigui 
per les indemnitzacions o per l'adquisició de la propietat. 
Després del període d'exposició pública s'hi podran presentar 
al⋅legacions i, després, la Comissió Insular d'Urbanisme les 
aprovarà definitivament. La millor solució per al seu grup seria 
que la promotora acceptàs l'oferta generosa d'adquisició. 
D'aquesta manera, seria compatible  la protecció integral amb el 
manteniment de la titularitat pública. 
 

Explica que el PSM s'inclina per la protecció integral 
perquè  s'ha iniciat un nou procés d'expansió urbanística a 
Mallorca que és necessari 'ha d'aturar des de les institucions 
públiques preservant els interessos generals. Hi ha 
urbanitzacions importantísismes en tramitació: sa Talaiola, es 
Pujol, Regana, Sant Tem, el Mirall i altres de més poca 
importància. Tot això lligat al col⋅lapse de les carreteres i a 
la proposta d'una gran autopista condueix a demanar-se cop a on 
anam i quina serà la Mallorca que hi haurà després de consolidar-
se tots aquests grans projectes. 
 

És conscient que des del Consell, tant per les 
competències com pels recursos econòmics, no es poden aturar 
totes aquestes urbanitzacions sense hipotecar greument la 
institució. Ara, curiosament, el PP al mateix temps que n'impulsa 
d'altres, amb més consum de recursos, amb més places i amb més 
camps de golf, vol protegir aquesta dels Canons. Considera que 
s'ha d'aprofitar aquesta voluntat, esser pragmàtics i protegir la 
zona, sense entrar a aclarir si al PP li interessa la protecció, 
o si, per politiqueria, vol intentar desestabilitzar la 
institució. 
 

Pel que fa a la negociació, preferiria la titularitat 
pública amb un gran parc. Recorda que els terrenys privats de la 
vorera de mar són semipúblics de fet, ja que tothom pot passejar-
se pels roquissars i, per això, la solució de la suspensió també 
la consideren acceptable. 
 

Fa notar que actualment si s'havien de tenir en compte 
tots els convenis que proposen les urbanitzadores s'urbanitzaria 
tot. Opina que el lloc més adequat per tractar la protecció seria 
el Parlament i una vegada que ha quedat superada la Llei de 
Protecció dels Espais naturals faria falta una nova gran 
iniciativa legislativa que aturàs aquests grans projectes que el 
Consell té damunt la taula, ja que el Consell no pot fer més que 
exigir el compliment estricte de la legalitat vigent. 
 

El Sr. Quetglas (PSOE) recorda que avui no es vota la 
desclassificació, sinó un conveni que haurà de permetre atendre 
les despeses derivades de les possibles indemnitzacions que es 
produiran com a resultat de la desclassificació. Ara no es pot 
executar la urbanització perquè el planejament d'Artà està 
suspès. Allò que es va fer l'altra dia va esser una aprovació, 
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només inicial i, per tant, l'argumentació que ha fet la Sra. 
Salom no és vàlida. Repeteix que el PSOE s'absté perquè el 
conveni pot significar un cost de mil milions de pessetes per al 
Consell. Una quantitat molt alta que no és quasi res per al 
pressupost del Govern Balear. 
 

Es demana si la intenció del PP en posar damunt la 
taula aquest conveni és arruïnar el Consell i dislocar 
financerament l'Ajuntament d'Artà. Per al Consell seria tancar la 
porta a molts de projectes i arribar a uns nivells d'endeutament 
inassumibles, en canvi per al Govern de la Comunitat aquesta 
quantitat no arriba ni a l'1% del pressupost anual. La realitat 
és, doncs, que el PP convida el Consell a hipotecar les possibles 
inversions, els nous projectes i per això la veu de la sensatesa, 
la dels interessos públics s'ha d'expressar dient no. La realitat 
és que l'única sortida raonable és la negociació i així ho 
reconeixen en privat els membres del PP. 
 

Si hi ha una postura que els ciutadans no entenen és la 
del PP, ja que allò que no s'entén és que se'n vagin de les 
votacions, que plantegin aquest repte en to de jugada de pòquer i 
no s'entén tampoc que el PP utilitzi els Canons per fer una 
política que té un signe rotundament contrari a la que exerceixen 
en altres institucions. 
 

Defensa que la postura del PSOE és coherent amb la 
mantinguda en la Comissió de divendres perquè el PSOE actua en 
funció dels interessos dels ciutadans i, si és possible, s'han de 
fer compatibles la protecció dels Canons amb els interessos 
econòmics del Consell i els de l'empresa que es veu agredida per 
una acció defensada pel PP sense voler ni parlar d'un conveni que 
faci aquestes coses compatibles. Conclou la intervenció reiterant 
que si hi ha cap postura incomprensible és la del PP i la del 
Govern de la Comunitat. 
 

Torna intervenir la Sra. Salom (PP). Considera que si 
el Sr. Quetglas pensa tot això que ha dit no hauria duit les 
noves Normes a la Comissió d'Urbanisme. No entén que un president 
de Comissió pugui plantejar una qüestió amb la qual no està 
d'acord. 
 

Tampoc no entén que puguin dir que el conveni no els 
convenç els mateixos que el varen pactar amb el Govern. 
 

Fa notar que el resultat de no votar el conveni avui 
serà que el Consell haurà de pagar el 100% de les 
indemnitzacions. No entén que si el Govern ofereix un 50% amb 
l'esperit constructiu de voler protegir la zona, la majoria no ho 
vulgui acceptar. Suggereix fer un recés perquè els partits del 
pacte intentin posar-se d'acord. 
 

Intervé el Sr. Grosske (EU). Opina que el Sr. Quetglas 
ho va fer molt bé quan va presentar la proposta de Normes a la 
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Comissió, ja que es va limitar a  tramitar un acord del Ple. Si 
no ho hagués fet aixó, seria l'hora de plantejar-se què passa amb 
un govern que va en contra dels acords del Ple. En aquest cas els 
gestors de la institució han continuat tramitant un acord adoptat 
pel Ple.  
 

Per altra banda, no sap perquè el PP té aquesta 
meravellosa posició en relació amb la proposta i la qualifica de 
gran misteri, però li és ben igual. Allò que interessa és la 
protecció dels Canons i, per tant, allò que cal fer és via no fos 
cosa que canviassin de parer. 
 

En qualsevol cas, convida a recuperar el debat de la 
proposta i no fer desqualificacions ni anar a cercar les raons de 
les posicions dels altres grups. També convida a actuar en funció 
d'allò que cada grup vol que passi amb els Canons i mirar què 
costarà i si és assumible o no. En aquest sentit no pot admetre 
que des de la posició favorable a la urbanització parcial es 
pretengui patrimonialitzar la sensatesa de la decisió, perquè no 
és un problema de sensatesa o no, no és un problema dels qui 
defensen els interessos generals i els que no ho fan. Es tracta 
de diferents concepcions sobre on és l'interès general i quina 
quantitat de recursos estan disposats a aportar en funció dels 
objectius polítics de cada grup. 
 

Opina que l'argument que pretén que la decisió del 
Consell està presa i la responsabilitat davant el promotor ja 
està adquirida i, per tant, aquest conveni és simplement una 
possibilitat no haver d'afrontar en solitari les indemnitzacions, 
és evident. Ja s'han aprovat les noves Normes, i  encara que 
sigui inicialment s'ha entrat en el carril de la desclassificació 
total i de l'adquisició de responsabilitats. Per això, també es 
evident que el Consell s'ha d'aferrar a aquest conveni, no fer-ho 
és realment incoherent. 

El Sr. Sampol (PSM) fa notar que el conveni, tant 
permet satisfer les indemnitzacions, com adquirir els terrenys.  
 

Si s'ha de parlar de temeritat, opina que és més 
temerari seguir el procés urbanitzador descontrolat que es dóna a 
l'illa que no fer-se càrrec de possibles indemnitzacions. Fa 
notar que en un procés que implica problemes de residus, de 
carreteres, de manca d'aigua, de manca d'energia, de paisatge, és 
possible que 2.000 places ocupin un espai reduït, però això vol 
dir més turistes, que trobaran més poc paisatge i més poc redol 
per estendre una tovalloda a una platja, de manera que pensa que 
ha arribat el moment de dir basta. El problema és si el Consell 
té les competències adequades per poder dir basta, ja que allò 
que no pot fer és actuar amb globalitat i per això quan es diu 
que el Govern vol col⋅laborar, resulta que fent-se càrrec d'una 
part de els indemnitzacions no fa cap favor al Consell, ja que 
l'instrument adequat de protecció serien les Directius 
d'Ordenació Territorial i si el Govern del PP opina que hi ha 
d'haver pujols i reganes i s'han de protegir els Canons, això ho 
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hauria de dir una llei del Parlament. Això, però, també voldria 
dir que seria el Govern la institució que hauria d'indemnitzar el 
100% del cost. De manera que avui si s'ha de parlar de favors, el 
favor el fa el Consell i l'Ajuntament al Govern i no al contrari. 
La protecció hauria de provenir del Govern que té les 
competències per a l'Ordenació del Territori i plenes garanties 
jurídiques, no com el Consell que pren l'acord amb advertiments 
d'il⋅legalitat o, si més no, fregant-ne els límits. 
 

Pensa que avui es prendrà l'acord de protecció d'un 
dels molts d'espais amenaçats i per això creu que Ferrutx és 
certament una muntanya màgica perquè ha fet el miracle de 
convertir en proteccionistes els autors de la balearització de 
les nostres illes. 
 

Intervé el Sr. Rovira (PP). Insisteix en la necessitat 
de fer un recés per tal que la majoria es pugui posar d'acord en 
un tema tan important. Considera increïble que un grup que està 
d'acord amb la proposta sigui l'únic grup que rep crítiques en 
aquest debat, cosa que demostra que els altres grups només són 
capaços de posar-se d'acord per atacar-ne un altre, però no per 
fer una gestió conjunta. Anuncia que no intervindran més perquè 
pensen que és absurd que els grups que votaran amb ells els 
critiquin. 
 

El Sr. Quetglas (PSOE) es refereix a la pregunta que ha 
fet la Sra. Salom en relació a les raons per les quals el PSOE va 
acceptar el conveni. La resposta la hi donada el Sr. Sampol. 
Aleshores es considerava la compra dels Canons com la solució 
viable. Com que la compra no ha estat possible, la solució, ara 
ha d'esser distinta. Pel que fa a la proposta de les noves 
Normes, el Sr. Grosske també ha contestat i li ho agraeix. Allò 
que no pot entendre és que si la Sra. Salom fos presidenta de la 
Comissió, hi duria els propostes en funció de la seva opinió 
personal. 

Proposa als consellers del PP, que segons ell actuen 
avui com a representants del Govern, que si realment volen la 
protecció dels Canons, el Consell elabori avui una Llei de 
declaració d'àrea natural d'especial interès, s'aprovaria aquesta 
Llei  i es pagarien les indemnitzacions amb càrrec als 
pressuposts de la Comunitat. Assegura que el PP no ho acceptarà 
perquè això equivaldria a aixecar la hipoteca que avui volen 
posar damunt el Consell.  
 

Fa notar que si les institucions dediquen uns quants 
milers de milions a protegir aquest espai i a evitar aquesta zona 
hotelera, és possible que, a pesar de l'enorme inversió, no 
s'hagi guanyat res perquè això no evita que d'aquí a uns anys 
l'Ajuntament d'Artà pugui autoritzar una zona hotelera tres-cents 
metres més enllà. Per això, insisteix a proposar la llei de 
protecció d'aquest espai  si és que el PP realment en vol la 
protecció. 
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La presidenta, a la vista del debat, manifesta la seva 
preocupació pel fet que, si bé la finalitat és la protecció i 
això tothom ho vol, els serveis jurídics han fet un informe 
negatiu en relació a l'acord que sembla que es prendrà. Considera 
que és important tenir en compte aquest informe i que també és 
important considerar que si el Consell es pren cap acord amb 
contingut econòmic sense previsió pressupostària, ara hi ha una 
proposta de compromís econòmic de contingut indeterminat.  
 

Convida a tenir en compte l'advertència d'il⋅legalitat 
i el concepte de prevaricació que són conceptes greus que s'han 
de tenir en compte encara que es prengui una decisió que té una 
finalitat positiva. 
 

Manifesta que tant UM com el PSOE estan realment 
preocupats. Una preocupació que no vol dir que no vulguin 
protegir.  
 

Demana als Serveis Jurídics si hi tenen res a afegir. 
 

Per part de Secretaria es manifesta que l'opinió 
jurídica consta a l'expedient. 
 

El Sr. Grosske (EU), per qüestió d'ordre, es queixa que 
es pugui fer un debat polític tan llarg, amb tantes 
d'intervencions de tots els grups i, al final, la presidenta 
tanqui el debat aportant un element nou que deixa EU sense poder 
parlar i sense poder entrar en el fons. 
 

La presidenta assegura que no ha tancat el debat i que 
el Sr. Grosske pot intervenir en voler, després de la 
interventora que ha demanat la paraula. 
 

La interventora recorda que en la Comissió s'hi va 
repartir l'informe fotocopiat a tots els membres.  
 

La presidenta explica que ha recordat l'existència 
d'aquest informe perquè a la Comissió no hi assisteixen tots els 
consellers. 
 

El Sr. Rovira (PP) considera que després de llegir 
l'informe no li queda clar si és il⋅legal o no aprovar el 
conveni. 
 

Per part de Secretaria s'indica que l'informe, 
juntament amb l'emès  el dia 7 de juliol de 1.997, adverteix 
d'unes possibles responsabilitats d'índole urbanística per uns 
drets que podrien  estar patrimonialitzats com a conseqüència de 
la suspensió de la vigència de les normes subsidiàries de 
planejament del municipi d'Artà en l'àmbit del sector núm. 27 
(Els Canons). 
 

El Sr. Pons (PSOE) per qüestió d'ordre demana que la 
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votació sigui nominal. 
 

El Sr. Grosske (EU) remarca que aquests informes eren 
damunt la taula de la Comissió d'Hisenda i tots els grups varen 
votar a favor de la proposta. És a dir tots els grups varen votar 
d'una determinada manera amb el mateix informe que ara hi ha 
damunt la taula. Fa notar que allò que ha explicat el secretari 
no és una advertència d'il⋅legalitat, sinó una altra qüestió. 
 
 

El Sr. Rovira (PP) demana un recés perquè els serveis 
jurídics puguin aclarir aquesta qüestió. 
 
 

La presidenta decideix fer un recés quan són les 13 
hores. 
 

Es reprèn la sessió a les  13 hi 55 minuts. 
 

Intervé el Sr. Rovira (PP). Demana disculpes pel retard 
del seu grup que ha fet que el recés s'hagi allargat més que no 
s'havia previst. Com que la qüestió és important ha requerit un 
debat llarg entre els seus membres. 
 

L'opinió del seu grup és que el conveni constitueix una 
declaració d'intencions sobre la manera com pensa el Consell 
satisfer unes possibles despeses derivades d'indemnitzacions o de 
la compra, una vegada presa la decisió de desclassificar o 
comprar. Allò que és molt clar és que les responsabilitats no es 
poden derivar de l'aprovació del conveni, sinó que en tots cas 
derivarien del moment en què es faci la suspensió, en el moment 
en què desclassifiqui inicialment o definitivament.  
 

En aquest sentit, el grup del PP té molt clar que abans 
de pagar, aquesta qüestió haurà de tornar passar pel Ple i per la 
Comissió Insular d'Urbanisme fins al punt que l'aprovació del 
conveni, per ara, no representa cap despesa per al Consell. Les 
despeses es comprometran en el moment de prendre unes altres 
decisions. 
 

Anuncia el vot favorable del seu grup, amb la 
consciència ben tranquil⋅la que no se'n pot derivar cap 
responsabilitat patrimonial. 
 

El Sr. Quetglas (PP) entén que no s'ha aportat cap 
argumentació nova i en qualsevol cas la postura del seu grup no 
deriva d'aquesta qüestió que s'ha suscitat darrerament, sinó de 
l'opinió política sobre quina és la millor solució que no és 
exactament el camí que sembla que emprèn el Consell. 
 

El Sr. Alorda (PSM) expressa el convenciment que el 
conveni, l'única cosa que fa és reduir al 50% unes possibles 
despeses derivades de les indemnitzacions o la compra, que es 
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poden produir com a conseqüència d'altres actes fets en altres 
moments. També estan convençuts, fins i tot, que per aquests 
altres actes tampoc no es pot derivar cap responsabilitat 
patrimonial. Considera que seria una notícia tristíssima per a la 
democràcia que els representants del poble haguessin de quedar 
intimidats per aquestes qüestions. És cert que la llei preveu 
responsabilitats per al cas de dol, però no per defensar un altre 
model territorial, si fos així representaria un autèntic segrest 
de la voluntat popular. 
 

Reconeix que és cert que hi ha uns drets que s'han de 
respectar i si s'expropien hi ha d'haver compensacions.  
 

Considera una bona notícia que la proposta no quedi 
damunt la taula per aquesta mena d'escrúpols, ja que situacions 
com aquesta es poden repetir i seria una mala notícia per a la 
democràcia. 
 

El Sr. Grosske (EU) assegura que no hi ha cap 
advertiment sobre una possible prevaricació, ni tan sols sobre 
una responsabilitat patrimonial. Hi ha un advertiment, que s'ha 
produït altres vegades, en relació al fet que s'adquireixen 
compromisos econòmics de quantia indeterminada. Considera que 
això és irresoluble perquè no poder adquirir aquests compromisos 
indeterminats significaria no poder afrontar la decisió política 
de la desclassificació. 
 

Recorda que hi ha precedents, recorda que els informes 
eren damunt la taula de la Comissió d'Hisenda i tots els grups ho 
sabien. Recorda que no necessàriament les indemnitzacions han de 
sumar mil milions, ja que hi ha quantificacions, com ara la del 
Sr. Blasco, que les calcula en uns centenars, de manera que es 
pot assegurar que al final les fixaran els jutges i que la 
quantitat estarà compresa dins aquest ventall. 
 

Lamenta que havent-hi els precedents de l'acord de la 
Comissió d'Hisenda, s'hagi perdut pràcticament una hora fent un 
recés. Demana més cohesió i coherència a l'hora de dur les 
propostes al Ple. 
 

El Sr. Rovira (PP) vol que quedi ben clar que allò que 
avui es decideix és una distribució de càrregues, però que no es 
parla ni de la desclassificació ni de la compra. Això són uns 
temes que hauran de tractar-se posteriorment en altres plens. 
 

Se sotmet la proposta a votació nominal. El secretari 
cita cadascun dels consellers pel seu nom i aquests emeten 
oralment el seu vot amb el resultat següent: S'aprova la proposta 
per vint vots a favor (PP, PSM-NM, EU, Mixt) i deu abstencions 
(PSOE, UM). 
 

Els consellers del PP Srs. Blanquer i Cañellas s'han 
absentat durant el debat i la posterior votació. 
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PROPOSTES GRUPS POLÍTICS. 
 
 
  PUNT 20.- MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP EU REFERIDA A LA 
CONSTITUCIÓ D'UNA COMISSIÓ PER A TRACTAR DE L'ORGANITZACIÓ DE LA 
DIADA DE 1998. 
 

Es dóna compte de la següent moció:   
 

"Analitzada la celebració de la Diada de Mallorca de 
l'any en curs, amb la voluntat de millorar progressivament la 
caracterització i l'organització dels actes programats pel 
Consell i amb l'objectiu inequívoc d'anar consolidant aquesta 
festa com a una eina d'autoidentificació col.lectiva i de 
reafirmació del dret a l'autogovern del poble de Mallorca, es 
proposa a la consideració del plenari l'adopció del següent  
 
 
           A C O R D : 
 
 

1er.- Constituir una comissió no permanent, formada per 
un representant de cadescún dels grups polítics presents al 
Consell per estudiar i fer propostes relatives a l'organització 
de la Diada de l'any 1998. 
 
 

2on.- Els criteris que hauran de presidir els treballs 
de la comissió seran els següents: 
 

a) Austeritat 
 
 

b) Participació. 
 

D'acord amb això, es primaran els actes on sigui 
convocada la ciutadania en el seu conjunt i, així mateix, es 
primaran els esdeveniments esportius, culturals i artístics de 
caire popular i participatiu (curses populars, trobades de 
pintors, etc.) 
 

c) Respecte a la independència de la societat civil.  
   
D'acord amb això, es combinarà la promoció de les 

iniciatives socials entorn de la Diada amb el màxim respecte a 
l'autonomia i independència de les entitats o persones que les 
organitzin. En aquest sentit, en la informació i presència 
institucionals relatius als actes relacionats amb la Diada, s'han 
de diferenciar escrupolosament aquells actes organitzats pel 
Consell d'aquells actes (religiosos, culturals, reivindicatius, o 
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de qualsevol altre tipus) que siguin organitzats per la societat 
civil. 
 

d) Arrelament dins la realitat viva de la nostra 
societat. 
 
         A tal efecte, es programaran actes culturals 
(conferències, taules redones, etc.) relatius a la realitat viva 
de Mallorca i es lliuraran premis o es concediran beques que 
fomentin la investigació o l'activitat duita a terme en diversos 
àmbits socials i professionals  

 
e) Desconcentració geogràfica, en col.laboració amb els 

diferents Ajuntaments de l'illa, si fos possible, en la 
realització dels diversos actes programats." 
 
 
 

Presenta la moció el Sr. Grosske (EU). La qualifica de 
constructiva perquè no vol incidir per res en les crítiques 
possibles a la Diada del 97, sinó que pretén posar les bases per 
a la del 98. Creu que s'hauria de fer en un clima de consens i, 
per això, demana la creació d'una comissió no permanent, tot i 
que si alguna proposta alternativa considerava que podria assumir 
aquesta tasca una comissió informativa, no hi hauria 
inconvenient. Allò que interessa és començar a fer feina com més 
aviat millor. 
 

Per altra banda indica que la moció propugna una sèrie 
de criteris com ara l'austeritat, la participació de la 
ciutadania, el respecte a la independència de la societat civil. 
Dins aquest darrer àmbit s'han d'estudiar els actes religiosos 
que es puguin organitzar a l'entorn de la Diada. 
 

La proposta pretén que quedi clar que el Consell 
organitza uns actes i que, per altra banda, promourà que la 
ciutadania hi participi, de manera que sigui una Diada viva. Vol 
que quedi ben clar allò que són actes organitzats per la 
institució i allò que són actes organitzats per al societat 
civil, els quals no han d'aparèixer com a actes propis del 
Consell, especialment els actes religiosos o els reivindicatius. 
 

La llista de criteris no pretén esser exhaustiva i la 
voluntat és evitar la polèmica i permetre que la Diada pugui 
esser allò que ha d'esser: un instrument d'autoidentificació 
col⋅lectiva, que ajudi els ciutadans i ciutadanes a prendre 
consciència de la seva realitat i actuï de marc de reivindicació 
de l'autogovern. 
 

El Sr. Orta (PP) manifesta l'acord del seu grup amb la 
constitució d'una comissió, com ja varen demanar a través d'una 
moció presentada el mes gener d'enguany. També considera adients 
els criteris, però no les explicacions que s'hi donen. Anuncia 
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que votarien a favor de la constitució de la comissió i dels 
criteris però opina que hauria d'esser aquesta comissió la que 
desenvolupàs aquests criteris i, per tant, s'haurien de retirar 
les explicacionsde la moció. Suggereix també fixar una data per 
començar a fer feina. Així la comissió no es crearia lligada de 
peus i mans. 
 

El Sr. Grosske (EU) no té inconvenient a retirar les 
explicacions que segueixen cadascun dels criteris. 
 

El Sr. Damià Pons (PSM) creu que pot esser positiva la 
constitució d'aquesta comissió. Discrepa de la idea que es 
desprèn de les intervencions del Sr. Grosske, ja que cada vegada 
que parla de la Diada sembla que està configurant un model que 
durarà indefinidament, pensa que la celebració anirà lligada als 
enfocaments que pugui tenir cada equip de govern i la institució 
en cada moment històric.  
 

Per altra banda fa notar que hi ha una contradicció 
entre crrear una comissió i determinar allò que han d'esser les 
conclusions d'aquesta comissió. Anuncia, per tant, el suport al 
primer punt i demana que es retiri el segon, perquè allò que 
preveu ho hauria de decidir la comissió una vegada consituïda. 
 

El Sr. Triay (PSOE) està d'acord a crear aquesta 
comissió perquè amb temps suficient pugui analitzar i treure 
conclusions de la Diada de 1997, estudiar que fan altres 
territoris en el dia de la festa equivalent, avaluar els mitjans 
que es necessitaran, la preparació que s'hagi de fer i el 
personal que s'hi ha de dedicar. Pel que fa als criteris, no 
comparteix la preocupació manifestada pel Sr. Pons, ja que pensa 
que són prou genèrics perquè la Comissió pugui actuar amb 
llibertat. 
 

Anuncia que votaran a favor de la proposta tal com ha 
quedat després de la intervenció del PP i l'acceptació d'EU. 
 

La presidenta, en nom d'UM, es mostra d'acord amb la 
moció. També considera que s'haurien de tenir en compte els 
aspectes econòmics i els de personal que ha indicat el Sr. Triay. 
 

El Sr. Grosske (EU) agraeix el suports anunciats. 
Assegura que no pretén configurar la Diada de forma permanent, 
sinó contribuir a organitzar la del 98. Els successius 
consistoris ja donaran contingut a les diades posteriors. 
 

El secretari demana la paraula per indicar que 
s'haurien de nomenar els consellers que formaran part d'aquesta 
comissió. 
 

La presidenta proposa que els grups facin arribar a la 
Presidència el nom de cadascun dels seus representants. 
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Se sotmet a votació el primer punt de la proposta i 
s'aprova per unanimitat. 
 

Se sotmet a votació el segon punt amb les modificacions 
acordades i s'aprova per vint-i-cinc vots a favor (PP, PSOE, UM, 
EU, MIxt) i cinc abstencions (PSM-NM). 
 
 
 
 
  PUNT 21.- MOCIÓ DEL GRUP D'EU REFERIDA A LES CAMPANYES 
PUBLICITÀRIES DEL CIM. 
 

Es dóna compte de la següent moció:   
 

"Entenem la publicitat i comunicació institucional com 
la promoció i comunicació als ciutadans i ciutadanes de missatges 
i idees de tot tipus adreçades a donar coneixement de les pròpies 
institucions, de llurs funcions, dels serveis i activitats que 
desenvolupen i de les obligacions, deures i frets que els 
ciutadans i ciutadanes tenen en relació a aquelles, quan són 
difoses mitjançant la premsa, la ràdio, la televisió i qualsevol 
altre suport audio-visual o gràfic, sempre que no suposi la 
notificació de cap acte administratiu. A la vegada que el ciutadà 
i la ciutadana tenen el dret a una comunicació veraç i objectiva 
per part de les institucions i l'obligació d'aquestes a una 
informació transparent de la seva gestió i veraç i imparcial dels 
seus serveis.  
 

El Pacte de Govern subscrit pels partits polítics PSOE, 
PSM i UM, signat el juliol de 1995, en el seu punt 1.10 diu "Els 
anuncis del Consell Insular de Mallorca tindran sempre caràcter 
informatiu:s'orientaran a difondre les activitats del Consell, 
les convocatòries públiques, o bé formaran part de campanyes 
destinades a la sensibilització sobre temes que sigui precís 
aquest instrument per a la conscienciació i motivació ciutadana". 
Entenem que aquest compromís coincideix amb les idees generals 
expressades al primer paràgraf. 
 

Durant aquests dos anys d'experiència del govern, hem 
vist campanyes publicitàries del CIM que no responen al criteri 
abans esmentat, així per exemple la campanya "Consell de Mallorca 
Illa de Progrés" que es realitza a un suplement d'un mitjà de 
comunicació local, o  anuncis a mitjans de comunicació felicitant 
èxits esportius i altres.  
 

Coneixent que la partida pressupostària 22602  es 
destina a publicitat i propaganda, i es coincident a cada una de 
les àrees i departaments funcionals del Consell Insular amb una 
quantia molt variable segons les funcions de cada un d'aquests. 
 

Es proposa a la consideració del Plenari l'adopció del 
següent  
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A C O R D  

 
1.- En el pressupost de 1998 s'unificarà la partida 

pressupostària 22602 destinada a Publicitat i restarà adscrita  a 
Serveis Generals del CIM, amb l'excepció d'una quantitat 
necessària per a cobrir els anuncis i notificacions oficials al 
BOCAIB de cada àrea i departament.- 
 

2.- Es crearà una Comissió de Seguiment i Control de la 
publicitat institucional del CIM, formada per un representant de 
cada grup de consellers , que amb caràcter previ informarà sobre 
la conveniència i el contingut de les campanyes publicitàries 
seguint els criteris generals  expressats, i realitzarà un 
seguiment de la despesa pressupostària destinada a aquesta 
finalitat. 
 

3.- La gestió i el compliment dels acords de la 
Comissió creada al punt segon, la realitzarà l'àrea de Serveis 
Generals del CIM." 
 
 

Presenta la moció la Sra. Thomàs (EU). Informa que 
l'exposició de motius explica com entén el seu grup la publicitat 
i la comunicació institucional. Recorda que en el pacte 
institucional  hi havia un apartat, el punt 1.10, que preveia que 
els anuncis del Consell sempre tendrien caràcter informatiu, es 
dedicarien a difondre les activitats del Consell i les 
convocatòries publiques o formarien part de campanyes destinades 
a la sensibilització sobre temes en què sigui necessari aquest 
instrument. 
 

Durant aquests dos anys, continua, hi ha hagut 
campanyes com ara la d'Illa de Progrés, la de Mallorca en Festes 
o anuncis felicitant èxits esportius. 
 

Com que la partida 22602 es destina a publicitat i és 
coincident amb cadascuna de les àrees del Consell, la moció 
proposa unificar aquesta partida en el pressupost del 98 i 
adscriure-la als Serveis Generals del CIM, amb l'excepció de la 
quantitat necessària per cobrir els anuncis i les notificacions 
oficials al BOCAIB. També proposa crear una comissió de control i 
seguiment de la publicitat formada per un representant de cada 
grup que, amb caràcter previ, informarà sobre el contingut i la 
conveniència de la campanya, seguint els criteris generals 
expressats i realitzarà un seguiment de la despesa. 
 

Finalment, la moció proposa que la gestió i el 
seguiment d'aquest acord es duria a terme des dels Serveis 
Generals del Consell. 
 

El Sr. Rovira (PP) dóna l'enhorabona a EU per aquesta 
moció. Anuncia el vot favorable, ja que la campanya Illa de 
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Progrés és una campanya desafortunada on en comptes de 
sensibilitzar la ciutadania s'hi fa publicitat dels partits que 
governen la institució i allò que queda clar és que un grup que 
no té la majoria gasta els doblers de la institució en una 
campanya que no té el suport ni d'EU i del PP. El vot favorable 
tractarà d'impedir que en el futur es tornin produir coses 
d'aquest estil o allò que va sortir a la revista El Temps en una 
publiinformació que posava per en terra la feina anterior del PP.  
 

Intervé el Sr. Triay (PSOE). Anuncia el vot en contra 
del seu grup perquè significa un clar retrocés en el funcionament 
del Consell. Considera que si es vol que el Consell dugui a terme 
uns programes i els controli, és lògic que cada programa tengui 
la seva partida de publicitat i que sigui controlada per la seva 
comissió informativa. Aquesta concentració, que proposa EU, de 
totes les partides en una que, a més, estaria sotmesa a la 
comissió que es crea, no va en la línia de la bona gestió.   
 

La presidenta proposa que si una partida única ha de 
preveure tota la publicitat seria més raonable que s'integràs en 
les partides del Gabinet de Premsa i no en les dels Serveis 
Generals. 
 

La Sra. Thomàs (EU) agraeix l'enhorabona del PP, però 
voldria que l'enhorabona es convertís en fets i l'aplicassin al 
Govern Balear, ja que el mateix text, llevat de les referències 
al pacte, constituïa una proposició no de llei presentada per EU 
al Parlament i que el PP va rebutjar. Entén que aquesta 
enhorabona significarà que si tornen presentar la mateixa 
proposició al Parlament el PP l'aprovarà o la presentà ell 
mateix. 
 

Entén la negativa del grup socialista, però es nega a 
considerar la moció com un retrocés, sinó que la qualifica de 
racionalització de la despesa, ja que són conscients que bona 
part de la publicitat es fa des de Presidència sense que hi hagi 
cap comissió informativa i, per tant, sense control. 
 

No accepta la proposta de la presidenta perquè entenen 
que Serveis Generals és el lloc adequat i si amb aquesta comissió 
necessita més personal ara tindrà ara l'ocasió d'ampliar-se. 
 

El Sr. Rovira (PP) no entén EU, perquè cada vegada que 
els donen suport responen criticant el PP. Fa notar que el 
Consell és diferent del Govern i, per tant, allò que pot esser bo 
per al Consell pot no esser bo per a un ajuntament o per al 
Govern. Allò que sí és clar és que dins el Consell hi ha un 
desgovern, no hi ha una majoria i en el Govern sí que n'hi ha. Fa 
notar que si el PSOE vol esser coherent, així com va donar suport 
a la Proposició d'EU al Parlament també voti aquí a favor de la 
moció.  
 

La Sra. Thomàs (EU) recorda que si hi ha una majoria 
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absoluta, més control necessita el Govern i, per tant, la 
coherència és d'EU quan fa veure que el PP té un discurs diferent 
segons la institució. 
 

Se sotmet la proposta a votació i s'aprova per setze 
vots a favor (PP, EU, Mixt) i catorze en contra (PSOE, PSM-NM, 
UM). 
 
 
                                
      PUNT 22.- MOCIÓ DEL GRUP DE CONSELLERS POPULAR REFERIDA 
A ADHESIÓ ACORDS MESA GENERAL DE NEGOCIACIONS.                  
                   
 

S'ha retirat quan s'ha debatut el punt 13 de l'ordre 
del dia. 
 
 
 
       PUNT 23.- MOCIÓ DEL GRUP DE CONSELLERS POPULARS 
REFERIDA A OFERTA PÚBLICA D'EMPLEO I BASES PER EL PROVEÏMENT DE 
LLOCS DE TREBALL DEL CIM.                          
                                           
 

El Sr. Sansó (PSM) demana que es pugui agrupar aquesta 
moció amb el punt del despatx extraordinari, ja que no té cap 
sentit fer dos debats sobre un mateix tema. 
 

El Sr. Espinós (PP) s'hi mostra d'acord. 
 
 
 
  PUNT 24.- MOCIÓ DEL GRUP DE CONSELLERS POPULARS 
REFERIDA A FIRMA DELS CONVENIS COLECTIUS. 
 

Es dóna compte de la següent moció: 
 
 
          "EXPOSICIÓ DE MOTIUS. 
                                        
   Essent Conscients de la importància de la necessitat de 
que els treballadors del Consell Insular de mallorca tenguin ben 
definit el marc normatiu laboral dins el qual poder desenvolupar 
la seva feina amb coneixement dels seus deures i obligacions i 
essent també coneixedors del paper fonamental que amb aquest 
sentit juga la firma dels Convenis Col⋅lectius.  
      
          El ple del CIM adopta el següent. 
 
                          ACORD 
 
      Dur a terme  les iniciatives i gestions necesàries per 
a iniciar les negociacions pertinents amb l'objectiu de redactar 



 
 

56 

i aprovar abans de 31 de desembre de 1997 el Conveni Col⋅lectiu 
del Consell Insular de mallorca amb els treballadors de 
l'Institució." 
 
 

El Sr. Espinós (PP) considera que ha passat un temps 
més que prudencial des que varen deixar d'esser vigents els 
acords i el conveni amb el personal de la institució i, a pesar 
dels compromisos per a l'elaboració i la negociació dels nous, 
encara que s'han elaborat. Per això, pensa que  seria bo que el 
Ple n'instàs el debat i l'aprovació per a abans del final de 
l'any. 
 

Intervé el Sr. Sansó (PSM). Demana que es retiri la 
moció, ja que les negociacions sobre els nous acords ja s'han 
iniciat, els sindicats han plantejat les seves postures i s'han 
fet reunions amb els directors dels centres per avançar en 
aquesta línia. Tot i així, considera impossible fixar una data, 
ja que no és cert que no hi hagi convenis o acords perquè aquests 
es varen prorrogar. Per tant, seria millor que la mesa en tenir 
la feina feta la presentàs al Ple.  
 

Informa que en aquest moment les prioritats són unes 
altres, ja que s'inicia una oferta pública i s'ha de discutir la 
plantilla nova. Per això, no és possible adquirir el compromís 
d'una data determinada, però sí el de continuar negociant. 
 

El Sr. Espinós (PP) considera que després de dos anys i 
mig de governar ja hi hagut més que temps per negociar. Demana al 
Sr. Sansó que fixi una data. 
 

El Sr. Sansó (PP) no pot fixar una data que pugui 
limitar les negociacions. Insisteix a presentar els acords al Ple 
quan s'hagin negociat o quan s'hagin esgotat les línies de 
negociació. Recorda que els sindicats mateixos varen demanar 
altres prioritats. Dopina que és millor deixar negociar sense 
forçar un conveni que podria no esser adequat per a aquest 
Consell. 
 

El Sr. Grosske (EU) pensa que deixar el límit 
absolutament obert a un conveni que fa tants d'anys que té una 
vigència provisional és poc recomanable. Fixar la data del 31 de 
desembre també ignora la dinàmica d'aquestes negociacions. 
Suggereix que el Consell faci una manifestació de voluntat en el 
sentit que el conveni estigui aprovat com més aviat millor. El 31 
de desembre es podria fer un balanç de la feina feta i aleshores 
decidir si es posa una data. 
 

El Sr. Espinós (EU) manté la seva proposta sense 
modificar. 
 

Se sotmet la proposta a votació, amb el resultat de 
catorze vots a favor (PP, Mixt), catorze en contra (PSOE, PSM-NM, 
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UM) i dues abstencions (EU). 
 

A la vista de l'empat es procedeix a una segona votació 
amb el mateix resultat i, per tant, es rebutja la proposta pel 
vot de qualitat de la presidenta que vota en contra. 
 
 
 
  PUNT 25.- MOCIÓ DEL GRUP DE CONSELLERS POPULARS 
REFERIDA A ADEQUACIÓ DELS PUNTS VERDS. 
 

Es dóna compte de la següent moció: 
 
 
          "EXPOSICIÓ DE MOTIUS. 
                            
   Sense cap dubte la protecció del medi ambient i el 
nostre entorn és cada vegada més un element fonamental i 
irrenunciable dins els programes d'actuació de les 
administracions públiques que tenen com a objectiu prioritari 
l'afavoriment de les condicions de vida dels ciutadans dels 
municipis. És innegable també que facilitar als ciutadans els 
mitjans necesaris per a poder participar d´aquesta tasca 
protectora com puguin ser els punts verds no ha de suposar 
paradoxalment un empitjorament de les condicions ni higièniques 
ni estètiques del municipi, situació que ens trobam 
desgraciadament amb certa freqüència, i és per tot això que 
 
          El ple del CIM adopta el següent. 
 
                         ACORD 
 

    Primer.- Realització d'un estudi que tengui com a 
objectiu l'anàlisi de la situació actual dels distints punts 
verds de la nostra Illa , anàlisi que haurà de avaluar l'estat 
higiènic, sanitari, estructural, etc... d'aquests, i que 
presentarà les seves conclusions durant els mes de novembre . 
 

    Segon.- Consolidar la xarxa de punts verds de la nostra 
illa amb la implantació d'un d'aquests punts a aquells municipis 
on a data d'avui no tenen aquest tipus d'instal⋅lacions,  
mitjançant l'acord previ i pertinent amb l'ajuntament afectat 
d'aquesta manca." 
 
 

Presenta la proposta la Sra. Carbonell (PP). Recorda 
que la defensa del medi ambient és un objectiu assumit per 
tothom, que els punts verds constitueixen un mitjà per arribar a 
aquest objectiu i que les institucions tenen l'obligació de 
facilitar als ciutadans el seu ús i evitar el deteriorament, tant 
estètic com higiènic, que pot implicar una manca de manteniment 
adequat d'aquests punts verds. 
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La moció proposa realitzar un estudi per determinar 
quina és la situació actual d'aquests punts i integrar-los dins 
una xarxa. És necessari també disposar d'una exacta localització 
per facilitar la recollida i evitar l'acumulació com es produeix 
a molts de municipis. Tot això requereix habilitar una partida 
pressupostària per al 98.  
 

Conclou la intervenció demanant que es pugui facilitar 
al seu grup tota la informació disponible sobre aquests punts. 
 

Intervé el Sr. Antich (PSOE). Recorda que el 28 de 
juliol es va presentar un informe a la Comissió d'Ordenació del 
Territori sobre totes aquestes qüestions, amb una informació 
exhaustiva provinent el servei de neteja d'aquests punts. Recorda 
que la responsabilitat sobre aquests punts correspon als 
ajuntaments segons els convenis de creació i de recollida 
selectiva entre el Consell, els ajuntaments i Deixalles, A pesar 
d'això es va crear, des del Consell, un Servei que fos complement 
de la feina que correspon al ajuntaments i, sobretot, per 
millorar-ne el funcionament.  Aquest servei passa un mínim d'una 
vegada per setmana i per aquells punt més problemàtics en passa 
dues amb una feina de neteja i manteniment de tots els 
contenidors, amb comunicats diaris i memòries de la feina feta. 
Aquell informe a què s'ha referit detectava els problemes de 
funcionament. Informa que hi ha un contacte directe amb els 
ajuntaments per detectar les mancances i també els tècnics de 
medi ambient hi treballen... 
 

La presidenta interromp la intervenció i fa notar que, 
com que tots  els grups hi estan d'acord, tal vegada no cal 
aprofundir tant en les explicacions.    
 

El Sr. Antich (PSOE) atès que el PP presenta la moció 
amb un esperit totalment constructiu, demana que la moció passi a 
comissió per poder aprofitar tota la feina que ja hi ha feta en 
aquest sentit. 
 

S'acorda que la moció passi a Comissió. 
 
 
 

PUNT 26.- MOCIÓ DEL GRUP DE CONSELLERS POPULARS 
REFERIDA A RESIDÈNCIA CAP PINAR. 
 
 

Intervé el Sr. Rovira (PP). Retira aquest punt i el 28 
perquè hi ha el compromís d'estudiar-los en comissió i dur-los al 
pròxim Ple. 
 
 
  PUNT 27.- MOCIÓ DEL GRUP DE CONSELLERS POPULARS 
REFERIDA ALS PLANS ESPECÍFICS DEL PLA ESTRATÈGIC. 
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Es dóna compte de la següent moció: 
 

"EXPOSICIO DE MOTIUS. 
                                           
          "Atès que el Pla Estratègic del Consell Insular de 
Mallorca preveu que " A partir de l'aprovació del Pla Estratègic, 
està previst que des de cada sector i cada unitat assistencial 
s'elabori en el termini d'un mes un pla especific d'intervencions 
per a cada any amb les dotacions econòmiques i humanes 
assignades. Aquestes intervencions més detallades, seran las que 
permetran cada any poder establir els indicadors fonamentals de 
la seva avaluació, tant assistencial com econòmica". 

 
Atesa la manca de concreció del Pla en molts d'aspectes 

i atès que han transcorregut set mesos des de la seva aprovació. 
En desenvolupament d'aquest compromis es presenta la 

següent moció 
                              
                        ACORD 
 

Instar al president de la Comissió de Benestar Social 
perquè en el termini d'un mes presenti els plans especifics de 
cada sector i cada unitat assistencial, amb les dotacions 
econòmiques i humanes assignades, tal i com es preveu al Pla 
Estratègic." 
 
 

Intervé la Sra. Ferrando (PP). Indica que la moció 
demana el compliment d'un compromís contingut en el Pla 
Estratègic en el sentit que en el termini d'un mes es presentin 
els plans específics de cada sector i de cada unitat assistencial 
amb les dotacions econòmiques i humanes assignades tal com preveu 
el Pla. 
 

Fa notar al Sr. Pons que es tracta d'una moció 
totalment constructiva. 
 

El Sr. Pons (PSOE) recorda que a la pàg. 32 hi ha una 
nota a peu de pàgina amb un asterisc que conté una afirmació un 
tant temerària en el sentit que els tècnics es varen comprometre 
en el termini d'un mes a presentar aquests plans i no ho han fet. 
A la vista d'aquesta moció, pot dir que els responsables hi fan 
feina. Opina que fixar aquest termini va esser una temeritat, ja 
que s'ha demostrat que era impossible de complir. S'intentarà 
presentar-los d'aquí a un mes, si és materialment possible i si 
no en un termini un poc més llarg. 
 

S'aprova la proposta per unanimitat.  
 

PUNT 28.- MOCIÓ DEL GRUP DE CONSELLERS POPULARS 
REFERIDA A L'AUTOPISTA DE LLEVANT. 
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S'ha retirat juntament amb el punt 26 a petició del Sr. 
Rovira. 
 
 

DESPATX EXTRAORDINARI. 
 
 

La presidenta sol⋅licita incloure dos punts dins aquest 
apartat: 
 

1.- Oferta pública d'ocupació per a 1997. 
2.- Millores socials. 
 

S'aprova per unanimitat incloure aquests dos punts a 
l'ordre del dia. 
 
 
 
  PRIMER PUNT.- OFERTA D´OCUPACIÓ PÚBLICA DEL CONSELL 
INSULAR DE MALLORCA PER A L´ANY 1997. 
 

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

"Atès que en execució de l´acord del Ple del Consell 
Insular de Mallorca adoptat en sessió ordinària de dia 2 de 
desembre de 1996 s´ha dut a terme el proveïment de llocs de 
treball per al personal funcionari de la Corporació mitjançant 
els sistemes de concurs de mèrits i de lliure designació, la 
mobilitat del personal laboral prevista al vigent Conveni 
col.lectiu i la promoció interna de primer grau prevista als 
Acords del personal funcionari i al Conveni col.lectiu del 
personal laboral. 
 

Atesa la necessitat de procedir a la cobertura de les 
places funcionarials i laborals vacants, mitjançant les 
corresponents convocatòries derivades de l´oferta d´ocupació 
pública, un cop realitzats els processos previs assenyalats 
anteriorment.    
 

Atès que, durant l´any 1996, al Consell Insular de 
Mallorca es van produir 7 vacants de personal funcionari i 12 de 
personal laboral, de les quals 13 -3 funcionarials i 10 laborals- 
han estat cobertes mitjançant funcionaris interins o contractació 
laboral temporal i només 6 romanen absolutament vacants.  
 

Atès que a la plantilla de personal funcionari del 
Consell Insular de Mallorca, integrada per 423 places, hi ha 183 
places ocupades per personal interí i a la del personal laboral, 
integrada per 366 places, n´hi ha 130 d´ocupades mitjançant 
contractació laboral temporal.  
 

Atès que totes aquestes places es troben incloses a la 
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plantilla vigent i dotades pressupostàriament. 
 

Atès allò que en relació a l´oferta d´ocupació pública 
es preveu a l´article 18,4 de la Llei 30/1984, de 2 d´agost, de 
mesures per a la reforma de la funció pública, a l´article 91,1 
de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim 
local, a l´article 128 del text refós de les disposicions legals 
vigents en matèria de règim local i a l´article 17,4 i a la 
disposició transitòria tercera, dos de la la Llei 12/1996, de 30 
de desembre, de pressuposts generals de l´Estat per a l´any 1997.  
 

Atès que, d´acord amb les limitacions establertes per 
la Llei de pressuposts generals de l´Estat, es pot procedir a 
ofertar el 25% de les 184 places ocupades pel personal interí i 
el mateix percentatge de les 129 places ocupades mitjançant 
contractació laboral temporal, la qual cosa representa que només 
es puguin ofertar 46 places de personal funcionari i 33 de 
personal laboral, sense perjudici d´ofertar també el 25% de la 
taxa de reposició d´efectius sobre les places que romanen 
absolutament vacants i que no han estat incloses en el procés de 
consolidació per no estar ocupades, la qual cosa representa un 
total de 2 places i que es concreten en 1 plaça d´auxiliar 
d´arxiu i biblioteca i 1 plaça més de vigilant informador, que 
procedeixen de la transformació de dues places de subaltern amb 
la plantilla de 1996. 
  

Atès que les places que s´han d´incloure a l´oferta ha 
estat objecte de negociació en el si de la Mesa de Negociació del 
Consell Insular de Mallorca, en distintes sessions realitzades 
els dies 24 de setembre i 1 d´octubre d´enguany, havent arribat a 
l´acord d´incloure-hi les places que s´assenyalen a la proposta 
que s´eleva a l´aprovació plenària, totes elles enquadrades als 
grups E i D. 
 

Atès que la competència per a l´aprovació de l´oferta 
d´ocupació pública correspon al Ple de la Corporació, d´acord amb 
allò que estableix l´article 70,5 del Reglament d´organització, 
funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat pel 
Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, en relació amb 
l´article 41,3 de la Llei 7/1985, de 2 d´abril, reguladora de les 
bases de règim local. 
  

El President de la Comissió Informativa de Serveis 
Generals i Recursos Humans del Consell Insular de Mallorca eleva 
al Ple de la Corporació per a la seva aprovació la següent: 
 
 

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

Primer.- APROVAR l'oferta d'ocupació pública del 
Consell Insular de Mallorca per a l'any 1997, integrada per les 
següents places: 
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FUNCIONARIS DE CARRERA 
 
 

Grup segons l'art. 25 de la Llei 30/1984: E. 
Classificació: Escala d´administració especial, subescala de 
serveis especials, classe de comeses especials. Nombre de 
vacants: Una. Denominació: Vigilant porter (Cultura i Patrimoni 
històric).   
 

Grup segons l'art. 25 de la Llei 30/1984: E. 
Classificació: Escala d´administració especial, subescala de 
serveis especials, classe de comeses especials. Nombre de 
vacants: Dues. Denominació: Recepcionista telefonista (Llar de la 
Joventut).   
 

Grup segons l'art. 25 de la Llei 30/1984: E. 
Classificació: Escala d´administració especial, subescala de 
serveis especials, classe de comeses especials. Nombre de 
vacants: Una. Denominació: Ordenança (Llar de la Joventut).   
 

Grup segons l'art. 25 de la Llei 30/1984: D. 
Classificació: Escala d´administració especial, subescala de 
serveis especials, classe de personal d´oficis. Nombre de 
vacants: Quatre. Denominació: Oficial d´oficis (1 Cultura i 
Patrimoni històric, 1 Llars del Menor i 2 Llar dels Ancians).   
 

Grup segons l'art. 25 de la Llei 30/1984: D. 
Classificació: Escala d´administració especial, subescala de 
serveis especials, classe de personal d´oficis. Nombre de 
vacants: Una. Denominació: Oficial d´oficis jardiner (Llar dels 
Ancians).   
 

Grup segons l'art. 25 de la Llei 30/1984: D. 
Classificació: Escala d´administració especial, subescala de 
serveis especials, classe de comeses especials. Nombre de 
vacants: Dues. Denominació: Vigilant informador (Cultura i 
Patrimoni històric).   
 

Grup segons l'art. 25 de la Llei 30/1984: D. 
Classificació: Escala d´administració especial, subescala de 
serveis especials, classe de comeses especials. Nombre de 
vacants: Una. Denominació: Auxiliar arxiu biblioteca (Cultura i 
Patrimoni històric).   
 

Grup segons l'art. 25 de la Llei 30/1984: D. 
Classificació: Escala d´administració especial, subescala de 
serveis especials, classe servei d´extinció d´incendis. Nombre de 
vacants: Trenta-sis. Denominació: Bomber conductor (Bombers de 
Mallorca).   
 

PERSONAL LABORAL 
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Nivell de titulació: Certificat d´escolaritat o 
equivalent. Denominació del lloc: Ajudant/a de cuina (Llar dels 
Ancians). Nombre de vacants: Una. 
 

Nivell de titulació: Certificat d´escolaritat o 
equivalent. Denominació del lloc: Cambrer/a menjador (Llar dels 
Ancians). Nombre de vacants: Tres. 
 

Nivell de titulació: Certificat d´escolaritat o 
equivalent. Denominació del lloc: Personal de neteja (Llar dels 
Ancians). Nombre de vacants: Deu. 
 

Nivell de titulació: Certificat d´escolaritat o 
equivalent. Denominació del lloc: Personal de bugaderia (Llar 
dels Ancians). Nombre de vacants: Tres. 
 

Nivell de titulació: Certificat d´escolaritat o 
equivalent. Denominació del lloc: Personal de bugaderia 
(Residència Huialfàs). Nombre de vacants: Una. 
 

Nivell de titulació: Certificat d´escolaritat o 
equivalent. Denominació del lloc: Cambrer/a netejador/a 
(Residència Huialfàs). Nombre de vacants: Tres. 
 

Nivell de titulació: Certificat d´escolaritat o 
equivalent. Denominació del lloc: Mosso d´oficis (Teatre 
Principal). Nombre de vacants: Una. 
 

Nivell de titulació: Certificat d´escolaritat o 
equivalent. Denominació del lloc: Conserge (Teatre Principal). 
Nombre de vacants: Una. 
 

Nivell de titulació: Certificat d´escolaritat o 
equivalent. Denominació del lloc: Porter d´escenari (Teatre 
Principal). Nombre de vacants: Una. 
 

Nivell de titulació: Certificat d´escolaritat o 
equivalent. Denominació del lloc: Mosso d´oficis (Poliesportiu 
del Consell). Nombre de vacants: Tres. 
 

Nivell de titulació: Certificat d´escolaritat o 
equivalent. Denominació del lloc: Mosso d´oficis (Llar de la 
Joventut). Nombre de vacants: Una. 
 

Nivell de titulació: Certificat d´escolaritat o 
equivalent. Denominació del lloc: Personal de neteja (Serveis 
generals). Nombre de vacants: Una (mitja jornada). 
 

Nivell de titulació: Graduat escolar, formació 
professional 1r grau branca administrativa o equivalent a aquesta 
especialitat. Denominació del lloc: Auxiliar de recepció 
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(CIPRES). Nombre de vacants: Una. 
 

Nivell de titulació: Graduat escolar, formació 
professional 1r grau o equivalent. Denominació del lloc: Vigilant 
Sa Dragonera. Nombre de vacants: Una. 
 

Nivell de titulació: Graduat escolar, formació 
professional 1r grau branca electricitat, mecànica o equivalent a 
aquestes especialitats. Denominació del lloc: Electricista 
(Teatre Principal). Nombre de vacants: Una. 
 

Nivell de titulació: Graduat escolar, formació 
professional 1r grau branca electricitat, mecànica, fontaneria, 
picapedreratge, fusteria o equivalent a aquestes especialitats. 
Denominació del lloc: Oficial de manteniment (Llar de la 
Joventut). Nombre de vacants: Una. 
 

Segon.- Les convocatòries de proves selectives 
derivades de la present oferta d´ocupació determinaran el nombre 
de places reservades per a la promoció interna del personal i a 
l´accés dels aspirants que tenguin la condició legal de persona 
amb minusvàlua, conforme la normativa aplicable. 
 

Tercer.- L´acord d´aprovació de la present oferta 
d´ocupació pública serà tramès a l´Administració de l´Estat, 
d´acord amb allò que estableix el Reial Decret 414/1997, de 21 de 
març, en relació amb l´article 56,1 de la Llei 7/1985, de 2 
d´abril." 
 
 
 

Es dóna compte de la següent moció presentada pel Grup 
de Consellers Populars:  
 
         "Oferta pública d'Empleo i Bases per al Proveïment  de 
llocs de treball del CIM 
                
          EXPOSICIÓ DE MOTIUS. 
                                        
   Amb data 2 de desembre de 1996 el Ple d'aquest Consell 
Insular va prendre l'acord d'iniciar el procés de l'oferta 
d'ocupació pública corresponent a l'any 1996 així com l'aprovació 
de les bases per al proveïment de llocs de treball del CIM 
corresponents al personal funcionari, mitjançant els sistemes de 
concurs de mèrits i de lliure designació. Vista també la 
importància d'aquest acord reconeguda pel Propi conseller 
responsable de la Comissió de Serveis generals i Recursos Humans 
al mateix Ple. 
     
 
          El ple del CIM adopta el següent. 
 
                        ACORD 
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     Executar l'acord ( Punt nº8 de l'ordre del dia ) del 
Ple de dia 2 de desembre de 1996, referit  a la iniciació del 
procés de l'0ferta pública d'ocupació del Consell Insular de 
Mallorca, sempre observant i respectant les limitacions que la 
normativa legal vigent imposa." 
 
 
 

Intervé el Sr. Sansó (PP). Recorda que a la mesa 
negociadora ja es varen acordar les passes que s'havien de seguir 
per arribar a l'oferta pública d'ocupació. Durant el 97 hi ha 
hagut el proveïment de llocs de treball per al personal 
funcionari mitjançant els sistemes del concurs de mèrits i de 
lliure designació. També s'ha aplicat la mobilitat prevista per 
al personal laboral en el conveni, és a dir que durant tot l'any 
97 s'han anat fent les passes de cara a l'oferta pública. 
 

Ara ha arribat el moment de cobrir les places vacants 
i, a pesar de la idea de cobrir-les totes que sempre va tenir 
l'equip de govern, s'haurà de tenir en compte la limitació que 
introdueix La LLei de pressuposts de l'Estat i fer l'oferta de 
només un 25%. En total s'ofereixen 81 places i es compleix, com 
demana la moció del PP, la legislació vigent. L'acord de la mesa 
negociadora va esser començar pels grups més baixos i això inclou 
tot el grup E i part del D.  
 

Les previsions són que si per al 98 no hi ha 
limitacions a començament d'any s'oferirà el 75% restant. 
 

El Sr. Espinós (PP) opina que el Sr. Sansó només ha 
presentat una part de la realitat, ja que en aquest moment no es 
pot oferir el 100% de les places perquè no es va publicar 
l'oferta del 96 al Butlletí Oficial i, per tant, aquesta oferta 
correspon a l'exercici del 97 que té aquesta limitació legal.  El 
fet de no poder oferir totes les places és el resultat, per tant, 
d'una negligència de gestió. 
 

Es mostra d'acord amb la proposta, ja que no és 
possible que sigui d'una altra manera. Fa notar que hi ha algunes 
xifres que ballen, segons la pàgina. Per altra banda fa notar que 
no cal esperar per saber si serà possible convocar per al 98 
totes les places, ja que n'hi ha prou de llegir el projecte de 
Llei de pressuposts de 1.998 per veure que la limitació no afecta 
aquelles places ocupades interinament i o per personal laboral, 
és a dir que si hi ha interès, l'oferta es pot fer per dia primer 
de gener del 98. 
 

El Sr. Sansó (PP) està segur que el treballadors del 
Consell tenen ben clar quina ha estat la feina que s'ha fet i que 
mai en la vida havien tingut un conseller que es reunís tantes 
d'hores i que fes l'esforç que fa aquest per treure tot allò que 
la llei permet. No vol entrar en polèmiques, ja que la proposta 
s'aprovarà per unanimitat, però vol recordar que no hi ha hagut 
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oferta des de l'any 90. 
El Sr. Espinós (PP) demana si hi ha la voluntat 

d'oferir el 100% de els places que quedaran. 
 

El Sr. Sansó (PSM) assegura que la voluntat del Consell 
és adaptar-se a la llei i fer tot allò que aquesta permeti. 
 

S'aprova la proposta per unanimitat. 
            
     
 
 
  SEGON PUNT.- APROVACIÓ DE LA TAULA DE MILLORES SOCIALS 
DEL PERSONAL DEL CONSELL INSULAR DE MALLORCA PER A L'ANY 1997. 
 

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

"Atès que l'article 35 del text del Acords de Personal 
funcionari del Consell Insular de Mallorca i el mateix article 
del Conveni Col.lectiu del Personal Laboral, ambdós aprovats en 
la sessió plenària de la Corporació celebrada el dia 11 de 
novembre de 1991, la vigència dels quals va ser reconeguda per 
acords plenaris adoptats el dia 12 d'abril de 1996, preveuen que 
les quanties de les prestacions contemplades en els articles 31 
(ajuda per minusvalidesa), 32 (ajuda per escolaritat), 33 (beques 
per estudis) i 34 (premis per jubilació anticipada) es fixaran 
anualment, mitjançant negociació amb la Comissió Paritària, en el 
primer trimestre de l'any. 
 

Atès que per la representació del CIM a la Comissió 
Paritària conjunta de Personal Laboral i Funcionarial s'han 
estudiat les propostes formulades per les representacions 
sindicals de l'esmentada Comissió i que aquesta, en sessió 
celebrada el dia 4 de juliol de 1997 i en relació a les quanties 
per enguany de les millores socials assenyalades anteriorment, 
van acordar la taula que s'indica en el cos d'aquesta proposta, 
amb efectes a 1 de gener de 1997. 
 

El President de la Comissió Informativa de Serveis 
Generals i Recursos Humans del Consell Insular de Mallorca eleva 
al Ple de la Corporació, per a la seva aprovació, la següent 
 
 P R O P O S T A    D' A C O R D 
 

APROVAR, amb efectes des de l'1 de gener de 1997, 
d'acord amb allò que es preveu a l'article 35 del text dels 
Acords de Personal Funcionari i el mateix article del Conveni 
Col.lectiu del Personal Laboral del Consell Insular de Mallorca, 
la taula de les quanties de les millores socials que seguidament 
s'expresa relativa a les prestacions contemplades en els articles 
31 (ajuda per minusvalidesa), 32 (ajuda per escolaritat), 33 
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(beques per estudis) i 34 (premis per jubilació anticipada) dels 
textos assenyalats. 

Ajuda per minusvalidesa ................  38.391 Pts. 
Ajuda per escolaritat .................... 7.678 Pts. 
Beques per estudis: 

Formació professional .............. 12.797 Pts. 
Accés a la universitat ............. 25.594 Pts. 
Tècnic Grau Mitjà .................. 55.029 Pts. 
Estudis Universitaris .............. 73.840 Pts. 
Est.univ.especials ................. 85.742 Pts. 

Premis jubilació anticipada: 
60 anys ......................... 2.303.515 Pts. 
61 anys ......................... 2.047.568 Pts. 
62 anys ......................... 1.663.650 Pts. 
63 anys ......................... 1.151.757 Pts. 
64 anys .......................... 639.865 Pts." 

 
 
 

El Sr. Sansó (PSM) recorda que l'article 35 del text 
actual dels acords i del conveni preveu que es pugui aprovar 
aquesta taula de millores. Recorda que la proposta compta amb 
l'acord previ de la mesa negociadora. 
 

S'aprova la proposta per unanimitat. 
 
 
 

PRECS I PREGUNTES. 
 

La Sra. Thomàs (EU)  sol⋅licita la resposta per escrit 
a les tres preguntes que han presentat. Demana, però, que sigui 
dins el termini d'un mes. 
 

La Sra. Vidal (Mixt) també demana resposta per escrit a 
les set preguntes que ha presentat per escrit, ja que en aquestes 
hores comprèn que ningú no està per preguntes ni per respostes. 
Demana la resposta en una setmana perquè són molt concretes i 
pensa que és bo, després d'haver passat l'estiu, saber l'estat de 
compliment dels acords del Ple. 
 

El Sr. Pons (PSOE) considera que en uns minuts es 
podrien contestar les que fan referència a Benestar Social. 
 

La presidenta considera que si la Sra. Vidal les retira 
no es poden contestar, les dóna per retirades i no havent-hi més 
assumptes aixeca la sessió a les tretze hores i deu minuts, de 
tot el qual se n'esten la present acta, que jo com a Secretari 
certific, amb el vist-i-plau de l'Hble. Sra. Presidenta del 
Consell Insular de Mallorca. 
 

   V.i P, 
LA PRESIDENTA, 
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