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ACTA DE  LA  SESSIÓ   EXTRAORDINÀRIA 
I AMB CARÀCTER D'URGÈNCIA DEL PLE DEL 
CONSELL INSULAR  DE MALLORCA  DE 
VINT-I-TRES DE MARÇ DE MIL NOU-CENTS 
NORANTA-VUIT. 

 
 
 
 

A les deu hores i cinquanta minuts del dia 
vint-i-tres de març de mil nou-cents noranta-vuit 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,, Carlos Felipe Cañellas Fons, 
Juan Verger Pocoví, María Salom i Coll, Alejandro Pablo 
Espinós Bonmatí, Bartomeu Blanquer i Sureda, José Maria 
Gonzàlez i Ortea, Guillermo Vidal i Bibiloni, Francisco 
Antich Oliver, José Ramón Orta Rotger, Maria Rosa Estaras 
Ferragut, Antoni Alorda i Vilarrubias, Juan Mesquida 
Ferrando, Damià Pons i Pons, Antonio José Diéguez i 
Seguí, Catalina Mercedes Amer i Riera, Andres Crespí i 
Plaza, Francesc Quetglas i Rosanes, Juan Francisco Triay 
i Llopis,  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. 
  

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

Secretari General: Sr. Bartomeu Tous i Aymar. 
 

Interventora General: Sra. Pilar García Docio. 
 
   
  Els Hbles. Srs. Antoni Alorda, Andres Crespí i 
Joana A. Vidal entren en el punt 2. 
 
 

PUNT 1.- PROPOSTA DE PRESIDÈNCIA DE DECLARACIÓ 
D'URGÈNCIA DEL PLE CONVOCAT. 
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La presidenta proposa la declaració d'urgència 
del Ple motivada per la necessitat d'aprovar 
definitivament el Reglament de subvencions. 
 

S'aprova per unanimitat la declaració 
d'urgència. 
 
 
 
  HISENDA I ESPECIAL DE COMPTES. 
 
 
  PUNT 2.- PROPOSTA D'APROVACIÓ DEFINITIVA DEL 
REGLAMENT DE SUBVENCIONS I AJUDES ECONÒMIQUES DEL CONSELL 
INSULAR DE MALLORCA. 
 

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

 
"Atès que durant el període d'informació 

pública del Reglament de subvencions i ajudes econòmiques 
del Consell Insular de Mallorca, aprovat inicialment pel 
Ple en data 17 de novembre de 1997, s'han presentat 
al⋅legacions per part de l'Associació Sud-Mallorca i del 
Sr. Francisco Javier Bonnín Cortés. 
 

Vist l'informe elaborat per la Secretaria 
General, aquesta Presidència proposa que pel Ple s'adopti 
el següents  
 
 
A C O R D S 
 
 

1r.) Estimar parcialment les reclamacions 
presentades per l'Associació Sud-Mallorca i pel Sr. 
Francisco Javier Bonnín Cortés. 
 

2n.) Resoltes així les al⋅legacions 
presentades, i conformement amb allò que disposa 
l'article 49 c) de la Llei de bases de règim local, 
s'aprova la redacció definitiva del Reglament de 
subvencions i ajudes econòmiques del Consell Insular de 
Mallorca, en els termes que, un cop incorporades les 
modificacions que es deriven de les al⋅legacions 
estimades i modificacions introduïdes per la Comissió, es 
contenen en el text annex. 
 

3r.) El text integrat de l'esmentat Reglament 
es publicarà en el Butlletí Oficial de la Comunitat 
Autònoma i serà d'aplicació a partir de la data que 
assenyala el seu article 11. 
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4t.) Contra el present acord definitiu els 
interessats podran interposar recurs contenciós 
administratiu davant el Tribunal Superior de Justícia de 
Balears en el termini de dos mesos comptadors a partir de 
l'endemà al de la publicació d'aquest acord i text 
integrat del Reglament, en el Butlletí Oficial de la 
Comunitat Autònoma." 

 
 
Intervé el Sr. Rovira (PP). Explica les dues 

esmenes que el seu grup ha presentat.  
 

La primera fa referència a l'article 5 del 
Reglament, el punt primer del qual preveu que a la vista 
de la proposta presentada per la Comissió Tècnica 
d'Avaluació, l'òrgan corresponent del Consell ha de 
resoldre de forma motivada. L'esmena del PP proposa que 
es concreti quin serà aquest òrgan i que el Reglament 
reculli clarament que serà el Ple l'òrgan que ha de 
resoldre. 
 

La segona esmena es refereix a l'article 3 i 
proposa eliminar tot quant faci referència al caràcter 
excepcional de les subvencions, és a dir els darrers 
paràgrafs d'aquest article. 
 

El Grup Popular, a la vista de la redacció del 
Pressupost per al 98 i concretament a les bases 
d'execució d'aquest, pensa que el Reglament té aquest 
punts dèbils pel que fa al control que l'oposició pot fer 
sobre aquestes subvencions i matisa que no haurien estat 
necessàries aquestes esmenes si s'haguessin vist unes 
bases d'execució que controlassin més la despesa que es 
fa al Consell. 
 

Intervé el Sr. Grosske (EU). Anuncia que el seu 
grup no donarà suport a les esmenes. Recorda que per a 
les esmenes reglades es preveu que hi hagi una comissió 
tècnica d'avaluació i se suposa que l'òrgan competent no 
ha de fer més que ratificar la proposta de la Comissió 
Tècnica Avaluadora. No creu que hi hagi cap corporació 
local en què totes les esmenes les hagi d'aprovar el Ple. 
Per això pensa que l'esmena no és raonable ni coherent 
amb el període en què el PP ha governat en la institució. 
 

Pel que fa a l'eliminació de les subvencions 
que es puguin concedir fora de concurs, pensa que la 
redacció del Reglament és extraordinàriament restrictiva. 
Opina que no hauria estat irracional preveure que un 
percentatge de les partides destinades a subvencions es 
pogués concedir sense el concurs per tal de poder atendre 
aquelles situacions imprevistes i que resulta raonable 
subvencionar. No creu que s'hagi de reglamentar que no es 
pugui donar cap subvenció fora de concurs perquè això 
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impossibilitaria la institució per atendre segons quines 
necessitats de càracter assistencial o social entre 
d'altres, o humanament urgents, tal com proposa l'esmena 
del PP. 
 

El Sr. Triay (PSOE). Recorda que avui es 
proposa l'aprovació definitiva d'aquest Reglament. De 
manera que això vol dir que hi va haver una aprovació 
inicial, per unanimitat, com corresponia al caràcter 
consensuat de la redacció que se n'havia fet. Aquestes 
qüestions que es plantegen ara ja havien estat debatudes 
i acordades amb fórmules molt restrictives i que 
comptaven amb tot l'assessorament jurídic de la casa. 
 

Les dues esmenes no responen a cap de les 
al⋅legacions que s'han rebut durant el període 
d'informació pública, les quals han donat lloc a la 
incorporació d'una frase que diu que el patrocini del 
Consell apareixerà a totes les activitats subvencionades. 
Les propostes del PP suposen la ruptura del consens que 
s'havia tingut fins ara i, a més, ho fan amb dues esmenes 
de caràcter substancial que, si s'aprovaven, suposarien 
una nova informació pública, com indica l'informe 
jurídic, i allargarien uns quants mesos més l'aplicació 
del Reglament, cosa que el PSOE, promotor d'aquest 
Reglament, no vol.  
 

A part d'això, fa notar que es tracta de dues 
esmenes contradictòries amb la trajectòria que havia duit 
el PP en aquesta matèria. Per una part, perquè 
l'excepcionalitat està prou ben definida i, per altra, 
perquè dir que totes les subvencions les ha de concedir 
el Ple no deixa d'esser una sortida de to, sense 
precedents d'aplicació a cap institució governada pel PP. 
 

Fa notar que el Pressupost que es veurà a 
continuació té les mateixes bases d'execució que el 
Pressupost de l'any passat, per això no comprèn que si 
amb les bases de l'any passat es va poder pactar un 
pressupost amb la mateixa redacció que el d'enguany 
s'hagi pogut motivar un canvi d'opinió del PP. 
 

Anuncia el vot en contra del seu grup per a les 
esmenes, al mateix temps que indica que aquest Reglament 
constitueix una passa endavant molt important, ja que 
s'universalitza, llevat de casos realment extraordinaris 
d'urgència i de necessitat la concessió de subvencions 
mitjançant concursos públics i que s'afegeix a una mesura 
que el Consell aplica des de fa ja més d'un any com és la 
publicació al BOCAIB de totes els subvencions que 
concedeix, de manera que la transparència, la igualtat 
d'oportunitats i la concurrència milloren 
substancialment. 
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Intervé el Sr. Rovira (PP). Lamenta que no 
s'aprovin les esmenes. Reconeix que el Reglament havia 
estat objecte de consens. Però recorda que la postura del 
PP ha variat a la vista de com ha anat el debat dels 
Pressuposts, a la vista de com són les bases d'execució, 
a la vista del poc control que es vol fer del Pressuposts 
del Consell i a la vista que, com a molt, es controlarà 
tan poc com es va controlar durant el 97 i també perquè, 
amb el Sr. Grosske, es continuaran queixant dels decrets 
a donar compte, amb més de 1000 decrets a cada Ple amb 
200 o 300 milions repartits de qualsevol manera. 
 

Anuncia l'abstenció en la votació del punt 
segon de la proposta, ja que pensen que durant el 98 no 
hi haurà prou control. 
 

El Sr. Grosske (EU) valora el Reglament de 
subvencions com un bon reglament i la prova n'és que es 
va aprovar per unanimitat de tots els grups. Aquest fet 
ja el fa bo amb independència de l'anàlisi del contingut. 
L'únic defecte que té és que s'aprovi el mes de març del 
98, ja que hauria estat preferible aprovar-lo el mes de 
desembre del 95. Recorda que a partir de la vigència del 
Reglament es podran estalviar les preguntes sobre els 
decrets a donar compte perquè les subvencions hauran 
passat per comissió, llevat de comptadíssimes excepcions 
 

El Sr. Rovira (PP) demana votació separada del 
punt segon. 
 

Se sotmeten a votació les esmenes presentades 
pel PP i es rebutgen per quinze vots a favor (PP, Mixt) i 
desset en contra (PSOE, PSM-NM, UM, EU). 
 

Se sotmet la proposta a votació, llevat del 
punt 2, i s'aprova per unanimitat. 
 

Se sotmet a votació el punt 2 de la proposta i 
s'aprova per desset vots a favor (PSOE, PSM-NM, UM, EU) i 
quinze abstencions (PP, Mixt). 

 
 
 
I, no havent-hi més assumptes a tractar, la 

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

   V.i P, 
LA PRESIDENTA, 

 
 


