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

 
 
 
 

A les onze hores i quinze minuts del dia u de desembre 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, 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, Juan Mesquida Ferrando, Catalina Mercedes 
Amer Riera, Andres Crespí Plaza, Damià Pons Pons, Francesc Quetglas Rosanes, 
Antonio José Diéguez Seguí, Juan Francisco Triay Llopis, Antoni Alorda Vilarrubias,  
Damià Pons Pons, Pere Sampol Mas, Catalina Maria Bover Nicolau, Antoni Sansó 
Servera, Antonio Pascual Ribot, Eberhard Grosske Fiol, Maria Margarita Thomas 
Andreu. 

 
 

Consellers que excusen la seva assistència: Hbles. Srs.Juan Verger 
Pocoví, Juan Flaquer Riutort. 
 
 

Secretari General: Sr. Bartomeu Tous i Aymar. 
 

Interventora General: Sra. Pilar García Docio. 
 
 

L'Hble. Sr. González Ortea s'incopora al punt 4. L'Hble. Sra. Margalida 
Thomas s'incorpora al punt 6. L'Hble. Sr. Rosa Estaràs s'incorpora al punt 10. L'Hble. 
Sr. Eberhasrd Grosske s'incorpora al primer punt de despatx extraordinari.  
 



 
 

2 

L'Hble. Sr. Alejandro Espinós es reincorpora a la segona tongada del 
debat del punt quart de despatx extraordinari i torna sortir després  de la votació. 

En el debat de la segona tongada del punt quart del despatx extraordinari 
abandona la sessió la Sra. Munar i ocupa la presidència el Vicepresident Sr. Triay. 
 

Els Consellers del Grup Popular (PP) abandonen en bloc la sessió en el 
punt cinquè del despatx extraordinari. 
 
 

Abans de començar a debatre els punts de l'ordre del dia, la presidenta 
demana la declaració d'urgència de sis punts i la inclusió d'aquests en l'apartat del 
despatx extraordinari. 
 

En no oposar-s'hi cap dels consellers presents, s'entén acordada per 
assentiment la inclusió dels sis punts proposats per la Presidència. 
 
 
 

PUNT 1.- APROVACIÓ DE  L'ACTA ANTERIOR (17-11-97). 
 
 

S'aprova l'acta per unanimitat. 
 
 
 
 

PRESIDÈNCIA. 
 
 

PUNT 2.- DECRETS A DONAR COMPTE. 
 
 

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 del Ple del 
Consell Insular de Mallorca que acorda desestimar exprassament el recurs ordinari 
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contra acord de la Comissió Insular d'Urbanisme en sessió celebrada els dies 4 i 11 
d'octubre de 1996". Actuacions 999/97 (ampliació). 
 

Vist el meritat recurs contenciós-administratiu i examinat l'informe de 
l'Assessoria Jurídica del C.I.M. de dia 17 de novembre 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 la Procuradora de Palma Sra. Maria Luisa 
Vidal Ferrer 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. José Luis Nicolau Rullán, en 
representació de Cala Veya S.A., contra "acord d'aprovació del convenio de "es canons 
d'Artà" adoptat pel Ple del Consell Insular de Mallorca de 6 d'octubre de 1997". 
Actuacions 1689/97. 
 

Vist el meritat recurs contenciós-administratiu i examinat l'informe de 
l'Assessoria Jurídica del C.I.M. de 20 de novembre 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 la Procuradora de Palma Sra. Maria Luisa Vidal Ferrer, i la 
direcció tècnica el Sr. Gabriel de Oleza Serra de Gayeta i la Sra. Carmen de España 
Fortuny, indistintament, lletrats adscrits a l'Assessoria Jurídica del C.I.M., en base a 
l'article 447.2 de la llei Orgànica 6/1985. 
 

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

Es ratifica el decret per unanimitat. 
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PUNT 4.- PROPOSTA DE SECRETARIA NOMENAMENTS 
SECRETARIS DELEGATS. 
 

Es dóna compte de la següent proposta de Presidència: 
 

"La Llei 7/85, de 2 d'abril, text articulat, article 92.3, senyala com a 
funcions públiques necessàries a totes les Corporacions Locals: a) La de Secretaria, 
que comprèn la fe pública i l'assessorament legal preceptiu. 
 

E. R.D. 1174/87, de 18 de setembre, que regula el Règim Jurídic dels 
funcionaris d'Administració Local amb habilitació de caràcter nacional, estableix les 
funcions reservades a aquests funcionaris. 
 

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

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

En virtud de l'article 13 del R.D. 1174/87, aquesta Secretaria proposa al 
Ple de la Corporació als funcionaris i els seus suplents, per a l'exercici de les 
secretaries d'altres Juntes, Órgans i Entitats que es relacionen: 
 

A C O R D 
 

Nomenar per les funcions de fe pública i assessorament legal preceptiu 
recollides en els articles 2 i 3 del R.D. 1174/87 als funcionaris que es diran a les 
Comissions Informatives Especials següents: 
 
 

COMISSIÓ ESPECIAL PER A LA DIADA DE 1988. 
 

Secretari: Sr. Antoni Salom Martorell.  
 
 

COMISSIÓ ESPECIAL DE SEGUIMENT I CONTROL DE LA   
 PUBLICITAT INSTITUCIONAL DEL CIM. 
 

Secretària: Sra. Antonia Rullán Coll. 
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Aquesta Secretaria General es reservarà el dret d'avocar la delegació i de 
desenvolupar la titularitat dels esmentats órgans quan ho consideri pertinent." 
 
 

S'aprova la proposta per unanimitat. 
 
 

 
PUNT 5.- PROPOSTA DE NOMENAMENT REPRESENTANT EN EL 

CONSELL ESCOLAR DE CONSERVATORI PROFESIONAL DE MÚSICA I DANSA 
DE LES ILLES BALEARS. 
 

Es dóna compte de la següent proposta de Presidència: 
 

"La Conselleria d'Educació, Cultura i Esports del Govern Balear sol.licita 
d'acord amb el Reglament de funcionament del Conservatori Profesional de Música i 
Dansa de les Illes Balears un representant del Consell Insular de Mallorca en el Consell 
Escolar de dit Conservatori. 
 

Aquesta Presidència proposa el Sr. Damià Pons i Pons ( PSM ) 
representant del Consell Insular de Mallorca en el Consell Escolar del Conservatori 
Profesional de Música i Dansa de les Illes Balears." 
 
 

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

PUNT 6.- PROPOSTA NOMENAMENT REPRESENTANT A LA SECCIÓ 
PROVINCIAL DEL CONSELL D'EMPADRONAMENT. 
 

Es dóna compte de la següent proposta de Presidència: 
 

"La Conselleria de Presidència del Govern Balear sol.licita proposta de 
nomenament per part d'aquest Consell d'un representant a la Secció Provincial del 
Consell d'Empadronament, candidad suplent, per representar a la Comunitat Autònoma 
de les Illes Balears. 
 

Aquesta Presidència proposa el Sr. Antoni Alorda Vilarrubias com a 
candidat suplent a la Secció Provincial del Consell d'Empadronament." 
 
 

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

PUNT 7.- PROPOSTA DE RESOLUCIÓ DE L'EXPEDIENT 
SANCIONADOR 19/1996 QUE SE SEGUEIX CONTRA EL SR. JOSÉ Mª. MOYÁ 
GONZÁLEZ, PER LA REALITZACIÓ D'UNES OBRES SENSE AUTORITZACIÓ DE 
LA COMISSIÓ DE PATRIMONI HISTÒRIC A LA FINCA DE LA SEVA PROPIETAT, 
FEMENIA VELL, AL POLÍGON 2, PARCEL⋅⋅⋅⋅LA 36-37, DEL TERME MUNICIPAL 
D'ESCORCA. 
 

Es dóna compte de la següent proposta de la Comissió Insular del 
Patrimoni Històrico-Artístico: 
 

" 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 25 de setembre de 1996 (reg. entrada CIM. 
núm. 14152, de 3.10.96), el Sr. Francesc J. Avellá Salvá, actuant en nom i 
representació del Grup Balear d'Ornitologia i Defensa de la Naturalesa (GOB) posà en 
coneixement la construcció d'un camí a la possessió de Femenia, al terme muncipal 
d'Escorca, sol⋅licitant "la paralització immediata de l'obra feta", així com "l'adopció de 
les mesures que siguin necessàries pel ple restabliment de la situació pertorbada." 
 

II.- Mitjançant escrit de data 12 de novembre de 1997, l'Ajuntament 
d'Escorca va remetre el Projecte de millores d'infrastuctura agrària al Predi Femenia 
Vell, que fou informat pel tècnic inspector de patrimoni històric, el qual va fer constar al 
seu informe de data 26 de novembre de 1996 que "Se propone informarlo 
favorablemente independientemente que las obras se hayan iniciado sin la preceptiva 
autorización de Patrimonio Histórico." 
 

D'altra banda, el tècnic jurídic del servei de patrimoni històric, a més 
d'informar-lo favorablement, assenyalà, en el seu informe de data 2 de desembre de 
1996,  que "donat que les obres ja s'han iniciat, segons es disposa a l'informe tècnic 
esmentat i a la denúncia interposada pel Grup d'Ornitologia Balear en data 3 d'octubre 
de 1996, el que subscriu creu convenient l'inici d'un expedient sancionador per aquests 
fets." 
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El referit projecte fou informat favorablement per la Ponència Tècnica en 
data 13 de desembre de 1996, i autoritzat per la Comissió Insular del Patrimoni 
Històrico-Artístic de Mallorca en data 15 de maig de 1997. 
 

III.- Vist els informes tècnic i jurídic, així com la referida denúncia del Grup 
d'Ornitologia Balear de 3 d'octubre de 1996,  i ateses les seves competències, el 
President de la Comissió Insular del Patrimoni Històrico-Artístic de Mallorca, mitjançant 
resolució de data 16 de desembre de 1996, acordà l'inici d'un expedient sancionador 
per aquests fets, donada la condició de Paratge Pintoresc de l'indret on s'han duit a 
terme les obres de referència.  
 

IV.- L'esmentada resolució d'inici de l'expedient sancionador, i el 
corresponent plec de càrrecs formulat per l'instructor de l'expedient, de data 20 de 
desembre de 1996, foren debudament notificats a l'interessat, Sr. Moyá González, en 
data 30 de desembre de 1996, i comunicat al denunciant i a l'Ajuntament d'Escorca. 
 

En el plec de càrrecs es fa constar que els fets que determinaren la 
incoació de l'expedient sancionador poden esser constitutius d'infracció administrativa 
tipificada a l'article 76.1, apartat d) en relació a l'art. 22, de la Llei 16/1985 de 25 de 
juny, del Patrimoni Històric Espanyol. 
 

V.- Dins el termini legalment establert, l'interessat Sr. Moyá formulà 
al⋅legacions en el que sol⋅licità l'anulació d'aquest expedient sancionador. 
 

VI.- Mitjançant resolució de data 24 de març de 1997, notificada a 
l'interessat el dia 2 d'abril de 1997, l'instructor de l'expedient acordà l'obertura i 
realització d'un període de prova, proposant una sèrie de documentals, així com la 
pràctica de la confessió de l'interessat. 
 
 FONAMENTS JURÍDICS 
 

I.- Al punt III del plec de càrrecs formulat per l'instructor de l'expedient, de 
data 20 de desembre de 1996, es tipifiquen els esmentats fets com infracció al 
patrimoni històric, prevista a l'article 76.1, paràgraf d), de la LLei 16/1985, de dia 25 de 
juny. 
 

II.- Analitzant les al⋅legacions formulades per l'interessat, i les proves 
realitzades, queda clar que les obres consistiren en ampliar un camí existent i fer-lo net; 
queda clar així mateix que aquestes obres no compateven amb la prèvia i preceptiva 
autorització de la Comissió Insular del Patrimoni Històrico-Artístic de Mallorca. 
 

Tant a l'escrit d'al⋅legacions com a la prova de confessió, l'interessat posa 
en dubte la necessitat de comptar amb l'autorització prèvia de la Comissió de Patrimoni 
Històric per la realització d'aquestes obres. 
 

Ara bé, les obres de referència afecten a terreny (paratge pintoresc) que 
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té  la condició de Bé d'Interès Cultural  (Disposició transitòria vuitena de la Llei 16/1985, 
de 25 de juny). Per tant, li és d'aplicació l'esmentada Llei. 
 

En aquest sentit, la sentència del Tribunal Suprem de data 23 de gener 
de 1995, en el seu fonament de dret nú. 3, afirma: 
 

"En cuanto al fondo del asunto, interesa señalar que la sentencia apelada 
decreta la nulidad de los acuerdos recurridos por entender, en esencia, que 
encontrándose el camino litigioso en una zona o paraje declarado bien de interés 
cultural, el mismo goza de la protección dispensada por la Ley de Patrimonio Histórico 
de 25 de junio de 1985, no tenida en cuenta en aquellos actos. Los apelantes, por el 
contrario, entienden inaplicable dicho ámbito normativo, considerando la zona de que 
se trata no un bien de interés cultural sino como un simple espacio natural protegido. 
Para determinar cuál es el régimen aplicable resulta imprescindible hacer una breve 
incursión sobre la evolución legislativa seguida en relación con la protección de los 
denominados "parajes pintorescos". Conviene previamente resaltar, y en ello hay 
absoluta conformidad de las partes, que por Decreto 984/1972, de 24 de marzo, se 
declaró Paraje Pintoresco la costa noroeste de la Isla de Mallorca, donde está ubicada 
la finca y el camino litigioso, así como que su tutela quedaba bajo la protección del 
Estado, a través de la Dirección General de Bellas Artes. No hay duda, pues de que  
en ese primer momento el terreno en cuestión gozaba de la protección dispensada por 
la Ley de Patrimonio Artístico de 13 de mayo de 1933. La posterior publicación de la 
Ley 15/1975, de 2 de mayo, sobre Espacios Naturales Protegidos, no altera un ápice, 
en contra de lo aducido por los apelantes, la situación descrita, pues si bien es cierto 
que se establece en la disposición final primera que el Gobierno, en el plazo de un año, 
dictará o propondrá a las Cortes las disposiciones precesas para incorporar al régimen 
de dicha Ley los terrenos que en dicho momento gozan de la condición, entre otras, de 
Parajes Pintorescos, también lo es que al mismo tiempo se preveía, en la disposición 
transitoria, que en tanto no se aprobasen las referidas disposiciones "el régimen de los 
Parques Nacionales ..., y Parajes Pintorescos existentes, será el establecido en las 
disposiciones de su creación y en las complementarias que les sean aplicables". Ni que 
decir tiene que la ausencia de las citadas disposiciones determinó la continuación del 
mismo régimen jurídico. Hasta tal punto ello es así que la disposición transitoria de la 
Ley 15/1975, de 2 de mayo, de Espacios Naturales, mientras no sean reclasificados 
conforme a su disposición final, conservarán la condición de Bienes de Interés 
Cultural." 
 

Així mateix, en el seu fonament cinquè, se senyala que: 
 

"... lo que se pretende "conservar" -hasta tanto se procede a la 
"reclasificación" de los Parajes Pintorescos- es su vinculación con el régimen del 
patrimonio histórico. Solución que, por otra parte, es la que más se acomoda a los 
principios de nuestra Constitución, pues, mientras no se proceda a la "reclasificación" 
del terreno en cuestión, los mismos seguirán manteniendo la condición de bienes del 
patrimonio histórico, y sabido es que tanto su conservación como su enriquecimiento 
constituye una obligación fundamental que vincula a todos los poderes públicos, según 
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establece el artículo 46 de la norma constitucional." 
 

Aquesta sentència delTribunal Suprem venia a confirmar la núm. 434, de 
dia 11 de desembre de 1989, de la Sala Contenciós-Administrativa del Tribunal 
Superior de Justícia de les Illes Balears, que, en el seu fonament de dret VII, 
assenyala: 
 

"... se impone decir que el camino cuestionado se halla ubicado en una 
zona o paraje declarada bien de interés cultural, pues en el año 1972 se promulgó el 
Decreto 924, de 24 de marzo, en virtud del cual, toda el área de la Costa Noroeste de 
Mallorca fue declarada paraje pintoresco, y cuya tutela correspondía, dadas las 
disposiciones contenidas en el aludido Decreto, al Ministerio de Educación y Ciencia, a 
través de la Dirección General de Bellas Artes. La condición antedicha vino a ser 
confirmada, posteriormente, por la disposición transitoria 8ª de la Ley 16/1985, de 25 
de junio, del Patrimonio Histórico Español, de tal suerte que en cumplimiento de esta 
última, art. 20.1, el municipio o municipios en donde se ubique un bien de interés 
cultural, vendrá obligado a la redacción de un Plan Especial de Protección; y si ello no  
se lleva a cabo, hay que estar dispuesto en la misma Ley, art. 20.3, que dispone: Hasta 
la aprobación definitiva de dicho Plan, el otorgamiento de licencias o la ejecución de las 
otorgadas antes de incoarse el expediente declarativo del Conjunto Histórico, Sitio 
Histórico, etc., precisará resolución favorable de la Administración competente para la 
protección de los bienes afectados y, en todo caso, no se permitirán alineaciones 
nuevas, alteraciones en la edificabilidad, parclaciones y agregaciones." 
 

En similars termes es pronuncia la sentència del Tribunal Suprem de 15 
de febrer de 1995. 
 

De la jurisprudència esmentada, és clara la simil⋅litud del paratge 
pintoresc amb el Lloc Històric. En aquest sentit, l'article 15.4 de la Llei 16/1985 senyala 
que: "Sitio Histórico es el lugar o paraje natural vinculado a acontecimientos o 
recuerdos del pasado, a tradiciones populares, creaciones culturales o de la Naturaleza 
y a obras del hombre, que posean valor histórico, etnológico, paleontológico o 
antropológico." 
 

En conseqüència, tant de l'article 20,  com de l'art. 22 del mateix cos legal 
("Cualquier obra o remoción de terreno que se proyecte realizar en un Sitio Histórico o 
en una Zona Arqueológica declarados Bien de Interés Cultural deberá ser autorizada 
por la Administración competente para la protección de dichos bienes, ..."), es desprèn 
que per la realització de qualsevol obra i/o intervenció a paratge pintoresc, és 
necessària l'autorització prèvia de l'organisme competent en matèria de patrimoni 
històric, que, en virtut del traspàs de competències realitzat pel Govern de la CAIB als 
Consells Insulars, mitjançant la Llei 6/1994, de dia 13 de desembre, correspon a la 
Comissió Insular del Patrimoni Històrico-Artístic de Mallorca.  

III.- Pel que respecte a la quantia de la sanció, s'haurà d'estar a les 
diposicions contingudes als arts. 76.3 i 77 de la Llei del Patrimoni Històric Espanyol, 
així com al principi de proporcionalitat recollit a l'article 131 de la Llei 30/1992. El que es 
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pot dir es que les obres realitzades pel Sr. José Mª. Moyá González no han estat 
atemptatòries contra el Patrimoni Històric, donat que les mateixes varen meréixer la 
posterior autorització d'aquesta Comissió. 
 

IV.- En el present cas,  i ateses les proves practicades, no s'hi descobreix 
l'existència de reiteració en la realització dels fets objecte del present expedient 
sancionador. 
 

V.-  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. José Mª. Moyá González, 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. José Mª. Moyá González, 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 d'Escorca." 
 
 

S'aprova la proposta per unanimitat. 
 
 
 

PUNT 8.- PROPOSTA DE RESOLUCIÓ DE L'EXPEDIENT 
SANCIONADOR 18/1996 QUE SE SEGUEIX CONTRA EL SR. DIETER GÖRGENS, 
PER LA REALITZACIÓ D'UNES OBRES SENSE AUTORITZACIÓ DE LA COMISSIÓ 
DE PATRIMONI HISTÒRIC A LA FINCA DE LA SEVA PROPIETAT, CA S'EURA, DEL 
TERME MUNICIPAL DE VALLDEMOSSA. 
 

Es dóna compte de la següent proposta de la Comissió Insular del 
Patrimoni Històrico-Artístic: 
 

" 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 
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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.- En data 13 de desembre 1996, la Comissió Insular del Patrimoni 
Històrico-Artístic del Consell Insular de Mallorca examinà i autoritzà el projecte de 
reforma d'un habitatge i una piscina a Ca S'Eura de Valldemossa, tractan-se d'un 
projecte de legalització d'una construcció ja existent.  
 

Sobre aquest projecte, el tècnic jurídic del servei de patrimoni històric, a 
més d'informar-lo favorablement, assenyala, en el seu informe de data 2 de desembre 
de 1996,  que "donat que es tracta d'obres ja realitzades, és necessari procedir a la 
incoació d'expedient sancionador per infracció a la Llei del Patrimoni Històric 
Espanyol." 
 

II.-  Vist l'informe del tècnic jurídic, abans esmentat, i ateses les seves 
competències, el President de la Comissió Insular del Patrimoni Històrico-Artístic de 
Mallorca, mitjançant resolució de data 16 de desembre de 1996, acordà l'inici d'un 
expedient sancionador per aquests fets, donada la condició de Paratge Pintoresc de 
l'indret on s'han duit a terme les obres de referència.  
 

III.- L'esmentada resolució d'inici de l'expedient sancionador, i el 
corresponent plec de càrrecs formulat per l'instructor de l'expedient, de data 20 de 
desembre de 1996, foren debudament notificats a l'interessat, Sr. Görgens, en data 27 
de desembre de 1996 a la finca de la seva propietat,  a Ca S'Eura, de Valldemossa,  i 
comunicat el mateix a l'Ajuntament de Valldemossa. 
 

En el plec de càrrecs es fa constar que els fets que determinaren la 
incoació de l'expedient sancionador poden esser constitutius d'infracció administrativa 
tipificada a l'article 76.1, apartat d) en relació a l'art. 22, de la Llei 16/1985 de 25 de 
juny, del Patrimoni Històric Espanyol.  
 

IV.- L'interessat Sr. Görgens no formulà cap tipus d'al⋅legació dins el 
termini legalment establert de quinze dies. 
 

V.- Mitjançant resolució de data 21 de març de 1997, notificada a 
l'interessat el dia 1d'abril de 1997, l'instructor de l'expedient acordà l'obertura i 
realització d'un període de prova, proposant la pràctica de les següents: 
 

1) Prova documental, consistent en el projecte d'obres presentat per 
l'interessat davant l'Ajuntament de Valldemossa, remès posteriorment  a la Comissió 
Insular del Patrimoni Històric Artístic de Mallorca. 
 

2) Prova documetal, consistent en l'informe evacuat per la secretària de 
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l'Ajuntament de Valldemossa, de 10 d'octubre de 1996. 
 

3) Prova documental, consistent en els informes tècnic i jurídic, de data 2 
de desembre de 1996, respectivament, incorporats a l'expedient d'obres 119/96. 
 

4) Prova de confessió de l'interessat, per tal de prestar declaració sobre 
diverses qüestions relatives a l'assumpte de referència. 
 
 FONAMENTS JURÍDICS 
 

I.- Al punt III del plec de càrrecs formulat per l'instructor de l'expedient, de 
data 20 de desembre de 1996, es tipifiquen els esmentats fets com infracció al 
patrimoni històric, prevista a l'article 76.1, paràgraf d), de la LLei 16/1985, de dia 25 de 
juny. 
 

II.- Com ja s'ha fet constar, l'interessat Sr. Görgens no va presentar cap 
tipus d'al⋅legacions dins el termini legalment establert. 
 

Analitzant el fons de la qüestió, l'incoació d'aquest expedient sancionador 
ve motivat per l'informe jurídic de data 2 de desembre de 1996, al qual s'assenyala que 
"donat que es tracta d'obres ja realitzades, és necessari procedir a la incoació d'un 
expedient sancionador per infracció a la Llei del Patrimoni Històric Espanyol." 
 

III.- A més de l'informe jurídic esmentat, de la resta de proves 
documentals queda suficientment provat que les obres que motiven l'incoació d'aquest 
expedient sancionador ja foren realitzades abans de comptar amb la prèvia i preceptiva 
autorització de la Comissió Insular del Patrimoni Històrico-Artístic de Mallorca. 
 

IV.- Examinant la pràctica de la prova de la confessió de l'interessat, 
queda clar que la majoria de les obres que motivaren l'inici d'aquest expedient no foren 
realitzades pel Sr. Görgens. A tal efecte, el Sr. Görgens presentà un certiticat lliurat pel 
constructor de les obres, Sr. Jaime Gelabert, en el que es feia constar que "a la fecha 
de la compra de Casa Heura en Valldemossa el 24 de octubre de 1994 por D. Dieter 
Görgens, las obras de ampliación y reforma de vivienda unifamiliar con piscina estaban 
casi en su totalidad concluidas al 100%, y que el Sr. Görgens tan solo concluyó obras 
de cerramiento del solar." 
 

Així mateix, l'interessat va fer constar a la prova de confessió practicada 
que únicament havia procedit a millorar i arreglar una barana per motius de seguretat, 
així com col⋅locar algunes rajoles a la terrassa, donat que ni havia qualqunes que no 
havien estat col⋅locades per l'antic propietari. Aquestes obres no comptaven amb 
l'autorització de Patrimoni Històric. 
 

V.- 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, 
així com al principi de proporcionalitat recollit a l'article 131 de la Llei 30/1992. El que es 
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pot dir es que les obres realitzades pel Sr. Dieter Görgens sense l'autorització 
preceptiva de Patrimoni Històric són mínimes i no han afectat amb absolut el bé jurídic 
protegit, com es el Paratge Pintoresc. Aquest extrem s'ha de tenir en compte a l'hora 
de fitxar la quantia de la sanció. 
 

VI.- En el present cas,  i ateses les proves practicades, no s'hi descobreix 
l'existència de reiteració en la realització dels fets objecte del present expedient 
sancionador. 
 

VII.- 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. Dieter Görgens, 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. Dieter Görgens, 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 
Valldemossa." 
 
 

S'aprova la proposta per unanimitat. 
 
 

PUNT 9.- PROPOSTA DE RESOLUCIÓ DE L'EXPEDIENT 
SANCIONADOR 1/1997 QUE SE SEGUEIX CONTRA EL SR. MIGUEL VAQUER 
SALORT, PER LA REALITZACIÓ D'UNES OBRES A ZONA AFECTADA PER 
JACIMENT ARQUEOLÒGIC, SENSE LA PRÈVIA I PRECEPTIVA AUTORITZACIÓ DE 
LA COMISSIÓ DE PATRIMONI HISTÒRIC A LA FINCA DE LA SEVA PROPIETAT, 
POLÍGON 10, PARCEL⋅⋅⋅⋅LA 18-179, DEL TERME MUNICIPAL DE FELANITX. 
 

Es dóna compte de la següent proposta de la Comissió de Comissió 
Insular del Patrimoni Històrico-Artístic: 
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" 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 del batle-president de l'Ajuntament de Felanitx, de 
data 2 de desembre de 1997, es va remetre al Servei de Patrimoni Històric del Consell 
Insular de Mallorca el projecte bàsic i d'execució d'una piscina a la parcel⋅la 18-179, del 
polígon 10, de Felanitx, instat pel Sr. Miguel Vaquer Salort, per tal que s'emetés el 
preceptiu informe per a l'atorgament de la llicència d'obres. 
 

II.- A sol⋅licitud del Sr. Secretari delegat de la Comissió Insular del 
Patrimoni Històrico-Artístic de Mallorca, el Sr. Bartomeu Salvà Simonet va presentar, en 
data 9 de gener de 1997, un informe arqueològic així com la documentació fotogràfica 
de l'estat actual de l'edificació. 
 

III.- A la vista d'aquesta nova documentació presentada, i dels informes 
arqueològic i jurídic, de dates 5 de febrer de 1997, resprectivament, el president de la 
Comissió Insular del Patrimoni Històric Artístic de Mallorca, en ús de les seves 
atribucions, va dictar resolució de data 17 de febrer de 1997, d'inici d'expedient 
sancionador contra el Sr. Miguel Vaquer Salort, per presumpta infracció a la Llei del 
Patrimoni Històric Espanyol, per la realització d'obres a zona afectada per jaciment 
arqueològic sense comptar amb la prèvia i preceptiva autorització de la Comissió de 
Patrimoni Històric. 
 

IV.- L'esmentada resolució d'inici de l'expedient sancionador, i el 
corresponent plec de càrrecs formulat per l'instructor de l'expedient, de data 25 de 
febrer de 1997, foren debudament notificats a l'interessat, Sr. Vaquer, en data 4 de 
març de 1997, al seu domicili c/ José Abascal, 63, de Madrid, i comunicat el mateix a 
l'Ajuntament de Felanitx.  
 

En el plec de càrrecs es fa constar que els fets que determinaren la 
incoació de l'expedient sancionador poden esser constitutius d'infracció administrativa 
tipificada a l'article 76.1, apartat d) en relació a l'art. 22, de la Llei 16/1985 de 25 de 
juny, del Patrimoni Històric Espanyol.  
 

V.- En data 11 de març de 1997 (reg. entrada CIM. núm. 3440) 
l'interessat Sr. Vaquer Salort presentà escrit d'al⋅legació, en el qual, en síntesi, 
assumeix la responsabilitat dels fets formulats al plec de càrrecs, responsabilitat que ve 
motivada per una conducta negligent però en cap cas per actuacions doloses. 
 

VI.- Desprès de presentar un altre informe arqueològic realitzat per 
l'arqueòloga Sra. Mª. Magdalena Estarellas Ordinas, la Comissió Insular del Patrimoni 
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Històric Artístic de Mallorca, en la sessió de data 14 d'abril de 1997 va acordar aprovar, 
per unanimitat, el projecte de referència. 
 

VII.- Donat el reconeixement de responsabilitat per part de l'interessat al 
present expedient sancionador, l'instructor de l'expedient no ha acordat l'obertura d'un 
període de prova, passant directament a formular aquesta proposta de resolució. 
 
 FONAMENTS JURÍDICS 
 

I.- Al punt III del plec de càrrecs formulat per l'instructor de l'expedient, de 
data 25 de febrer de 1997, es tipifiquen els esmentats fets com infracció al patrimoni 
històric, prevista a l'article 76.1, paràgraf d), de la LLei 16/1985, de dia 25 de juny. 
 

II.- És d'aplicació l'article 10 del Decret Autonòmic 14/1994, de 10 de 
febrer, pel qual s'aprova el reglament del procediment a seguir per l'Administració de la 
CAIB en l'exercici de la potestat sancionadora. 
 

III- Pel que respecte a la quantia de la sanció, s'haurà d'estar a les 
diposicions contingudes als arts. 76.3 i 77 de la Llei del Patrimoni Històric Espanyol, 
així com al principi de proporcionalitat recollit a l'article 131 de la Llei 30/1992. El que es 
pot dir es que les actuacions duites a terme pel Sr. Vaquer han afectat mínimament al 
jaciment arqueològic situat a la parcel⋅la de la seva propietat; aquest extrem s'ha de 
tenir en compte a l'hora de fitxar la quantia de la sanció. 
 

IV.- En el present cas,  i ateses les proves practicades, no s'hi descobreix 
l'existència de reiteració en la realització dels fets objecte del present expedient 
sancionador, i sí una voluntat de reconeixement i de col⋅laboració. 
 

V.-  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. Miguel Vaquer Salort, 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. Miguel Vaquer Salort, 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 
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Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú. 
 

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

S'aprova la proposta per unanimitat. 
 
 
 
 

PUNT 10.- MODIFICACIÓ DE L'ACORD ADOPTAT PEL PEL DEL 
CONSELL INSULAR DE MALLORCA EN LA SESSIÓ DE DATA 6 D'OCTUBRE DE 
1997, 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. 
 

Es dóna compte de la següent proposta de la Comissió Insular del 
Patrimoni Històrico-Artístic: 
 

" El Ple del Consell Insular de Mallorca, en la sessió ordinària de dia 6 
d'octubre de 1997, va acordar declarar 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. 
 

Examinada la relació de possessions afectades per aquesta declaració 
que figura a l'annexe d'aquest acord, s'ha detectat un error material en el sentit que 
manca relacionar la finca "Son Ferrandell" entre les afectades per la declaració, finca 
que sí figura inclosa segons la delimitació planimètrica incorporada als acords 
d'incoació i declaració d'aquest expedient. 
 

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, la Comissió Insular del Patrimoni Històric Artístic de Mallorca duu a 
Ple la següent proposta de modificació de l'acord del Ple del Consell Insular de 
Mallorca de dia 6 d'octubre de 1997, 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: 
 
 PROPOSTA: 
 

I.- Modificar el darrer paràgref de l'annexe de la declaració de bé d'interès 
cultural, amb la categoria de Lloc Històric, a favor de les possessions adquirides per 
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l'Arxiduc Lluís Salvador d'Austria a Mallorca, que diu: 
 

"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." 
 

I que queda redactat de la següent manera: 
 

"La relació de possessions afectades per la declaració són les següents: 
Son Ferrandell, 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." 
 

II.- 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. 
 

III.- 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." 
 
 
 

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

El Sr. Pons (PSM-NM) explica que quan es va prendre l'acord, per error, 
no es va incloure a la llista de possessions afectades la de Son Ferrandell. La proposta 
de modificació de l'acord la hi inclou. 
 
 
 
 

PUNT 11.- PROPOSTA DE CONVENI ENTRE EL CONSELL INSULAR I 
EL BISBAT DE MALLORCA PER A LA RESTAURACIÓ DEL PATRIMONI RELIGIÓS 
DELS SEGLES XIII I XIV COMMEMORANT LA BUL.LA CUM A NOBIS PETITUR DEL 
PAPA INNOCENCI IV DE 1248. 
 

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

" Introducció i Informe. 
 

La referida bul.la conté al 1a. relació de parròquies de l'Illa desprès de la 
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conquesta cristiana, per això es considera un document funcional. El 750 aniversari de 
l'aparició d'aquest document és una bona ocasió per propiciar la restauració del 
patrimoni històric que ens queda dels primers temps de l'etapa que s'inicia el 1229. 
 

S'han programat aquestes actuacions en col.laboració amb la Diòcesi, la 
qual també celebra aquest aniversari primant-ne l'enfoc religiós. 
 

Presssupost 
 

El Conveni conté despeses per valor de 6.000.000 ptas. S'ha cursat 
petició de crèdit per valor d'aquesta xifra. 
 

Per tot aixó formula la següent proposta d' 
 

Acord 
 

Aprovar el text del conveni que s'adjunta entre el CIM i el Bisbat de 
Mallorca propiciant actuacions de restauració del Patrimoni Històric dels segles XIII i 
XIV i destinar-hi la quantitat de 6.000.000 pta. amb càrrec a la partida pressupostari 20 
45310 78000 del vigent pressupost." 
 
 

Intervé el Sr. Pons (PSM-NM). Recorda que l'any que ve farà set-cents 
cinquanta anys de la bul⋅la del papa Innocenci IV titulada Cum a nobis petitur que 
donava existència oficial a tot un conjunt de parròquies que tenien la seu a esglesietes 
dels primers temps. La Comissió de Cultura, continua,  ha cregut que la data era prou 
interessant perquè meresqués esser objecte d'un programa de restauració de patrimoni 
destinat a aquestes parròquies i a tots els béns mobles i immobles que s'hi conserven.  

Informa que s'ha elaborat un programa, amb una dotació per a enguany 
d'uns tretze milions de pessetes que permetrà anar fent les reparacions indicades. Com 
que les esglésies són de titularitat episcopal s'ha cercat la via del conveni que es recull 
en la proposta d'avui i que es presenta al Ple, ja que es tracta d'un compromís 
plurianual. 
 

Intervé el Sr. Orta (PP). Anuncia el vot favorable del seu grup, tot 
manifestant la voluntat que la col⋅laboració amb el Bisbat no s'esgoti amb l'aplicació 
d'aquest conveni, sinó que es pugui ampliar, ja que l'Església de Mallorca és titular de 
la majoria del patrimoni històric de l'illa. 
 
 

S'aprova la proposta per unanimitat. 
 
 

 
PUNT 12.- APROVACIÓ PROJECTE ESTATUTS TEATRE PRINCIPAL 

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

" Introducció i informe 
 

Després de diverses discussions en el si de la Comissió 
de Cultura i Patrimoni Històric, els estatuts presents, elaborats 
pels serveis tecnicojurídics i visats per la Secretaria General i 
la Intervenció, se sotmeten a aprovació. 
 

Els estatuts són les normes de funcionament de 
l'organisme autònom Teatre Principal, que es constitueix als 
efectes prevists a l'article 85.3 b) de la Llei de Bases de Règim 
Local. 
 

Per això es proposa que es prenguin els següents 
 

Acords 
 

1r.- Aprovar els estatuts de l'organisme autònom Teatre 
Principal adjunts. 
 

2n.- Iniciar-ne els tràmits de legalització, 
inscripció, constitució i dotació econòmica.  
 

3r.- Facultar la Presidència del CIM perquè adopti els 
acords i  signi els documents necessaris per dur a terme els 
acords esmentats." 
 
 

Intervé el Sr. Pons (PSM-NM). Recorda que a les 
darreres eleccions, els diferents grups incloïen dins els 
programes la possibilitat de convertir el Teatre Principal en un 
organisme autònom. Després d'un cert temps de debat, de petició 
d'estudis als tècnics de la casa, s'han elaborat uns estatuts, 
que han estat fiscalitzats, durant la fase final, pels serveis 
tècnics de la institució.  
 

Pensa que ha arribat el moment, a través d'aquest 
instrument, de dotar el Teatre d'una agilitat administrativa de 
funcionament. D'aquesta manera, s'evitarà el procés més complicat 
de la tramitació pròpia del Consell, ja que l'organisme autònom 
tindrà capacitat de decisió. 
 

Opina que serà un guany en el funcionament i afegeix 
que sobre la marxa mateixa es veurà si cal o no fer-hi 
modificacions.  
 

Indica que els estatuts s'han elaborat en la mateixa 
línia que els de l'Hipòdrom de Son Pardo que s'ha convertit en un 
institut hípic.  
 

Intervé la Sra. Thomàs (EU). Anuncia el vot favorable 
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del seu grup, ja que es tracta d'un dels compromisos del pacte de 
govern del juliol del 95. Pensa que d'aquesta manera pot millorar 
la gestió, l'autonomia i la vida del Teatre Principal. 
 

El Sr. Orta (PP) manifesta l'abstenció del seu grup. 
Puntualitza que el seu grup està a favor de crear una figura 
autònoma, o una societat anònima, segons els casos, per gestionar 
el Teatre, però opina que aquests estatuts s'han elaborat sense 
perspectiva de continuïtat, ja que han nascut pensant en la 
necessitat de reflectir la situació que es dóna ara mateix en el 
majoria del Consell, formada per uns quants partits, de manera 
que no serien aplicables en el cas d'un govern d'un partit tot 
sol o de dos partits. 
 

Per altra banda, nega validesa al paral⋅lelisme que ha 
fet el Sr. Pons amb la creació de l'Institut Hípic. Pensa que una 
cosa són cavalls i una altra de ben diferent un teatre. 
 

Torna intervenir el Sr. Pons (PSM-NM). Lamenta que el 
PP no doni el vot favorable, ja que no es tracta de comparar 
cavalls amb teatre, sinó de comparar la gestió de les respectives 
juntes rectores, amb uns representants polítics que governen i 
gestionen a cadascun dels dos llocs. Opina que és inexplicable 
que s'abstengui el PP, ja que amb una composició semblant a la de 
l'Institut Hípic, hi va votar favorablement. Per això no sap si 
el PP s'equivoca ara o es va equivocar l'altra vegada. 
 

Pensa que s'ha de prendre la decisió, de manera que 
l'eficàcia de l'organisme autònom es pugui tocar i veure com més 
aviat millor. 
 

Pel que fa a la figura de la societat anònima, informa 
que la decisió de la Comissió ha estat el resultat de la proposta 
dels experts de la casa que després d'estudiar les possibles 
concrecions, varen descartar la societat anònima i altres 
possibilitats, de manera que el criteri es va formar a partir de 
la convicció que l'organisme autònom era la figura més operativa 
en aquest moment. 
 

El Sr. Orta (PP) insisteix en el fet que no es poden 
establir semblances entre uns estatuts que regulin un teatre i 
una altres que regulin un hipòdrom.  
 

  
Se sotmet la proposta a votació i s'aprova per setze 

vots a favor (PSOE, PSM-NM, UM, EU) i catorze abstencions (PP, 
Mixt). 
 
 
 
 

ESPORTS I JOVENTUT 
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PUNT 13.- CONVENI DE COL⋅⋅⋅⋅LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL 

INSULAR DE MALLORCA I LA SOCIETAT  COOPERATIVA  GRANJA-ESCOLA 
JOVENT. 
 

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

" ANTECEDENTS:La Societat Cooperativa Granja-Escola 
Jovent,te entre les seves finalitats la realització de programes 
educatius i activitats adreçats  a l´infància i la joventut. 
El Consell Insular de Mallorca, per la seva part, te interès en 
dur a terme activitats incloses en els seus programes de joventut 
a  traves de la Granja-Escola Jovent, atès lo qual, s´ha preparat 
un Conveni Marc amb  dita entitat,i un Annex Nun.1, pel curs 
1997/98 i una despesa pel CIM de cinc milions de pessetes,en 
càrrec al pressupost vigent,que es sotmet a la Comissió 
mitjançant la següent 
 
                       P R O P O S T A 
 
  
          Aprovar el Conveni Marc, entre el Consell Insular de 
Mallorca i la  Societat Cooperativa Limitada Granja-Escola 
Jovent,,amb N.I.F.F07823206,i el seu  Annex Num. 1,(que se 
uneixen a aquesta proposta),aquest darrer referit al curs 1997/98 
amb una  despesa  pel CIM, contra el vigent pressupost,  de  
5.000.000.-PTA." 
 
 

S'aprova la proposta per unanimitat. 
 
           
 

PUNT 14.- SOL⋅⋅⋅⋅LICITUT  DE L´AJUNTAMENT DE SANTA 
EUGÈNIA,DE CANVI DE DESTÍ DE LA  SEVA SUBVENCIÓ DEL PLA 
TERRITORIAL D´EQUIPAMENTS ESPORTIUS bienni 1997-1998,APROVAT PEL 
PLE DEL CIM DE DATA 7 DE JULIOL DE 1997. 
 

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

     " ANTECEDENTS: El Consell Insular de Mallorca, en 
sessió plenària de dia 7 de juliol de 1997, aprovà el Pla 
Territorial d´Equipaments Esportius pel bienni 1997-98,en el qual 
es va incloure a l´Ajuntament de Santa Eugènia, amb l´obra 
"Magatzem Annex a l Edifici de Vestuaris Poliesportiu", de 
pressupost total 4.023.414.-PTA. i amb una ajuda del CIM de 
2.816.390.-PTA. 
 

   Posteriorment, l´Ajuntament de Santa Eugènia, en sessió 
plenària de 26 de setembre de 1997, aprovà sol⋅licitar del CIM el 
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canvi d´obra inclosa en dit PLA, (sense variar l´aportació 
econòmica del CIM), proposant destinar la subvenció a l´obra  
"PART DE LA 1ª FASE DEL CONDICIONAMENT I MILLORA DE LES 
INSTAL⋅LACIONS DEL POLIESPORTIU DE SANTA EUGÈNIA."               
   

    El Cap de Secció que te al seu  càrrec la gestió del 
Plans d´Equipaments Esportius, en informe de data  7 d´octubre de 
1997, informà favorablement la sol⋅licitud de l´ Ajuntament de 
Santa Eugènia, atès lo qual, es sotmet a la Comissió, la següent  
 
 

P R O P O S T A 
 

     Autoritzar el canvi d´obra inclosa en el Pla 
Territorial d´Equipaments Esportius del CIM pel bienni 1997-1998, 
de l´Ajuntament de Santa Eugènia, d´acord amb la petició 
formulada en virtut acord del Plenari de dit Ajuntament de 26 de 
setembre de modificant l´acord del Ple del Consell Insular de 
Mallorca de dia 7 de juliol de 1997, en el sentit de que 
l´esmentat Ajuntament  quedi inclòs amb l´obre següent: 
 
       "Part de la 1ª Fase del Condicionament i Millora de les 
Instal⋅lacions del Poliesportiu de Santa Eugènia." 
    

Aquesta obra té un pressupost superior a la primerament 
inclosa al Pla,però no canvia, en cap cas, la quantía de la 
participació econòmica del CIM en el seu finançament, essent els 
nous  paràmetres econòmics de l´ajuda: 
 
   PRES.TOTAL               CONSELL            AJUNTAMENT       
4.986.875.-PTA.       2.816.390.-PTA.           2.170.485.-PTA." 
 
 
 

S'aprova la proposta per unanimitat. 
 
 
 
 
 

SERVEIS GENERALS I RECURSOS HUMANS. 
 
 

PUNT 15.- APROVACIÓ DE LES BASES ESPECÍFIQUES QUE HAN 
DE REGIR EL PROVEÏMENT PER CONCURS ORDINARI EL LLOC DE TREBALL DE 
SECRETARI ADJUNT (SAT).  
 

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

"Atès que, en data 23 d'agost d'enguany, es va jubilar 
el Sr. Guillem Juan Burguera, Secretari Adjunt d'aquesta 
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Corporació. 
 

Atès que, segons l'article 13 del R.D. 1732/1994, de 29 
de juliol, sobre proveïment de llocs de treball reservats a 
funcionaris d'Administració local amb habilitació de caràcter 
nacional (desenvolupat per l'art. 6  de l'Ordre de 10 d'agost de 
1994) les bases específiques del concurs ordinari han d'esser 
aprovades pel Ple de la Corporació, amb les següents indicacions: 
 

Denominació, subescala i categoria, nivell de 
complement de destinació i quantia de l'específic i composició 
del Tribunal de Valoració. També s'inclouran, si han estat 
aprovats per l'òrgan o Admdinistració competent: 
 

Barem de mèrits específics i concreció de mitjans per a 
la seva acreditació i valoració; coneixements de la llengua 
pròpia de la Comunitat Autònoma en els termes prevists per la 
legislació i mitjans per a la seva acreditació, i barem de mèrits 
de determinació autonòmica i mitjans per a la seva acreditació 
(aquests darrers han estat regulats pel D. 75/1994, de 26 de 
maig, modificat pel D. 94/1995, de 14 de setembre). 
 

Atès que, segons l'article 19 de l'esmentat R.D., els 
Presidents de les Corporacions locals en llocs de treball vacants 
aprovaran la convocatòria corresponent, trametent-la, dins els 
deu primers dies de febrer de cada any. 
 

Aquesta Presidència proposa que pel Ple de la 
Corporació s'adopti el següent 
 
                      A C O R D 
 

Aprovar les bases específiques que han de regir, 
conjuntament amb les comunes, el concurs ordinari per al 
proveïment del lloc de treball de Secretari Adjunt (SAT) i que 
s'uneixen com annex." 
 
 

Se sotmet a votació la inclusió d'aquest punt a l'ordre 
del dia i s'aprova per unanimitat. 
 

 
S'aprova la proposta per unanimitat. 

 
 
 

 
COOPERACIÓ MUNICIPAL, FOMENT I OCUPACIÓ. 

 
 
PUNT  16.-  APROVACIÓ INICIAL DEL PLA D'OBRES I SERVEIS 

DE 1998 I DEL PLA PLURIANUAL 1998/99/2000/01. 
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Es dóna compte de la següent proposta de la comissió de 
Cooperació Municipal, Foment i Ocupació: 
 

"A l' art. 32 del Reial Decret Legislatiu 781/1986 de 
19 d'abril, pel que s'aprova el Text Refós de les disposicions 
legals vigents en matèria de règim local, expressament s'hi fa 
constar que per al desenvolupament de la Cooperació, les 
Diputacions (en el nostre cas el Consell Insular de Mallorca)amb 
la participació dels ajuntaments han de redactar els Plans 
Provincials, establerts a art. 36 de la Llei 7/1985, de 2 
d'abril. 
 

L'art. 41, apartat 3 de la Llei 7/1985 de 2 d'abril 
disposa que els Consells Insulars de les Illes Balears els hi  
són d'aplicació les normes d'aquesta Llei que regulen 
l'organització i el funcionament de les Diputacions Provincials i 
assumeixen les competències d'acord amb les disposicions 
d'aquesta Llei i les que corresponguin conformement amb l'Estatut 
d'Autonomia de les Illes Balears. 
 

El Consell Insular de Mallorca va procedir a la 
convocatòria del Pla d'Obres i Serveis de 1998 per a l'illa de 
Mallorca a l'efecte que els Ajuntaments, mitjançant l'escrit 
oportú, procedissin a formular les peticions acompanyant-hi les 
dades interessades i també la documentació tècnica referida a les 
obres sol.licitades. 

 
S'ha tengut en compte el que disposa el Reial Decret 

1328/1997, de 1 d'agost , pel qual es regula la cooperació 
econòmica de l'Estat a les inversions de les Entitats Locals, en 
tot el que afecta a l'objectiu de la cooperació estatal, 
financiació, aportació obligada de les Entitats locals, projecte 
mínim objecte de subvenció, aportació estatal, crèdit local... 
 

S'ha pres en consideració que els serveis a què ha 
d'arribar la cooperació són en tot cas, els relacionats com a 
mínims a l'art. 26 de la Llei 7/85 de 2 d'abril, i a aquest 
efecte és de destacar que en la convocatòria mateixa dirigida als 
ajuntaments per sol.licitar la inclusió en el Pla s'hi indicava 
aquest aspecte. 

 
 Pel que fa a la tramitació del Pla, s'ha de tenir en 

compte el que preveu l'art. 32 del Reial Decret Legislatiu 
781/1986 de 18 d'abril pel qual s'aprova el Text Refós de les 
disposicions legals vigents en matèria de règim local que disposa 
que el Pla s'ha d'insertar en el Butlletí Oficial de la CAIB 
perquè s'hi puquin formular al.legacions i reclamacions durant un 
termini de deu dies. 
 

El Pla Insular de Cooperació es remetrà per el seu 
informe, als efectes de l'esmentat R.D. 1328/1997, a la Delegada 
del Govern i a la  Comissió Provincial de Col.laboració de 
l'Estat amb les Entitats Locals. Els esmentats informes hauran 
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d'esser emesos en el termini de deu dies. En cas contrari 
s'entenderán favorables.  
 

Conseqüentment amb tot quan s'ha exposat, el President 
de la Comissió de Cooperació Municipal, Foment i Ocupació fa la 
següent proposta d' 
 
 ACORD 
 

1r.- Aprovar inicialment el Pla de Cooperació a les 
Obres i Serveis municipals per a l'any 1998, corresponent a 
l'illa de Mallorca, en la forma que està redactat en la 
documentació adjunta i d'acord amb el finançament següent: 
 
- Fons del Consell Insular de Mallorca ...     561.390.959 
- A. C.Autònoma(conveni Junta d'aigües)...    200.000.000 
- A. C.Autònoma(Pla Mirall) ..............     410.995.763   
- Aportació M.A.P.  ......................     235.300.000   
- Aportació Ajuntaments  .................     695.911.259 
- Aportació empreses  ....................               0  
- Import dels pressuposts  ...............     2.103.597.981 
 

2n.- Aprovar inicialment el Pla Plurianual 
1998/1999/2000/2001, amb les quantitats anuals següents:  
 
- Any 1998    ............................     2.103.597.981 
- Any 1999    ............................     1.004.364.519 
- Any 2000    ............................       393.836.251  
- Any 2001    ............................        22.063.604     
   

   
 

3r.- D'acord amb l'article 6 del R.D. 1328/1997, de 1 
d'agost, el Pla complementari per poder aplicar els  romanents 
que es puguin originar correspondrá a les obres de l'anualitat de 
1999. 

 
4è.- El Pla d'Obres i Serveis s'exposarà al públic 

durant un termini de 10 diès hábils mitjançant anunci al BOCAIB 
perquè es puguin formular reclamacions i al.legacions. També es 
comunicarà a la Federació d'Entitats Locals de les Illes 
Balears(FELIB) i es trametrà a informe de la Delegada del Govern 
a Balears i de la Comissió Provincial de Col.laboració de l'Estat 
 amb les Corporacions Locals. Aquests informes, si no son emesos 
en el termini de deu diès, s'entendrà que ho són en sentit 
favorable.  
 

5è.- El Pla Insular de Cooperació definitivament 
aprovat es remetrà amb el corresponent expedient administratiu al 
Ministeri per a les Administracions Públiques abans de dia 31 de 
març de 1998." 
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Intervé el Sr. Alorda (PSM-NM). Informa que es tracta 
de l'aprovació inicial del Pla d'Obres i Serveis. La intenció, 
continua, és que el mes de febrer es pugui aprovar definitivament 
per tal de poder contractar com més aviat millor les obres que 
sumen un total de 3.500 milions, distribuïts en tres anualitats. 
Informa que una part dels ajuntaments s'han hagut de situar dins 
l'any 2001, però confia que amb la distribució dels romanents es 
pugui fer efectiu en tres anys tot el Pla que es presenta avui. 
 

Explica que la compatibilitat amb el Pla Mirall ha 
implicat un increment molt notable, de manera que per al 98 suma 
2.100 milions de pessetes. 
 

La prioritat, com cada any, s'ha donat al clavegueram i 
s'ha insistit en la línia nova dels teatres. Igualment s'ha 
decidit que tots els ajuntaments quedarien inclosos dins el Pla. 
La informació pública permetrà escoltar la Federació d'Entitats 
Locals, en el tràmit d'audiència i fer les al⋅legacions que s'hi 
vulguin fer. 
 

La idea és fer l'aprovació definitiva a començament de 
l'any. 
 

Lamenta que el finançament extern estigui congelat. 
Informa que l'aportació del MAP ha baixat un 8% i la del Govern 
continua amb els 200 milions del conveni, tot i que hi ha 
converses per ampliar-ne la dotació. 
 

Per altra banda, manifesta la satisfacció de poder 
aprovar aquest Pla ambiciós que ha comptat amb el suport de tots 
els grups en Comissió. 
 

Intervé el Sr. Rovira (PP). Es felicita per aquest Pla 
i opina que l'enhorabona és extensible també a totes les 
institucions que hi ha participat, els ajuntaments, el MAP i la 
Comunitat Autònoma. Destaca el gran esforç que fan totes les 
administracions perquè aquest Pla es pugui dur a terme. 
 

S'aprova la proposta per unanimitat.  
 
 

PUNT 17.- MODIFICACIÓ DEL PLA D'OBRES I SERVEIS DE 
1997, EN RELACIÓ A L'OBRA DE L'AJUNTAMENT DE BINISSALEM "Millora 
camí Botadors, fases A i B".  
 

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

"En el  Pla d'Obres i Serveis de 1997, hi figura inclòs 
l'Ajuntament de Binissalem amb l'obra nº 10 "Millora Camí 
Botadors, fases A i B", amb un pressupost de 17.161.856 pessetes, 
una aportació del CIM de 10.297.963 pessetes i una aportació de 
l'Ajuntament de 6.864.743 pessetes. L'Ajuntament de Binissalem 
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amb escrit de data 13 d'octubre de 1997, ha sol.licitat un canvi 
de desti de les obres del Camí des Botadors, en el tram que es 
troba dins el terme municipal de Consell i destinar-ho a 
realitzar una fase del Camí del Pou d'en Torrent amb un 
pressupost de 2.739.866 pessetes, i atès que s'ha presentat el 
projecte del nou camí, aixi com el projecte del camí de Botadors 
ja modificat o sia sense el tram que no es vol realitzar, el 
President de la Comissió de Cooperació Municipal, Foment i 
Ocupació fa la següent proposta d'  
 

A C O R D  
 

1r.- Modificar el Pla d'Obres i Serveis de 1997, en 
relació a l'obra nº 10 de l'Ajuntament de Binissalem "Millora 
Camí Botadors, fases A i B" degut a que no es realitzarà la 
totalitat del projecte ja que un tram del Camí es  troba en el 
terme municipal de Consell. El finançament de l'esmentada obra 
quedarà de la següent forma:  
 

- Pressupost: 14.160.134  
          - Aportació CIM: 8.637.681  
          - Aportació Ajuntament: 5.522.453 
 

2n.- Incloure en el Pla d'Obres i Serveis de 1997 
l'obra nº  83 de l'Ajuntament de Binissalem anomenada ""Projecte 
de l'obra del Camí del Pou de'n Torrent", que es finançarà amb 
els crèdits de la part de l'obra nº 10 "Millora Camí Botadors, 
fase A i B"  que no es realitzarà. El finançament de l'esmentada 
obra serà el següent:  
 

- Pressupost: 2.739.866 pessetes 
- Aportació CIM: 1.671.318 pessetes 
- Aportació Ajuntament: 1.068.548 pessetes 

 
i haurà d'estar adjudicada abans de dia 31 de desembre de 1997." 
 
 
 

S'aprova la proposta per unanimitat. 
 
 
 

MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ DEL TERRITORI. 
 
 

PUNT 18.-  APROVACIÓ INICIAL DEL PLA DE LA XARXA VIÀRIA 
LOCAL PER A L'ANY 1.998 I DEL PLA COMPLEMENTARI PER A 1998. 
 
 

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

"Amb la finalitat de prestació selectiva de determinats 
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serveis i obres de competència local que contribueixin a una 
millor qualitat de vida intermunicipal, el Consell Insular de 
Mallorca assumeix la millora i manteniment de la Xarxa viària 
Local de la seva competència i per tal motiu es proposa 
annualment la confecció del Pla de la Xarxa Viària Local. 
 

La tramitació, gestió i seguiment de l'esmentat Pla de 
la Xarxa Viària Local es regirà per la mateixa normativa que la 
dels Plans d'Obres i Serveis. 
 

Ës per aixó que la Comissió de Medi Ambient i Ordenació 
del Territori del Consell Insular de Mallorca en compliment del 
RD 1328/97 d'1 d'agost, art 6, eleva al Ple la següent proposta 
d' 
 
 A C O R D 
 

1r. Aprovar inicialment el Programa Sectorial Anual de 
la Xarxa Viària Local per a l'any 1998 del Consell Insular de 
Mallorca, en la forma i quantia que està redactat en el quadre 
que s'adjunta, incorporat a l'expedient, per un import total de 
205.294.485 de pessetes, amb el següent resum de finançament: 
 
TOTAL IMPORT                        FINANÇAMENT 
 PROJECTES 
                       MAP                       CIM 
              Ajuda que es sol.licita         Fons propis 
______________________________________________________________ 
 
205.294.485  100.000.000   105.294.485 
 

 
2n. Aprovar inicialment la priorització dels projectes 

d'obres inclosos en aquest Programa Sectorial de referència, 
conforme a l'ordre en que apareixen descrits en el quadre adjunt, 
incorporat a l'expedient, i sotmetre a informació pública el 
present acord per un termini de DEU DIES de conformitat amb el 
que preveu l'apartat 3 de l'art.32 del RD Legislatiu 781/86 
poerquè es puguin formular al.legacions o reclamacions. 

 
3r.- Aprovar inicialment el Pla Complementari per a 

1998 d'acord amb RD 1328/97 d'1 d'agost, art 6.1 que consistirà 
amb el següent projecte:  

- Projecte de Millora de la intersecció del Camí Vell 
de Bunyola (PM-V 203-1) i Accès a Els Garovers. Terme Municipal 
de Marratxí. Pressupost de contracta: 41.794.097 PESSETES. 
  

Aquest Projecte es troba en tràmit d'aprovació. 
 

4t.- El Pla Sectorial de la Xarxa Viària Local per 1998 
es remetrà per el seu informe, als efectes del Decret 1328/97  
d'1 d'agost, a la Delegada del Govern i a la Comissió Provincial 
de Col.laboració de l'Estat amb les Entitats Locals. Els 
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esmentats informes hauran d'esser emesos en el termini  de DEU 
DIES. En cas contrari s'entendran favorable. 
 

5è.- El Pla Sectorial de la Xarxa Viària Local per a 
1998 es remetrà amb el corresponent expedient administratiu al 
Ministeri per a les Administracions Públiques abans del dia 31 de 
març de 1998." 
 
 

Intervé la Sra. Amer (PSOE). Informa que l'objectiu del 
Pla que avui s'aprova inicialment és contribuir a la millora de 
la xarxa viària local. Recorda que el Pla ja ha comptat amb la 
unanimitat de tots els grups en Comissió i que suposa una 
inversió per a enguany de més de 205 milions, amb una aportació 
de 100 milions del Ministeri. Informa també que el projectes 
preveuen millores de capes de rodament, diversos accessos, 
millores d'interseccions i millores de traçats.  
 

 
S'aprova la proposta per unanimitat. 

 
 
 

PROPOSTES GRUPS POLÍTICS. 
 

PUNT 19.- MOCIÓ DEL GRUP E.U. REFERIDA A LA 
PARTICIPACIÓ DEL CIM EN EL CONSORCI PER AL FOMENT DE L'ÚS DE LA 
LLENGUA CATALANA. 
 

Es dóna compte de la següent moció: 
 

"Exposició de motius: 
 

Amb el Decret 126/97, de 3 d'octubre, publicat en el 
BOCAIB núm. 131, de 21.10.97, es crea el Consorci per al Foment 
de l'Ús de la llengua catalana, pròpia  de les Illes Balears, 
organisme en el que únicament hi seran presents el Govern Balear 
i la Universitat de les Illes Balears. 
 

Sobre la conveniència o no de la creació del Consorci, 
la seva composició, funcions i finalitats, no s'han pronunciat 
els organismes  de participació i assessors en matèria de 
política cultural i lingüísica creats pel propi Govern Balear. 
 

En la composició del Consorci no hi són presents ni els 
ajuntaments ni els consells insulars, institucions que són 
bàsiques en el desplegament de polítiques municipals i insulars 
de normalització lingüística;  
 

En la composició del Consorci no s'han tingut en compte 
entitats que, com Obra Cultural Balear i altres, fa molts anys, 
des dels temps més difícils, que treballen el compromís de fer 
normal l'ús de la llengua catalana a les nostres illes, i que 
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aquesta abscència dóna a entendre que el Consorci no s'ha fet per 
sumar esforços i voluntats, sinó per marginar la iniciativa 
social en el desplegament de la política lingüística. 
 

És per tots aquests motius que presentam la següent 
 

MOCIÓ: 
 

1.- El Consell Insular de Mallorca rebutja la 
composició parcial que s'ha atorgat al Consorci per al Foment de 
l'Ús del Català, que deixa fora institucions i entitats 
fonamentals en el desplegament d'una correcta política de foment 
de la normalització lingüística al conjunt de les Illes Balears i 
insta al Govern de les Illes Balears a la derogació del decret 
126/97, de creació del refrit Consorci. 
 

2.- El Consell Insular de Mallorca insta al Govern 
Balear a obrir un període de debat en el que participin ottes les 
institucions i entitats interessades per tal que la creació d'un 
funcionament i objectius, siguin el resultat del consens i de la 
participació." 
 
 

Intervé la Sra. Thomàs (EU) per presentar la proposta. 
Recorda que el mes d'octubre passat es va crear el Consorci per 
al Foment i l'Ús de la Llengua Catalana amb el decret 126/97, un 
organisme del qual formen part la Universitat de les Illes 
Balears i el Govern Balear.  
 

La moció proposa que en la composició d'aquest Consorci 
s'hi manifesti més participació, especialment d'entitats de 
reconegut prestigi i de reconeguda trajectòria en defensa que la 
llengua i en el foment del seu ús. 
 

En aquest sentit el text de la moció demana que el 
Consell expressi el rebuig institucional envers la composició 
parcial atorgada al Consorci, ja que en queden fora institucions 
i entitats fonamentals com ara els consells i els ajuntaments. Un 
segon apartat, demana que el Consell Insular de Mallorca insti el 
Govern a obrir un període de debat en què participin totes les 
institucions i entitats interessades, per tal que es pugui 
debatre la composició, el funcionament i els objectius d'aquest 
Consorci, de manera que aquests siguin el resultat del consens i 
de la participació prèvia. 
 

Informa que aquesta moció també s'ha presentat al 
Consell de Menorca i pensa que pot constituir una millora 
substancial del Consorci. 
 

Intervé el Sr. Pons (PSM-NM). Considera que no és 
acceptable que el Govern impulsi la creació d'un consorci per al 
foment de la llengua catalana prescindint dels consells insulars 
i els ajuntaments que són unes entitats que en definitiva serien 
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les que podrien territorialitzar i concretar sobre el terreny les 
mesures concretes que s'impulsassin.  
 

Així com el grup del PSM ha presentat al Parlament tota 
una sèrie de preguntes per concretar quines han estat les raons 
d'aquesta decisió, aquí donarà suport a la moció perquè pensen 
que és bo que el Consell es faci escoltar i se li atorgui el 
paper que en bona lògica li ha de correspondre dins el camp de la 
normalització dins aquesta illa. 
 

El Sr. Orta (PP) hauria volgut arribar a una transacció 
amb el grup d'EU i per això demana un recés. 
 

La presidenta decideix deixar aquest punt per al final 
de la sessió. 
 
 
 

PUNT 20.- MOCIÓ DEL GRUP P.P. REFERIDA A LA CAMPANYA 
PUBLICITÀRIA MALLORCA ILLA DE PROGRÉS. 
 

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

Atès que en juliol de 1995 l'actual equip de Govern del 
Consell de Mallorca redactà un document a on concurrien les 
voluntats de les distintes parts signants, de constituir govern i 
es posaven de manifest els pricipis rectors de la política que 
havia de practicar la Institució Insular i vist que al punt 1.10 
del document abans esmentat es diu: "Els anuncis del CIM tendran 
sempre caràcter informatiu: s'orientaran a difondre les 
activitats del Consell, les convocatòries publiques o bé formaran 
part de campanyes destinades a la sensibilització sobre temes en 
que sigui precís aquest instrument per a la concienciació i 
motivació ciutadana". Amb tot això i observant que la campanya 
Mallorca,Illa de Progrés realitzada des d'aquest Consell no 
compleix els objectius abans descrits aquest Grup de Consellers 
presenta la següent proposta d' 
 
            ACORD 
  
           

Primer.- Sol⋅licitar la retirada momentània de la 
campanya publicitària Mallorca, Illa de Progrés, amb la intenció 
de remetre-la a la Comissió especial de Seguiment i Control de la 
Publicitat Institucional i practicar-hi les modificacions 
oportunes per tal d'adaptar la mateixa a l'esperit del que posa 
de manifest la redacció del document suscrit pel Govern del 
Consell de Mallorca al moment de la seva constitució. 
 
 
      Segon.- Rebutjar l'elaboració de campanyes 
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publicitàries a les administracions públiques que en el seu 
desenvolupament duguin implicita i subliminalment  la  promoció 
de les formacions polítiques governants de les mateixes 
Institucions." 
 
 

Presenta la moció el Sr. Rovira (PP). Opina que tots 
els grups estan d'acord en el fet que no és adequat que les 
institucions públiques realitzin campanyes publicitàries que 
tenguin a veure directament o subliminalment amb les formacions 
polítiques que governen o que són presents en aquestes 
institucions. 
 

Considera també que tots els grups poden estar d'acord 
que aquestes campanyes podrien enterbolir el funcionament de les 
institucions públiques.  
 

Per això, el segon punt de la moció demana el rebuig de 
qualsevol classe de campanya publicitària en què es pugui 
fomentar o bé atacar segons quines formacions polítiques. 
 

Pel que fa al primer punt, informa que s'hi demana que 
el Consell retiri la campanya que a parer del PP fa referència 
als partits que governen la institució. La campanya hauria 
d'estudiar-se en la Comissió de control que es va crear per 
iniciativa d'EU. 
 

En concret es refereix a la campanya que du per lema 
"Mallorca, Illa de Progrés" i a totes les campanyes en què 
s'utilitza la referència a l'"Illa de Progrés", ja que pensa que 
és clar que hi ha una relació entre la denominació oficiosa del 
pacte de progrés que governa la institució i allò que és una 
campanya de la institució que té per objectiu ressaltar la 
importància de la institució en la societat mallorquina. 
 

Pensa que la campanya per donar a conèixer la 
institució s'ha de continuar fent, però també pensa que s'ha de 
fer sense tacar la necessària netedat i evitant la relació de la 
campanya amb la representació política que hi ha a la institució. 
 

Insisteix perquè la campanya passi a la Comissió 
Especial de Seguiment i Control de la Publicitat Institucional, 
com es va comprometre el seu president, no perquè es retiri, sinó 
perquè s'hi estudiï, per rectificar-la amb la retirada de totes 
les referències que puguin fer pensar directament o indirectament 
amb el pacte de progrés que governa el Consell. 
 

Intervé la Sra. Thomàs (EU). Anuncia que el grup d'EU 
dóna suport a aquesta moció perquè és conseqüent i coherent amb 
la proposta que es va presentar i aprovar en aquest Consell 
mateix sobre la creació de la Comissió de Seguiment i Control de 
la Publicitat. Considera que es tracta de complir el punt 1.10 
del document del Pacte de Govern que preveu que els anuncis del 
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Consell han de tenir sempre caràcter informatiu, s'han d'orientar 
a difondre les activitats del Consell, les convocatòries 
públiques o bé han de formar part de campanyes destinades a la 
sensibilització sobre temes en què sigui necessari aquest 
instrument per a la conscienciació ciutadana. La redacció del 
document del pacte era a la base de la moció d'EU que va demanar 
la creació de la Comissió de Seguiment. Per això pensa que EU 
actua amb coherència. 
 

Es refereix a la campanya Mallorca Illa de Progrés, 
especialment a les tanques i als anuncis en què el missatge és 
precisament aquest i considera adequat que es retirin i es duguin 
a la Comissió de Seguiment i Control per analitzar-los i fer-hi 
les modificacions que siguin necessàries, ja que no tenen 
contingut informatiu. En canvi els altres anuncis en què es 
pretén sensibilitzar sobre la defensa del territori o la 
necessitat del reciclatge, pensa que són correctes. 
 

Recorda al Grup Popular que el fet de crear-se la 
Comissió de Seguiment en el Consell, va esser per iniciativa 
d'EU, una iniciativa que també es va plasmar en el Parlament en 
forma de Proposició no de Llei i que el Grup Popular va rebutjar. 
Demana coherència i fa veure que si aquí volen la Comissió de 
Seguiment, també l'han de voler al Parlament. 
 

La Sra. Vidal (Mixt) anuncia el seu vot a favor de la 
proposta. Recorda el compromís de l'equip de govern en el sentit 
que la publicitat tendria un contingut informatiu de difusió de 
les activitats i de conscienciació ciutadana. 
 

Pensa que les campanyes publicitàries són bones perquè 
permeten als ciutadans conèixer les institucions. Recorda que el 
Ple mateix va acordar la necessitat de debatre i acordar la 
informació i el missatge institucional que es volia transmetre. 
Recorda també que el marc adequat per a aquest debat és la 
Comissió de Seguiment. Per això la moció d'avui que demana que la 
campanya passi a aquesta Comissió perquè s'hi facin les 
modificacions que es considerin oportunes, no tan sols és 
aconsellable, sinó que va en la línia general ja acordada pel 
Consell. 
 

El Sr. Sampol (PSM-NM). Informa que l'empresa 
encarregada de la publicitat ha manifestat que aquesta campanya 
té un grau d'execució de més del 70% i que només queda 
l'aplicació de la campanya al Canal-4 i a Telenova. Ha manifestat 
això per fer veure la dificultat d'aplicació que pot presentar 
aquesta moció si s'aprova. 
 

Per altra banda, en nom del seu grup, anuncia el vot 
afirmatiu per al primer punt de la moció i negatiu pel que fa al 
segon. 
 

No comparteix la idea que assimila els diferents 
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partits que governen al Consell amb la idea de progrés, ja que 
als acords del 95 no feien cap referència a l'expressió pacte de 
progrés. Els mitjans de comunicació s'hi han referit però el 
conseller que parla no hi ha fet mai referència, sinó que s'ha 
referit a l'equip de govern. A part, informa que en els estudis 
que el seu grup ha fet de cara a les eleccions del 99, no es 
maneja aquesta paraula, ja que seria difícil d'aplicar i no 
permetria distingir a quin dels parits de l'equip de govern o 
d'EU es referia. A més, hi ha el fet que contrastaria amb 
l'eslògan del PP a les darreres eleccions que era "Camí de 
progrés". 
 

Confessa que no havia donat mai gaire valor a aquestes 
paraules, però es veu del el PP els en dóna i, per això es demana 
si a la campanya del telèfon 112 que inclou la frase "estaràs més 
segur" hi deu haver la promoció de la Sra. Estaràs com a 
candidata per a les properes eleccions. 
 

Considera que per aquest camí es pot arribar a 
l'esperpent i, per això, no és partidari de replantejar la 
campanya. 
 

Intervé el Sr. Antich (PSOE). Fa avinent que la 
campanya està molt avançada i que hi ha tota una sèrie 
d'obligacions contractuals i, per tant, no és el moment més idoni 
per fer-hi modificacions. 
 

Per altra banda, opina que la campanya és perfectament 
adequada, tant en l'esperit com en la lletra del document que 
marca les polítiques informatives de l'equip de govern del 
Consell, sobretot si es mira amb perspectiva global i no només 
des del punt 1.10. Informa que el document pretenia redimensionar 
el poder polític del Consell, amb l'objectiu de convertir-lo en 
un vertader Govern de Mallorca, en una institució dinàmica i amb 
personalitat, en una institució dels mallorquins i a més coneguda 
pels ciutadans, tal com passa a Menorca i a Eivissa. 
 

Opina que la campanya està en consonància amb aquests 
objectius, cerca sensibilitzar els ciutadans sobre l'existència 
d'aquest Consell i sobre el paper d'aquesta institució que no és 
un apèndix més, sinó el vertader Govern, la primera institució 
d'aquesta illa. Això, a més de donar a conèixer què fan les 
Comissions. Per altra banda, la campanya pretén motivar els 
ciutadans perquè treguin profit d'allò que les diferents 
comissions els ofereixen. Aquests són els objectius de la 
campanya, no sap si s'aconseguiran i convida a deixar que siguin 
els ciutadans els qui ho jutgin. 
 

Suposa, demanant excuses per la dolentia, que deu esser 
que la campanya no va tan malament quan el PP s'hi oposa i, 
tremola si la campanya es modificava amb criteris d'aquest 
partit, ja que no consideraria correcte que els consellers 
enregistrassin missatges radiofònics com fan els directors 
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generals en la campanya "Les illes que volem". 
 

Anuncia el vot en contra per al primer punt i el suport 
per al segon. 
 

El Sr. Rovira (PP) agraeix a EU i al grup Mixt el 
suport que han anunciat. Al Sr. Sampol, li recorda que és 
possible que la paraula progrés no figuràs en el document del 
pacte, però sí que figura en la publicitat institucional i aporta 
una anunci en què apareix aquesta frase. També és cert que 
l'equip de govern se l'aplica, per això insisteix que "illa de 
progrés" constitueix una referència directa als partits que 
governen i no a la institució i no té res a veure amb la voluntat 
de conscienciar ni d'informar. Insisteix, per això, a demanar que 
es retiri l'expressió "illa de progrés". 
 

Es mostra preocupat pel fet que el Sr. Antich 
comparteixi els mateixos arguments que el PSM i també que pugui 
dir que la campanya és correcta, només perquè el PP la critica.  
 

Comprèn la campanya sobre la ITV, que és informativa, 
però no aquesta de l'illa de progrés que fomenta la labor 
política dels partits que governen la institució.  
 

La presidenta assegura que l'equip de govern no 
utilitza la paraula pacte de progrés. Allò que no es pot evitar 
és que els mitjans de comunicació s'adonin que es progressa. 
 

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

A la vista de l'empat es repeteix la votació amb el 
mateix resultat.  
 

Es rebutja el primer punt pel vot de qualitat de la 
presidenta. 
 

Se sotmet el segon punt a votació i s'aprova per 
unanimitat. 
 
 
 
 

DESPATX EXTRAORDINARI. 
 
 

PRIMER PUNT.-  PROPOSTA DE DESESTIMAR LA RECLAMACIÓ 
ECONÒMICA PRESENTADA PER L'ASSOCIACIÓ ES REFUGI CONTRE EL CONSELL 
INSULAR DE MALLORCA. 

Es dóna compte de la següent proposta de la comissió de 
Benestar Social: 
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"Vista la reclamació econòmica de despeses presentada 
el dia 9 de setembre de 1997, amb Registre d'Entrada núm. 12445 
per l'Associació Es Refugi per incompliment del contracte per 
part del Consell Insular de Mallorca, en el qual:  
 

1) Es posa de manifest l'incompliment de notificar amb 
dos mesos d'antelació el desallotjament dels centres de Sa 
Placeta i Puig des Bous. 
 

2) Es sol.licita la concessió 1.226.177.-ptes. de 
subvenció pels 15 dies del mes de juliol de 1996 que el Consell 
Insular de Mallorca concedí a l'associació pel desallotjament 
dels centres.  
 

3) Es sol.licita la concessió de 5.473.000.-ptes. per 
incompliment durant els anys 1994, 1995 i 1996 del paràgraf 6è. 
de la clàusula 3 del Conveni signat el dia 23 de maig de 1994 
entre la Conselleria de Sanitat i Seguretat Social del Govern 
Balear, el Consell Insular de Mallorca, l'Ajuntament de Palma i 
l'Associació Es Refugi, per al manteniment dels centres de Sa 
Placeta i Puig des Bous. 
 

i vists els antecedents del cas i l'informe emés per la 
Cap de la Secció Jurídico-Administractiva del Servei d'Acció 
Social i Sanitat, el President de la Comissió de Benestar Social 
fa la següent proposta d' 
 
 

ACORD 
 

Desestimar la reclamació econòmica de despeses 
presentada el dia 9 de setembre de 1997, amb Registre d'Entrada 
núm. 12445, per l'Associació Es Refugi, per tractar-se d'unes 
qüestions plantejades fora del termini de temps concedit per a la 
interposició del Recurs Contenciós-Administratiu, contra 
liquidació d'abonament de subvenció concedida mitjançant acord de 
Comissió de Govern de dia 22 de juliol de 1996, procés en el qual 
l'Associació Es Refugi ja plantetjà aquestes mateixes qüestions; 
i a més des d'un punt de vista material: 
 

1.- Pel que fa a l'incompliment de notificar amb dos 
mesos d'antelació el desallotjament dels centres de Sa Placeta i 
Puig des Bous, cal dir que durant l'any 1996 no existia cap tipus 
de Conveni o Acord entre el Consell Insular de Mallorca i 
l'Associació Es Refugi, del qual s'esdevinguessin obligacions per 
ambdues parts ni per tant obligació del preavís a què es fa 
referència. 
 
 

 
2.-Desestimar la sol.licitut de concessió d'una 

subvenció d'UN MILIÓ DUES-CENTES VINT-I-SIS MIL CENT SETANTA-SET 
(1.226.177) PESSETES, a l'Associació Es Refugi, pels quinze dies 
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del mes de juliol de 1996 concedits a l'associació pel 
desallotjament dels centres, ja que ho eren pel desallotjament 
dels centres, la qual cosa feren de forma immediata tal i com ho 
posa de manifest el President de l'Associació Es Refugi en el seu 
escrit de dia 2 de juliol de 1996, amb Registre d'Entrada núm. 
10071, en el qual diu que "Havent procedit al desallotjament de 
les nostres pertinences dels Centres "Sa Placeta" i "Puig des 
Bous", resten al seu càrrec els usuaris i el personal contractat 
de "Sa Placeta". 
 

3.- Desestimar la demanda de concessió de 5.473.000.-
ptes. per incompliment durant els anys 1994, 1995 i 1996 del 
paràgraf 6è, de la clàusula 3 del Conveni signat el dia 23 de 
maig de 1994 entre la Conselleria de Sanitat i Seguretat Social, 
el Consell Insular de Mallorca, l'Ajuntament de Palma i 
l'Associació Es Refugi, per al manteniment dels Centres de Sa 
Placeta i Puig des Bous, en base a que; 
 

La clàusula 3 del Conveni signat el dia 23 de maig de 
1994, pel Conseller de Sanitat i Seguretat Social del Govern 
Balear, El President del Consell Insular de Mallorca, El Batle 
President de l'Ajuntament de Palma i El President de l'Associació 
Es Refugi, es va redactar amb els mateixos termes de la clàusula 
3 del Conveni Marc Interinstitucional, signat el dia 14 de març 
de 1994 entre la Conselleria de Sanitat i Seguretat Social del 
Govern Balear, el Consell Insular de Mallorca i l'Ajuntament de 
Palma, que transcrita literalment diu: "El Consell Insular de 
Mallorca des de la  plantilla de personal funcionari d'ATS/DUE de 
l'Hospital General adscriurà al Servei de Sa Placeta un ATS/DUE 
que tendrà, com a funció bàsica, el millorament de vida dels 
residents, mitjançant un control sanitari individualitzat per a 
la prevenció de contagis i de la transmissió de malalties 
infeccioses, tasca que realitzarà sota la supervisió i control 
dels tècnics de la Conselleria de Sanitat i Seguretat Social del 
Govern Balear".  En aquest sentit cal dir que d'acord amb 
l'article 5 del Decret 32/1994, de 28  de març d'assumpció per 
part de la CAIB dels centres hospitalaris depenents del Consell 
Insular  de Mallorca i d'organització de l'exercici de 
competències sobre aquests (BOCAIB núm. 39 de 31/03/94), derogat 
per Decret 193/1996, de 25 d'octubre (BOCAIB núm. 144 de 
21/11/96) en el qual es recull el conveni de transferències 
signat el dia 18 de març de 1994, a partir de la data en què es 
va fer efectiva la transferència dels centres hospitalaris del 
Consell Insular de Mallorca, a la Comunitat Autònoma de les Illes 
Balears, l'empresa pública Gestió Sanitaria de Mallorca depenent 
del Servei Balear de Salut, quedà subrogada en els drets i 
obligacions derivats dels convenis o relacions jurídiques que 
resultassin afectades  per l'adscripció de l'Hospital General de 
Mallorca i de l'Hospital Psiquiàtric, per la qual cosa si es el 
cas, cal dirigir la reclamació a la C.A.I.B. 
 

La referència a que les funcions exclussives d'aquest 
ATS/DUE foren substituides per assistències parcials d'una 
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doctora, un psicòleg i assistents socials, amb un cost per part 
de l'Associació Es Refugi, no s'acredita documentalment, 
mitjançant la presentació de les corresponents factures 
d'honoraris o nòmines. 
 

L'abonament de les aportacions del Consell Insular de 
Mallorca a l'Associació Es Refugi en virtut del conveni signat el 
dia 23 de maig de 1994 es realitzava prèvia presentació de 
liquidacions per part de l'Associació Es Refugi informada 
favorablement pel Cap del Servei d'Acció Social i Sanitat, no 
havent-hi constància que durant la vigència del Conveni, anys 
1994 i 1995, es posas de manifest l'incompliment de la clàusula 
3, exigible ùnicament pel període de temps que va estar vigent el 
Conveni, es a dir des del dia 1 de gener de 1994, fins al dia 31 
de desembre de 1995, data a partir de la qual es va resoldre el 
conveni." 
 
 

El Sr. Pons (PSOE) recorda que va fer arribar a tots 
els grups un extens expedient explicatiu sobre aquesta matèria. 
 

Informa que hi ha una reclamació contra el Consell per 
incompliment d'un suposat acord pel qual el Consell havia de 
notificar amb dos mesos d'antelació el desallotjament. Demanen 
una quantitat per als 15 primers dies de juliol del 96 i també 
una altra quantitat per incompliment durant els anys 1994, 95 i 
96 del paràgraf 6è de la clàusula 3a del conveni signat el 23 de 
maig del 94 entre la Conselleria de Sanitat, el Consell Insular, 
l'Ajuntament de Palma i es Refugi per al manteniment dels centres 
de sa Placeta i Puig des Bous.  
 

Pel que fa a l'incompliment dels dos mesos d'antelació 
en la notificació, recorda que el 1996 no hi havia cap tipus 
d'acord entre el Consell i es Refugi, simplement hi havia una 
situació de fet de manera que si l'associació hagués atès les 
seves finalitats amb una mínima dignitat encara ho podria 
continuar fent. L'estat de degradació brutal dels serveis i dels 
centres i l'acumulació de persones demostraven que l'associació 
no exercia les seves funcions, a més d'ocupar els centres en 
precari. La decisió va esser acabar amb aquesta situació i se'ls 
va donar quinze dies per desallotjar-los, no quinze dies per 
prestar un servei que no prestaren, ja que un escrit del 
president mateix de data 2 de juliol informa que s'han 
desallotjat els centres. Per tant no poden reclamar l'abonament 
d'un servei que ells mateixos reconeixen que no varen prestar. 
 

Pel que fa a l'altre concepte de la reclamació, 
corresponent als anys 94, 95 i 96 per assistència sanitària, 
recorda que el Consell va transferir a la Comunitat els serveis 
sanitaris i, per tant, en tot cas aquests serveis quedarien 
subrogats. A més, revisant la comptabilitat presentada, es Refugi 
no acredita que aquestes despeses s'hagin fet realment. 
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Informa que les aportacions que el Consell va fer a 
aquesta associació varen comptar amb l'informe favorable del cap 
dels Serveis d'Acció Social i que en les peticions d'aquests anys 
no hi havia cap referència a les despeses d'ATS. 
 

Per tant la proposta és desestimar els dos conceptes de 
la reclamació. 
 

La Sra. Vidal (Mixt) confirma que en aquell moment no 
hi havia cap acord amb aquesta associació, però també és cert que 
el Consell va decidir el gener del 96 no tenir cap conveni amb 
aquesta entitat, però sí que continuaria mig any més prestant un 
servei mentre no es trobàs una alternativa. 
 

Afirma que no tenia notícia de tota la documentació que 
el Sr. Pons va presentar divendres a la Comissió. Reclama que 
tota la informació es debati i es doni a conèixer a la Comissió. 
 

No vol entrar en la desqualificació que ha fet el Sr. 
Pons sobre la qualitat des Refugi, ja que aquesta associació va 
esser la primera que es va fer càrrec dels drogodependents 
crònics residuals, en varen esser els pioners amb el programa de 
metadona i amb unes mesures preventives que ara formen part de la 
política de tractament, cosa que vol dir que qualque cosa 
positiva varen fer.  
 

Si bé és cert, argumenta, que aquestes partides 
reclamades no figuren en cap conveni, sí que ho és que es 
preveuen en el compromís que durant mig any hi va haver per part 
del Consell. 
 

Per altra banda recorda que es varen fer dos pagaments, 
i que per al primer no hi va haver problema, però per al segon 
sí. 
 

Demana, perquè pensa que seria positiu, que es retiri 
aquest punt de l'ordre del dia, per intentar per les bones trobar 
una solució, ja que realment han fet i fan una bona feina. Si no 
es decideix això, anuncia que el seu vot serà d'abstenció. 
 

Intervé la Sra. Ferrando (PP). Lamenta que d'aquest 
problema que existia ja fa més d'un any, la Comissió no en 
tengués notícia fins divendres passat i, a més s'inclogui la 
proposta dins un despatx extraordinari. 
 

Recorda que l'associació es Refugi, durant quatre mesos 
va dur a terme les funcions, mentre no es trobàs una altra 
solució, sense que se li posàs cap classe de problemes a l'hora 
de presentar les factures fins al mes de maig en què n'hi va 
començar a haver. Pensa que s'hauria pogut arribar a un acord. 
 

Pel que fa als quinze dies del preavís de 
desallotjament, lamenta que pel fet que no hi hagués res escrit, 



 
 

40 

sigui mal de fer determinar si realment s'han de pagar o no o si 
eren dos mesos el temps estipulat com al⋅lega l'associació que 
argüeix que hi havia el compromís de continuïtat dels serveis 
gestionats fins al mes de desembre del 95, segons la regulació 
del conveni. Per tant hi podria haver arguments jurídics.  
 

No vol entrar en aquesta discussió, ja que no hi ha la 
justificació escrita. De tota manera, com que tot això no s'ha 
explicat fins ara, pensa que no tenen prou informació per prendre 
una decisió i anuncia l'abstenció, encara que pensa que hi ha 
elements per votar en contra de la proposta. 
 

El Sr. Pons (PSOE) argumenta que si tenen a la seva 
disposició un expedient de 100 pàgines, sobre aquesta qüestió en 
concret, no poden al⋅legar desinformació. 
 

Per altra banda, recorda que no va esser ell que va 
introduir aquest personal dins el Consell, sinó que va esser 
durant l'època de la presidència anterior de la Comissió. 
Repeteix que aquesta associació va dur a un estat de degradació 
brutal els dos centres amb uns efectes que encara, després 
d'invertir-hi una sèrie de milions, són patents.  
 

Allò no eren centres per atendre persones i, per això 
no entén que es pugui opinar que encara s'hauria pogut arribar a 
un acord. Fa avinent que a partir del moment en què els mitjans 
de comunicació hi varen poder entrar, va quedar clar quins eren 
els fets. 
 

Ara s'intenta treure doblers del Consell i no hi ha 
lloc a acords de bona voluntat. Convida a comprovar la 
comptabilitat i a veure com són de poc consistents les 
reclamacions. 
 

La Sra. Vidal (Mixt) voldria que el responsable d'Acció 
Social aprofitàs les intervencions per tenir un comportament de 
bona educació i igual que es va proposar fer un reglament sobre 
la bona expressió també se'n fes un de bona educació. Opina que 
el Sr. Pons perd aquesta bona educació i que no té autoritat 
moral per fer les afirmacions que fa. Recorda que per primera 
vegada es va assumir aquesta àrea de marginació a través d'un 
conveni que va esser ben acollit i sense cap protesta. També 
recorda que feia més d'un any que el Sr. Pons presidia la 
Comissió i encara no havia posat als peus dins el centres des 
Refugi. 
 

Opina que quan un conveni es dóna de baixa es manté en 
els mateixos termes amb una subvenció i que això és el motiu de 
la reclamació . 
 

Reitera la petició de deixar la proposta damunt la 
taula perquè s'estudiï en comissió per arribar a un acord amb una 
associació que ha fet coses positives i que fa feina en un sector 
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molt marginat i que ningú no vol. 
 

Torna intervenir la Sra. Ferrando (PP). Fa notar que si 
les 100 pàgines d'informació es varen presentar divendres, és 
evident que no hi ha hagut temps per contrastar la informació. 
Recorda que el problema prové de fa més d'un any i que el Sr. 
Pons no havia informat de res. Fa notar que la proposta es limita 
a una reclamació de quantitat i, per tant, no hi ha lloc per 
criticar una entitat que no es pot defensar. 
 

El Sr. Pons (PSOE) indica que la reclamació es va 
presentar el mes de setembre i que la decisió de desestimar-la no 
es pot ajornar perquè el silenci administratiu podria implicar 
problemes per a la institució si s'entrava en un contenciós. 
Demana la votació sense entrar en més debat. 
 

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

SEGON PUNT.- PROPOSTA DE RESOLUCIÓ DE LA CONVOCATÒRIA 
DE SUBVENCIONS PER A LA MILLORA DELS PLANEJAMENTS URBANÍSTICS 
 

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

"En data 9 de setembre de 1997 el Consell Insular de 
Mallorca va acordar convocar una convocatòria de subvencions per 
a la millora dels planejaments urbanístics, amb una dotació 
màxima de 11.500.000 pta, de les quals 5.000.000 amb càrrec a la 
partida 50.43210.48900 (altres transferències d´urbanisme) del 
pressupost del Consell Insular de Mallorca per a 1997, RC 
97/033875,  3.500.000 amb càrrec al pressupost de l´exercici de 
1998, i els 3.000.000 restants amb càrrec al pressupost de 
l´exercici de 1999. Així com aprovar les Bases redactades per 
regir l´esmentada convocatòria. 
 

D´acord amb el punt 3r de l´avantdit  acord Plenari, en 
dates 29 i 30 de setembre de 1997 es va procedir a comunicar a 
tots els Ajuntaments de l´illa de Mallorca, mitjantçant circular, 
l´acord esmentat, obrint el termini per a presentar les seves 
sol.licituds. 
 

En el termini establert es varen presentar les següents 
sol.licituds: 
 
1) AJUNTAMENT DE SINEU 
Data de presentació: 21/10/97 
No formula sol.licitud 
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2) AJUNTAMENT D´ALCUDIA 
Data de presentació: 22/10/97 
Presenta tres projectes: 
Xarxa de Camins rurals, amb un pressupost de 812.000.- Ptes. 
Estudi del Patrimoni etnogràfic i rural, amb un pressupost de 
1.044.000.- Ptes. 
Localització de Monuments, amb un pressupost de 1.576.000.- Ptes. 
 
3) AJUNTAMENT DE FELANITX 
Data de presentació: 23/10/97 
Sol.licita: 
La subvenció per a la redacció d´un Pla Especial de Protecció de 
la plaça de Sta. Margalida, per un import de 2.421.384.- Ptes. 
Subvenció per a la redacció d´un Pla Especial del Medi Natural, 
per la qual l´Ajuntament és incompetent. 
 
4) AJUNTAMENT DE SELVA 
Data de presentació: 24/10/97 
Presenta dos projectes: 
 
Redacció d´un catàleg d´edificis protegits. 
Redacció d´un Pla Especial de Xarxa de Camins Públics. 
 
No presenta cap documentació, incumplint manifestament les Bases 
de la Convocatòria. 
 
5) AJUNTAMENT DE MARIA DE LA SALUT 
Data de presentació: 15/10/97 
 
Presenta la proposta de redacció d´un Catàleg d´edificis 
protegits, amb un pressupost de 1.276.000.- Ptes.  La 
documentació és molt esquemàtica. 
 
6) AJUNTAMENT DE PETRA 
Data de presentació: 15/10/97 
 
Proposa la redacció d´un Catàleg d´edificis del Barri Barraca, 
declarat BIC. No presenta els documents B, C, D i E de la Base 4ª 
de la Convocatòria. 
 
7) AJUNTAMENT DE SANTA MARGALIDA 
Data de presentació: 16/10/97 
Presenta dos projectes: 
 
Estudi previ per a la redacció d´un catàleg d´edificis protegits. 
Pla Especial de Xarxa de Camins Públics. 
 
No presenta els documents A, B i D de la Base 4ª de la 
Convocatòria. 
 
8) AJUNTAMENT DE CAPDEPERA 
Data de presentació: 17/10/97 
No presenta els documents A,B,C i D de la Base 4ª de la 
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Convocatòria. 
 
9) AJUNTAMENT DE LLOSETA 
Data de presentació: 16/10/97 
Presenta dos projectes: 
 
Catàleg d´edificis, amb un pressupost de 897.600.- Ptes. 
Sol.licita el 75%, 748.200.- Ptes. 
PERI zona Palau Aiamans, amb un pressupost de 1.769.000.- Ptes. 
Sol.licita el 75%, 1.326.750.- Ptes. 
 
10) AJUNTAMENT D´INCA 
Data de presentació: 14/10/97 
 
Sol.licita una subvenció per la redacció d´un estudi per la 
revisió del PGOU, amb un pressupost de 3.000.000.- Ptes, IVA 
inclós. 
 
11) AJUNTAMENT DE CAMPANET 
Data de presentació: 14/10/97 
 
Sol.licita subvenció per a la revisió de les NN.SS, amb un 
pressupost de 5.749.168.-Ptes.   Sol.licita el 50%, 2.874.584.- 
Ptes. 
 
12) AJUNTAMENT DE DEIÀ 
Data de presentació: 15/10/97 
 
Presenta un PERI del BIC, tot el terme municipal, amb un 
pressupost de 5.800.000.- Ptes. 
 
13) AJUNTAMENT DE LLUBÍ 
Data de presentació: 14/10/97 
Sol.licita una subvenció per a la renovació de la Planimetria del 
terme, amb un pressupost de 1.000.000.- Ptes. No presenta els 
documents A, D i E de la Base 4ª de la Convocatòria. 
 
14) AJUNTAMENT D´ALARÓ 
Data de presentació: 14/10/97 
 
Presenta un Projecte de Delimitació de Àrees de l´article 11 de 
la LEN, amb un pressupost de 464.000.- Ptes. 
 
15) AJUNTAMENT DE CALVIÀ 
Data de presentació: 14/10/97 
 
Presenta un projecte de millora del Pla Especial de Protecció 
d´Edificis i Catàleg, amb un pressupost de 2.232.000.- Ptes. 
 
 

D´acord amb l´acta de la sessió de dies 4 i 24 de 
novembre de 1997, la Junta Avaluadora formada pels Srs. Manuel 
Cabellos Barreiro, cap de l´Àrea d´Urbanisme, Marià Gual de 
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Torrella, arquitecte nomenat pel Conseller d´Urbanisme i Agustí 
Hayles, advocat, nomenat per la Federació d´Entitats Locals de 
les Illes Balears, es varen evaluar les sol.licituds  seguint els 
criteris establerts a les Bases de la Convocatòria, de tal manera 
que es varen poder distribuir els 11.500.000.- Ptes.  

Per l´exercici de 1997 existeix consignació 
pressupostària de 5.000.000 ptes amb càrrec a la partida  
50.43210.48900, reserva de crèdit nº 1997033875, havent-se 
informat favorablement per la Intervenció General del CIM el 
caràcter plurianual de l´expedient pels anys 1998 (3.500.000 
ptes) i 1999 (3.000.000 ptes).  Quedant així garantitzat el 
pagament de les quantitats consignades. 
 
 

Per tot l´esmentat anteriorment es realitza la Proposta 
següent:  
 
 

Adjudicar als següents Ajuntaments, i per els treballs 
i les quantitas relacionats, les subvencions següents: 
 
AJUNTAMENT D´ALARÓ, per una suma de                              
464.000.- Ptes. 
 
AJUNTAMENT D´ALCUDIA 
Proposta A, Xarxa de Camins Rurals, per una suma de              
  406.000.- Ptes. 
 
AJUNTAMENT DE LLOSETA 
Proposta A, Catàleg d´Edificis, per una suma de                 
         748.200.- Ptes. 
 
AJUNTAMENT DE MARIA DE LA SALUT 
Proposta de catàleg, per una suma de                             
                1.276.000.- Ptes. 
 
AJUNTAMENT D´ALCUDIA 
Proposta B, redacció de dos catàlegs, per una suma de            
      1.044.000.- Ptes. 
 
AJUNTAMENT DE LLOSETA 
Proposta B, PERI  Palau de Aiamans, per una suma de              
    1.326.750.- Ptes. 
 
AJUNTAMENT DE CALVIÀ 
Millora del catàleg d´edificis protegits, per una suma de        
        1.372.491.- Ptes. 
 
AJUNTAMENT DE FELANITX 
PERI de l´àrea BIC de la Font de Sta. Margalida, per una 
suma de                                                          
                                   1.431.038.- Ptes. 
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AJUNTAMENT DE DEIÀ 
PERI del BIC, tot el terme, per una suma de              
               3.427.800.- Ptes. 
 
 

En relació als tres últims Projectes, es proposa la 
subvenció del 59,1% dels pressupostos, resultant de la reducció 
proporcional de la subvenció d´aquests Projectes, per tal de no 
excedir la quantia de la que es disposa en total (11.500.000.- 
Ptes.)." 
 
 

A continuació es dóna compte de la següent esmena 
presentada pel Conseller Delegat d'Urbanisme: 
 
 

"ESMENA A LA PROPOSTA DE SUBVENCIONS PER A LA MILLORA 
DELS PLANEJAMENTS MUNICIPALS 
 
 

Concedir als següents Ajuntaments, per als treballs i 
les quantitats totals relacionats, les subvencions següents que 
hauran d'assignar-se al llarg de les anualitats de 1997, 1998 i 
1999 d'acord amb el repartiment proporcional a aquestes que es 
reflecteix en el quadre ANNEX: 
 
AJUNTAMENT D´ALARÓ, per una suma de                              
464.000.- Ptes. 
 
AJUNTAMENT D´ALCUDIA 
Proposta A, Xarxa de Camins Rurals, per una suma de              
  406.000.- Ptes. 
 
AJUNTAMENT DE LLOSETA 
Proposta A, Catàleg d´Edificis, per una suma de          
         748.200.- Ptes. 
 
AJUNTAMENT DE MARIA DE LA SALUT 
Proposta de catàleg, per una suma de                             
                1.276.000.- Ptes. 
 
AJUNTAMENT D´ALCUDIA 
Proposta B, redacció de dos catàlegs, per una suma de            
      1.044.000.- Ptes. 
 
AJUNTAMENT DE LLOSETA 
Proposta B, PERI  Palau de Aiamans, per una suma de              
    1.326.750.- Ptes. 
 
AJUNTAMENT DE CALVIÀ 
Millora del catàleg d´edificis protegits, per una suma de        
        1.372.491.- Ptes. 
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AJUNTAMENT DE FELANITX 
PERI de l´àrea BIC de la Font de Sta. Margalida, per una 
suma de                                                          
               1.431.038.- Ptes. 
 
AJUNTAMENT DE DEIÀ 
PERI del BIC, tot el terme, per una suma de                      
               3.427.800.- Ptes. 
 
 

En relació als tres últims Projectes, es proposa la 
subvenció del 59,1% dels pressupostos, resultant de la reducció 
proporcional de la subvenció d´aquests Projectes, per tal de no 
excedir la quantia de la qual es disposa en total (11.500.000.- 
ptes)." 
 
 
 

El Sr. Quetglas (PSOE) manifesta que com a responsable 
de l'àrea, és una satisfacció presentar al Ple aquesta proposta 
que respon a la voluntat d'augmentar els ajuts per al planejament 
urbanístic. 
 

Informa que qualsevol plantejament xocava amb el fet 
que el Govern té una línia de subvencions independent de la del 
Consell que és la institució que té les competències en aquesta 
matèria. Per tant, seria lògic que la política d'ajuts als 
ajuntaments, també l'efectuàs el Consell. 
 

Tot mantenint la reivindicació, es va pensar que no era 
apropiat establir una línia de subvencions que fos competitiva 
amb la del Govern. Per això, es va optar, continua explicant, per 
una solució de caràcter complementari que incidís en la millora 
de la qualitat del planejament en aquelles qüestions que es poden 
considerar directament implicades en la qualitat de vida dels 
ciutadans. 
 

Així s'han preferit accions que fan referència a 
catàlegs d'edificis, llocs urbans, jaciments arqueològics, o 
paleontològics; delimitacions de les àrees de més alt nivell de 
protecció, és a dir ajudar els ajuntaments a complir aquella 
normativa que emana del Parlament i que estan obligats a 
incorporar al planejament municipal; plans especials de xarxes de 
camins públics, cosa que afecta molt la sensibilitat dels 
ciutadans, ja que es veu amb preocupació que es van tancant molts 
de camins; també altres accions com plans especials de reforma 
interior, protecció del paisatge, defensa del medi urbà, rural, 
etc. 
 

Amb aquests plantejaments es va fer la convocatòria, 
amb uns criteris que considera totalment objectius i amb la 
participació dels ajuntaments a través de la Federació de 
Municipis. S'hi varen presentar 18 projectes corresponents a 15 
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ajuntaments i la proposta recull 9 projectes referits a 8 
ajuntaments. 
 

Informa que alguns ajuntaments han sol⋅licitat una 
subvenció genèrica i per tant, no hi han entrat. Pensa que eren 
ajuntaments que no tenien prou definits els estudis 
complementaris del seu planejament. En aquest sentit vol anunciar 
el compromís de repetir aquesta línia perquè s'hi puguin acollir 
en el pressupost de l'any que ve. 
 

Anuncia una petita esmena de modificació de la proposta 
que s'ha repartit a instàncies de la Intervenció i que hi queda 
inclosa amb l'objectiu d'ajustar el caràcter plurianual a les 
reserves de crèdit disponibles. 
 

Intervé el Sr. Rovira (PP). Anuncia el vot a favor del 
seu grup. Demana que per al 1998 s'estudiï amb més temps aquesta 
proposta, ja que el grup del PP hauria preferit més calma. Pensa 
que la distribució és adequada. 
 

S'aprova per unanimitat la proposta, modificada en la 
part corresponent per l'esmena defensada pel Conseller Delegat. 
 
 
 

TERCER PUNT.- PROPOSTA PER A LA REALITZACIÓ D´UNA 
ANÀLISI-ESTUDI SOBRE ORGANITZACIÓ I VALORACIÓ DE LLOCS DE TREBALL 
AL CONSELL INSULAR DE MALLORCA. 
 

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

"MOTIVACIÓ 
 

Dins de les disposicions finals dels Acords del 
personal funcionari i del Conveni col.lectiu del personal 
laboral, refrendats pel Ple del Consell Insular de Mallorca en 
sessió celebrada l´11 de novembre de 1991, es va recollir la 
voluntat de la Corporació i de la representació del personal 
d´efectuar "un estudi, anàlisi, descripció i valoració de llocs 
de treball i, si escau, revisió dels complements assignats". 
 

Aquell compromís manté la seva vigència, donades les 
successives pròrrogues dels Acords i del Conveni col.lectiu. 
 

D´altra banda, aquest estudi-anàlisi serà peça 
fonamental per a una correcta, àgil i eficaç gestió dels recursos 
humans de la institució. 
 

La finalitat que persegueix la present proposta es 
concreta en: 
 

1. Aconseguir un disseny organitzatiu eficaç per al 
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compliment dels fins del Consell Insular de Mallorca. 
 

2. Desenvolupament de l´organització en termes de 
descripció de llocs de treball, avaluació d´aquests i interelació 
de les distintes funcions. 
 

3. Classificació dels llocs de treball segons la seva 
responsabilitat objectiva i el seu contingut organitzatiu. 
 

4. Bases objectives per a la determinació dels 
complements de destinació, l´específic i, si escau, de 
productivitat. 
 

La consecució d´aquests objectius passa necessàriament 
per l´anàlisi i el diagnòstic organitzatiu actual, punt des del 
qual es podran programar les actuacions que calguin per a 
l´assoliment del disseny organitzatiu i funcional del CIM. 
 

Els recursos dels quals disposa el Consell no poden per 
si mateixos fer front a aquest projecte, per la qual cosa resulta 
necessària la contractació d´una consultoria externa, amb 
experiència provada a l´àmbit de l´administració pública, que es 
responsabilitzi de donar compliment a aquest projecte. 
 

La correcta realització d'aquesta proposta du 
necessàriament un temps; la seva amplitud i complexitat mereixen 
un treball seriós i reposat, no siguent possible uns resultats a 
curt termini. Per aquesta raó i perquè presivisiblement el seu 
resultat, pel que afecta a la classificació del llocs de treball, 
aconsellarà una revisió dels complements retributius vigents, amb 
la finalitat de disminuir l'impacte del seu cost, es considera 
oportú proposar que a partir de l'aprovació d'aquesta proposta 
s'autoritzi l'abonament d'una quantitat a compte del resultat 
definitiu en els termes que es concreten a l'apartat segon de la 
present proposta. 
 

Atès l´exposat anteriorment, es formula la següent: 
 

 
PROPOSTA: 

 
Primer.- Que s´iniciïn els tràmits oportuns per a la 

realització d´un concurs entre entitats d´assessoria i 
consultoria, amb experiència provada a l´àmbit de l´administració 
pública, per a la realització d´un estudi-anàlisi d´organització 
del Consell Insular de Mallorca, que contempli un diagnòstic de 
la seva situació actual amb proposta del nou disseny 
organitzatiu, fent  especial insistència en els recursos humans 
necessaris per aquesta finalitat, la correcta qualificació, 
classificació i valoració dels llocs de treball i proposta de les 
revisions o/i reestructuracions necessàries per a l´assoliment de 
l´objectiu perseguit. 
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Segon.- Que s'efectuïn les modificacions 
pressupostàries oportunes a fi d'abonar al personal en actiu a la 
data d'avui la quantitat de sis mil pessetes per mes durant l'any 
1997, baix el concepte de quantitat a compte del resultat final 
de l'estudi proposat." 
 
 
 

Intervé el Sr. Sansó (PSM-NM). Es refereix als Acords i 
al Conveni, aprovats pel Consell el mes de novembre del 91, que 
recullen la voluntat de la corporació i de la representació 
laboral d'efectuar un estudi d'aquestes característiques i en 
aplicació d'aquest, la revisió dels complements assignats. Entén 
que aquell compromís continua vigent per aquesta raó i també per 
la necessitat detectada per l'estudi per a la modernització del 
Consell que es du a terme actualment. 
 

Per això, ja en l'aprovació definitiva del Pressupost 
per al 97 s'hi va preveure una partida destinada a fer aquest 
estudi i una altra per a l'aplicació de les revisions possibles.  
 

Informa que s'ha arribat a la conclusió que amb els 
recursos del Consell no és possible dur a terme aquest estudi i 
que, per tant, s'ha d'encarregar a una empresa externa. 
 

La proposta, per tant, inclou dos punts. El primer és 
iniciar els tràmits oportuns per realitzar un concurs entre 
entitats d'assessoria i consultoria, per tal de realitzar aquest 
estudi, cosa que requerirà un cert temps, i el segon punt, en 
previsió que l'estudi aconselli una revisió dels complements 
retributius vigents, sota el concepte de quantitat avançada a 
compte del resultat final de l'estudi, preveu abonar al personal 
actiu la quantitat de 6.000 pessetes per mes durant l'any 1997. 
Remarca expressament el concepte de quantitat a compte. 
 

Aquesta és la proposta que es du a Ple i espera que 
comptarà amb el suport de tots els grups. 
 

Intervé el Sr. Espinós (PP). Recorda que aquest conjunt 
de despropòsits prové de l'aprovació del pressupost del 97 que 
incloïa una partida destinada a incrementar el sou del personal, 
en contra del que establia la Llei de pressuposts generals de 
l'Estat. Ja al seu moment el PP va exposar que aquesta decisió 
podria esser, com ho ha estat, objecte de recurs per part de la 
Delegació del Govern. 
 

Considera que sobre aquesta matèria s'ha fet molta 
demagògia i sobre aquella partida no se n'havia sabut res més. 
Ara, el Sr. Sansó proposa la necessitat de fer una anàlisi sobre 
la valoració dels llocs de feina prevista en el Conveni i els 
Acords. Opina que aquesta decisió arriba una mica tard perquè amb 
un poc més s'acaben els Acords i s'acaba el mandat. 
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De tota manera, considera positiu que després d'un any 
de feina, el Sr. Sansó pugui presentar una cosa pròpia i no 
l'hagi haguda de copiar.  
 

Es mostra d'acord a encarregar la feina a una empresa 
perquè si havien d'esperar que la fes el Sr. Sansó podrien 
arribar a la nit electoral del 99 discutint aquesta matèria. 
 

Fa notar que el Sr. Sansó ja ha reconegut que aquesta 
proposta requerirà necessàriament un cert temps que espera que no 
sigui massa llarg. Demana si l'empresa que se n'encarregarà podrà 
tenir un despatx dins el Consell. 
 

Considera curiós el fet que el Sr. Sansó ja conegui les 
conclusions d'aquest estudi i pugui avançar què aconsellarà la 
puja dels complements retributius vigents i no que alguns pugin i 
altres baixin. Es demana per què pugen linealment 6.000 pessetes 
i no 10.000 per mes i per què no 72.000 directament. Es demana 
què hi té a veure l'any 97 amb els resultats d'un estudi que es 
farà posteriorment. Pensa que s'hauria d'esperar a tenir les 
conclusions de l'estudi en comptes de fer aquesta puja. 
 

Fa avinent que dins l'expedient hi figura un informe 
signat pel secretari i la interventora i que no ha citat el Sr. 
Sansó, que informa desfavorablement sobre aquesta proposta i que 
diu que les adequacions retributives que es poden realitzar han 
de tenir un caràcter singular i excepcional i que la proposta 
d'avui conté una revisió global de les retribucions 
complementàries de tots els llocs de feina del Consell Insular de 
Mallorca, cosa que podria implicar una vulneració de l'ordenament 
jurídic, ja que estableix les bases per a un increment global per 
a tot el personal de les retribucions complementàries. 
 

Recorda que el PP ja va plantejar vies per solucionar 
tots els problemes plantejats en matèria de personal. Allò que el 
PP no vol fer és participar en els engans que ja configuren una 
llista molt llarga. Es va enganar el personal amb la proposta 
demagògica de l'increment salarial d'ara fa un any, es va enganar 
el personal amb una proposta d'ocupació que ni tan sols no va 
tramitar el Sr. Sansó i ara es vol tornar enganar el personal en 
comptes de voler reconèixer l'error de fa un any. 
 

Es demana en quin lloc quedarà aquest Ple si prospera 
el recurs contenciós plantejat per la Delegació del Govern i què 
passarà si al final el Consell ha d'obligar a retornar les 
quantitats que ara concedeix.  
 

Opina que el Sr. Sansó o no fa res o fa un bunyol i, 
per això li demana la dimissió. Diu que el seu grup del Partit 
Popular, com també el personal de la casa, se senten profundament 
decebuts i demana que rectifiqui. 
 

Anuncia el vot en contra d'aquesta il⋅legalitat i 
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d'aquest nou engan al personal. 
 

Torna intervenir el Sr. Sansó (PSM-NM). Entén que els 
dos punts de la proposta són molt clars. El primer iniciar els 
tràmits per dur a terme l'estudi reiteradament esmentat, cosa 
aprovada per unanimitat dia 11 de novembre de l'any 1991. En 
aquest retard, fa notar que la responsabilitat la comparteixen 
tots els grups, i tots els grups, per tant, estan compromesos a 
dur-lo a terme. El segon punt és avançar una quantitat a compte 
dels resultats, tenint en compte que els pressuposts ja preveien 
les partides per fer aquesta feina i per atendre els resultats de 
la valoració, unes partides que no hi ha dubte que no bastaran si 
es té en compte que des del 91 no s'ha fet la valoració. Remarca 
una vegada més que l'abonament és a compte del resultat final i 
que no és més que avançar uns doblers que es tenen per a aquesta 
finalitat i que s'apliquen amb l'objectiu de disminuir l'impacte 
que es produirà dins el 98. 
 

Considera que si el PP votava favorablement ajudaria a 
defensar els arguments del Consell. Recorda que l'informe afirma 
que "podria implicar" i que ningú no pot preveure què diria un 
jutge. Per tant, en bé de la defensa que es pugui haver de fer 
davant qualsevol impugnació i en bé dels treballadors de la casa, 
creu que seria molt positiu que s'aprovàs per unanimitat. 
 

Conclou amb l'afirmació que seria un error per part del 
PP no donar suport a una reivindicació constant dels treballadors 
de la casa. 
 

Intervé el Sr. Grosske (EU). Remarca que la figura que 
avui es proposa és absolutament coherent. Es tracta de posar en 
marxa una vella reivindicació com és la valoració dels llocs de 
feina i l'assignació d'una quantitat a compte, precisament pel 
caràcter necessàriament llarg d'un procés d'aquestes 
característiques i, perquè els treballadors no es vegin 
directament perjudicats per aquests retard. 
 

A part d'aquesta lògica interna, recorda el precedent 
immediat que té una proposta com aquesta en una institució molt 
propera físicament com és l'Ajuntament de Palma on la valoració 
es va acompanyar de l'assignació al personal, d'una quantitat a 
compte, amb independència de l'ajustament posterior en funció de 
la valoració, cosa que dóna plena consistència jurídica a 
l'acord, a partir del moment en què tan sols són quantitats a 
compte que s'han d'ajustar posteriorment. 
 

Lamenta que el PP no hagi trobat millor ocasió per 
demanar la dimissió del Sr. Sansó que el moment en què es du al 
Ple un acord que beneficia clarament els treballadors d'aquesta 
casa. 
 

El Sr. Espinós (PP) pensa que no ha quedat clar que el 
PP votarà a favor de fer aquesta valoració perquè la consideren 
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molt encertada. Allò que no consideren tan encertat és que es 
vulgui camuflar un acord darrera la valoració dels llocs de 
feina. Per altra banda, pensa que era convenient dir en públic 
quin era el contingut de l'informe que s'adjunta a la proposta, 
perquè és una cosa que no s'ha dit. Demana que els serveis 
jurídics ratifiquen si mantenen l'opinió expressada en l'informe 
sobre la possible il⋅legalitat de l'acord. 
 

La presidenta fa notar que els serveis tècnics ja han 
expressat la seva opinió per escrit. 
 

El Sr. Rovira (PP) demana votació separada dels dos 
punts i, pel que fa al segon punt, votació nominal. 
 

Se sotmet a votació el primer punt de la proposta i 
s'aprova per unanimitat. 
 

Se sotmet a votació nominal el segon punt. El secretari 
crida pel seu nom els consellers presents i aquests emeten 
oralment el vot amb el resultat de desset vots a favor (PSOE, 
PSM,NM, UM, EU) i catorze en contra (PP, Mixt). S'aprova, per 
tant, el segon punt de la proposta. 
 
 
 

QUART PUNT.- PROPOSTA DE LA COMISSIÓ TÈCNICA 
INTERINSULAR D'ATRIBUCIÓ DE COMPETÈNCIES AL CONSELLS DE MALLORCA, 
MENORCA I EIVISSA I FORMENTERA EN MATÈRIA DE TUTELA, ACOLLIMENT I 
ADOPCIÓ DE MENORS. 
 

Intervé el Sr. Pons (PSOE) per una qüestió d'ordre. 
Demana quin és exactament el text de la proposta que es presenta 
al Ple, ja que s'ha rebut un escrit del Parlament que concedeix 
al Consell una audiència extraordinària per poder notificar si 
continua considerant vàlida la no acceptació de la competència, 
però el text positiu de la proposta no figura a l'expedient. 
 

La presidenta posposa el debat d'aquest punt i 
encarrega al Sr. Pons que, mentrestant, vulgui preparar el text 
de la proposta que s'ha de votar. 
 
 
 
 

CINQUÈ PUNT.- MOCIÓ DE PRESIDÈNCIA REFERIDA A ELECCIÓ 
DE TERNA DE CANDIDATS A MAGISTRAT DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE 
JUSTÍCIA DE LES ILLES BALEARS. 
 
 

Es dóna compte de la següent moció: 
 

"L’actual moment històric a nivell mundial es 
caracteritza per una profunda transformació de la realitat social 
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i política a molts indrets del planeta. La consolidació de les 
llibertats individuals dels ciutadans i les col·lectives dels 
pobles, i l’evolució cap a règims polítics democràtics és un 
procés generalitzat. 
 

Des d’aquesta perspectiva, tan la societat en general, 
com les seves institucions representatives, han de fer front al 
repte que suposa donar contingut al sistema democràtic que 
garanteixi l’Estat de Dret i  l’adequat exercici de les 
llibertats fonamentals. 
 

Perquè la Democràcia sigui una realitat i doni 
garanties als ciutadans, es fa necessari el respecte al principi 
de la divisió de poders que la fonamenta. 
 

En aquest sentit, en les darreres setmanes, des de les 
Institucions democràtiques i de dret de la Comunitat Autònoma de 
les Illes Balears s’han succeït una sèrie de fets que han posat 
en dubte el necessari equilibri entre el poder judicial, el 
legislatiu i l’executiu. Actuacions provinents d’aquests dos 
darrers poders, i que han contat amb el rebuig de totes les 
associacions professionals de justícia, al no garantir la 
necessària imparcialitat i, en especial, la independència del 
Poder Judicial, per tal de donar garanties a l’exercici de drets 
i llibertats pels ciutadans i el control sobre l’ordenament 
jurídic i legal democràtic. 
 

Per tot això, aquesta Presidència presenta al Ple del 
Consell la següent Proposta d’ 
 
 

ACORD: 
 
 

1.- El Consell de Mallorca, com a institució 
representativa de la voluntat democràtica dels ciutadans i de les 
ciutadanes de Mallorca, declara el respecte per la labor i la 
independència del poder judicial com a garant de l’Estat de Dret 
i  rebutja qualsevol restricció que pugui suposar una minora de 
la capacitat de la justícia per tal de garantir els drets 
fonamentals, així com la salvaguarda les garanties democràtiques 
sobre  els actes dels altres poders que conformen el nostre 
sistema polític. 
 

2.-  Igualment, el Consell de Mallorca, expressa el seu 
rebuig a la recent elecció de la terna de candidats a Magistrat 
del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, tot 
tenint en compte que la forma utilitzada no garanteix el principi 
d’independència. 
 

3.- Així mateix, el Consell de Mallorca rebutja les 
manifestacions i actes que, des de l’Executiu autonòmic i el seu 
President, han interferit en el procés d’elecció de la Terna de 
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candidats. 
 

4.- El Consell de Mallorca sol·licita al Parlament de 
les Illes Balears la retirada de l’actual Terna, per les formes 
i, en especial, per la renúncia d’un dels tres candidats, i 
l’inici de les converses amb els diferents grups representats al 
Parlament per tal de promoure una nova Terna des del consens i 
amb la garantia d’independència dels nomenats." 
 
 
 

El Sr. Rovira (PP) fa notar que encara queda pendent el 
debat sobre la moció presentada per EU relativa al Consorci per 
al Foment de la Llengua Catalana. Pel que fa a les dues mocions 
de Presidència, que s'han repartit durant el Ple, demana que es 
tractin en un altre Ple, ja que no hi ha hagut temps per 
estudiar-les, cosa que no passa amb els altres punts del despatx 
extraordinari que ja es varen repartir divendres. 
 

La presidenta entén perfectament la posició del Sr. 
Rovira, ja que ella també ha exposat aquesta opinió en tots els 
plens del Consell des de fa dos anys, però també recorda que és 
costum que les mocions que es presenten en el moment de fer-se el 
Ple també s'hi tractin. Recorda que s'ha votat la urgència de sis 
temes, dos dels quals, el cinc i el sis, són les dues mocions de 
Presidència. 
 

La presidenta proposa tractar en primer lloc la que fa 
referència a la terna proposada pel Parlament per al nomenament 
de candidats a magistrat del Tribunal Superior de Justícia de les 
Illes Balears. 
 

Els consellers del grup del PP abandonen en bloc la 
sala de Plens. 
 

La presidenta presenta la moció. Considera que el 
Consell de Mallorca, com a màxima institució de l'illa, 
representa tots els mallorquins i mallorquines que constitueixen 
el 80% dels ciutadans de les Illes Balears. La moció, a partir 
d'aquesta representació, proposa manifestar-se clarament a favor 
de la divisió de poders i rebutja totalment l'elecció per part 
del Parlament, d'una terna sense consens amb les diferents forces 
polítiques. 
 

La moció també proposa que el Consell manifesti el seu 
rebuig pel fet que el Sr. Jaume Matas, president d'aquesta 
Comunitat, afirmàs, que el membre que s'havia d'elegir havia 
d'esser del Partit Popular, ja que el membre que se substituïa 
també era d'aquest partit.  
 

Per aquestes raons, la moció proposa que el Consell 
demani la retirada de la terna per una qüestió de forma i també 
pel fet que algun dels candidats ha manifestat personalment la 
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voluntat de renunciar. 
 

Intervé el Sr. Grosske (EU). Lamenta que dins el clima 
polític tens que es viu dins la Comunitat, com demostra la 
sortida dels consellers del Grup Popular d'aquesta sala, no cobri 
prou relleu la moció que avui es presenta i més substancialment 
els fets que hi ha darrere. 
 

Opina que, des del punt de vista del respecte a les 
regles del joc democràtic i a la independència del poder judicial 
i als principis constitucionals sobre els quals descansa l'Estat 
de dret, els fets que han donat lloc a la moció, han estat els 
més greus produïts a la nostra Comunitat des de l'arribada del 
sistema democràtic el 1977. 

Dins el panorama d'escàndols, això queda com una cosa 
més. Pensa que difícilment es trobarien precedents del fet que 
des d'un partit i des d'un òrgan executiu i, més concretament, 
des de la Presidència d'una comunitat autònoma, d'una manera tan 
descarnada, es defensi la utilització partidista del poder 
judicial. Pensa que es tracta d'un fet extraordinàriament greu i, 
per això, és del parer que és bo que la institució es pronunciï 
amb tota claredat, ja que aquests fets mereixen l'atenció més 
acurada, tant de la societat com dels mitjans de comunicació, com 
de totes les institucions representatives de les Illes Balears. 
 

Anuncia el vot favorable del seu grup. 
 

La Sra. vidal (Mixt) anuncia l'abstenció en coherència 
amb la postura que ja va adoptar en el Parlament i també perquè 
opina que la responsabilitat de tots els consellers és romandre 
al seu lloc durant el Ple i també ho és romandre al seu lloc al 
Parlament. 
 

El Sr. Diéguez (PSOE) recorda que quan la dreta va 
exercir el seu dret de cuixa al Parlament va quedar tota sola i 
fa notar que avui també hi queda encara que sigui dins el 
corredor. També va quedar tota sola dins el món de la justícia, 
ja que totes les associacions de juristes i el Col⋅legi 
d'Advocats i, fins i tot, membres de la terna triada es varen 
manifestar en contra del sistema de designació. Lamenta que amb 
aquestes actuacions la dreta hagi fet malbé el prestigi dels 
juristes, la credibilitat del Tribunal Superior, i la del 
Parlament perquè no ha evitat que fes segons quines barbaritats. 
 

Per tot això, anuncia el vot favorable del seu grup per 
veure si pot tenir qualque efecte. 
 

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

SISÈ PUNT.- MOCIÓ DE PRESIDÈNCIA REFERIDA A RECEPCIÓ DE 
LES EMISSION DE TELEVISIÓ I RÀDIO. 
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Es dóna compte de la següent moció: 

 
"Motivació: 

 
El Consell de Mallorca, com a institució representativa 

de la societat mallorquina, vol reconèixer el mèrit de la gran 
iniciativa popular que a mitjan dècada dels anys vuitanta, va 
aconseguir mobilitzar més d’un milenar de ciutadans per tai 
d’aconseguir, mitjançant les seves aportacions econòmiques i 
personals, la recepció de la Televisió Autonòmica de Catalunya, 
la qual cosa va suposar una gran ampliació  de l’oferta 
d’informació, formació i entreteniment, rompent el monopoli que 
durant vint-i-cinc anys va ostentar TVE. Al mateix temps, aquesta 
actuació de la societat civil va servir com a eina de coneixement 
diari de la comunitat veïna i de gran impuls a la normalització 
lingüística del català, propi del Principat i de les Illes 
Balears. 
 

Aquest mèrit ha estat possible per l’encertada tasca 
duta a terme, des de llavors, per l’Associació Voltor, entitat 
sense ànim de lucre, germana de l’OCB, i que té com a finalitat 
l’ampliació de l’oferta audiovisual en la nostra llengua. 
 

En el dia d’avui, les actuacions de l’entitat han 
permès complir notòriament el seus fins, que han possibilitat la 
recepció de dues televisions de Catalunya, quatre ràdios també 
institucionals del mateix Principat; una televisió, que ben aviat 
podran ser dues, una íntegrament en valencià, de la Comunitat 
Valenciana; i dues televisions mallorquines d’àmbit insular. 
 

No obstant això, i a pesar de la tasca que, durant 
aquests anys, ha dut a terme l’Associació Voltor i que inclou la 
millora tècnica de les seves prestacions i instal·lacions pel que 
fa a la recepció a Mallorca, existeix una manifesta voluntat de 
l’Executiu Autònom d’intervenir els repetidors de RTV de Mallorca 
i, en especial, del d’Alfàbia, una mesura que, lluny de ser 
beneficiosa per a la col·lectivitat, podria conduir a un augment 
tant dels costos de la recepció com del control polític dels 
mateixos, incompatible amb una societat cada dia més plural i 
diversa.  
 

Per tot això, aquesta Presidència presenta al Ple del 
Consell Insular de Mallorca la següent Proposta d’ 
 
 

ACORD 
 
 
 

1.- El Consell de Mallorca expressa el seu suport a 
tots aquells, especialment a l’Associació Voltor, que han fet 
possible, amb el seu suport, que la recepció de les emissions de 
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Televisió i Ràdio que han permès l’ampliació de l’oferta 
informativa, formativa, d’entreteniment i cultural en llengua 
catalana siguin una realitat a Mallorca des de mitjans dècada 
dels vuitanta. 
 

2.- El Consell de Mallorca reconeix la tasca duta a 
terme per l’esmentada associació, que ha permès una recepció de 
qualitat de totes les televisions i ràdios que emeten en la 
nostra llengua. Una tasca que ha sorgit de la iniciativa 
col·lectiva d’una societat civil que ha volgut donar compliment a 
les demandes dels propis ciutadans. 
 

3.- El Consell de Mallorca manifesta el seu rebuig a la 
pretesa intervenció, per part del Govern de la Comunitat Autònoma 
de les Illes Balears, dels repetidors de RTV de Mallorca, 
especialment del repetidor d’Alfàbia, una mesura totalment 
abusiva i innecessària per quant el conveni entre l’Executiu i 
l’Associació titular assegura a bastament el compliment de 
l’article 20 de la Llei de Normalització Lingüística. 
 

4.- El Consell de Mallorca considera que la mesura 
esmentada en el punt anterior únicament pot tenir una motivació 
de control polític unipartidista ja que no dona més seguretat de 
recepció, així com tampoc pot tenir un benefici, calculat en un 
menor cost del servei, per al contribuent. 
 

5.- El Consell de Mallorca sol·licita que les 
desconnexions que es puguin fer de les TVs autonòmiques de 
Catalunya i el País Valencià que avui es reben a Mallorca, han de 
prendre en consideració el fet pluriinsular i han de preveure els 
controls públics pertinents, amb intervenció al cas de Mallorca 
del Consell, respectant rigorosament la pluralitat social de cada 
illa, garantint l’accés d’una futura programació pròpia a tots 
els grups socials i polítics significatius, ajustant-se als 
principis d’objectivitat, veracitat, i imparcialitat en les 
informacions, separació entre informacions i opinions, informació 
de les fonts opinants i la llibertat d’expressió, respecte al 
pluralisme, l’honor, la intimitat i drets i llibertats 
constitucionals, i protecció de la joventut i de la infància 
respecte als valors d’igualtat i no discriminació." 
 
 

La presidenta manifesta que la moció pretén fer públic 
el suport del Consell a l'associació Voltor per la seva tasca en 
favor de la normalització lingüística i per haver possibilitat la 
recepció de les emissions de televisió i ràdio en llengua 
catalana fetes des de la península.  
 

Per altra banda, vol manifestar el rebuig de la 
intenció del Govern de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears 
de situar el repetidor d'Alfàbia sota la seva dependència. 
Considera que aquesta mesura només pot tenir la motivació del 
control polític unipartidista. 
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Intervé el Sr. Sampol (PSM-NM). Opina que és necessari 

que la majoria representada dins el Consell que, per tant, 
representa la majoria de ciutadans, es pronunciï sobre una 
situació que està a punt de consumar-se. Es tracta de la 
intervenció del Govern Balear sobre els repetidors de Voltor. 
Recorda les circumstàncies en què va començar la recepció de la 
TV en llengua catalana. En aquells moments no hi va haver el més 
mínim suport institucional, sinó que grups de voluntaris 
iniciaren la tasca de posar repetidors locals que varen esser 
l'embrió del repetidors amb garantia que ara funcionen i, 
aleshores, l'associació Voltor va sorgir amb aportacions 
exclusives de la iniciativa privada. Fruit d'una conjuntura 
favorable al Parlament es va aprovar un suport institucional que 
es va mantenir fins al 96, ja que per al 97, encara que hi ha 
l'acord parlamentari, no s'ha materialitzat. 
 

Opina que la moció és oportuna avui perquè aquesta  
setmana mateixa s'ha publicat la intenció del Sr. Matas 
d'intervenir els repetidors per les bones o per les males. 
 

Considera escandalós amenaçar amb una intervenció per 
les males una propietat que neix d'una iniciativa popular i, al 
contrari una intervenció de desclassificació de terrenys 
urbanitzables s'hagi de fer per les bones. És un tracte desigual, 
una mostra de l'escala de valors que té el Govern Balear i, per 
això la moció és oportuna, ja que expressa la voluntat dels 
representats del poble de Mallorca que la possible intervenció es 
faci a través d'una negociació i mai amb una imposició. 
 

El Sr. Crespí (PSOE) recorda que el 6 de maig del 97 el 
Parlament va tractar una proposició no de Llei presentada pel PP 
sobre aquesta qüestió. És a dir una intervenció sobre la situació 
de fet de les emissions procedents de Catalunya i el país 
Valencià es duen a terme a través d'entitats privades. 
 

És evident, continua, que darrera aquesta intenció del 
Govern hi ha el control de la informació que arriba a Mallorca. 
Afirma que es tracta d'una agressió a la llibertat d'informació, 
una llibertat que en aquest moment es manifesta a través d'unes 
institucions privades que varen tenir un paper molt actiu en la 
normalització lingüística. 
 

Opina que el Govern hauria de mantenir, a través dels 
convenis que hi ha signats, la col⋅laboració amb unes 
institucions envers les quals els mallorquins i les mallorquines 
tenen un deute històric, ja que si no hagués estat per aquestes 
el Govern Balear no hauria actuat. 
 

Recorda que la política mediàtica iniciada pel Partit 
Popular d'ençà que va accedir al Govern de l'Estat es manifesta 
en la voluntat d'establir un monopoli i, per tant, una gran 
capacitat d'intervenció. Al mateix temps, les notícies que 



 
 

59 

apareixen sobre les subvencions a Televisió Espanyola al marge de 
les vies establertes fan pensar en un perill potencial que el 
Govern del PP intenti, no millorar la qualitat de les recepcions, 
sinó el control polític d'aquesta font d'informació. 
 

Per totes aquestes raons anuncia el suport del seu 
grup. 
 

La Sra. Vidal (Mixt) anuncia l'abstenció del seu grup 
pel fet que la moció  s'ha presentat a darrera hora i no ha estat 
possible prendre una posició amb prou coneixement. 
 

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

 
 

Es reprèn el debat del quart punt de despatx 
extrordinari referit a transferències de menors. 
 

El Sr. Pons (PSOE) llegeix el següent text de la 
proposta d'acord: 
 

"El Consell Insular de Mallorca, en relació a l'escrit 
(RGE núm. 16250 de 29 de novembre de 1997) tramès pel Molt 
Honorable Sr. President del Parlament de les Illes Balears 
acorda: 
 

Acceptar la proposta d'atribució de competències als 
consells insulars en matèria de tutela, acolliment i adopció de 
menors segons el text de l'acord aprovat per la Ponència 
constituïda a l'efecte aquesta finalitat en sessió de dia 28 de 
novembre de 1997."  
 

Informa que aquesta transferència ha tingut una 
tramitació accidentada per tal com la proposta que va fer la 
Comissió Tècnica Interinsular va tenir una resposta desigual per 
part dels consells. El de Mallorca va rebutjar la transferència 
basant-se en una dotació econòmica insuficient calculada a partir 
d'un estudi que havien fet els tècnics del Consell. 
 

Els fets han demostrat que les audiències fetes al 
principi d'una tramitació són arriscades, ja que l'atribució pot 
esser modificada, tant pel que fa a les competències com en les 
dotacions econòmiques inicials, cosa que deixa en situació 
estranya un consell tant si ha dit si com si ha dit no. 
 

Un exemple d'això ha estat la tramitació d'aquesta Llei 
i això vol dir que amb el temps s'haurà de procedir a assegurar 
que al final de la tramitació de la Llei hi hagi també una 
audiència al Consell que ha de rebre la competència. 
 

Fa notar que hi ha una gran diferència entre la 
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proposta que va rebutjar el Consell el mes de setembre i el text 
que ara fa arribar la Ponència Tècnica. La competència s'ha 
reduït i ha quedat ben delimitada i les dotacions econòmiques han 
estat incrementades. Les transferències ja no són de protecció de 
menors, sinó de tutela acolliment i adopció. 
 

Aquest fet permet reconsiderar la decisió negativa 
presa pel Consell i la proposta d'ara és, per tant, revocar 
aquella decisió i acceptar les transferències segons el text 
concret que ha tramès el Parlament i segons el cost efectiu que 
s'hi detalla. 
 

La Sra. Munar ha abandonat la sala i la substitueix en 
la Presidència el Sr. Triay. 
 

Intervé el Sr. Espinós (PP) que s'ha reincorporat a la 
sessió. Considera que el Consell s'ha de felicitar per 
reconsideració de la decisió del mes de setembre. Es mostra 
partidari que tots els consells tenguin les mateixes cotes 
d'autogovern. Recorda que aquesta transferència era un compromís 
electoral del PP, que opina que és interessant que tot el conjunt 
de matèries que fan referència a acció social estiguin 
concentrades en una mateixa institució. 
 

Vol destacar l'esforç que ha fet el PP, tant perquè per 
part del Govern s'hi poguessin destinar unes quantitats 
sensiblement millorades que permetran un servei de més qualitat i 
també l'esforç per fer una interpretació àmplia del text legal 
que permetés una nova audiència al Consell. 
 

La Sra. Vidal (Mixt) manifesta la seva satisfacció per 
aquest acord. Pensa que és bo que el Consell assumeixi aquestes 
competències tal com ja va manifestar en el debat anterior i 
també perquè la institució té un passat històric molt dens en 
aquesta matèria. En aquest sentit cita la Llar de la Infància, 
que indica un coneixement real de tots aquest problemes. 
 

Considera que és una bona notícia l'augment de la 
dotació econòmica i que en facilitarà la gestió el fet que el 
contingut de la transferència s'hagi precisat. 
 

Si amb motiu del debat anterior ja hi va votar a favor, 
amb més motiu hi votarà ara. 
 

S'aprova la proposta per unanimitat dels presents que 
són devuit. 
 

 
 

Es reprèn el debat del punt 19 que havia quedat 
posposat. 
 

La Sra. Thomàs (PP) anuncia que manté el text de la 
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proposta ja que la intenció manifestada pel PP de fer una 
proposta transaccional no s'ha concretat. 
 

Intervé el Sr. Crespí (PSOE). Manifesta el suport del 
Grup de Consellers Socialistes a aquesta proposta perquè creuen 
que el Govern de la Comunitat té una política que més que de 
consorcis és de conxorxes que segons el diccionari vol dir 
tractes o maquinacions entre dues o més persones encaminades a un 
mal fi. 
 

Aquí, afirma, no hi ha un consorci amb la Universitat, 
sinó que hi ha una espècie de conxorxa que vol deixar defora 
altres institucions per fer feina en el camp de la normalització 
lingüística. 
 

Opina que es tracta d'un tema prou important, que 
necessita sumar i comptar amb aquelles institucions que tenen 
molt a veure amb l'autogovern de la comunitat, fonamentalment els 
Consells i els ajuntaments i, a més, obrir el consorci a aquelles 
institucions no públiques però que tenen una actuació notòria en 
aquest camp i, sense les quals, naturalment, no s'hauria avançat 
allò que s'ha avançat. 
 

No es tracta de deixar ningú a la cuneta d'aquest camí, 
sinó comptar amb totes les aportacions. 
 

Per tot això, considera positiva la moció i anuncia el 
suport del seu grup. 
 

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

PRECS I PREGUNTES  
 

No s'en formula cap. 
 

 
 
I, no havent-hi més assumptes a tractar, el Sr. 

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

    V.i P, 
LA PRESIDENTA, 

 
 


