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

 
 
 
 

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

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

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

Consellers que excusen la seva assistència: Hble. Sr.  
José Maria Gonzàlez i Ortea. 
 
 

Secretari General: Sr. Bartomeu Tous i Aymar. 
 

Interventora General: Sra. Pilar García Docio. 
 
 
  PUNT 1.- PROPOSTA DE PRESIDÈNCIA DE DECLARACIÓ 
D'URGÈNCIA DEL PLE CONVOCAT. 
 
 

La presidenta proposa la declaració d'urgència del Ple 
motivada per la necessitat de poder tramitar alguns dels 
assumptes de l'ordre del dia sense dilació. 
 

S'aprova per unanimitat la declaració d'urgència de la 
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sessió. 
 
 
  PUNT 2.- APROVACIÓ ACTA ANTERIOR (1-12-97). 

S'aprova l'acta per unanimitat. 
 

 
PRESIDÈNCIA. 

 
 
  PUNT 3.- DECRETS A RATIFICAR. 
 
   

Es llegeixen els següents decrets: 
 

"ASSUMPTE: compareixença com a demandat davant la Sala 
Contenciosa-Administrtiva del Tribunal Superior de Justícia de 
Balears en el recurs contenciós administratiu interposat per la 
Procuradora Sra. Amelia Gili Crespo, en representació de 
INMUEBLES Y MATERIAS INDUSTRIALES S.A. (IMISA), contra "l'acord 
realitzat entre el Consell Insular de Mallorca i l'Ajuntament de 
Calvià de data 11-11-96 a l'objecte del desenvolupament de la 
suspensió de planejament posterior modificació i assumpció de 
responsabilitats". Actuacions 1662/97. 
 

Vist el meritat recurs contenciós-administratiu i 
examinat l'informe de l'Assessoria Jurídica del C.I.M. de 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. María 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. Frederic Ruiz Galmés, en representació dels Srs. 
Isabel Cilimingras Vives i José i Leandro Vives Cilimingras, 
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contra "acord del Consell Insular de Mallorca, en sessió plenària 
celebrada dia 6 d'octubre de 1997, sobre declaració de "Bé 
d'interès cultural, amb la categoria de "lloc històric", les 
possessions adquirides per l'Arxiduc Lluís Salvador d'Austria a 
Mallorca en els termes de Valldemossa i Deià, segons delimitació 
traçada en raó de tal acord". Actuacions 1781/97. 
 

Vist el meritat recurs contenciós-administratiu i 
examinat l'informe de l'Assessoria Jurídica del C.I.M. de 10 de 
desembre 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: Aquesta Presidència, vista la citació del 
Jutjat Social núm. 1 de Palma, dictada a les Actuacions 
promogudes per la Sra. Margarita Aguiló Bennassar contra el 
Consell Insular de Mallorca per la convocatòria per a la 
mobilitat interna del personal laboral, expedient 833/97 i 
examinat l'informe de l'Assessoria Jurídica del C.I.M. de 10 de 
desembre de 1997, resolc, que per raons d'urgència i amb fonament 
a l'article 34.1.h) de la llei 7/85, de 2 d'abril, que el Consell 
Insular de Mallorca se personi a les meritades Actuacions. 
Cuidarà la representació i defensa del Consell Insular de 
Mallorca els Srs. Gabriel de Oleza Serra de Gayeta i 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 del Poder Judicial. 
 

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

Es ratifica el decret per unanimitat. 
 
 
  PUNT 4.- APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL DE 1.996. 
 
    Es dóna compte de la següent proposta de Presidència: 



 
 

4 

 
"Previ examen de la documentació que justifica aquest 

COMPTE GENERAL corresponent a l' exercici de 1996, el qual ha 
estat elaborat pels serveis d'Intervenció, en compliment de 
l'article 193.2 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora 
de les Hisendes Locals, comprenent els comptes i estats a que es 
refereix l'article 190.2 de la referida Llei 39/1988, la Comissió 
d'Hisenda, especial de Comptes i Contractació d'aquesta 
Corporació va emetre el preceptiu informe sobre el citat COMPTE 
GENERAL de 1996 i la liquidació de la qual va esser aprovada pel 
Decret de Presidència de data quinze d'octubre de 1997.          
     

D'altre part, als efectes del que disposa l'article 
193.3 de la referida Llei 39/1988, es va sotmetre a informació 
pública en el Butlletí Oficial de la Comunitat Autònoma de les 
Illes Balears núm.139 de 8 de novembre de 1997, i tauló d'anuncis 
d'aquesta Corporació per el seu examen i formulació per escrit de 
les objecions i observacions pertinents, per un termini de quinze 
dies hàbils, i vuit més sense que durant aquest terminni s'hagi 
presentat qualque reclamació en contra. 
 

En consequència, tot complint l'article 193.4 de 
l'esmentada Llei 39/1988, es sotmet al Ple d'aquesta Corporació 
l'adopció de la següent 

  
PROPOSTA D'ACORD 
 

APROVAR EL COMPTE GENERAL DE 1996, que consta de les 
següents parts (Art.190.2 de la Llei 39/1988) convenientment 
desenvolupades: 
 

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

         pagar procedents de pressuposts tancats. 
-L'estat de tresoreria. 
-L'estat del deute." 

 
S'aprova la proposta per unanimitat. 

 
 
  PUNT 5.- PROPOSTA GRUP CONSELLERS SOCIALISTES 
NOMENAMENT MEMBRE SUPLENT A LA COMISSIÓ BALEAR DE MEDI AMBIENT. 
 
     Es dóna compte del següent escrit del grup de 
consellers socialistes: 
 

"El GRUP DE CONSELLERS SOCIALISTES comunica el 
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nomenament de la consellera CATALINA MERCÈ AMER RIERA com a 
membre suplent del conseller FRANCESC ANTICH OLIVER, representant 
del Consell de Mallorca a la COMISSIÓ BALEAR DE MEDI AMBIENT." 
 

Se sotmet la proposta a votació i s'aprova per desset 
vots a favor (PSOE, PSM-NM, UM, EU) i quinze abstencions (PP, 
Mixt). 
 
 
  PUNT 6.- PROPOSTA GRUP CONSELLES E.U. NOMENAMENT 
REPRESENTANT CIM A LA JUNTA RECTORA DEL PARC SA DRAGONERA. 
 
 

Es dóna compte del següent escrit del grup de 
consellers d'E.U.: 
 

"EBERHARD GROSSKE FIOL, com a Portaveu del Grup de 
Consellers d'Esquerra Unida del Consell de Mallorca, comunica la 
dimissió del Sr. Francesc Lillo Colomar com a representant del 
CIM a la Junta Rectora del Parc Sa Dragonera. Ala vegada proposa 
el nomenament del Sr. Gabriel Sevilla Martorell, que té l'adreça 
Cr Andrea Doria núm 48 2n de Palma, per ocupar la vacant que 
genera la dimissió esmentada." 
 
 

Se sotmet la proposta a votació i s'aprova per desset 
vots a favor (PSOE, PSM-NM, UM, EU) i quinze abstencions (PP, 
Mixt). 
 
 
  PUNT 7.-  DONAR COMPTE DE L'ACORD DE LA COMISSIÓ DE 
GOVERN DE L'EXPEDIENT NÚM. 17 DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS EN EL 
PRESSUPOST DE 1977. 
 

Es dóna compte del següent acord de la comissió de 
Govern de dia 5-12-97: 
 

"PUNT 3.- EXPEDIENT NÚM. 17 DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 
EN EL PRESSUPOST DE 1.997. 
 

Es dóna compte de la següent proposta de Presidència: 
  
 

"Aplicant els articles 160 i 161 de la Llei 39/1988 de 
28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals, 40, 41 i 42 
del R.D. 500/1990, de 20 d'abril y Base 7 de les d'execució del 
Pressupost General per a l'exercici de 1997, es procedeix a 
confeccionar el present expedient de modificació de crèdits per 
transferències entre partides pressupostàries amb diferent 
vinculació jurídica corresponents a crédits de personal inclosos 
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a difrentes grups de funció. 
 

 Per tot això, es proposa a la Comissió de Govern la 
següent 
  

PROPOSTA D'ACORD    
 

Aprovar l'expedient núm.17 de modificació de crèdits al 
Pressupost de 1997 per transferències (TR-6/97) entre partides 
pressupostàries amb diferent vinculació juridica que afecten a 
crèdits de personal inclosos a diferents grups de funció, d'acord 
amb el següent detall: 
 
A) RELACIó D'AUGMENTS DE CRèDITS P/TRANFERèNCIES: 
-----------------------------------------------------------------
 Codi    Concepte         Import 
----------------------------------------------------------------- 
00.11100.11000 Retrib.eventuals Presidència           792.000 
00.11100.12100 Retr.complementàries Presidència       504.000 
 
00.46100.11000 Retr.eventuals Gabinet Premsa          216.000 
00.46100.12100 Retr.complementàries Premsa             72.000 
00.46100.13001 Altres rem.laborals Premsa              72.000 
 
10.12100.11100 Retr.eventuals Secretaria General       72.000 
10.12100.12100 Retr.complementàries Secret.General  2.016.000 
10.12100.13001 Altres remun.laborals Secret.General   576.000 
10.12100.13100 Laborals eventuals Secret.General       78.000 
 
10.12120.12100 Ret.complementàries Serveis Generals   216.000 
10.12120.13100 Ret.laborals eventuals Sveis.Generals   54.000 
 
10.12130.12100 Retr.complementàries Sveis.Tècnics     648.000 
10.12130.13001 Altres rem.laborals Sveis.Tècnics      144.000 
 
10.12140.12100 Retr.complementàries Svei.Informàtica  576.000 
 
10.12160.12100 Retr.complementàries Recursos Humans   792.000 
10.12160.13100 Lab.eventuals Recursos Humans           24.000 
 
10.12195.12100 Retr.complementàries Contractació      144.000 
10.12195.13100 Retr.laborals event.Cotractació         24.000 
 
10.22300.12100 Retr.complementàries Bombers de Mca. 6.696.000 
10.22300.13001 Altres rem.laborals Bombers de Mca.  1.152.000 
 
10.43230.12100 Retr.complement.Centre Svs.LLar Jov.   432.000 
10.43230.13001 Altres rem.laborals C.Svs.Llar Jovent. 144.000 
10.43230.14100 Altre personal Centre Svs.Llar Jovent.  72.000 
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20.45110.11000 Retr.eventuals C.Cult.La Misericòrdia   72.000 
20.45110.12100 Retr.complem.C.Cult.La Miseric.      3.312.000 
20.45110.13001 Altres rem.lab.C.Cult.La Miseric.    1.008.000 
20.45110.13100 Retr.laborals event.C.Cult.Miseric.    438.000 
20.45110.14100 Altre personal C.Cult.Misericòrdia     120.000 
 
20.45700.11000 Retr.eventuals Teatre Principal         72.000 
20.45700.13001 Altres rem.lab.Teatre Principal      1.584.000 
20.45700.13100 Retr.lab.eventuals Teatre Principal    324.000 
20.45700.14100 Altre personal Teatre Principal         18.000 
 
30.45200.12100 Retr.complement.Polisp.S.Fernando       72.000 
30.45200.13001 Altres rem.laborals Pol.San Fernando   432.000 
30.45200.13100 Retr.laborals eventuals Pol.S.Fernando  24.000 
 
30.45210.12100 Retr.complement.Svei.Medicina esport.  360.000 
30.45210.13100.Retr.Lab.eventuals Svei.Med.esportiva  300.000 
 
30.45230.11000 Retr.eventuals Hipòdrom Son Pardo       72.000 
30.45230.12100 Retr.complementàries Hip.son Pardo      72.000 
30.45230.13001 Altres rem.laborals Hip.Son Pardo       72.000 
30.45230.13100 Laborals eventuals Hip.Son Pardo       288.000 
 
30.45240.11000 Retr.eventuals Gabinet Esports          72.000 
30.45240.12100 Retr.complementàries Esports           504.000 
30.45240.13001 Altres rem.laborals Esports             72.000 
30.45240.13100 Lab.eventuals Esports                  120.000 
 
40.31300.11000 Retr.eventuals Llar dels Ancians        72.000 
40.31300.12100 Retr.complementàries Llar dels Anc.  2.592.000 
40.31300.13001 Altres rem.laborals Ll.dels Ancians 11.592.000 
40.31300.13100 Retr.laborals eventuals Ll.Ancians      78.000 
40.31300.14100 Altre personal Llar dels Ancians     2.130.000 
 
40.31310.11000 Retr.eventuals Llars del Menor          72.000 
40.31310.12100 Retr.complementàries Llars Menor       144.000 
40.31310.13001 Altres rem.laborals Llars Menor      3.888.000 
40.31310.14100 Altre personal Llars del Menor         696.000 
 
40.31330.12100 Retr.complem.Svs.transf.d'A.Social     144.000 
40.31330.13001 Altres rem.lab.Svs.transf.d'A.Social 1.728.000 
40.31330.14100 Altre personal Svs.transf.d'A.Social   186.000 
 
40.32300.12100 Retr.complement.Benestar Social      2.736.000 
40.32300.13001 Altres rem.laborals Ben.Social         576.000 
40.32300.13100 Laborals eventuals Ben.Social          144.000 
40.32300.14100 Altre personal Benestar Social          12.000 
 
40.42210.11000 Retr.eventuals Centre Cipres            72.000 
40.42210.12100 Retr.complementàries C.Cipres           72.000 
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40.42210.13001 Altres rem.laborals C.Cirpes         3.096.000 
40.42210.13100 Laborals eventuals C.Cipres             78.000 
40.42210.14100 Altre personal Centre Cipres            72.000 
 
50.43210.11000 Retrib.eventuals O.T./Habitabilitat     72.000 
50.43210.12100 Retr.complement.O.T./Habitabilitat   1.944.000 
50.43210.14100 Altre personal O.T./Habitabilitat       42.000 
 
50.44400.11000 Retr.eventuals Act.prot.i mill.M.Amb.   72.000 
50.44400.12100 Retr.complem.Act.Prot.i mill.M.Ambient 504.000 
50.44400.13001 Altres re.laborals Act.Prot.i mill.M.A. 72.000 
 
50.44500.12100 Retr.complem.Svei.Activitats classif.  288.000 
50.51100.12100 Retr.complementàries Carret.i Camins 1.296.000 
 
70.32200.11000 Retr.eventuals Sveis.Fodesma            72.000 
70.32200.12100 Retr.complementàries Fodesma           720.000 
70.32200.13001 Laborals eventuals Fodesma              72.000 
70.32200.13100 Altres rem.laborals Fodesma             24.000 
70.32200.14100 Altre personal Fodesma               1.938.000 
 
70.72100.12100 Retr.complementàries Sveis. I.T.V.     360.000 
70.72100.13001 Altres remun.lab.Sveis.I.T.V.          288.000 
70.72100.13100 Laborals eventuals Sveis.I.T.V.         24.000 
 
70.75110.12100 Retr.complementàries Sveis.Inf.Turíst. 504.000 
 
80.61100.12100 Retr.complementàries Intervenció     1.080.000 
80.61110.12100 Retr.complementàries Tresoreria        360.000 
 
        TOTAL AUGMENTS P/TRANFERèNCIES........   64.836.000 
 
B) RELACIó DE BAIXES P/TRANSFERèNCIES: 
----------------------------------------------------------------- 

Codi        Concepte          Import 
----------------------------------------------------------------- 
10.12199.15200 Fons valoració llocs de treball        64.836.000 
             
               TOTAL BAIXES P/TRANSFERèNCIES.......   64.836.000 
                               

Per la qual cosa queda anivellat el Pressupost." 
 

S'aprova la proposta per assentiment." 
 
 

Intervé el Sr. Grosske (EU). Considera que és necessari 
un aclariment sobre aquesta qüestió, ja que aquesta modificació 
de crèdit es fa en funció de l'acord sobre retribucions als 
funcionaris que el Ple debatrà més endavant. En definitiva la 
modificació posa les bases per a l'execució de l'acord que més 
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endavant es vol modificar. No acaba de comprendre que si hi ha 
hagut impediments de caràcter formal per a l'execució de l'acord 
referit a els retribucions, no n'hi hagi també per a la 
modificació de crèdit que hauria permès l'execució de l'altre 
acord. No veu que hi hagi una línia clara a l'hora de valorar, 
des del punt de vista jurídic i formal, aquests dos acords.  
 

En aquest sentit li agradaria saber si hi va haver cap 
consideració legal o jurídica dins la Comissió de Govern quan es 
va adoptar aquest acord. 
 

El Sr. Pascual (UM), fa notar que es tracta simplement 
de donar compte d'un acord de modificació de crèdit sense que hi 
hagués cap reserva legal. Recorda que la proposta provenia de 
Recursos Humans, ja que lògicament era el resultat d'un acord 
anterior que requeria que es produïssin aquestes modificacions. 
 

El Sr. Grosske (EU) agraeix l'aclariment i constata que 
efectivament no hi ha claredat de criteri a l'hora de valorar 
allò que ha estat la possibilitat de signar un decret d'execució 
d'un acord i allò que ha estat la valoració de l'acord de 
modificació de crèdits que posava les bases per a l'execució 
d'aquell acord. 
 

El Ple en resta assabentat. 
 
 
  PUNT 8.- PROPOSTA EXECUCIÓ SENTÈNCIA DEL TRIBUNAL 
SUPREM, ACTUACIONS 406/87. 
 

  Es dóna compte de la següent proposta de Presidència: 
 

"La Sala Contenciosa-Administrataiva del Tribunal 
Superior de Justícia de Balears en data 28-7-97, va dictar la 
Decisió Judicial dins els procediment d'execució de sentència de 
les Actuacions 406/87, mitjantçant el qual es va acordar: 
 
 

"LA SALA ACUERDA: 
 

1º) Ordenar requerir de inmediato al Consell Insular de 
Mallorca a llevar a efecto el cumplimiento de lo ordenado en la 
sentencia cuya ejecución se tiene interesada en el plazo de UN 
MES a partir de la notificación de la presente." 
 

"2º) Apercibir a la Presidencia de la indicada 
Corporación en caso de incumplimiento de lo anterior, de deducir 
el tanto de culpa que correspondiere por delito de desobediencia, 
para su remisión al Tribunal competente." 
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"3º) Sin costas." 
 

Interposat pel C.I.M. recurs de súplica contra 
l'anterior Decisió Judicial, la Sala Contenciosa-Administrativa 
del Tribunal Superior de Justícia de Balears en data 10-12-97 va 
dictar la desestimació de dit recurs. 
 

Sol.licitant en data 15-12-97 informe a l'Assessoria 
Jurídica del C.I.M. s'emet en data 18-12-97. 
 

Vist l'informe de l'Assessoria Jurídica del C.I.M. 
aquesta Presidència formula la següent Proposta  
 
 D'ACORD 
 

PRIMERA.- Deixar sense efecte, en execució de les 
Decisions Judicials de la Sala Contenciosa-Administrativa del 
TSJB de 28 de juliol i 10 de desembre de 1997, que obliga a 
reposar el procediment al moment previ a l'adjudicació del 
concurs, els acords del Ple del CIM d'1 d'abril de 1996, 18 de 
febrer de 1997, 5 de maig de 1997 i, 2 de juny de 1997, així com 
l'acta d'entrega de les instal.lacions afectes al servei 
d'inspecció tècnica de vehicles d'1 de juliol de 1997. No 
obstant, la societat mercantil "ITEVE MALLORCA S.A." haurà de 
mantenir la prestació del servei per raons d'interès públic, fins 
que no se faci càrrec del mateix la nova concessionària; moment 
en el que se procedirà a la disolució efectiva de "ITEVE MALLORCA 
S.A." 
 

SEGONA.- Requerir a l'entitat mercantil "ITEMA S.A." 
perquè reintegri al Consell Insular de Mallorca la quantitat de 
352.213.736 pta., "rebudes com a liquidació de la concessiò" que 
s'haurà de fer efectiva en el moment en que la nova 
concessionària es faci càrrec del servei. 
 

TERCERA.- Adjudicar a l'entitat mercantil "FOMENTO DE 
CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS S.A." el servei públic d'inspecció 
tècnica de vehicles de Mallorca. 

 
QUARTA.- Facultar a l'Honorable Presidenta del CIM pel 

desenvolupament i execució dels precedents acords. 
 

CINQUENA.- Els anteriors acords queden condicionats al 
contingut de les Resolucions Judicials fermes que, en execució de 
Sentència, es puguin dictar pels Tribunals de Justícia competents 
sobre la matèria. 
 

SISENA.- Notificar els precedents acords a tots els que 
podessin resultar interessats. 
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SETENA.- Traslladar aquest acord a la Sala Contenciosa-
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Balears per a 
la seva consideració i a efectes de la seva aprovació. 
 

Tot això assumint en la seva integritat l'informe de 
l'Asssessoria Jurídica." 
 

Intervé la Sra. Thomàs (EU). Manifesta el desacord del 
seu grup amb una proposta basada en un informe jurídic que 
explica que s'ha de retrotreure al moment inicial l'adjudicació 
de la inspecció tècnica de vehicles i s'hi proposa l'adjudicació 
a l'empresa Fomento de Construcciones i Contratas que és la 
segona empresa classificada en el moment de l'adjudicació. Un 
acord que, al mateix temps, proposa que es requereixi a ITEMA la 
devolució dels 342 milions que va rebre en el moment de la 
liquidació. 
 

EU considera errònia aquesta adjudicació ja que 
disposen d'informes jurídics dels tècnics de la Comissió 
Informativa i també del catedràtic de dret administratiu que 
avalen la possibilitat de deixar desert el concurs.  
 

Anuncia el vot en contra de la proposta i fa notar que 
si s'aprova aquesta proposta, el Consell deixarà de guanyar molts 
de doblers i, a més, perdrà patrimoni, ja que sembla que 9/20 
parts de les instal⋅lacions s'hauran de retornar a ITEMA. A més, 
recorda que el Consell té la gestió directa de la inspecció a 
través d'una empresa pública que compta amb tot un conjunt de 
personal contractat. L'acord, tal com es proposa, no inclou cap 
garantia per al futur d'aquest personal.  
 

Entén, per tant, que es tracta d'una proposta que 
perjudica molta gent que treballa a la ITV, perjudica el Consell 
i, sobretot, perjudica l'interès públic dels ciutadans i 
ciutadanes que guanyen molt a través de la gestió pública 
d'aquest servei. 
 

Intervé la Sra. Vidal (Mixt). Anuncia el vot a favor de 
la proposta ja que es tracta de complir una sentència. Considera 
que davant aquest fet el Consell no té altra opció més que 
executar l'acord del tribunal. Recorda que el compliment d'una 
sentència constitueix una exigència fonamental dins un Estat de 
dret i que dins l'àmbit de la justícia administrativa el 
compliment de els decisions judicials hi ha de tenir una força 
particular. Recorda igualment que els jutges i els tribunal són 
els únics que tenen la potestat jurisdiccional. 
 

A la vista dels diferents pronunciaments i de l'informe 
de l'Assessoria Jurídica, considera que l'opció és votar a favor 
de la proposta. 
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Intervé el Sr. Alorda (PSM-NM). Subscriu totalment 

l'argumentació de la Sra. Vidal, però en dissenteix de la 
conclusió, ja que es tracta d'un tema molt complex i amb moltes 
de repercussions a causa del temps que ha transcorregut. 
 

Opina que la proposta es presenta amb precipitació. 
Recorda que els serveis jurídics, tant de la Comissió de 
Cooperació com els dels serveis tècnics havien estat treballant 
en una altra línia que creu que era més prudent i, per això, 
pensa que també seria més prudent deixar la proposta damunt la 
taula i dur-la a Comissió  per estudiar-la millor i fer, si cal, 
un Ple extraordinari la setmana que ve. Pensa que si una 
interlocutòria del Tribunal Superior ha anul⋅lat un acord del Ple 
pres per unanimitat, seria interessant fer un esforç i tornar a 
trobar aquest consens havent estudiat amb deteniment totes els 
conseqüències que pot tenir la decisió.  
 

Recorda que s'havia encarregat un informe al Sr. Blasco 
el qual coincidia amb la línia que havia mantingut el Consell i 
que era del parer que eren possibles dues solucions: bé declarar 
desert el concurs, bé fer una nova adjudicació. Aquest dictamen 
l'assumia la Secretaria de la Comissió de Cooperació. Ara el seu 
grup no es voldria oposar a una altra solució proposada pels 
serveis tècnics de la casa, però també voldrien primer que 
aquests serveis es pronunciassin explícitament sobre la proposta 
de la Comissió i, a més, que se solucionassin tota una sèrie de 
problemes que el seu grup va detectar el mateix moment en què es 
va veure la proposta d'avui i que va esser divendres a les tres. 
Aleshores, d'entrada, ja varen considerar que els beneficis 
d'ITEMA són inacceptables. 
 

Lamenta la precipitació i lamenta també la frivolitat 
de donar les coses per fetes quan divendres mateix es varen rebre 
felicitacions de Nadal adreçades per Fomento a nom de la ITV de 
Fomento a les Balears. 
 

Es refereix a les dues possibilitats de compliment: o 
bé fer una nova adjudicació, o bé declarar desert el concurs, una 
segona possibilitat que la llei permet i que el tribunal no 
qüestiona.  
 

El seu grup opina que els mateixos arguments que es 
varen donar fa mig any per declarar el concurs desert es donen 
avui. Recorda que la decisió del tribunal es limita a anul⋅lar 
les modificacions dels plecs de condicions que milloraven la 
postura del Consell. 
 

Anuncia que s'ha repartit una proposta alternativa i 
repassa els arguments que s'hi contenen. En principi no es pot 



 
 

13 

oblidar que en deu anys han passat moltes de coses, com ara que 
la institució que ha de resoldre és el Consell que ara és titular 
de la competència, per tant s'ha de resoldre tenint en compte les 
lleis que han entrat en vigor des d'aleshores, la Sala ho admet 
implícitament quan admet que la institució que ha de resoldre ha 
d'esser el Consell. S'ha de tenir present que l'empresa que va 
litigar no pot demanar l'adjudicació, ja que va quedar tercera en 
el concurs. 
 

Pel que fa als arguments que recomanen la declaració de 
desert indica que, en primer lloc, hi ha un informe del director 
general de l'any 87 que introdueix, d'una manera absolutament 
il⋅legal, criteris de valoració no prevists als plecs de 
condicions. Per altra banda, valora una empresa, avui inexistent. 
No se sap com es pot valorar la solvència o l'experiència d'una 
empresa que s'ha ajuntat amb una altra i que ara es diu Fomento 
de Construcciones.  
 

Pensa també que les ofertes han quedat inadequades. 
Recorda que la proposta de Fomento proposa fer quatre estacions a 
quatre solars. Pel que fa al d'Inca, l'opció de compra ha caducat 
i actualment no hi ha al polígon d'Inca cap solar disponible. El 
solar de Manacor està edificat i al polígon del municipi no hi ha 
cap solar de 4.000 m. Els dos terrenys del municipi de Palma, són 
dues finques rústiques que requeririen la declaració d'interès 
general.  
 

Per altra banda, el canon ha esdevingut absolutament 
insatisfactori, ja que l'any 94 va sortir una normativa que 
obligava molts més cotxes a passar la revisió. El fet que la 
plica no tengui cap coeficient corrector per nombre d'inspeccions 
fa que sigui de cada any més poc interessant per a l'interès 
públic. De fet, resulta que si s'hagués aplicat la plica de 
Fomento hi ha una diferència de més de 30 milions de pessetes 
menys que la quantitat que va donar ITEMA el mateix any. Això, a 
més del fet que hi ha canons millors que el que ofereix Fomento. 
 

Una altra novetat legislativa és que, a partir de l'any 
96, es permet la gestió directa, cosa que no es podia fer abans. 
Aprofitant aquesta possibilitat, recorda, es va donar la gestió a 
Iteve Mallorca. Analitzant els resultats d'aquesta gestió es 
desprèn que la diferència amb la plica de Fomento és de més de 70 
milions de pessetes/any, diferència que, en haver pagat el  
crèdit subscrit, serà de més de 100, cosa que permetrà baixar la 
tarifa, o fer bonificacions, cosa que la plica de Fomento no 
permet.  
 

Si s'aprova aquesta proposta, tota una sèrie 
d'inversions que feia comptes fer el Consell l'any que ve, com 
ara l'accessibilitat a les instal⋅lacions no es podran fer i si 
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es vol que les faci el nou adjudicatari, se li haurà de mantenir 
l'equilibri financer i, per tant, s'hauran d'augmentar les 
tarifes. 
 

Per altra banda, cal tenir present que hi ha unes 
instal⋅lacions ja fetes i una altra cosa més important encara que 
és el personal contractat. Això vol dir que si s'opta per una 
nova adjudicatària, aquesta ha de fer unes noves instal⋅lacions i 
ha de contractar un personal nou, sense garanties de quin serà i 
això, per vint anys. Aquestes tres coses són les que han canviat 
d'ençà de la decisió del Tribunal: les instal⋅lacions, el 
personal, sense que sigui possible obligar la nova empresa a 
assumir-lo, i els vint anys en comptes de 10.  
 

Argumenta que si quan es podia obligar l'empresa, el 
Consell, per unanimitat, va decidir declarar el concurs desert, 
no s'entén ara per quina raó en una situació més perjudicial per 
a l'interès públic, el Consell torni enrere. Fa notar que a la 
interlocutòria del Tribunal hi ha una cosa importantíssima i és 
l'afirmació que no es pot canviar el plec de condicions, 
evidentment això vol dir que tampoc no es pot canviar la plica i 
aquesta ha d'esser la de l'any 87. Conclou que l'única manera de 
mantenir el segon adjudicatari, seria que cinc minuts després de 
signar el contracte, es modificàs aquest. Com que un contracte 
només es pot modificar per interès públic, resultaria que cinc 
minuts abans no hi havia interès públic. Les bases indiquen que 
si les empreses no satisfan plenament l'interès públic, el 
concurs es pot declarar desert, supòsit que es va donar l'any 96 
i continua essent el que es dóna el 97. 
 

Un altre element que no es pot acceptar és el fet que 
la proposta d'acord obvia el fet que les instal⋅lacions havien de 
tornar al Consell després de 20 anys. Per tant, quan es va 
liquidar el contracte amb ITEMA, el Consell ja tenia uns drets 
sobre aquelles instal⋅lacions. Avui es diu que ITEMA retornarà al 
Consell 352 milions, que no és el preu de les instal⋅lacions, ja 
que el Ple les va valorar en 600, i, després el Consell li 
retornarà altre cop les instal⋅lacions, sense que hi hagi cap 
referència al personal, sense que es pugui dir com quedarà, 
perquè suposadament hi ha una entesa. 
 

Opina que si es canvia el criteri i es torna a la 
nul⋅litat de Ple dret i, per tant, s'ha de liquidar el contracte 
i el Consell no ha de mantenir ni les instal⋅lacions ni el 
personal, la liquidació amb ITEMA hauria d'esser absolutament 
diferent, com ja proposava l'informe de la lletrada del setembre 
del 96: liquidació del contracte, restitució de béns o del seu 
valor i compensació per tots els perjudicis ocasionats al 
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Consell. 
 

Tot i les argumentacions exposades, reitera l'opinió 
que el tema no és pou madur i que tots aquests interrogants 
requereixen una resposta. Opina que el lloc millor per trobar-la 
és la Comissió i assegura que el seu grup no es tanca a favor de 
cap de les postures. Volen arribar a un consens i, per això 
qualifica d'imprudència voler votar la proposta tal com es 
presenta. 
 

Intervé el Sr. Triay (PSOE). Manifesta la voluntat 
d'acatar la sentència del Tribunal Suprem i la interlocutòria del 
Tribunal Superior. Argumenta que de voler complir aquestes 
decisions judicials provenen precisament les dificultats 
d'interpretació. Per tant, deixar aquest marge d'interpretació 
perquè el Consell endevini què volen els tribunals crea aquestes 
dificultats, ja que en tot moment hi ha hagut l'interès 
d'executar la voluntat del jutjador.  
 

Per altra banda, opina que seria bo fer un estudi més 
serè, més minuciós, per tractar d'arribar a una solució única, 
amb un mínim de temps per poder evitar les posicions separades. 
Es refereix al fet que la proposta i l'informe jurídic recomanen 
una actuació, sense ni tan sols considerar la possibilitat d'una 
altra, mentre que els tècnics de la Comissió de Foment i 
Cooperació i el catedràtic Sr. Blasco, estableixen clarament que 
hi ha dues possibilitats, totes dues vàlides, per complir la 
sentència a partir de retrotreure les actuacions al 87 eliminant-
ne la plica de l'empresa anul⋅lada. Per tant, tant es pot 
adjudicar a l'empresa que tengui més mèrits, com, per raons 
objectives i d'interès públic, declarar el concurs desert. 
 

Es refereix a les quatre raons que consten a l'informe 
i a les quals ja s'ha referit el Sr. Alorda, amb el qual està 
bàsicament d'acord. 
 

El primer motiu seria que la nova adjudicatària, no té 
cap obligació jurídica de quedar-se amb les construccions que va 
fer ITEMA, ni tampoc de fer-se càrrec de la plantilla de personal 
i que si posteriorment es produïa una modificació del contracte 
per solucionar aquesta circumstància hi podria haver les 
dificultats que apareixerien quan altres empreses manifestassin 
que també estaven disposades a igualar les condicions que al seu 
moment tenia ITEMA. 
 

El segon aspecte és el fet que el termini d'una 
concessió donada per vint anys, dels quals ja n'han transcorregut 
10, s'hagi d'allargar un altres vint anys en comptes dels deu que 
faltaven per concloure la concessió.  
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Per altra banda, una de les propostes de la societat 
que va quedar en segon lloc aportava uns emplaçaments que no són 
possibles ja que es tracta de solars ja edificats.   
 

Finalment hi ha el fet que havent-hi uns criteris de 
valoració, se n'introduïssin de nous que no eren als plecs i, per 
tant, varen servir per fer aquesta valoració. 

 
Per tant, considerant que aquests arguments a favor de 

declarar desert els concurs impliquen una millor defensa dels 
interessos del Consell que no l'adjudicació a una altra de les 
empreses i tenint en compte que legalment es pot fet, el seu grup 
és partidari de deixar desert el concurs. 
 

El Sr. Rovira (PP) manifesta que, evidentment, la 
postura del seu grup és la d'acatar les decisions de la justícia. 
 

Considera que s'ha de reconèixer que el Consell no ha 
estat encertat en aquesta qüestió, s'han comès errors i, per 
tant, ha arribat el moment de considerar si és necessari canviar 
la línia que s'ha duit fins ara. Fa notar que hi ha dues línies, 
una que qualifica d'idíl⋅lica, que era la que se seguia fins ara 
i que es demostra que els tribunals no l'accepten, ja que aquest 
concurs no es pot considerar normal des del moment que té una 
sentència i dues interlocutòries, que és objecte d'uns quants 
plets, i que és objecte d'interessos particulars, de manera que 
no es possible introduir gaire variacions sobre la solució. Allò 
que sembla clar és que les dues opcions: concessió a l'oferta més 
avantatjosa o declarar el concurs desert podrien esser 
jurídicament defensables. Situats en aquest punt es demana si la 
institució s'ha de decantar per la solució idíl⋅lica o per la 
solució pràctica. 
 

El seu grup és partidari, com proposen els serveis 
jurídics de la casa, de complir escrupolosament els mandats 
judicials, sense anar a cercar altres possibles interpretacions, 
que no hi ha dubte que podrien esser correctes, però que no són 
pràctiques. El PSM proposa una solució poc pràctica, basada 
fonamentalment en informes externs, que han tingut fins ara un 
gran èxit, com s'ha pogut comprovar, i que han tingut molt poc en 
compte la visió dels tècnics que al cap i a la fi són els que 
assumeixen la defensa del Consell en els jutjats. 
 

Convida a reconèixer que hi ha hagut errors i que 
l'interès que hi havia de cercar que el Consell sortís, en 
l'aspecte econòmic com més beneficiat millor, no és l'interès 
dels tribunals el qual es concreta en la voluntat de retornar al 
moment en què s'havia de donar la concessió a una empresa o a una 
altra. En aquest sentit insisteix que no es tracta d'un concurs 
normal, sinó que qualsevol variació que pugui afectar interessos 
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privats serà anul⋅lada pels tribunals. Aquesta és l'opinió del PP 
i també la dels serveis jurídics que no donen dues opcions, sinó 
només una, en contrast amb l'informe del Sr. Blasco que en dóna 
dues.  
 

Assegura que tots voldrien donar suport a les opcions 
que es presenten com a interessants o rendibles per a la 
institució, però cal tenir clar que en aquest cas tenen molt poc 
futur. 
 

Assegura que el PP es planteja aquest tema amb 
responsabilitat. Podria haver optat per l'abstenció i deixar que 
les decisions complexes les prengués l'equip de govern, però en 
aquest tema el grup del PP vol assumir la seva responsabilitat al 
costat de la que han assumit els tècnics del Consell quan han 
proposat l'opció que consideraven més rendible jurídicament per 
al Consell, o sigui la que té més possibilitats de sortir 
endavant. 
 

El PP, continua, no accepta la declaració de concurs 
desert perquè no es tracta d'un concurs normal, per les raons que 
ja ha indicat, a part del fet que opinen que els interessos 
públics es defensen prenent decisions encertades, no només per 
motius econòmics, sinó també per motius de pràctica judicial i de 
gestió. Són conscients que l'opció de la proposta té moltes 
possibilitats d'anar endavant i que l'altra, que qualifica 
d'alegre i poc pràctica, no en té tantes i, per tant, optar per 
aquesta altra no vol dir optar per l'interès públic, sinó 
arriscar-se. 
 

Pel que fa l'esmena, indica que amb la proposta, el 
Consell no renuncia a res, només es renuncia a la gestió directa. 
Allò que seria complicat seria introduir en la proposta segons 
quines qüestions que sí que podrien esser renúncies. Opina que 
els interessos del Consell només es renuncien quan es pren un 
acord explícit de renúncia. Prendre una altra classe d'acord 
podria significar que podrien prosperar recursos en contra. 
 

El PP pretén esser pràctic i responsable i donarà 
suport a la proposta. 
 

La Sra. Thomàs (EU) fa notar que la proposta és de 
Presidència i no de la Comissió de Govern, ja que no ha passat 
per la Comissió Informativa, i que va amb un informe jurídic 
d'una assessora de la casa que no coincideix amb altres informes, 
de la casa i de fora de la casa, que plantegen dues opcions i no 
una de tota sola. Tota la complexitat de l'execució, l'ha feta 
veure el Sr. Alorda i no es pot oblidar que han passat 10 anys i 
que hi ha unes condicions d'impossible compliment per part de 
l'empresa.  
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Fa veure que, a més, la proposta d'avui inclou uns 

silencis a què no es pot deixar de referir. Com ara el fet que 
reclamar només els 342 milions de la liquidació, sense fer 
referència als altres 300 milions de les instal⋅lacions. En 
aquest sentit pensa que no es pot dir que es negociarà després, 
ja que la decisió del Consell es limita a allò que s'escriu i 
s'aprova. Segons l'acord, l'empresa que guanya és ITEMA que fa un 
bon negoci en la línia que fa uns anys es qualificava de cop de 
pilota o pelotazo. Un altre aspecte que vol fer avinent és el 
silenci clamorós respecte al personal. És evident que hi ha hagut 
acords del Ple que indiquen que s'assumeix el personal, 
concretament quan es va crear una empresa pública, que preveia un 
futur per a aquest personal. Amb l'acord d'avui no hi ha cap 
referència, no se sap si el personal torna a ITEMA, senzillament 
se'ls obre una incògnita sense resposta possible. 

 
Considera que no es pot pensar que, cinc minuts després 

de l'aprovació, es canviaran les condicions de la concessió. 
Opina que els acords s'ha de dur amb tota la transparència, ja 
que d'una altra manera vol dir que hi ha hagut negociacions al 
marge dels procediments.  
 

No pot deixar de dir, en referència a les paraules del 
Sr. Rovira, que amb la gestió pública, el Consell, o sigui els 
ciutadans i les ciutadanes de Mallorca, hi guanya doblers, a més 
de tota una sèrie de mesures, de bonificacions i baixada de taxes 
que es perden sense aquesta gestió pública. Opina que tot això 
inclou un interès públic ben real i s'ha de dir. 
 

Opina que no es pot argumentar que resulta pràctic no 
haver d'anar més als tribunals. Assegura que les institucions hi 
han d'anar totes les vegades que siguin necessàries en defensa 
dels interessos dels ciutadans i en defensa d'una institució com 
el Consell perquè pugui tenir uns guanys que reverteixen damunt 
tots. 
 

El Sr. Alorda (PSM-NM) se sorprèn pel fet d'arribar a 
un segon torn sense que hi hagi hagut una ponència d'explicació 
de la proposta i hagi de respondre al Sr. Rovira. 
 

A part, insisteix en la voluntat d'acatar la voluntat 
dels tribunals. Assegura que no hi ha dues postures dins el 
Consell, una de compliment escrupolós i una altra de compliment 
amb ganes d'incomplir, sinó que hi ha dues intencions de 
compliment escrupolós, totes dues prou argumentades. Recorda que 
l'opinió, fins i tot la de la Sra. Carme de España en l'informe 
del mes de setembre, és que la possibilitat de declarar desert el 
concurs també és possible. 
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Pel que fa als errors, indica que tothom en pot 
cometre, però que en aquest cas no n'hi ha hagut cap, 
senzillament hi ha hagut interpretacions jurídiques. Dos 
catedràtics i una autoritat en Administració local, com el Sr. 
Lliset Borrell, avalaven la decisió del Consell presa per 
unanimitat. Això no va esser cap error ni desautoritza ningú. 
 

Recorda amb tots els respectes que el Tribunal 
Superior, l'any 95 va resoldre contra ITEMA revocant una decisió 
seva a favor d'ITEMA perquè el Tribunal Suprem va anul⋅lar la 
decisió del Superior. Indica que no es pot frivolitzar sobre 
aquestes qüestions qualificant-les d'errors o desautoritzant 
ningú, ja que es tracta d'interpretacions diverses i res més. 
 

Considera que un altre element important és la solució 
que fa referència a ITEMA i en relació a la qual considera que no 
té cap ni peus. Se li retornen unes instal⋅lacions, a les quals 
el Consell ha fet inversions i que valen 800 milions de pessetes. 
Els mitjans de comunicacions han recollit unes declaracions de 
Fomento en el sentit que en pagaran 150 milions, quan es tracta 
d'una relació exclusiva entre el Consell i ITEMA, sense que 
Fomento pugui dir res i, per tant, no s'entén.   
 

Es refereix al personal i opina que no es pot deixar el 
personal dins una empresa que s'ha de dissoldre necessàriament, 
sense cap mena de garanties de res. La pregunta la va formular el 
conseller que parla al lletrat divendres a les tres i dilluns es 
du a aprovar sense que hi hagi resposta. Qualifica de preocupant 
el fet que no s'hagi aclarit la situació dels treballadors. 
 

Insisteix en l'opinió que la declaració de concurs 
desert és la millor solució i que allò que s'hauria de fer és la 
gestió directa per part d'ITEVE Mallorca que ha demostrat que pot 
gestionar amb molt més interès públic que qualsevol altra  
opció. 
 

Repeteix la sol⋅licitud de deixar el tema damunt la 
taula per estudiar-lo millor en Comissió. 
 

El Sr. Pascual (UM) considera que el debat s'ha desviat 
totalment de l'objecte del Ple. Es torna entrar en l'error de 
manifestar les preferències de cada grup sobre allò que són els 
interessos del Consell, quan d'allò que es tracta és simplement 
de complir una sentència que resitua les coses a l'any 87 sense 
que sigui possible introduir nous criteris. Amb els criteris del 
87 queda clar, per al seu grup almanco, que anul⋅lada l'empresa 
guanyadora, la concessió correspon a la segona. 
 

El Sr. Rovira (PP) se sorprèn que es vulgui rebatre el 
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PP quan la proposta prové de Presidència i qualifica aquesta 
postura de poc coherent. Es demana si els grups que han rebatut 
el PP formen part o no de l'equip de govern.  
 

Opina que la proposta tracta de complir una sentència i 
en aquest sentit el PP ho té ben clar quan l'Assessoria Jurídica 
de la corporació aporta una sola proposta. El Sr. Blasco és 
extern i el PP no donarà suport al seu informe. Si hi hagués dos 
informes de l'Assessoria de la casa seria una altra cosa, però 
només n'hi ha un. Això el PP ho té ben clar, com també té clar 
que la plantilla, en aquest moment, és de la institució i, en 
aquest sentit el PP farà costat perquè els treballadors no en 
surtin perjudicats. No seran com altres partits que diuen que 
donen suport als treballadors i l'única cosa que fan és enganar-
los i prometre'ls coses que no podran complir. 
 

El Sr. Alorda (PSM) demana que es voti la seva proposta 
de deixar la proposta damunt la taula. 
 

La presidenta considera que si queda clar i manifest 
que la proposta compta amb suport a bastament per anar endavant, 
no té gaire sentit deixar-la damunt la taula. 
 

Se sotmet la proposta a votació i s'aprova per desset 
vots a favor (PP, UM, Mixt) i quinze en contra (PSOE, PSM-NM, 
EU). 
 
  PUNT 9.- MODIFICACIÓ DE L'ACORD PLENARI DE DIA 1 DE 
DESEMBRE DE 1997 DE REALITZACIÓ D'UN ANÀLISI-ESTUDI SOBRE 
ORGANITZACIÓ I VALORACIÓ DE LLOCS DE TREBALL AL CIM. 
 

Es dóna compte de la següent proposta de Presidència: 
 

"Atès que el Ple del Consell Insular de Mallorca, en 
sessió ordinària de dia 1 de desembre de 1997, va acordar iniciar 
els tràmits oportuns per a la realització d´una anàlisi-estudi 
sobre organització i valoració de llocs de treball al Consell 
(apartat primer de l´acord) i també efectuar les modificacions 
pressupostàries oportunes a fi d´abonar al personal en actiu a la 
data de l´acord 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 (apartat segon de l´acord). 
 

Atès que el segon apartat de l´acord adoptat que preveu 
l´abonament al personal en actiu de la quantitat de sis mil 
pessetes per mes durant l´any 1997, com a quantitat a compte del 
resultat final de l´estudi proposat, podria ser considerat com a 
un increment global de les retribucions complementàries del 
personal del Consell, la qual cosa podria implicar una vulneració 
de l´ordenament jurídic. 
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Atès que per la Delegació del Govern a les Illes 

Balears es va impugnar l´acord del Ple del CIM d´aprovació del 
pressupost per a l´any 1997, com a conseqüència de la creació 
d´una partida dins el capítol I del pressupost per import de 
81.500.000 PTA i que l´abonament a compte acordat significa 
disposar d´aquesta quantitat prevista al pressupost.  
 

Aquesta Presidència eleva al Ple de la Corporació per a 
la seva aprovació la següent: 
 
 

P R O P O S T A   D´ A C O R D  
 

Procedeix DEIXAR SENSE EFECTE el segon apartat de 
l´acord adoptat pel Ple del Consell Insular de Mallorca, en 
sessió ordinària de dia 1 de desembre de 1997, de "realització 
d´una anàlisi-estudi sobre organització i valoració de llocs de 
treball al Consell Insular de Mallorca". 
   

Intervé el Sr. Grosske (EU). Es demana si com en el cas 
del punt anterior tampoc no hi ha ponent per a aquesta proposta. 
 

Opina que la sessió d'avui és important per diversos 
conceptes, ja que els acords que es prendran afecten interessos 
de moltes de persones que van des de qüestions salarials fins a 
la possibilitat de perdre o no un lloc de feina. En aquest sentit 
vol manifestar que consellers que ara diuen que no veuen en 
l'aire el futur de segons quins treballadors, fa mitja hora en 
una conversa de la Junta de Portaveus, veien perfectament 
possible la liquidació dels contractes per part de l'empresa a la 
qual se'ls passa el paquet de les 50 famílies. 
 

Insisteix que és un Ple important per això, i també ho 
és políticament, perquè dos dels assumptes més importants els 
votarà el govern de manera diferent i, per a tots dos, formarà 
una majoria necessària el PP. No és que el PP s'impliqui prenent 
una decisió, sinó que conforma la decisió, formant part de la 
majoria que du endavant les propostes en contra d'EU i del partit 
o partits que formen part del Govern.  
 

Fa avinent que es tracta d'una situació que s'ha viscut 
poques vegades i que resulta particularment incòmoda per part 
d'algun dels partits que s'asseuen al govern i que hauran 
d'explicar què és aquest govern, en quina direcció governa i amb 
quines majories. Qualifica aquesta situació política de patètica. 
 

Manifesta que EU està en desacord amb la proposta, ja 
que no veu el problema tècnic que s'hi planteja. Considera que és 
incoherent rectificar un acord aprovat dia 1 de desembre que ja 
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anava amb uns informes desfavorables. Es demana per quina raó 
aquests informes aleshores no varen esser un obstacle i ara ho 
són.  
 

Considera que la proposta d'avui, a més d'incoherent, 
és inconvenient, ja que tanca una porta sense donar cap sortida. 
Fa notar que tanca la porta al compliment del compromís adquirit 
públicament i solemnement per escrit i davant els mitjans de 
comunicació i els treballadors de la casa per part dels tres 
partits que formen el govern i EU, en unes circumstàncies que no 
han variat ni un mil⋅límetre des d'aleshores, ja que tots els 
partits sabien a què estaven jugant i dins quin marc jurídic es 
movien. 
 

Considera que no hi ha dret a desentendre's d'aquell 
compromís adquirit fa un any. Opina que la gestió es pot fer més 
bé o més malament, però que no existeix el dret d'alterar aquell 
compromís adquirit amb els treballadors de la casa. Es tractava 
d'un compromís que pretenia compensar els treballadors. No val 
ara adduir unes circumstàncies jurídiques que ja es donaven fa un 
any. El personal se sent enganat perquè realment ha estat enganat 
i EU se sent enganada perquè també hi ha estat. Per això 
considera que és important que el govern o allò que en quedi, 
després de les descomposicions internes que es viuen avui, en 
prengui bona nota. 
 

Fa notar que avui es pot prendre aquest acord, es pot 
arribar a la situació kafkiana de fer dimitir de facto el 
responsable de Recursos Humans, cosa que incomprensiblement només 
l'afecta a ell personalment.  
 

Vol deixar ben clar que la Direcció Política d'EU de 
Mallorca ha decidit que no hi haurà pau amb EU si no hi ha 
pacificació prèvia amb els treballadors de la casa, com tampoc no 
hi haurà més acords polítics amb EU si no hi ha un acord previ 
amb els treballadors d'aquesta casa. 
 

Intervé el Sr. Sansó (PSM). Recorda que si es vol 
parlar de coherència, cal partir de l'any 96, quan davant una 
congelació salarial, tots els sindicats varen manifestar el 
rebuig unànime a la congelació, ja que consideraven que suposava 
un atemptat greu contra el dret a la negociació col⋅lectiva i que 
trencava l'acord Administració sindicats a què s'havia arribat 
l'any 94. Des del PSM es va considerar que la mesura era 
injustificada i implicava una agressió als empleats que podia 
deteriorar la qualitat del servei. Per això, recorda que en el 
Ple del desembre del 96 es varen aprovar els pressuposts del 97 
amb una previsió d'augment del 2'6% amb la voluntat de tots els 
partits del Pacte i d'EU de complir aquest acord, sempre dins el 
marc legal.  
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Per aquesta raó, continua, i davant la impugnació de la 

Delegació del Govern, es va dur a Ple el mes de febrer del 97 una 
proposta, que entén que s'adequava perfectament a la Llei de 
pressuposts de l'Estat, que substituïa el 2'6% d'augment previst 
per una partida nova que permetria atendre la reivindicació 
constant dels sindicats sobre la necessitat de fer una valoració 
clara dels llocs de feina. Recorda que el portaveu del PP va 
deixar ben clar que si aquesta valoració es feia ben feta hi 
podria estar d'acord. 
 

Fa referència al darrer Ple en què es va aprovar una 
proposta que pretenia fer efectiva de qualque manera la promesa 
feta, tot reconeixent que no havia estat possible fer la pujada 
del 2'6%. Per aquesta raó i perquè entenien que la valoració dels 
llocs de feina implicaria unes revisions de les retribucions 
vigents i a més amb la finalitat de disminuir l'impacte sobre els 
pressuposts del 98, es va considerar oportú aprovar una proposta 
amb dos punts. El primer era iniciar els tràmits per a la 
realització de la valoració dels llocs de feina i el segon era 
fer les adequacions pressupostàries amb la finalitat d'abonar la 
quantitat de 6.000 pessetes a compte dels resultats de les 
valoracions. 
 

L'acord es va prendre per majoria. Aleshores entenia 
que aquesta era la fórmula, no de pujar el 2'6%, però sí 
d'avançar uns doblers que es derivarien clarament de la valoració 
i que estan prevists dins els pressupost del 97.   
 

Fa referència al fet de l'existència d'uns informes 
desfavorables que acompanyaven la proposta d'acord. Recorda que 
el darrer paràgraf deia que "s'hauria de subordinar la 
realització de l'anàlisi que es proposa a la decisió que la Sala 
Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de 
les Illes Balears dicti en el recurs interposat per la Delegació 
del Govern, ja que si s'anul⋅lava la partida objecte 
d'impugnació, restaria fora cobertura pressupostària la seva 
aplicació".  
 

Continua opinant que aquella proposta continua essent 
possible, i també opina que la fórmula d'avançar uns doblers a 
compte de la valoració continua essent vàlida i, per això, la 
defensa. I també per això no pot votar a favor de la proposta de 
Presidència perquè significaria votar en contra d'allò que és 
possible. 
 

El Sr. Triay (PSOE) recorda que fa un any, juntament 
amb els altres portaveus de l'equip de govern i el d'EU varen 
participar en una declaració pública per la qual es comprometien 
a una pujada del 2'6% del sou del personal del Consell de 
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Mallorca. Aleshores creien que ho podrien fer, a pesar que ja 
estava anunciada la tramitació de la Llei de pressuposts per al 
1997 que després va prohibir tot increment salarial a totes les 
administracions públiques. Vol afirmar sincerament que es varen 
equivocar i demana excuses a tot el personal per haver creat una 
expectativa que ara no es pot satisfer. Assegura que no hi ha 
hagut cap voluntat d'enganar ningú, sinó la d'anar més enllà i 
trobar una retxillera a la legalitat que fes possible una millora 
salarial que estava en certa manera políticament compromesa a 
través d'acords entre els sindicats i el Govern espanyol. No es 
pot comprometre a dir que la pujada es farà dins l'any 98 perquè 
la situació serà la mateixa. Per això, vol deixar clar que 
comprèn la frustració i la irritació dels treballadors. Considera 
que queda en deute polític amb ells i manifesta que és partidari 
de trobar vies de diàleg per poder satisfer aquesta demanda 
insatisfeta. Recorda el cas de Calvià, on l'Ajuntament que també 
va voler fer aquest increment per una via similar a la que 
proposava el Consell, i que ja hi ha una decisió judicial que 
anul⋅la l'acord i obliga l'Ajuntament a descomptar les quantitats 
avançades. 
 

Assegura que hi ha la voluntat política de resoldre 
aquesta qüestió, però que sense cap suport jurídic a favor, no es 
pot fer anar la corporació més enllà de les seves possibilitats. 
Amb tots els pronunciaments jurídics en contra i en una situació 
sense precedents de tutela per part de la Delegació del Govern 
pel que fa a la qüestió dels increments salarials en relació a la 
Llei de pressuposts de l'Estat no és possible anar més enllà 
d'allò que la Llei estableix.  
 

Manifesta la voluntat que aquesta circumstància no 
signifiqui una ruptura amb la representació del personal, sinó 
que voldria restablir les bones relacions per avançar en la 
millora general en tots els aspectes.  
 

Tampoc no voldria que aquesta situació forçàs el Sr. 
Sansó a assumir ell tot sol la responsabilitat d'aquesta 
impossibilitat, ja que no seria just, ja que ell no és el 
responsable que això no hagi estat possible. 
 

Demana excuses una vegada més per haver volgut anar més 
enllà d'allò que jurídicament és possible, ja que pensaven que 
els serveis de la casa, com a altres ajuntaments, podrien 
informar favorablement algun tipus de solució que en aquest 
moment va més enllà de les seves possibilitats. 
 

Intervé el Sr. Espinós (PP) dóna per reproduït tot 
quant va manifestar ell mateix en ocasió del darrer Ple en 
relació a aquesta matèria. Anuncia el vot a favor de la proposta. 
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Torna intervenir el Sr. Grosske (EU). Recorda que 
l'equip de govern i EU, no només que varen adquirir un compromís 
públic i varen signar un document annex al pressupost del 97 amb 
la voluntat de compensar els treballadors per la congelació 
salarial que establia l'Estat, són que ho feien absolutament 
segurs d'allò que establirien els pressuposts de l'Estat. I ho 
feien amb un contingut polític clar, nítid, amb què EU es va 
identificar plenament, de rebuig cap a la política del Govern 
central. Això ho feien plenament conscients de les dificultats 
jurídiques que podria tenir l'aplicació del compromís.  
 

Considera que el compromís obliga, no només a demanar 
disculpes, sinó a esser valents i fer allò que es va dir que es 
faria deixant que la responsabilitat caigui damunt qui hagi de 
caure. En aquest sentit anuncia que s'ha oferit a esser president 
per un dia per adquirir aquesta responsabilitat. Altres 
possibilitats es poden cercar a través de fórmules per compensar 
els treballadors. En aquest sentit aporta la dada que entre el 
mes d'abril i el d'octubre del 97 s'han pagat entre 
productivitats, gratificacions i prolongacions de jornades 46 
milions de pessetes, pràcticament la xifra de l'argument a 
compte. Per això afirma que hi ha mil maneres de compensar els 
treballadors, fins i tot des de una solidesa jurídica.  
 

Per tant, pensa que les coses no s'han fet bé i que la 
resposta no pot esser tan sols demanar disculpes. Per això, 
voldria animar la gent que vol reivindicar aquest compromís que 
continuï mantenint la reivindicació ja que hi ha maneres de 
resoldre el problema. 
 

Fa notar que els deute polític no és amb els 
treballadors, amb aquests hi ha un deute material, sinó amb 
Esquerra Unida. El dèficit històric material cap als treballadors 
s'ha de compensar durant 1998, per això no li ha agradat gens el 
discurs derrotista que ha fet el Sr. Triay.  
 

Insisteix en la necessitat de cercar fórmules, perquè 
en cas contrari, la institució entrarà en una situació difícil i 
compromesa, llevat que es consagrin les majories que avui s'han 
configurat. 
 

El Sr. Sansó (PSM) després de sentir els portaveus 
constata que el PP pensa igual com pensava. Destaca la idea del 
seu portaveu en el sentit que "s'hauria d'esperar a tenir les 
conclusions de l'estudi" i també que "queda clar que votar a 
favor de la valoració ho consideren molt encertat".  
 

Després de veure que s'aprovarà la proposta de 
Presidència Vol deixar clar que durant tot un any s'han anant 
negociat molts d'aspectes reivindicats pels treballadors. Molts 
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d'aquests aspectes estan en vies de solució, però també vol 
manifestar que com a conseller de Recursos Humans, no pot crear 
unes expectatives que el duguin a reconèixer que s'ha enganat el 
personal.  
 

Per això, per no continuar enganant el personal, demana 
als consellers del PP i a la Presidència que, a la vegada que 
revoquen el segon punt de l'acord del darrer Ple, també en 
revoquin el primer, ja que fa referència a "iniciar els tràmits 
per fer una correcta classificació i valoració dels llocs de 
treball i proposta de revisions" i és precisament la partida dels 
pressuposts que permetria atendre aquestes revisions la que ha 
estat objecte d'impugnació par part de la Delegació del Govern.  
Vol que consti en acta que segons les previsions que consten als 
pressuposts generals del 97, serà impossible dur a terme aquesta 
valoració. Per tant, insisteix a revocar també el primer punt de 
l'acord, per no continuar enganant, ja que hi ha el risc que una 
vegada feta la valoració, aquesta quedi dins el calaix fins que 
arribin uns millors temps. 
 

Per acabar, manifesta que després d'haver defensat la 
postura de l'equip de Govern durant tot l'any i després d'haver 
sentit els portaveus, li resulta impossible continuar defensant 
amb coherència aquest equip i, per tant, es veu obligat a 
presentar la dimissió ja que seria impossible anar a negociar amb 
els sindicats fora una majoria estable que li permeti negociar la 
Plantilla de 98, la funcionarització, la unificació d'horaris, 
les bases de l'oferta pública del 98 amb la consolidació de 
l'ocupació, acords i conveni nous. Per negociat tots aquests 
punts necessita una majoria més estable per poder-los defensar. 
Insinua que per bé dels treballadors és important que es delegui 
algú per dur aquesta cartera que des del primer moment podrà 
comptar amb tot el suport del conseller que parla. 
 

S'ofereix a col⋅laborar amb la Presidència, alhora que 
li demana que consolidi una majoria més estable per poder dur 
endavant la gestió. 
 

La presidenta fa notar que només ha estat per un tema i 
que hi ha hagut una amplíssima majoria de vint-i-sis vots a favor 
i set en contra. Recorda que moltes vegades no se sap com es 
formarà la majoria i recorda que quan hi ha dificultats la 
proposta prové de Presidència, com és al cas de tornar enrere un 
acord pres pel Ple. Així que la proposta prové de Presidència 
perquè en aquest cas hi correspon per les circumstàncies 
concretes que s'hi donen. 
 

Per altra banda, tot i que entén les dificultats del 
Sr. Sansó, li demana que s'ho pensi, ja que no hi ha raó per 
acceptar-li avui la dimissió. Opina que hi ha temps a bastament 
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per parlar-ne. 
 

Pel que fa a la proposta de deixar també sense efecte 
la primera part, considera que sempre és positiu tenir la 
valoració feta, ja que les circumstàncies poden variar, com va 
passar l'any 94 quan el Sr. González veia dificultats per guanyar 
els eleccions. Amb tot, demana als portaveus si accepten la 
proposta del Sr. Sansó. 
 

El Sr. Grosske (EU) manifesta que el seu grup proposa 
mantenir íntegrament la proposta aprovada pel Ple de dia u de 
desembre. 
 

El Sr. Sansó (PSM) matisa que la seva proposta no ha 
estat retirar el punt primer, sinó que ha plantejat que la 
coherència de la majoria que votarà la proposta  requeriria 
retirar també el punt primer. Ell proposa mantenir l'acord 
íntegrament. 
 

La Sra. Vidal (Mixt), el Sr. Antich (PSOE) i el Sr. 
Espinós (PP) són partidaris de mantenir la proposta d'avui tal 
com es presenta. 
 

El Sr. Sampol (PSM), manifesta com a portaveu del seu 
grup, que és partidari de mantenir el primer i el segon punt de 
l'acord pres en el darrer Ple. 
 

A la vista de les manifestacions dels portaveus, la 
presidenta decideix sotmetre la proposta a votació tal com va a 
l'ordre del dia. 
 

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

COOPERACIÓ MUNICIPAL, FOMENT I OCUPACIÓ. 
 
 
  PUNT 10.- CREACIÓ D'AGRUPACIONS DE SECRETARIES DE 
JUTJAT DE PAU. 
 

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

"La Diputació Provincial de Valladolid trameté a la 
FEMP l'acord plenari pel qual instava al Ministeri de Justícia a 
continuar amb la política de creació d'agrupacions de Secretaries 
de Jutjat de Pau, acord que fou traslladat al Ministeri per a la 
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seva resolució. 
 

La FEMP pretén que les corporacions provincials o 
insulars que estiguin interessades, les comunitats autònomes de 
les quals no hagin rebut encara la transferència d'aquesta 
competència com és el cas de la nostra, seguint l'exemple de 
Valladolid, sol⋅licitin la creació d'agrupacions de Secretaries 
de Jutjat de Pau. 
 

Atès que als municipis que no estan agrupats per a les 
Secretaries dels Jutjats de Pau l'exercici d'aquest càrrec ha 
d'esser realitzat per persones idònies nomenades pel propi 
ajuntament, nomenament que en la majoria dels casos recau en el 
Secretari de l'ajuntament, al qual se li encomanen feines 
distintes a les de la gestió municipal, la qual cosa repercuteix 
negativament en la pròpia administració dels ajuntaments. Mentre 
que en els municipis que estan agrupats les funcions són 
exercides per personal del Ministeri de Justícia amb una major 
experiència en els temes i en els procediments judicials, havent-
se d'afegir a tot això que en molts de casos les dependències 
utilitzades pel Jutjat de Pau, així com el seu personal 
administratiu, són municipals, la qual cosa fa que el ciutadà 
identifiqui en ocasions els tràmits judicials amb decisions 
polítiques municipals, amb perjudici de l'Administració Local. A 
més a més s'ha d'afegir que en els darrers anys s'ha congelat la 
subvenció als ajuntaments per a les despeses d'instal⋅lació i de 
funcionament. 
 

Per tot això es proposa que pel Ple s'acordi el 
següent: 
 

1r.- Sol⋅licitar del Ministeri de Justícia, a través de 
la Federació Espanyola de Municipis i Províncies, que completi el 
mapa d'agrupacions de Secretaries de Jutjats de Pau a l'illa de 
Mallorca, de manera que totes aquestes Secretaries siguin 
exercides per personal propi de l'Administració de Justícia. 
 

2n.- Sol⋅licitar igualment al Ministeri de Justícia, a 
través de l'esmentada Federació, la revisió i increment de les  
quanties, que en concepte de subvenció per despeses de 
funcionament del Jutjat de Pau, s'atorguen anualment als 
ajuntaments." 
 

Intervé el Sr. Alorda (PSM). Informa que es tracta 
d'una sol⋅licitud que es fa al Ministeri de Justícia perquè doti 
adequadament els jutjats de pau i hi destini més pressupost, ja 
que fan una feina que correspondria al Ministeri i no als petits 
ajuntaments. 
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S'aprova la proposta per unanimitat. 
 
 

MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ DEL TERRITORI. 
 
 
   PUNT 11.- INFRACCIÓ URBANÍSTICA DEL SR. JOSEP MARIA 
CURSACH MARIAGES. 

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

"En el tràmit de l'article 1.2. del Reglament 
d'Organització i Funcionament d'aquesta Comissió, per unanimitat, 
es va acordar proposar al Ple delCIM que adopti el següent acord: 
"I. Imposar al Sr. Josep Maria Cursach Mariages, en qualitat de 
promotor, i a Juan Mayol Rosselló, S.L., en concepte de construc-
tora, com a responsables d'una infracció urbanística tipificada a 
l'article 27.1.b) de la Llei 10/1990, de 23 d'octubre, de 
Disciplina Urbanística (LDU), qualificada de greu per l'article 
28.2 del mateix Text legal, consistent en la construcció sense 
llicència d'una porxada d'uns 26,4 m2 a les parcel⋅les 145 i 146 
del polígon 1 del terme municipal d'Alaró, posteriorment 
legalitzada i valorada en 429.620 pessetes, castigable d'acord 
amb el que recull l'article 46.1 de l'esmentada Llei 10/1990 amb 
una multa de fins al 5% del seu valor, i com a responsables també 
d'una infracció urbanística de l'article 27.1.c) LDU, qualificada 
de lleu pel seu article 28.2, consistent en la construcció sense 
ajustar-se a la llicència d'un safareig  d'uns 60 m2 a la mateixa 
localització, concorrent la circumstància atenuant de l'article 
34.3.b) LDU, posteriorment legalitzat, valorat en 2.934.002 
pessetes, castigable de conformitat amb l'article 46.1 LDU amb 
una multa de fins al 5% del valor de l'obra executada, les 
següents sancions: 1r. Al Sr. Josep Maria Cursach Mariages, una 
multa de 21.481 pessetes, corresponent al 2,5% del valor de la 
porxada construïda sense llicència, i una multa de 29.340 
pessetes, corresponent a l'1% del valor del safareig edificat 
sense ajustar-se a la llicència; 2n. A Juan Mayol Rosselló, S.L., 
sengles multes de 21.481 i 29.340 pessetes, pels mateixos 
conceptes. II. El pagament de l'esmentada multa s'haurà de 
realitzar en metàl⋅lic en la Tresoreria d'aquest Consell Insular 
de Mallorca, en el termini de 30 DIES, comptadors des del següent 
a la notificació del present acord. Transcorregut aquest termini 
sense que s'hagi efectuat el pagament voluntari de la sanció, 
aquest Consell Insular procedirà al cobrament per la via de 
constrenyiment. El pagament de la multa se suspendrà si durant el 
termini legal per a la interposició del recurs es garanteix 
l'import de la totalitat de la multa. La garantia a constituir 
per part del reclamant per a obtenir la suspensió serà depositada 
en la Tresoreria d'aquest Consell Insular, en efectiu, en valors 
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públics o mitjançant un aval o fiança per l'import de la sanció; 
III. Sobreseure i arxivar les actuacions iniciades contra el Sr. 
Lorenzo Colom Matas, en estimar les al⋅legacions presentades, per 
no haver quedat suficientment acreditada la seva intervenció 
efectiva en l'execució de les obres." 
 

S'aprova la proposta per unanimitat. 
 
 

HISENDA I ESPECIAL DE COMPTES. 
 
  PUNT 12.- CONTRACTACIÓ PRÉSTEC PRESSUPOST 1.997 IMPORT: 
200.000.000 PTES. 

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

"ANTECEDENTS: Vista la proposta de la Comissió Tècnica 
i considerant-la addient als interessos del CIM, la Comissió 
d'Hisenda i Especial de Comptes eleva al Ple del Consell la 
següent:  
 

 P R O P O S T A  
 

" 1r.- Aprovar la contractació d'un préstec, a interés 
variable (MIBOR + 0'089%),  
per import de 200.000.000,-PTA amb el BABCO DE COMERCIO (NIF 
A.28000545) així com el projecte de contracte que s'adjunta com 
annex 1, destinat a finançar els Plans i Inversions de Carreteres 
del Consell Insular de Mallorca per a 1997, les característiques 
del qual són les següents:  
                
               - Import: 200.000.000 PTA 
               - Termini de reemborsament: 12 anys (inclosos 2 de 
manca) 

        - Tipus d'interés: variable (MIBOR trimestral + 
0'089%) 
               - Finalitat: Finançar els Plans i inversions de 
Carreteres del Consell Insular de Mallorca per a 1997. 
               - Comissió d'obertura: 0.00%.. 
 

2n.- Facultar a l'Honorable Sra. Presidenta perquè en nom i 
representació del Consell Insular de Mallorca, pugui firmar tots 
els documents que siguin necessaris per dur a bon terme aquest 
acord." 
 
 
 

"PÓLIZA DE BANCO DEL COMERCIO             
  
Nº                                                               
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   IMPORTE =200.000.000=Pesetas 
 
De una parte, el BANCO DEL COMERCIO S.A. ( en adelante el BANCO), 
con domicilio a efectos de notificaciones, requerimientos y 
comunicaciones en la Sucursal del Banco en Palma de Mallorca, 
.................. y con domicilio social en 
....................................... representado 
suficientemente por los Apoderados D. 
..........................................., con DNI número 
........................... y D. 
................................................., con DNI número 
...................................-  
 
De otra parte, el CONSELL INSULAR DE MALLORCA ( en adelante el 
Prestatario), con domicilio en Palma de Mallorca, Palau Reial, 
número 1, con CIF. S0711002F, representado por 
...................................................... con DNI 
...................................  
 
Y con la intervención del Fedatario Público D. 
.................................................................
.. expresamente requerido para la formalización del presente 
contracto. 
 
 

C O N V I E N E N  
 
I. Celebrar el presente contrato de préstamo en virtud del cual 
el BANCO concede a la otra parte contratante un préstamo por 
importe de DOSCIENTOS MILLONES DE PESETAS, obligándose el 
prestatario a reembolsar el capital prestado, así como los 
intereses, impuestos y gastos, incluso los de carácter judicial, 
que graven estas operaciones, hasta su total pago, con arreglo a 
las siguientes:  
 

C L A U S U L A S 
 
PRIMERA.-(Destino). Es obligación esencial del prestatario 
destinar el importe del préstamo única y exclusivamente a  
financiar parte de la inversión a realizar por el Consell Insular 
de Mallorca correspondiente al Plan de Obras y Servicios de 
1.997, prevista en el Capítulo VII de sus Presupuestos. 

 
Con el fin de que, en todo momento, pueda el BANCO comprobar 
tanto el destino como el buen desarrollo de la operación, el 
prestatario se obliga, desde ahora, a facilitar a las personas 
que por aquél se designen, cuantos documentos, datos o 
antecedentes se estimen necesarios para el mismo. 
 
SEGUNDA.-(Entrega). La entrega del total importe del préstamo se 



 
 

32 

realiza mediante ingreso en la cuenta especial nº 
........................  abierta a nombre del prestatario en el 
BANCO, Sucursal de Palma de Mallorca, 
.................................................................
...................,  reconociendo el prestatario haber recibido 
dicho importe y quedando en poder de aquel la carta de abono 
acreditativa de dicho ingreso.  
 
TERCERA.-(Cuenta Especial). El prestatario podrá disponer 
libremente del saldo de la cuenta especial referida anteriormente 
peró en todo caso dentro del período de carencia de amortización 
que más adelante se detalla; concluido dicho período la cantidad 
no dispuesta de la cuenta especial se aplicará a la amortización 
parcial del préstamo sin penalización alguna.  
 
El saldo que en todo momento presente la mencionada cuenta 
especial no devengará ningún interés a favor del prestatario.  
 
CUARTA.-( Duración y amortización del préstamo). El préstamo 
concedido tendrá un plazo de duración de ciento veinte (120) 
meses contados a partir de la fecha del presente contracto.  
  
 
Durante los primeros veinticuatro (24) meses contados desde la 
fecha de la firma de esta póliza habrá carencia de amortización 
de capital.  
 
Una vez finalizado el período de carencia la amortización del 
importe dispuesto se realizará mediante el pago de trenta y dos 
(32) cuotas trimestrales, comprensivas de capital e intereses, 
cuyo primer vencimiento será el dia en que se cumplan veintisiete 
(27) meses contados desde la fecha de la presente poliza y el 
último cuando se cumplan ciento veinte (120) meses contados desde 
dicha fecha, o el inmediato hábil anterior si aquellos fuesen 
inhábiles  
 
No obstante, el  plan de amortización señalado, estando la 
operación al corriente de pagos será posible, en cualquier fecha, 
su amortización total o, iniciado el período de amortización, su 
amortización parcial. 
    
En caso de amortización parcial el importe a amortizar deberá ser 
equivalente a la parte de capital de una o varias cuotas 
pendientes y dará lugar, a elección del prestatario, a la 
reducción del importe de dichas cuotas o a la del plazo de 
amortización de la operación. 
 
Si la amortización parcial anticipada es para reducir el importe 
de las cuotas, el importe anticipado se aplicará a la reducción 
proporcional del capital correspondiente a las cuotas pendientes, 
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permaneciendo invariable el plazo de amortización de la 
operación.  Si es con reducción del plazo, el importe anticipado 
se aplicará al pago del principal de las cuotas pendientes 
empezando por la inmediatamente siguiente a la fecha en la que se 
realice la amortización, permaneciendo invariable el importe de 
las restantes que adelantarán su vencimiento tantas fechas como 
cuotas canceladas. 
 
Simultaneamente a la realización de la amortización anticipada el 
prestatario deberá satisfacer al banco los intereses devengados y 
pendientes de cobro del capital amortizado. 
  
QUINTA.- (Intereses ordinarios). El capital del préstamo 
entregado y pendiente de reeembolso desde el momento de su 
disposición y hasta el dia, inclusive, en el que se cumplan tres 
(3) meses contados desde la fecha de la presente póliza, 
devengará intereses al tipo nominal anual del 
....................... %. , y durante el resto del plazo de 
duración de la operación al tipo que resulte según lo que se 
expone en la cláusula siguente. 
 
Los intereses se devengarán por dias, se liquidarán por períodos 
trimestrales vencidos y se satisfarán el último dia de cada 
período, o el inmediato hábil anterior, si aquellos fuesen 
inhábiles.  Finalizado el período de carencia los intereses 
estarán incorporados a las cuotas trimestrales anteriormente 
referidas.  
 
Dichos intereses se obtendrán aplicando la fórmula siguente: 
Principal entregado y dispuesto pendiente de pago multiplicado 
por número de días del período de liquidación multiplicado por 
tipo de interés anual nominal dividido entre trenta y seis mil. 
 
A efectos del número de días del período de liquidación se 
considera que el año tiene trescientos sesenta días, excepto en 
las liquidaciones a efectuar durante el período de carencia y en 
el supuesto de cancelación anticipada  total, o de resolución 
anticipada por parte del Banco, en fecha distinta a la del pago 
de una cuota que se consideraran como dias del período de 
liquidación los naturales efectivamente transcurridos. 
 
SEXTA.- (Tipo de interés variable).  
 
a) El tipo de interés a aplicar se revisará por primera vez, el 
día siguente al de finalización del período establecido a tipo 
fijo, y posteriormente cada tres meses contados desde la primera 
revisión. El nuevo tipo a aplicar que tendrá efectividad desde la 
fecha de revisión será calculado de acuerdo con las siguentes 
reglas:  
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1º- Se tomará el valor del índice de referencia.  
2º- A dicho valor se le sumará el diferencial del 0'089 

puntos porcentuales.  
 
b) El índice de referencia será el tipo de interés medio del 
mercado interbancario de Madrid (MIBOR) para depósitos a tres 
meses, publicado en el Boletín de la Central de Anotaciones  del 
Banco de España, y referido al último día hábil del merado, 
anterior a la fecha de revisión.  En defecto de publicación del 
tipo para depósitos a tres meses, se tomará el publicado en el  
Boletín que según lo previsto corresponda para depósitos a un 
mes.  
 
Si por cualquier causa fuese imposible de determinar el índice de 
referencia, de acuerdo con lo previsto anteriormente, se tomará 
como tal el último aplicado.  
 
 
SÉPTIMA- (Comunicaciones y resolución por no aceptación de tipo 
de interés variable). En caso de variación del tipo de interés 
respecto al período anterior, el BANCO comunicará al prestatario, 
como más tarde, el tercer día hábil siguiente al del inicio del 
nuevo período de interés, el nuevo tipo de interés aplicable a la 
operación, entrando éste en vigor en las fechas de revisión 
indicadas anteriormente.  
 
Caso de no aceptar el prestatario el tipo a aplicar durante el 
nuevo período de interés, deberá comunicarlo al BANCO antes de 
las nueve de la mañana del sexto día hábil siguiente a aquel en 
que se inicie dicho período, entendiéndose en caso contrario que 
acepta el tipo propuesto.  
 
En el supuesto de no aceptación, el prestatario dispondrá del 
plazo de un mes para reembolsar el importe del principal del 
préstamo y demás cantidades pendientes, liquidándose los 
intereses de dicho período al último tipo aplicado, pudiendo el 
BANCO a su vez, resolver definitivamente el contrato, con efecto 
al término del plazo de un mes señalado para el reembolso. 
 
A efecto de comunicaciones entre las partes se conviene 
expresamente que podrá emplearse cualquier medio que permita 
tener constancia de su envio y recepción (incluido el telegrama, 
telex, telefax o cualquier otro similar). 
 
OCTAVA.- (Tabla de pagos, domicilio de pagos, coste efectivo). De 
acuerdo con lo previsto anteriormente, el prestatario deberá 
satisfacer al Banco ocho (8) pagos trimestrales de intereses, 
pagaderos el primero de ellos el día en que se cumplan tres meses 
contados desde la fecha de la presente póliza y los sucesivos el 
día en que se cumplan tres meses contados desde la fecha del pago 
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inmediatamente anterior, o el inmediatamente hábil anterior si 
aquellos fuesen inhábiles. 
 
Además de los citados pagos de intereses, el prestatario deberá 
satisfacer al Banco trenta y dos (32) cuotas trimestrales, 
comprensivas de capital e intereses, pagaderas la primera de 
ellas el día en que se cumplan veintisiete (27) meses contados 
desde la fecha de firma de la presente póliza y las sucesivas el 
día en que se cumplan tres (3) meses contados desde la fecha de 
pago de la inmediata anterior, o el inmediatamente hábil anterior 
si aquellos fuesen inhábiles; cuyo importe inicial vendrá 
determinado por el principal dispuesto pendiente de reembolso y 
el tipo de interés nominal anual aplicable.  
 
En cualquier caso, cuando en el mes correspondiente no hubiera 
día equivalente al señalado para el pago en concreto, se 
entenderá que dicho pago debe de efectuarse el último día del 
mes.  
 
Todos los pagos de capital e intereses pactados deberán 
satisfacerse el día que según lo previsto corresponda en la 
sucursal del Banco, oficina 
............................................................ 
Palma de Mallorca. 
 
El importe inicial que corresponda a las cuotas trimestrales 
pactadas podrá verse modificado como consecuencia de lo previsto 
en la cláusula tercera para el supuesto de que se realicen  
amortizaciones parciales anticipadas o por las revisiones del 
tipo de interés pactadas. En ningún caso dichas modificaciones 
supondrán novación de este contrato.  
 
El prestatario faculta al Banco para que, éste produzca a cada 
vencimiento los consiguentes adeudos en la cuenta corriente 
número ........................... abierta a su nombre en la 
sucursal del Banco en Palma de Mallorca, oficina 
.................................................................
..........  ,y se compromete a mantenerla con saldos suficientes 
para dichas atenciones durante la vigencia del contrato. 
 
 
A efectos informativos, se hace constar que la tasa anual 
equivalente de la operación (T.A.E.), es del ...............%, 
calculada de conformidad con las disposiciones establecidas en la 
circular del Banco de España nº 8/1990, de 7 de septiembre, 
publicada en el B.O.E. del 20-09-90 y en sus modificaciones 
posteriores y considerando que el importe del préstamo es 
dispuesto a la firma del presente contrato. Dicha tasa no 
incluye: los gastos que el cliente pueda evitar en uso de las 
facultades que le concede el contrato, en particular y en su 
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caso, los gastos por transferencia de los fondos debidos por el 
cliente; los gastos a abonar a terceros, en particular los 
corretajes, gastos notariales e impuestos; los gastos de seguros 
o garantías. La referida tasa anual equivalente variará con las 
revisiones de tipo de interés. 
 
 
NOVENA.- (Intereses moratorios). Las obligaciones dinerarias del 
prestatario, dimanantes de este contrato, vencidas y no 
satisfechas, devengarán desde el día siguiente a su vencimiento 
un interés moratorio cuyo tipo será el que resulte de adicionar 
dos puntos porcentuales al tipo de interés nominal que en cada 
momento esté vigente, o en caso de vencimiento de la operación al 
último tipo ordinario aplicado, calculado y liquidable del mismo 
modo que los intereses ordinarios, pero por meses naturales o 
fracción en su caso y siempre por períodos vencidos , acumulables 
al principal en sus fechas de liquidación, capitalizándose los 
intereses vencidos y no satisfechos de forma  que, como aumento 
de capital devenguen nuevos intereses al tipo de interés 
expresado en esta cláusula, hasta la total cancelación de la 
deuda. 

 
El importe total de dichos intereses se obtendrá según la 
siguente fórmula: importe de las obligaciones incumplidas 
multiplicado por número de días naturales del período de 
liquidación multiplicado por el tipo de interés moratorio que 
proceda dividido entre treinta y seis mil.  
 
DÉCIMA.- (Resolución anticipada por el Banco). No obstante la 
duración pactada, el Banco podrá considerar vencido de pleno 
derecho el préstamo y exigibles la totalidad de las obligaciones 
de pago que tenga contraidas el prestatario, cuando concurran 
alguna de las circunstancias siguentes:  
 
a) Cuando el prestatario incumpliera cualquiera de las 
obligaciones contraidas en virtud del presente contrato, incluso 
las accesorias, especialmente el impago de cualquiera de las 
cuotas en los plazos previstos.  
b) Cuando concurriera cualquiera de las causas de vencimiento 
anticipado establecidas por el Derecho. 
 
DECIMOPRIMERA.- (Gastos).  Todos los impuestos o gravámenes 
creados o que se creen por el Estado,  Comunidades Autónomas, 
Diputaciones, Ayuntamientos o Entidades análogas, así como los 
gastos de cualquier clase que se originen por la constitución, 
cumplimiento o extinción de las obligaciones resultantes de este 
contrato, y especificamente los honorarios o corretajes de los 
Fedatarios Públicos intervinientes, serán por cuenta del 
prestatario. 
 



 
 

37 

 DECIMOSEGUNDA.-(Cumplimiento de las obligaciones).- La 
exigibilidad de la deuda se regirá de acuerdo con lo preceptuado 
en el artículo 154 de la Ley Reguladoras de las Haciendas Locales 
de 28/12/1988, comprometiéndose la prestataria a tener a 
disposición del Banco los fondos precisos para atender los pagos 
debidos en virtud de este contrato, en las fechas que sean 
exigibles. 
 
La parte prestataria también se compromete a entregar anualmente 
al Banco, tan pronto como sea aprobado, su Presupuesto General. 
 
DECIMOTERCERA.-(Domicilio del prestatario).  Para todos los 
efectos de notificaciones, requerimientos y comunicaciones a que 
de lugar el presente contrato, el domicilio del prestatario será 
el designado en el encabezamiento de la presente póliza, a no ser 
que medie notificación fehaciente al Banco del cambio de dicho 
domicilio. 
 
DECIMOCUARTA.-(Cesión). El Banco podrá ceder, transmitir o 
enajenar, total o parcialmente,   este préstamo o cualquiera de 
los derechos derivados de este contrato. 
 
DECIMOQUINTA.-(Legislación Española aplicable y sumisión 
expresa). En lo no previsto, el presente contrato se regirá por 
las disposiciones del Código Civil, del Código de Comercio y de 
la Ley de Enjuiciamiento Civil y Legislación Concordante.  
 
 Queda convenida la sumisión de las partes a la competencia de 
los Juzgados y Tribunales de la ciudad de Palma de Mallorca, con 
renuncia expresa a su propio fuero, si lo tuvieren, para cuantas 
acciones y reclamaciones puedan derivarse del presente contrato. 
 
DECIMOSEXTA.-(Declaración del prestatario). El prestatario 
manifiesta expresamente que, para la solicitud y formalización 
del presente contrato, ha dado cumplimiento a todos los 
condicionamientos establecidos por la legislación y que le 
incumben específicamente; de forma especial, a lo establecido en 
los artículos 49 a 56 y 153 y siguientes de la Ley 39/1988, de 28 
de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, y demás 
legislación concordante, y más específicamente y a título 
meramente enunciativo, en cuanto al acuerdo del Pleno de la 
Corporación para la concertación de la presente financiación, no 
necesidad de autorización administrativa superior para la misma, 
presupuesto aprobado para el ejercicio en curso y existencia de 
recursos presupuestarios suficientes anuales o plurianuales en su 
caso, para hacer frente a los compromisos de pago derivados de la 
operación.  
 
 
DECIMOSÉPTIMA.-(Formalización). El presente contrato se formaliza 
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en 7 hojas con el reverso en blanco, numeradas de la 1 a la 7 
rubricando las partes intervinientes cada una de éstas y firmando 
al final del documento contractual.  

 
II. Tanto el BANCO como el  prestatario,  aceptan el presente 
contrato, en los términos, condiciones y responsabilidades que se 
establecen en el mismo. 
 

Y en prueba de ello y para el cumplimiento de lo convenido 
firman por duplicado esta póliza, dando fe de ello el Fedatario 
Público que interviene, así como de su contenido, de la identidad 
y capacidad legal de los contratantes y de la legitimidad de sus 
firmas; recibiendo el prestatario un ejemplar del presente 
contrato, así como de las hojas correspondientes de la tarifa de 
Comisiones, Condiciones y Gastos, Fechas de Valoración y Normas 
de Disposición del Banco que son aplicables a la presente 
operación.  
 
En Palma de Mallorca a                                           
 de  mil novecientos noventa y siete. 
 
 
 
BANCO DEL COMERCIO, S.A.                                         
    EL PRESTATARIO,                        
Por poder,                                                       
           CONSELL INSULAR DE MALLORCA         
 
 
 
 

Con mi intervención y quedando registrada con esta misma 
fecha la precedente operación de conformidad con lo previsto en 
el artículo 107 del Código de Comercio, con el número .......... 
,  al folio............ , del tomo...........de mi Libro 
Registro. 
                                                                 
                                                                 
                       
  EL FEDATARIO," 
 

Se sotmet la proposta a votació i s'aprova per trenta 
vots a favor (PP, PSOE, PSM-NM, UM, Mixt) i dos en contra (EU). 
                                                                 
                                            
  PUNT 13.- CONTRACTACIÓ PRÉSTEC PRESSUPOST 1.997 
IMPORT: 700.000.000 PTES. 
 

Es dóna compte de la següent proposta de la comissió 
d'Hisenda i Especial de Comptes: 
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"ANTECEDENTS: Vista la proposta de la Comissió 
Técnica i considerant-la addient als interessos del CIM, la 
Comissió d'Hisenda i Especial de Comptes eleva al Ple del Consell 
Insular la següent:  
 
 

P R O P O S T A 
 

" 1r.- Aprovar la contractació d'un préstec, a interés 
variable (MIBOR + 0'089%),per import de 700.000.000,-PTA amb el 
Banc de Bilbao Vizcaya (NIF A.48265169), així com el projecte de 
contracte que s'adjunta com annex 1, destinat a finançar els 
Plans i Inversions de Carreteres  del Consell Insular de Mallorca 
per a 1997, les característiques del qual són les següents:  
 
               - Import: 700.000.000 PTA 
               - Termini de reemborsament: 12 anys (inclosos 2 de 
manca) 

          - Tipus d'interés: variable (MIBOR trimestral + 
0'089%) 
               - Finalitat: Finançar els Plans i inversions de 
Carreteres del Consell Insular de Mallorca per a 1997. 
               - Comissió d'obertura: 0.00%.. 
 

2n.- Facultar a l'Honorable Sra. Presidenta perquè en nom i 
representació del Consell Insular de Mallorca, pugui firmar tots 
els documents que siguin necessaris per dur a bon terme aquest 
acord." 
  
 
 
 

"PÓLIZA DE BCO.BILBAO VIZCAYA              
  
Nº                                                               
   IMPORTE =700.000.000=Pesetas 
 
De una parte, el BANCO BILBAO VIZCAYA S.A. ( en adelante el 
BANCO), con domicilio a efectos de notificaciones, requerimientos 
y comunicaciones en la Sucursal del Banco en Palma de Mallorca, 
.................. y con domicilio social en 
....................................... representado 
suficientemente por los Apoderados D. 
..........................................., con DNI número 
........................... y D. 
................................................., con DNI número 
...................................-  
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De otra parte, el CONSELL INSULAR DE MALLORCA ( en adelante el 
Prestatario), con domicilio en Palma de Mallorca, Palau Reial, 
número 1, con CIF. S0711002F, representado por 
...................................................... con DNI 
...................................  
 
Y con la intervención del Fedatario Público D. 
.................................................................
.. expresamente requerido para la formalización del presente 
contracto. 
 
 

C O N V I E N E N  
 
I. Celebrar el presente contrato de préstamo en virtud del cual 
el BANCO concede a la otra parte contratante un préstamo por 
importe de SETECIENTOS MILLONES DE PESETAS, obligándose el 
prestatario a reembolsar el capital prestado, así como los 
intereses, impuestos y gastos, incluso los de carácter judicial, 
que graven estas operaciones, hasta su total pago, con arreglo a 
las siguientes:  
 

C L A U S U L A S 
 
PRIMERA.-(Destino). Es obligación esencial del prestatario 
destinar el importe del préstamo única y exclusivamente a  
financiar parte de la inversión a realizar por el Consell Insular 
de Mallorca correspondiente al Plan de Obras y Servicios de 
1.997, prevista en el Capítulo VII de sus Presupuestos. 

 
Con el fin de que, en todo momento, pueda el BANCO comprobar 
tanto el destino como el buen desarrollo de la operación, el 
prestatario se obliga, desde ahora, a facilitar a las personas 
que por aquél se designen, cuantos documentos, datos o 
antecedentes se estimen necesarios para el mismo. 
 
SEGUNDA.-(Entrega). La entrega del total importe del préstamo se 
realiza mediante ingreso en la cuenta especial nº 
........................  abierta a nombre del prestatario en el 
BANCO, Sucursal de Palma de Mallorca, 
.................................................................
...................,  reconociendo el prestatario haber recibido 
dicho importe y quedando en poder de aquel la carta de abono 
acreditativa de dicho ingreso.  
 
TERCERA.-(Cuenta Especial). El prestatario podrá disponer 
libremente del saldo de la cuenta especial referida anteriormente 
peró en todo caso dentro del período de carencia de amortización 
que más adelante se detalla; concluido dicho período la cantidad 
no dispuesta de la cuenta especial se aplicará a la amortización 
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parcial del préstamo sin penalización alguna.  
 
El saldo que en todo momento presente la mencionada cuenta 
especial no devengará ningún interés a favor del prestatario.  
 
CUARTA.-( Duración y amortización del préstamo). El préstamo 
concedido tendrá un plazo de duración de ciento veinte (120) 
meses contados a partir de la fecha del presente contracto.  
  
 
Durante los primeros veinticuatro (24) meses contados desde la 
fecha de la firma de esta póliza habrá carencia de amortización 
de capital.  
 
Una vez finalizado el período de carencia la amortización del 
importe dispuesto se realizará mediante el pago de trenta y dos 
(32) cuotas trimestrales, comprensivas de capital e intereses, 
cuyo primer vencimiento será el dia en que se cumplan veintisiete 
(27) meses contados desde la fecha de la presente poliza y el 
último cuando se cumplan ciento veinte (120) meses contados desde 
dicha fecha, o el inmediato hábil anterior si aquellos fuesen 
inhábiles  
 
No obstante, el  plan de amortización señalado, estando la 
operación al corriente de pagos será posible, en cualquier fecha, 
su amortización total o, iniciado el período de amortización, su 
amortización parcial. 
    
En caso de amortización parcial el importe a amortizar deberá ser 
equivalente a la parte de capital de una o varias cuotas 
pendientes y dará lugar, a elección del prestatario, a la 
reducción del importe de dichas cuotas o a la del plazo de 
amortización de la operación. 
 
Si la amortización parcial anticipada es para reducir el importe 
de las cuotas, el importe anticipado se aplicará a la reducción 
proporcional del capital correspondiente a las cuotas pendientes, 
permaneciendo invariable el plazo de amortización de la 
operación.  Si es con reducción del plazo, el importe anticipado 
se aplicará al pago del principal de las cuotas pendientes 
empezando por la inmediatamente siguiente a la fecha en la que se 
realice la amortización, permaneciendo invariable el importe de 
las restantes que adelantarán su vencimiento tantas fechas como 
cuotas canceladas. 
 
Simultaneamente a la realización de la amortización anticipada el 
prestatario deberá satisfacer al banco los intereses devengados y 
pendientes de cobro del capital amortizado. 
  
QUINTA.- (Intereses ordinarios). El capital del préstamo 
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entregado y pendiente de reeembolso desde el momento de su 
disposición y hasta el dia, inclusive, en el que se cumplan tres 
(3) meses contados desde la fecha de la presente póliza, 
devengará intereses al tipo nominal anual del 
....................... %. , y durante el resto del plazo de 
duración de la operación al tipo que resulte según lo que se 
expone en la cláusula siguente. 
 
Los intereses se devengarán por dias, se liquidarán por períodos 
trimestrales vencidos y se satisfarán el último dia de cada 
período, o el inmediato hábil anterior, si aquellos fuesen 
inhábiles.  Finalizado el período de carencia los intereses 
estarán incorporados a las cuotas trimestrales anteriormente 
referidas.  
 
Dichos intereses se obtendrán aplicando la fórmula siguente: 
Principal entregado y dispuesto pendiente de pago multiplicado 
por número de días del período de liquidación multiplicado por 
tipo de interés anual nominal dividido entre trenta y seis mil. 
 
A efectos del número de días del período de liquidación se 
considera que el año tiene trescientos sesenta días, excepto en 
las liquidaciones a efectuar durante el período de carencia y en 
el supuesto de cancelación anticipada  total, o de resolución 
anticipada por parte del Banco, en fecha distinta a la del pago 
de una cuota que se consideraran como dias del período de 
liquidación los naturales efectivamente transcurridos. 
 
SEXTA.- (Tipo de interés variable).  
 
a) El tipo de interés a aplicar se revisará por primera vez, el 
día siguente al de finalización del período establecido a tipo 
fijo, y posteriormente cada tres meses contados desde la primera 
revisión. El nuevo tipo a aplicar que tendrá efectividad desde la 
fecha de revisión será calculado de acuerdo con las siguentes 
reglas:  
 

1º- Se tomará el valor del índice de referencia.  
2º- A dicho valor se le sumará el diferencial del 0'089 

puntos porcentuales.  
 
b) El índice de referencia será el tipo de interés medio del 
mercado interbancario de Madrid (MIBOR) para depósitos a tres 
meses, publicado en el Boletín de la Central de Anotaciones  del 
Banco de España, y referido al último día hábil del merado, 
anterior a la fecha de revisión.  En defecto de publicación del 
tipo para depósitos a tres meses, se tomará el publicado en el  
Boletín que según lo previsto corresponda para depósitos a un 
mes.  
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Si por cualquier causa fuese imposible de determinar el índice de 
referencia, de acuerdo con lo previsto anteriormente, se tomará 
como tal el último aplicado.  
 
 
SÉPTIMA- (Comunicaciones y resolución por no aceptación de tipo 
de interés variable). En caso de variación del tipo de interés 
respecto al período anterior, el BANCO comunicará al prestatario, 
como más tarde, el tercer día hábil siguiente al del inicio del 
nuevo período de interés, el nuevo tipo de interés aplicable a la 
operación, entrando éste en vigor en las fechas de revisión 
indicadas anteriormente.  
 
Caso de no aceptar el prestatario el tipo a aplicar durante el 
nuevo período de interés, deberá comunicarlo al BANCO antes de 
las nueve de la mañana del sexto día hábil siguiente a aquel en 
que se inicie dicho período, entendiéndose en caso contrario que 
acepta el tipo propuesto.  
 
En el supuesto de no aceptación, el prestatario dispondrá del 
plazo de un mes para reembolsar el importe del principal del 
préstamo y demás cantidades pendientes, liquidándose los 
intereses de dicho período al último tipo aplicado, pudiendo el 
BANCO a su vez, resolver definitivamente el contrato, con efecto 
al término del plazo de un mes señalado para el reembolso. 
 
A efecto de comunicaciones entre las partes se conviene 
expresamente que podrá emplearse cualquier medio que permita 
tener constancia de su envio y recepción (incluido el telegrama, 
telex, telefax o cualquier otro similar). 
 
OCTAVA.- (Tabla de pagos, domicilio de pagos, coste efectivo). De 
acuerdo con lo previsto anteriormente, el prestatario deberá 
satisfacer al Banco ocho (8) pagos trimestrales de intereses, 
pagaderos el primero de ellos el día en que se cumplan tres meses 
contados desde la fecha de la presente póliza y los sucesivos el 
día en que se cumplan tres meses contados desde la fecha del pago 
inmediatamente anterior, o el inmediatamente hábil anterior si 
aquellos fuesen inhábiles. 
 
Además de los citados pagos de intereses, el prestatario deberá 
satisfacer al Banco trenta y dos (32) cuotas trimestrales, 
comprensivas de capital e intereses, pagaderas la primera de 
ellas el día en que se cumplan veintisiete (27) meses contados 
desde la fecha de firma de la presente póliza y las sucesivas el 
día en que se cumplan tres (3) meses contados desde la fecha de 
pago de la inmediata anterior, o el inmediatamente hábil anterior 
si aquellos fuesen inhábiles; cuyo importe inicial vendrá 
determinado por el principal dispuesto pendiente de reembolso y 
el tipo de interés nominal anual aplicable.  
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En cualquier caso, cuando en el mes correspondiente no hubiera 
día equivalente al señalado para el pago en concreto, se 
entenderá que dicho pago debe de efectuarse el último día del 
mes.  
 
Todos los pagos de capital e intereses pactados deberán 
satisfacerse el día que según lo previsto corresponda en la 
sucursal del Banco, oficina 
............................................................ 
Palma de Mallorca. 
 
El importe inicial que corresponda a las cuotas trimestrales 
pactadas podrá verse modificado como consecuencia de lo previsto 
en la cláusula tercera para el supuesto de que se realicen  
amortizaciones parciales anticipadas o por las revisiones del 
tipo de interés pactadas. En ningún caso dichas modificaciones 
supondrán novación de este contrato.  
 
El prestatario faculta al Banco para que, éste produzca a cada 
vencimiento los consiguentes adeudos en la cuenta corriente 
número ........................... abierta a su nombre en la 
sucursal del Banco en Palma de Mallorca, oficina 
.................................................................
..........  ,y se compromete a mantenerla con saldos suficientes 
para dichas atenciones durante la vigencia del contrato. 
 
 
A efectos informativos, se hace constar que la tasa anual 
equivalente de la operación (T.A.E.), es del ...............%, 
calculada de conformidad con las disposiciones establecidas en la 
circular del Banco de España nº 8/1990, de 7 de septiembre, 
publicada en el B.O.E. del 20-09-90 y en sus modificaciones 
posteriores y considerando que el importe del préstamo es 
dispuesto a la firma del presente contrato. Dicha tasa no 
incluye: los gastos que el cliente pueda evitar en uso de las 
facultades que le concede el contrato, en particular y en su 
caso, los gastos por transferencia de los fondos debidos por el 
cliente; los gastos a abonar a terceros, en particular los 
corretajes, gastos notariales e impuestos; los gastos de seguros 
o garantías. La referida tasa anual equivalente variará con las 
revisiones de tipo de interés. 
 
 
NOVENA.- (Intereses moratorios). Las obligaciones dinerarias del 
prestatario, dimanantes de este contrato, vencidas y no 
satisfechas, devengarán desde el día siguiente a su vencimiento 
un interés moratorio cuyo tipo será el que resulte de adicionar 
dos puntos porcentuales al tipo de interés nominal que en cada 
momento esté vigente, o en caso de vencimiento de la operación al 
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último tipo ordinario aplicado, calculado y liquidable del mismo 
modo que los intereses ordinarios, pero por meses naturales o 
fracción en su caso y siempre por períodos vencidos , acumulables 
al principal en sus fechas de liquidación, capitalizándose los 
intereses vencidos y no satisfechos de forma  que, como aumento 
de capital devenguen nuevos intereses al tipo de interés 
expresado en esta cláusula, hasta la total cancelación de la 
deuda. 

 
El importe total de dichos intereses se obtendrá según la 
siguente fórmula: importe de las obligaciones incumplidas 
multiplicado por número de días naturales del período de 
liquidación multiplicado por el tipo de interés moratorio que 
proceda dividido entre treinta y seis mil.  
 
DÉCIMA.- (Resolución anticipada por el Banco). No obstante la 
duración pactada, el Banco podrá considerar vencido de pleno 
derecho el préstamo y exigibles la totalidad de las obligaciones 
de pago que tenga contraidas el prestatario, cuando concurran 
alguna de las circunstancias siguentes:  
 
a) Cuando el prestatario incumpliera cualquiera de las 
obligaciones contraidas en virtud del presente contrato, incluso 
las accesorias, especialmente el impago de cualquiera de las 
cuotas en los plazos previstos.  
b) Cuando concurriera cualquiera de las causas de vencimiento 
anticipado establecidas por el Derecho. 
 
DECIMOPRIMERA.- (Gastos).  Todos los impuestos o gravámenes 
creados o que se creen por el Estado,  Comunidades Autónomas, 
Diputaciones, Ayuntamientos o Entidades análogas, así como los 
gastos de cualquier clase que se originen por la constitución, 
cumplimiento o extinción de las obligaciones resultantes de este 
contrato, y especificamente los honorarios o corretajes de los 
Fedatarios Públicos intervinientes, serán por cuenta del 
prestatario. 
 
 DECIMOSEGUNDA.-(Cumplimiento de las obligaciones).- La 
exigibilidad de la deuda se regirá de acuerdo con lo preceptuado 
en el artículo 154 de la Ley Reguladoras de las Haciendas Locales 
de 28/12/1988, comprometiéndose la prestataria a tener a 
disposición del Banco los fondos precisos para atender los pagos 
debidos en virtud de este contrato, en las fechas que sean 
exigibles. 
 
La parte prestataria también se compromete a entregar anualmente 
al Banco, tan pronto como sea aprobado, su Presupuesto General. 
 
DECIMOTERCERA.-(Domicilio del prestatario).  Para todos los 
efectos de notificaciones, requerimientos y comunicaciones a que 
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de lugar el presente contrato, el domicilio del prestatario será 
el designado en el encabezamiento de la presente póliza, a no ser 
que medie notificación fehaciente al Banco del cambio de dicho 
domicilio. 
 
DECIMOCUARTA.-(Cesión). El Banco podrá ceder, transmitir o 
enajenar, total o parcialmente,   este préstamo o cualquiera de 
los derechos derivados de este contrato. 
 
DECIMOQUINTA.-(Legislación Española aplicable y sumisión 
expresa). En lo no previsto, el presente contrato se regirá por 
las disposiciones del Código Civil, del Código de Comercio y de 
la Ley de Enjuiciamiento Civil y Legislación Concordante.  
 
 Queda convenida la sumisión de las partes a la competencia de 
los Juzgados y Tribunales de la ciudad de Palma de Mallorca, con 
renuncia expresa a su propio fuero, si lo tuvieren, para cuantas 
acciones y reclamaciones puedan derivarse del presente contrato. 
 
DECIMOSEXTA.-(Declaración del prestatario). El prestatario 
manifiesta expresamente que, para la solicitud y formalización 
del presente contrato, ha dado cumplimiento a todos los 
condicionamientos establecidos por la legislación y que le 
incumben específicamente; de forma especial, a lo establecido en 
los artículos 49 a 56 y 153 y siguientes de la Ley 39/1988, de 28 
de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, y demás 
legislación concordante, y más específicamente y a título 
meramente enunciativo, en cuanto al acuerdo del Pleno de la 
Corporación para la concertación de la presente financiación, no 
necesidad de autorización administrativa superior para la misma, 
presupuesto aprobado para el ejercicio en curso y existencia de 
recursos presupuestarios suficientes anuales o plurianuales en su 
caso, para hacer frente a los compromisos de pago derivados de la 
operación.  
 
 
DECIMOSÉPTIMA.-(Formalización). El presente contrato se formaliza 
en 7 hojas con el reverso en blanco, numeradas de la 1 a la 7 
rubricando las partes intervinientes cada una de éstas y firmando 
al final del documento contractual.  

 
II. Tanto el BANCO como el  prestatario,  aceptan el presente 
contrato, en los términos, condiciones y responsabilidades que se 
establecen en el mismo. 

Y en prueba de ello y para el cumplimiento de lo convenido 
firman por duplicado esta póliza, dando fe de ello el Fedatario 
Público que interviene, así como de su contenido, de la identidad 
y capacidad legal de los contratantes y de la legitimidad de sus 
firmas; recibiendo el prestatario un ejemplar del presente 
contrato, así como de las hojas correspondientes de la tarifa de 
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Comisiones, Condiciones y Gastos, Fechas de Valoración y Normas 
de Disposición del Banco que son aplicables a la presente 
operación.  
 
En Palma de Mallorca a                                           
 de  mil novecientos noventa y siete. 
 
 
 
BANCO DEL COMERCIO, S.A.                                         
    EL PRESTATARIO,                        
Por poder,                                                       
           CONSELL INSULAR DE MALLORCA         
 
 
 
 

Con mi intervención y quedando registrada con esta misma 
fecha la precedente operación de conformidad con lo previsto en 
el artículo 107 del Código de Comercio, con el número .......... 
,  al folio............ , del tomo...........de mi Libro 
Registro.                                                        
                                                                 
                             
    EL FEDATARIO," 

Se sotmet la proposta a votació i s'aprova per trenta 
vots a favor (PP, PSOE, PSM-NM, UM, Mixt) i dos en contra (EU). 
 
 
  PUNT 14.- APROVACIÓ MODIFICACIÓ ORDENANÇA PREUS 
PÚBLICS DEL REFUGI DE TOSSALS VERDS. 
 

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

"D'acord amb el que disposen els articles 41, 45 i 48 
de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes 
Locals, i altres disposicions concordants, i atesa la naturalesa 
de les prestacions efectuades pel Refugi de Muntanya "Tossals 
Verds", depenent del Consell Insular de Mallorca i l'estudi 
econòmic, que consta a l'expedient, la que suscriu eleva al Ple 
del Consell Insular de Mallorca, la següent proposta d' 
 
 

A C O R D 
 

Primer.- Aprovar inicialment la modificació del preu 
públic pels serveis prestats en el Refugi de Muntanya "Tossals 
Verds" aprovat pel Ple del Consell Insular de Mallorca en sessió 
celebrada el dia 1 d'abril de 1996 i publicat en el Butlletí 
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Oficial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOCAIB) 
número 54 de 2 de maig de 1996, en els termes que es contenen en 
el texte annexe, comformament amb el que disposa l'article 48 de 
la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes 
Locals. 
 
 

Segon.- Sotmetre, mitjançant publicació en el BOCAIB, 
a informació pública aquest acord i el texte annexe, per un 
termini de trenta dies perque els interessats en puguin presentar 
reclamacions i suggerències. En el supòsit que no es 
presentassin, s'entendrà definitivament aprovada la modificació 
de l'Ordenança reguladora esmentada amb anterioritat, entrant en 
vigor a partir de la seva publicació en el BOCAIB. 
 
 

ANNEXE 
 
MODIFICACIÓ DE L'ORDENANÇA REGULADORA DEL PREU PUBLIC DELS 
SERVEIS PRESTATS AL REFUGI DE TOSSALS VERDS 
 
 
 

Article 3.- Quantia 
1. La quantia del preu públic regulat en aquesta 

Ordenança és la fixada en les tarifes contingudes en l'apartat 
següent, per a cadascun dels diversos serveis, diferenciant a 
dins el servei d'allotjament i el servei de manutenció les 
tarifes corresponents al règim general de les tarifes 
corresponents al règim especial aplicables als usuaris en 
posessió de la llicència de la Federació Balear de Muntanyisme o 
d'altres Federacions territorials de l'Estat i entitas afiliades 
a la Unió Internacional d'Associacions Alpines (UIAA), així com 
als grups escolars i altres grups organitzats provinents 
d'institucions i entitats associatives sense ànim de lucre. 
 
 
2. Les tarifes en pessetes corresponents als diferents serveis 
són les següents: 
  
SERVEI D'ALLOTJAMENT              Règim general Règim especial 
 
* Dormitoris col.lectius (per persona) 1.100.-ptes    880.-ptes 
* Habitació doble completa 4.375.-ptes  3.500.-ptes 
* LLoguer de llençols   425.-ptes    340.-ptes 
* LLoguer de tovallola de bany   115.-ptes     95.-ptes 
 
SERVEI DE MANUTENCIÓ              Règim general Règim especial 
 
* Desdejuni     425.-ptes    380.-ptes 
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* Desdejuni especial   650.-ptes    585.-ptes 
* Dinar    1.400.-ptes  1.260.-ptes 
* Sopar    1.400.-ptes  1.260.-ptes 
* Menu 1 plat   1.000.-ptes    900.-ptes 
* Postre especial    100.-ptes     90.-ptes 

* Bossa picnic     750.-ptes    675.-ptes 

 
SERVEI DE BAR 
 
Vins/cava 
Vi de bota: 
Gerra 1 l.        575.-ptes 
Gerra 1/2 l.      275.-ptes 
Tassò de vi      125.-ptes 
Botella de cava qualitat mitjana  1.750.-ptes 
Botella de cava qualitat superior  2.800.-ptes 
Sangria 1 l.      800.-ptes 
Vi embotellat del país (blanc, 
rosat, negre)    1.200.-ptes 
 
Begudes calentes 
Cafè        110.-ptes 
Cafe amb llet      150.-ptes 
Tallat       115.-ptes 
Descafeinat      120.-ptes 
Descafeinat amb llet    150.-ptes 
Infusions       140.-ptes 
Rebentat       200.-ptes 
Xocolata       200.-ptes 
Tassò de llet      125.-ptes 
Batut de xocolata (laccao)    175.-ptes 
 
Refrescs/cervesses 
Llauna de refresc     190.-ptes 
Llauna de cervessa     190.-ptes 
Suc de fruita      140.-ptes 
 
Aigua mineral natural    125.-ptes 
Aigua mineral amb gas    130.-ptes 
 
Licors 
Vins generosos/Aperitius/Xerès/Moscatell     200.-ptes 
Copa de conyac qualitat superior     230.-ptes 
Copa de conyac qualitat mitjana     150.-ptes 
Herbes       140.-ptes 
Whisky qualitat superior    575.-ptes 
Whisky qualitat mitajana    400.-ptes 
Aiguardent (Rom, Wodka,Ginebra etc.)           250.-ptes 
Combinats       440.-ptes 
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Entrepans/Pa amb oli, tomàtiga 
Pa amb oli i tomàtiga    200.-ptes 
Cuixot       300.-ptes 
Pernil dolç      275.-ptes 
Formatge       275.-ptes 
Sobrassada       275.-ptes 
Tonyina       275.-ptes 
Truita       275.-ptes 
Mixt Cuixot/Formatge    300.-ptes 
Bossa de patatilla     175.-ptes 
Fruits secs      175.-ptes 
 
SERVEI DE VENDA DE ROBA 
 
Jerseis     2.700.-ptes 
Camisetes talla petita  1.300.-ptes 
Camisetes talla grossa  1.600.-ptes 
Forro polar    8.000.-ptes 
Calçons cordura   7.000.-ptes 

Gorres       500.-ptes 
 

 
3. En aquestes tarifes s'inclou l'impost sobre el 

valor afegit corresponent als serveis prestats. 
 

Article cinquè.- Normes de gestió 
 

A dins els cinc primers dies de cada trimestre, el 
cap administratiu del servei, haurà de retre comptes a la 
Intervenció de les quantitas cobrades durant el trimestre 
anterior, adjuntant els justificants dels tickets expedits per 
les caixes registradores i còpies de les factures que enumerades 
i per triplicat exemplar hagin emés amb el detall de l'impost 
sobre el valor afegit repercutit. L'import cobrat per les 
prestacions dels serveis especificats en aquesta Ordenança, 
s'haurà d'ingressar al compte corrent obert a nom del Consell 
Insular de Mallorca, degudament intervengut. 
 

Disposició final.- Entrada en vigor 
 
La modificació de la present Ordenança entrarà en 

vigor i començarà a aplicar-se a partir del dia de la seva 
publicació en el Butlletí Oficial de la Comunitat Autònoma de les 
Illes Balears (BOCAIB) i continuarà vigent fins que no s'acordi 
la seva modificació o derogació expresa." 
 

S'aprova la proposta per unanimitat. 
 
 
  PUNT 15.- APROVACIÓ ORDENANÇA PREUS PÚBLICS 
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RESTAURANT ESCOLA DEL CONSELL DE MALLORCA. 
 

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

"D'acord amb el que disposen els articles 41, 45 i 48 
de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes 
Locals, i altres disposicions concordants, i atesa la naturalesa 
de les prestacions efectuades pel Restaurant Escola del Consell 
de Mallorca, depenent del Consell Insular de Mallorca i l'estudi 
econòmic, que consta a l'expedient, la que suscriu eleva al Ple 
del Consell Insular de Mallorca, la següent proposta d' 
 

A C O R D 
 

Primer.- Aprovar inicialment el preu públic pels 
serveis prestats en el Restaurant Escola del Consell de Mallorca 
i l'Ordenança reguladora d'aquest preu públic en els termes que 
es contenen en el texte annexe, comformament amb el que disposa 
l'article 48 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de 
les Hisendes Locals. 
 

Segon.- Sotmetre, mitjançant publicació en el 
Butlletí Oficial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears 
(BOCAIB), a informació pública aquest acord i l'Ordenança 
reguladora, per un termini de trenta dies perque els interessats 
en puguin presentar reclamacions i suggerències. En el supòsit 
que no es presentassin, s'entendrà definitivament aprovada 
l'Ordenança reguladora esmentada amb anterioritat, entrant en 
vigor a partir de la seva publicació en el BOCAIB. 
 

ANNEXE 
 
ORDENANÇA REGULADORA DEL PREU PUBLIC DELS SERVEIS PRESTATS AL 
RESTAURANT ESCOLA DEL CONSELL DE MALLORCA 
 

Article 1.- Concepte 
 

Comformament amb el que es preveu en els articles 129 
i 138 en relació a l'article 41 B) la Llei 39/1988, de 28 de 
desembre, reguladora de les Hisendes Locals, el Consell Insular 
de Mallorca estableix el preu públic per els serveis prestats en 
el Restaurant Escola del Consell de Mallorca segons les tarifes 
especificades a l'apartat 2 de l'article 3 de la present 
Ordenança. 
 

Article 2.- Obligats al pagament 
 

Esdevenen obligats al pagament del preu públic 
regulat en aquesta Ordenança els qui es beneficiïn dels serveis 
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prestats pel Consell Insular de Mallorca a que es refereix 
l'article anterior. 
 

Article 3.- Quantia 
 

1. La quantia del preu públic regulat en aquesta 
Ordenança és la fixada en les tarifes que per a cadascun dels 
diversos serveis s'especifiquen en l'apartat següent. 
 

2. Les tarifes en pessetes corresponents als 
diferents serveis són les següents: 
 
SERVEI DE BAR    
 PESSETES.- 

 
REFRESCS 
Taronga, llimona, cola   140.- 
Batut xocolata     155.- 
Aigua sense gas     95.- 
Aigua amb gas     115.- 
Sucs fruites     135.- 
Llaunes      160.- 
Cafè gelat      125.- 
 
CERVESES 
Del país 1/3     150.- 
Del país 1/5     125.- 
Especials      160.- 
 
APERITIUS 
Bitter      175.- 
Vins generosos     175.- 
Oporto      195.- 
Copa de vi      140.- 
Vermouth      175.- 
Campari      225.- 

 
BRANDIS 
Reserves      525.- 
Conyac mitjà     160.- 
Conyac superior    235.- 
 
LICORS 
Herbes      160.- 
Anís       235.- 
Cassalla      200.- 
 
 
 
Cointreau      300.- 
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AIGÜARDIENTS 
Vodka      235.- 
Rom       235.- 
Gin mitjà      175.- 
Gin superior     235.- 
Canya      235.- 
WHISKY 
Whisky mitjà     345.- 
Reserves      525.- 
 
COMBINATS 
Americà      300.- 
Bloody-mary     250.- 
Martini-còctel     290.- 
San Francisco     300.- 
 
CAVES 
Botella petita     450.- 
 
PASTES I BOLLERIA 
Ensaïmades      140.- 
Croissants      140.- 
Magdalena       45.- 
Coca verdura     170.- 
 
BEGUDES CALENTES 
Cafè       100.- 
Cafè amb llet     135.- 
Tallat      110.- 
Infusions      125.- 
Rebentat      160.- 
 
GELATS 
Copa       265.- 
 
ENTREPANS PETITS 
Formatge      175.- 
Cuixot      195.- 
Pernil dolç     175.- 
Sobrassada      175.- 
Tonyna      175.- 
Truita espanyola    185.- 
Truita francesa    210.- 
Anxoves      195.- 
 
ENTREPANS GROSSOS 
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Formatge      225.- 
Cuixot      245.- 
Pernil dolç     225.- 
Sobrassada      225.- 
Tonyna      225.- 
Truita espanyola    235.- 
Truita francesa    245.- 
Anxoves      245.- 
 
SANDVITXOS 
Formatge i pernil dolç   225.- 
Formatge i pernil salat   275.- 
 
SNACKS 
Truita espanyola    195.- 
Olives      175.- 
Bossa patata     135.- 
Formatge      260.- 
Cuixot      260.- 
Fruits secs     160.- 
 
 
DIVERSOS 
Xiclets      110.- 
Grunch xocolata    110.- 
Kinder xocolata    110.- 
Kit kat      110.- 
Mars       110.- 
Werthers caramels    135.- 
Trex Caramels     130.- 
Bossetes caramels    110.- 
Bossetes ametlles    110.- 
Bossetes pistatxos    110.- 
Palmeres xocolata    110.- 
Paquet magdalenes     75.- 
 
RESTAURANT     PESSETES.- 
 
SERVEI DE MENUS 
Menu       925.- 
 
SERVEI DE CARTA 
Entreteniments variats   425.- 
Ensalada variada    325.- 
Calamar romana     525.- 
Peix fregit     425.- 
Bistec planxa     650.- 
Llom planxa     700.- 
Pollastre rostit    800.- 
Fruita      225.- 
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Púding      325.- 
Flam       325.- 
Copa de gelat     265.- 
 
AGUA 
Ampolla 1 litre    160.- 
 
GASEOSES 
Ampolla 1 litre    190.- 
Ampolla 1/2 l.     135.- 
 
VINS 
Blanc casa 1 l.    350.- 
Balnc casa 1/2 l.    200.- 
Blanc de blancs    875.- 
Blanc jove      850.- 
Rosat casa 1 l.    350.- 
Rosat casa 1/2 l.    200.- 
Rosat jove      850.- 
Negre casa 1 l.    350.- 
Negre casa 1/2 l.    200.- 
Negre jove      850.- 
Negre criança     975.- 
 
CAVES 
Brut reserva       2.000.- 
Brut         1.350.- 
 

3. En aquestes tarifes s'inclou l'impost sobre el valor 
afegit corresponent als serveis prestats. 
 

Article quart.- Obligació de pagament 
 

1. L'obligació de pagament del preu públic regulat en 
aquesta Ordenança neix des del momenten que es presti qualsevol 
dels serveis especificats en l'apartat 2 de l'article anterior. 
 

2. El pagament del preu públic s'haurà d'efectuar en el 
moment de la prestació de qualsevol dels serveis especificats en 
l'apartat 2 de l'article anterior i de la presentació a l'obligat 
al pagament de la corresponent factura o ticket. 
 

Article cinquè.- Normes de gestió 
 

A dins els cinc primers dies de cada trimestre, el cap 
administratiu del servei, haurà de retre comptes a la Intervenció 
de les quantitas cobrades durant el trimestre anterior, adjuntant 
els justificants dels tickets expedits per les caixes 
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registradores i còpies de les factures que enumerades i per 
triplicat exemplar hagin emés amb el detall de l'impost sobre el 
valor afegit repercutit. L'import cobrat per les prestacions dels 
serveis especificats en aquesta Ordenança, s'haurà d'ingressar al 
compte corrent obert a nom del Consell Insular de Mallorca, 
degudament intervengut. 
 

Article sisè.- Normativa d'aplicació 
 

En els aspectes no prevists expresament en la present 
Ordenança per a l'administració i el cobrament dels preus públics 
s'aplicarà el que es preveu a la Llei reguladora de les Hisendes 
Locals, la Llei de Taxes i preus públics i la resta de normes que 
li siguin d'aplicació. 
 

Article setè.- Procediment de constrenyment 
 

Els deutes dels preus públics regulats en aquesta Ordenança 
es podran exigir mitjançant procediment administratiu de 
constrenyment, d'acord amb les normes del vigent Reglament 
General de Recaptació. 
 

Disposició final.- Entrada en vigor 
 

La present Ordenança entrarà en vigor i començarà a aplicar-
se a partir del dia de la seva publicació en el BOCAIB i 
continuarà vigent fins que no s'acordi la seva modificació o 
derogació expresa." 
 

S'aprova la proposta per unanimitat. 
 
 

PROPOSTES GRUPS POLÍTICS. 
 
  PUNT 16.- PROPOSTA DEL GRUP MIXT REFERIDA A ENERGIES 
RENOVABLES. 
 

Es dóna compte de la següent proposta del Grup Mixt: 
 

"Atès que s’ energia és un factor essencial per es 
desenvolupament social. 
 

Atesa s’ aprovació per part de s’ Unió Europea d’ es 
programa marc d’energia dins es que es preveu fomentar ses fonts 
d’ energies renovables. 
 

Atès que es preveu que Mallorca (juntament amb altres 
regions europees) pugui esser seleccionada com a regió pilot en 
energies renovables per poder arribar a funcionar al 100% gràcies 
a un òptim aprofitament d’ aquest tipus d’ energies. 
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Atès que a ses Directrius d’ Ordenació Territorial es 

preveu sa creació d’ un Pla Sectorial Energètic que potenciarà es 
recursos energètics autòctons. 
 

Atès es considerable benefici en quant a menor 
incidència ambiental que tenen aquestes font d’ energia. 
 

  Joana A. Vidal Burguera, com a membre i portaveu del 
Grup Mixt, presenta al Ple del CIM la següent proposta d’ 
 

ACORD 
 

Instar al Govern de la CAIB a manifestar a n’ es 
Govern Central sa voluntat de Mallorca d’ esser regió pilot en 
energies renovables en cas de que es decideixi dur endavant 
aquest projecte." 
 

La Sra. Vidal (Mixt) demana que la proposta passi 
a Comissió perquè no hi ha hagut prou temps per estudiar-la i 
s'hi estudiï detingudament. 
 

Es retira la proposta perquè passi a Comissió. 
 
  La presidenta aixeca la sessió desitjant als 
membres de la corporació unes bones festes de Nadal i Cap 
d'Any. 
 

I, no havent-hi més assumptes a tractar, la Sra. 
Presidenta, aixeca la sessió a les tretze hores, de tot el 
qual se n'esten la present acta, que jo com a Secretari 
certific, amb el vist-i-plau de l'Hble. Sra. Presidenta del 
Consell Insular de Mallorca. 
 

   V.i P, 
LA PRESIDENTA, 

 
 

 
 
 
 
 
 


