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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 onze hores i deu 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, Juan Flaquer Riutort, 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. 
  
 

Secretari General: Sr. Bartomeu Tous i Aymar. 
 

Interventora General: Sra. Pilar García Docio. 
 
  Els Hbles. Srs. Juan Flaquer i Rosa Estaras entren en 
el punt 4. L'Hble. Sra. Maria Salom surt al punt 6 i torna al 
punt 9. 
 
 
 

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 d'aprovar el projecte de 
Pressuposts i també alguns dels altres punts de l'ordre del 
dia per tal de complir els terminis i no distorsionar el bon 
funcionament de la institució. 
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S'aprova per unanimitat la declaració d'urgència. 
 

 
 
  PUNT 2.- APROVACIÓ ACTA ANTERIOR (02-03-98). 
 

S'aprova l'acta del Ple de dia 2 de març passat per 
unanimitat. 
 
 
 
  PRESIDÈNCIA. 
 
 
  PUNT 3.- DECRETS A RATIFICAR. 
 
  Es llegeixen els següents decrets: 
 
  "ASSUMPTE: compareixença com a demandat davant la Sala 
Contenciosa-Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de 
les Illes Balears en el recurs contenciós administratiu 
interposat pel Lletrat Sr. Nicolas Fonollar Marcus, en 
representació de la Confederació Sindical de Comissions Obreres 
de les Illes, contra "l'acord del Consell Insular de Mallorca 
pres pel CIM en plenari el dia 1-12-97, sobre realització d'un 
anàlisi estudi d'organització i valoració dels llocs de feina 
del personal al servei del CIM i el pagament a compte de la 
quantitat de 6.000.-Pts. al mes". Actuacions 100/98. 
 
  Vist el meritat recurs contenciós-administratiu i 
examinat l'informe de l'Assessoria Jurídica del C.I.M. de 25 de 
febrer de 1998, 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 les Illes 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." 
 
 

Intervé el Sr. Grosske (EU). Reitera una intervenció 
que ja han fet en altres ocasions i que vol que consti en 
acta. Recorda que EU vota sistemàticament a favor de la 
compareixença fins i tot quan es tracta de recursos presentats 
per EU, amb independència que estiguin o no d'acord amb la 
persona o entitat que presenta el recurs. Pensa que és lògic 
que la corporació es personi en el procediment obert. 
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Es ratifica el decret per unanimitat. 

 
 
 
 
  "ASSUMPTE: compareixença com a codemandat davant la 
Sala Contenciosa-Administrativa del Tribunal Superior de 
Justícia de les Illes Balears en el recurs contenciós 
administratiu interposat pel Lletrat Sr. Ramon Pita da Veiga 
Montis, en representació del Sr. Antonio Merino Ortiz i de la 
Sra. Ana Mª Bosch Cabello, contra l'acord del Jurat Provincial 
d'Expropiació, de dia 3 de desembre de 1997, pel qual es fixa el 
preu just d'entre altres, les finques registrals núm. 22.211 i 
22.212 expropiades per la no incorporació dels seus propietaris 
a la Junta de Compensació del Polígon 12, Can Pol, de Marratxi. 
Actuacions 136/98. 
 
  Vist el meritat recurs contenciós-administratiu i 
examinat l'informe de l'Assessoria Jurídica del C.I.M. de 26 de 
febrer de 1998, 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 les Illes 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 
les Illes Balears en el recurs contenciós administratiu 
interposat pel Procurador Sr. Antonio Colom Ferrá, en 
representació del Sr. Manuel March Cencillo, contra "l'acord del 
Ple del Consell Insular de Mallorca de dia 6 d'octubre de 1997 
pel qual es declara Bé d'Interès Cultural, amb la categoria de 
Lloc Històric la possessió de Son Galceràn". Actuacions 1949/97. 
 
  Vist el meritat recurs contenciós-administratiu i 
examinat l'informe de l'Assessoria Jurídica del C.I.M. de 27 de 
febrer de 1998, 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 
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Sala Contenciosa-Administrativa del Tribunal Superior de 
Justícia de les Illes 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: PREPARACIÓ I INTERPOSICIÓ DE RECURS DE 
SÚPLICA CONTRA LA SENTÈNCIA NÚM. 44, DE DIA 3 DE FEBRER DE 1998, 
RECAIGUDA A L'EXPEDIENT NÚM. 833/97, INTERPOSAT PER LA SRA. 
MARGARITA AGUILO BENNASSAR, SEGUITS DAVANT EL JUTJAT SOCIAL NÚM. 
1 DE PALMA. 
 
  Vista la sentència núm. 44, de 3 de febrer de 1998 del 
Jutjat Social núm. 1 de Palma, expedient 833/97 i examinat 
l'informe de l'Assessoria Jurídica del C.I.M. de 2 de març de 
1998, 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. 
 
 
 
  "ASSUMPTE: Compareixença a les Actuacions Prèvies 
65/98-N davant el Jutjat d'Instrucció Número 6 de Palma, sobre 
danys per col.lisió a la porta del Teatre Principal. 
 
  Vist l'informe de l'Assessoria Jurídica del C.I.M. de 
dia 9 de març de 1998 i amb fonament del que preveu l'article 
34.1.h) de la Llei 7/85, de 2 d'abril, Reguladora de las Bases 
de Règim Local, resolc que el Consell Insular de Mallorca 
comparegui en les meritades Actuacions Prèvies 65/98-N seguides 
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davant el Jutjat d'Instrucció núm. 6 de Palma, mitjançant els 
lletrats adscrits a l'Assessoria Jurídica del C.I.M. Srs. 
Gabriel de Oleza Serra de Gayeta i Carmen de España Fortuny, 
indistintament que, en base a l'article 447.2 de la llei 
Orgànica del Poder Judicial, assumiran la representació i 
direcció d'aquest. 
 
  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. 
 
 
 
  "ASSUMPTE: Compareixença a les Actuacions judici 
verbal 202/98 davant el Jutjat de Primera Instància Num. 12, 
Negociat D de Palma, sobre recurs resolució administrativa del 
Servei d'Acció Social i Sanitat del C.I.M., interposat pels Srs. 
Matias Quevedo Bagur i Catalina Coli Amengual. 
 
  Vist l'informe de l'Assessoria Jurídica del C.I.M. de 
dia 12 de març de 1998 i amb fonament del que preveu l'article 
34.1.h) de la Llei 7/85, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases 
de Règim Local, resolc que el Consell Insular de Mallorca 
comparegui a les meritades Actuacions Judici Verbal número 
202/98 seguides davant el Jutjat de Primera Instància núm. 12, 
Negociat D, de Palma, mitjançant els lletrats adscrits a 
l'Assessoria Jurídica del C.I.M. Srs. Gabriel de Oleza Serra de 
Gayeta i Carmen de España Fortuny, indistintament que, en base a 
l'article 447.2 de la Llei Orgànica del Poder Judicial, 
assumiran la representació i direcció d'aquest. 
 
  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. 
 
 
 
  "ASSUMPTE: compareixença com a codemandat davant la 
Sala Contenciosa-Administrativa del Tribunal Superior de 
Justícia de les Illes Balears en el recurs contenciós 
administratiu interposat per la Procuradora Sra. Maria Cinta 
Gomez Plasencia, en representació del Sr. Antonio Mercadal 
Barceló i quatre més, contra l'acord del Jurat Provincial 
d'Expropiació de les Illes Balears, de dia 3 de desembre de 
1997, pel qual es fixa el preu just d'entre altres, la finca 
registral núm 168 - N expropiada per la no incorporació del seu 
propietari a la Junta de Compensació del Polígon 12, Can Pol, de 
Marratxi. Actuacions 220/98. 
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  Vist el meritat recurs contenciós-administratiu i 
examinat l'informe de l'Assessoria Jurídica del C.I.M. de 11 de 
març de 1998, 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 les Illes 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. 
 
 
 
  PUNT 4.- PROPOSTA D'APROVACIó DEL PROJECTE DE 
PRESSUPOST DE 1998, BASES D'EXECUCIO I  PLANTILLA DE PERSONAL 
DEL C.I.M. 
 

Es dóna compte de la següent proposta de Presidència: 
 
  "La Presidenta de la corporació, conformement amb el 
que disposen els art.112 i 90 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, 
Reguladora de les Bases de Règim Local, i també l'art.143 i 
següents de la Llei 39/1988, i la resta de disposicions que 
regulen la matèria, ha procedit a elaborar el Projecte de 
Pressupost d'aquesta corporació per a l'exercici de 1998. 
 
  En la confecció de l'esmentat Projecte de Pressuposts 
s'han tingut en compte tots el antecedents indispensables, tant 
pel que fa a despeses que obligatòriament té a càrrec seu la 
corporació, com a ingressos, els quals han estat calculats 
conformement amb els rendiments dels exercicis anteriors; s'hi 
inclouen aiximateix, a l'Estat d'Ingressos, les aportacions de 
l'Estat i de la CAIB en matèria de convenis, i el producte 
d'operacions de crèdit a concertar amb les entitats financeres. 
 
  El Projecte de Pressupost es sotmet a informe de la 
Comissió d'Hisenda i Especial de comptes i es formula la 
següent: 
 
    PROPOSTA D'ACORD 
 
  1r. Aprovar el Pressuposts i Estats de previsions que 
integren el Pressupost General del Consell Insular de Mallorca 
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per a l'exercici de 1998, el resum dels quals per capítols és el 
següent: 
 
 
 
  PRESSUPOST PROPI DE LA CORPORACIó.SENSE CONSOLIDAR 
 
  I N G R E S S O S  
 
  A) OPERACIONS CORRENTS 
  1.- Imposts directes................   760.696.404.-                                                
  3.- Taxes i altres ingressos .......   594.341.968.- 
  4.- Transferències corrents ........ 8.875.921.641.- 
  5.- Ingressos patrimonials .........   534.343.324.- 
 
  B) OPERACIONS DE CAPITAL 
  6.- Alienació d'inversions reals....             0.- 
          7.- Transferències de capital ......   725.000.200.- 
  8.- Variació d'actius financers ....    25.000.300.- 
  9.- Variació de passius financers .. 1.995.000.000.- 
                                              ---------------- 
                                    TOTAL.....13.510.303.837.- 
 
  D E S P E S E S  
 
  A) OPERACIONS CORRENTS 
  1.- Remuneracions del personal.....  4.329.282.247.- 
  2.- Compra de béns corrents i de 
              serveis........................  2.002.004.421.- 
  3.- Interessos ....................    561.486.295.- 
  4.- Transferències corrents .......  2.821.335.023.- 
 
  B) OPERACIONS DE CAPITAL 
  6.- Inversions reals ...............  1.303.215.292.- 
    7.- Transferències de capital.......  1.502.013.000.- 
  8.- Variació d'actius financers ....     25.000.000.- 
  9.- Variació de passius financers ..    965.967.559.- 
                                               --------------- 
                                      TOTAL... 13.510.303.837.- 
 
  ESTATS DE PREVISIONS D'INGRESSOS I DESPESES PER A 
1998, DE LA SOCIETAT MERCANTIL AMB    CAPITAL SOCIAL QUE 
PERTENEIX íNTEGRAMENT A L'ENTITAT LOCAL, SENSE CONSOLIDAR. 
 
  I N G R E S S O S  
 
  A) OPERACIONS CORRENTS 
  1.- Imposts directes................    
  3.- Taxes i altres ingressos .......   412.799.000.- 
  4.- Transferències corrents ........  
  5.- Ingressos patrimonials .........     3.387.000.- 
 
  B) OPERACIONS DE CAPITAL 
  6.- Alienació d'inversions reals.... 
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  7.- Transferències de capital ......  
      8.- Variació d'actius financers ....    
   9.- Variació de passius financers .. 
 
                                    TOTAL    416.186.000.- 
  
  D E S P E S E S  
 
  A) OPERACIONS CORRENTS 
  1.- Remuneracions del personal.....    212.082.000.- 
  2.- Compra de béns corrents i de 
              serveis........................    166.176.000.- 
  3.- Interessos ....................   
  4.- Transferències corrents .......   
 
  B) OPERACIONS DE CAPITAL 
  6.- Inversions reals ...............  
    7.- Transferències de capital.......  
  8.- Variació d'actius financers ....  
  9.- Variació de passius financers ..    
          Amortitzacions tècniques                   3.570.000.- 
                                    
                                       TOTAL...    381.828.000.- 
 
 
  2n.- L'estat de consolidació per a l'exercici de 1998, 
del Pressupost del Consell Insular amb els estats de previsions 
d'ingressos i despeses de la Societat Mercantil ITEVE, S.A., a 
nivell de capítols és el següent: 
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I N G R E S S O S PROPI S.MERCANTIL TOTAL TRANSFER. TOTAL 
   SENSE CONSOLID. INTERNES CONSOLIDAT 
A) OPERACIONS CORRENTS 
1.Imposts directes........ 760.696.404  760.696.404  760.696.404 
2.Imposts indirectes ..... 
3.Taxes i al.ingressos ... 594.341.968 412.799.000 1.007.140.968 1.007.140.968 
4.Transferències corrents 8.875.921.641  8.875.921.641  8.875.921.641 
5.Ingressos patrimonials.. 534.343.324 3.387.000 537.730.324 116.500.000 421.230.324 
 
B) OPERACIONS DE CAPITAL 
6.Alien.d'inversions reals.  
7.Transferènc.de capital .. 725.000.200  725.000.200  725.000.200 
8.Variació d'actius finan.. 25.000.300  25.000.300  25.000.300 
9.Variació passius financ. 1.995.000.000  1.995.000.000  1.995.000.000 
                         --------------------------------------------------------------------------                           
 13.510.303.837 416.186.000 13.926.489.837 116.500.000 13.809.989.837 
 
 
 
 
 
 D E S P E S E S PROPI S.MERCANTIL TOTAL TRANSFER. TOTAL 
   SENSE CONSOLID. INTERNES CONSOLIDAT 
A) OPERACIONS CORRENTS 
1.Remuneracions personal. 4.329.282.247 212.082.000 4.541.364.247  4.541.364.247 
2.Compra de béns corrents 
  i de serveis........... 2.002.004.421 166.176.000 2.168.180.421 116.500.000 2.051.680.421 
3.Interessos ....... .... 561.486.295  561.486.295  561.486.295 
4.Transferències corrents 2.821.335.023  2.821.335.023  2.821.335.023 
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B) OPERACIONS DE CAPITAL 
 
6.Inversions reals ....... 1.303.215.292  1.303.215.292  1.303.215.292 
7.Transferènc.de capital.. 1.502.013.000  1.502.013.000  1.502.013.000 
8.Variac.actius financers. 25.000.000  25.000.000  25.000.000 
9.Variac.passius financ... 965.967.559  965.967.559  965.967.559 
Amortitzacions Tècniques..  3.570.000 3.570.000  3.570.000 
---------------------------------------------------------------------------- 
 13.510.303.837 381.828.000 13.892.131.837 116.500.000 13.775.631.837 
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3r.- Aprovar, la Plantilla del Personal que es preveu en 
l'esmentat Pressupost. 
 
4rt.- Aprovar el Projecte de les Bases Generals d'Execució del 
Pressupost. 
 
5è.- Sol.licitar condicions a les entitats finançeres per a 
formalitzar operacions de crèdit per un import màxim de 
1.995.000.000 ptes. per finançar part de les despeses del 
capítol VI i VII del Pressupost General. 
 
6è.- Aquest acord aprovatori serà considerat com a definitiu si 
no es produeixen reclamacions en contra durant el termini 
d'exposició pública, i entrarà en vigor dins l'exercici a què es 
refereix, una vegada que s'hagi complit el que disposa l'article 
112,3 de la Llei 7/85 de 2 d'abril, reguladora de les bases de 
Règim Local, i també l'art. 150 de la Llei 39/1988, de 28 de 
desembre, reguladora de les Hisendes Locals." 
 
 

Presenta la proposta el Sr. Pascual (UM). Qualifica 
de bons aquests Pressuposts ja que reuneixen dues condicions 
fonamentals. En primer lloc, són els més elevats de la 
història del Consell i, en segon lloc són el fruit del 
consens, el diàleg i la negociació. Per tant, compta amb totes 
les garanties, tant tècniques, perfilades durant l'elaboració 
durant el darrer trimestre del 97, com polítiques, ja que a 
partir del mes de desembre s'ha pogut parlar i modificar els 
Pressuposts i acollir moltes de les propostes fetes des de 
l'oposició.  
 

Per aquests motius, millora tècnica i consens 
polític, s'han de considerar realistes i ambiciosos. Són 
realistes perquè s'ajusten a les possibilitats econòmiques i 
financeres del Consell i són ambiciosos perquè compleixen els 
compromisos de la institució amb la ciutadania, ja que 
estableixen quines són les prioritats d'actuació i perquè la 
concepció mateixa que tenen intenta assolir una 
autosuficiència financera i, per tant, que el Consell pugui 
tenir una autonomia real per gestionar els interessos de la 
institució, a pesar de les limitacions que li imposen altres 
administracions. Tot això, malgrat les deficiències en el 
finançament, derivades del fet que al Comunitat encara no ha 
aprovat el sistema de finançament definitiu dels consells i 
també pel fet que les transferències estan mal finançades. 
 

Tot i així, la voluntat política del pacte que dóna 
suport a l'actual govern del Consell és de millorar els 
serveis públics i desenvolupar una política social real i 
positiva i, per això, inclouen un important capítol dedicat a 
política territorial i a urbanisme, sense oblidar les 
polítiques en matèria d'inversions. La millora dels serveis 
públics inclou la millora en la gestió de les competències 
autonòmiques, mal finançades i que obliguen a destinar-hi 
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recursos propis. En aquest sentit, ja des dels dos anys 
anteriors es va rompre la dinàmica de considerar el Consell 
com una institució subsidiària o com es coneixia "la 
repartidora de Mallorca". 
 

La memòria és prou clara, inclou projectes, 
objectius i també filosofia i voluntat de dur-los a bon terme. 
En aquest sentit, els Pressuposts per a 1998 consoliden la 
línia iniciada el 96 en què es varen dotar d'un sentit 
pragmàtic en el contingut i amb perspectiva de futur en els 
objectius, cosa que es concreta en: transparència en la gestió 
dels recursos, austeritat i control en la despesa i 
optimització dels recursos disponibles. 
 

Les principals característiques dels Pressuposts són 
un alt contingut solidari, ja que els programes més importants 
són els compresos dins l'àrea de Benestar Social a la qual es 
destina prop d'un terç del total. Per altra banda, destaca el 
compromís amb l'ordenació territorial racional i en l'accent 
que es posa en les polítiques d'ordenació territorial i 
urbanisme per tal com un dels compromisos ferms de l'actual 
equip de govern són de garantir la disciplina urbanística amb 
actuacions de suport als municipis, sobretot als més petits. 
Les partides destinades a Urbanisme augmenten un 18% en 
relació a l'anterior i les destinades a Ordenació del 
Territori augmenten un 25%. Finalment destaca que hi ha més 
inversió pública en infraestructures i la millora de les obres 
en interès dels municipis i també de les carreteres que 
depenen del Consell amb la renovació de ferms, millora de 
traçats i eliminació de punts negres. 

Pel que fa a Cooperació Municipal i Administració 
local informa que la partida total disminueix un 3% com a 
resultat de la finalització del programa PAE. Tot i així 
s'inicien dos programes nous, el Pla operatiu local i el Pla 
d'acció especial que encara que no tenguin finançament de 
l'Estat es financen amb partides del Pla d'obres i serveis. 
 

Informa que l'Àrea de Medi Ambient augmenta el 
pressupost en un 20%. Foment i Ocupació ha incorporat el 
programa de formació RMI tot i que al mateix temps s'ha reduït 
la subvenció per als cursos de formació amb el resultat global 
d'un 10% d'augment. L'Àrea d'Esports i Joventut que dóna 
servei a uns 37.000 joves esportites davant els 25.000 de 
l'any 95 i, a més, contribueix a la dotació 
d'insfraestructures esportives als municipis, augmenta un 14% 
i inclou els compromisos per a la Universíada i les inversions 
a Sant Ferran i a Son Pardo. 
 

Les partides destinades a Cultura i Patrimoni també 
augmenten, en concret un 11%, i els projeces més importants 
són l'adequació de la Misericòrdia, la millora de Can Sabater, 
accions de normalització lingüística i fons bibliogràfics. 
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Pel que fa a la despesa corrent, que inclou el 
Capítol 1, de personal i les despeses de funcionament, indica 
que s'ha optat per la moderació. A pesar de la previsió de la 
revisió dels llocs de feina, es pot considerar que creix poc 
en relació a altres àrees, cosa que consolida la tendència a 
reduir el pes específic de la despesa corrent i de 
funcionament. Hi ha la idea que aquesta despesa continuï 
disminuint el seu pes específic durant els pròxims exercicis. 
 

Els Pressuposts, per tant, pretén beneficiar el 
benestar col⋅lectiu, i per això, les àrees que hi tenen 
incidència creixen molt per damunt de la mitjana, cosa que ha 
estat possible aplicant criteris amb aquest objectiu, tant a 
les fonts d'ingressos com a les despeses. 
 

Els objectius que s'ha marcat l'equip de govern són 
de dos tipus. En primer lloc els generals, en què s'emmarca 
l'acció de govern per al quadrienni 95-99 i els objectius 
sectorials que fan referència a les actuacions de les 
distintes àrees durant l'any pressupostari. Aquests objectius 
generals cosntitueixen els reptes que ha assumit el Consell 
des de l'Àrea d'Hisenda i són, en primer lloc, dotar el 
Cosnell de capacitat i autonomia financera a bastament per 
gestioanr bé les competències que li són pròpies, tant 
d'origen local com autonòmic. 
Comenta que aquest objectiu és el més difícil, ja que no depèn 
tant de la l'esforç que es pugui fer des del Consell com de la 
voluntat de les altres institucions amb responsabilitat en 
aquest camp. En aquest sentit indica que el grau d'autonomia 
financera del Consell s'ha vist influït per una política 
restrictiva de dotacions econòmiques per part de l'Estat 
destinats a programes d'interès general i, sobretot, per la 
manca de voluntat del Govern Balear que no dota correctament 
les competències que té transferides al Cosnell i que encara 
no ha fet cap gest per consensuar el model de finançament 
definitiu dels consells.  
 

Per altra banda, hi ha l'objectiu de millorar la 
gestió de tots els recursos disponibles i obrir noves vies de 
finançament que permentin agumentar la quantia i la qualitat 
dels serveis que ofereix el Consell. 
 

A més hi ha l'objectiu és sanejar la situació 
financera, després d'una etapa en què es va assumir més deute, 
encara que fos consensuat per tot el govern en aquell moment. 
Durant els darrers anys s'ha intentat reduir i avui el balanç 
financer del Consell és molt positiu si es compara amb la 
mitjana de diputacions i capítols insulars. El Consell, 
informa, destina l'11% a càrrega financera, davant la mitjana 
del 18% d'aquestes entitats. 
 

Pel que fa als objectius sectorials de les àrees que 
tenen un caràcter anual o binanual indica, en relació a 
Benestar Social, que aquesta Àrea té assignada la major 
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proporció de recursos i, aixi i tot, pensa que una de les 
responsabilitats més grans del Consell és augmentar la 
qualitat de vida dels ciutadans i dels serveis que se'ls 
ofereix. En segon lloc destaca Urbanisme, una Àrea en què 
augmenten les partides destinades a la Comissió Insular 
d'Urbanisme i dels programes destinats a incentivar i garantir 
la disciplina urbanística. En Cooperació Municipal, es 
refereix a infraestructures públiques, augment de les 
inversions productives i d'interès general com a garantia per 
augmentar també la qualitat dels serveis als municipis de 
Mallorca. En l'àrea d'Hisenda destaca l'amortització de 
préstecs i la disminució de la càrrega financera que 
arrossegava el Consell de Mallorca abans del 95. 
 

Afirma que amb aquests Pressuposts es consolida la 
política d'austeritat i control en la despesa i de 
d'optimització i millora en els ingressos. Els Pressuposts 
estan equilibrats en una quantitat aproximada de 13.500 
milions de pessetes. Posa de relleu que, encara que en aquests 
hi hagi previsió d'endeutament, en els pressuposts anteriors 
no s'ha hagut de contreure mai el préstec previst, sinó que la 
millora en els ingressos ha permès una disminució final del 
deute a contreure. Indica que l'augment de la despesa és d'un 
8% en relació al 97, el mateix percentatge que els ingressos. 
L'augment de la despesa el motiven fonamentalment dos factors. 
Per una banda, l'augment de la inversió directa en 
infraestructures públiques, que ha estat possible per 
l'estalvi produït per la contenció de la despesa corrent i de 
personal i, per altra, la disminució dels compromisos 
financers. L'augment dels ingressos ha estat possible per la 
millora dels instruments de gestió pressupostària. Les 
partides d'amortització dels préstecs augmenten un 34% i això 
és així per la davallada dels interessos i per l'amortització 
dels préstecs més antics i costosos. Durant el 98 es poden 
destinar els recursos que abans es destinaven a pagar 
interessos a pagar part de les amortitzacions de deute, cosa 
que situarà el Consell en condicions de continuar augmentant 
la partida d'amortitzacions. 
 

Conclou afirmant que Mallorca va bé i que amb 
aquests Pressuposts pot anar encara millor. 
 

La presidenta dóna la paraula a la Sra. Salom per 
defensar conjuntament totes les propostes d'esmena presentades 
pel Grup de Consellers del PP. 
 

Intervé la Sra. Salom (PP). No ha entès si el Sr. 
Pascual acaba de dir que Mallorca va bé o és el Mallorca que 
va bé. 
 

No considera que els arguments que ha aportat el Sr. 
Pascual per afirmar que aquests Pressuposts són bons, siguin 
gaire sòlids, perquè pel fet d'esser elevats, s'hauria de dir 
que cada any són uns bons pressuposts, ja que sempre són més 
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alts que l'any anterior. Igualment l'argument del fruit del 
consens no és vàlid, ja que el Grup del PP està ben convençut 
que en cap moment el pacte d'esquerres no ha intentat negociar 
amb el PP per arribar a un acord. Com a molt, es podria dir 
que són uns bons pressuposts perquè han aconseguit el suport 
d'EU. 
 

Recorda que l'únic pressupost aprovat amb consens i 
diàleg va esser el del 95 en què es va aconseguir l'aprovació 
amb la unanimitat del tot el Ple. 
 

Pel que fa a l'afirmació que les competències 
transferides pel Govern balear no estan ben finançades, fa 
avinent que el grup d'UM no és el més adequat per retreure-ho, 
ja que si pensaven que no estaven ben dotades no havien 
d'haver votat a favor del traspàs.  
 

No entén tampoc que un dels objectius principals 
sigui reduir la càrrega financera de la institució. Afirma que 
tan responsable d'aquest problema, que no ella sabia que 
existís, era el PP com UM, ja que el deute es va contreure en 
l'època en què governaven plegats. Ara la disminució, afirma, 
prové d'una política nacional que funciona i que ha permès 
rebaixar els tipus d'interès dels préstecs. 
 

Considera que avui es representa del darrer acte 
d'una obra teatral... 
 

La presidenta la interromp i li recorda que s'havia 
acordat presentar primer les esmenes i no el posicionament 
global. 
 

La Sra. Salom (PP) indica que volia defensar 
l'esmena a la totalitat. 
 

La presidenta diu que no hi ha cap inconvenient. 
 

La Sra. Salom (PP) continua. Pensa que es representa 
el darrer acte d'allò que es podria qualificar de comèdia i 
que ha consistit a deixar passar uns quants mesos en què els 
indicis feien pensar que EU no donaria el vot favorable. Des 
del mes de desembre el PP opinava que era segur que 
s'aprovarien i que d'allò que es tractava era de fer un joc 
exigint condicions que a la fi no han estat gaire costoses, ja 
que només són d'intencions, a més d'algunes esmenes incloses 
per intentar contentar la part del pacte que feia falta que 
només pugen 28 milions, els quals, comparats amb els 13.500 
globals, indiquen una proporció molt barata.  
 

Recorda els canvis des de dimecres passat en què hi 
va haver un grup que va abandonar la Comissió perquè no volia 
votar, passant per la Comissió de divendres en què EU va votar 
en contra dels Pressuposts i ara sembla que hi votaran a 
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favor. Per això voldria saber les raons que han fet canviar el 
vot ja que els Pressuposts són els mateixos de divendres. 
 

Opina que, senzillament la comèdia havia d'acabar a 
qualque moment. El PP creu, continua, que els Pressuposts 
estan ben fermats i que s'aprovaran avui i que l'actitud més 
fàcil per part del PP és no dir res més ja que els aplicaran 
el corró i no els acceptaran cap esmena. De tota manera la 
responsabilitat del PP és manifestar la seva opinió. 
 

Pensa que el PP tenia dret a rebre explicacions, i 
així ho han demanat en diverses ocasions, de part dels 
presidents de les diferents comissions per saber què pensen 
fer cadascun d'ells en la seva àrea, quins són els 
Pressuposts, quins els programes d'actuació i quines són les 
línies que pensen dur al llarg del 98. Resulta que l'únic que 
en parla és el president de la Comissió d'Hisenda que parla 
per tots. Com que aquestes explicacions no s'ha donat, resulta 
que el diàleg proclamat pel pacte d'esquerres no s'ha 
materialitzat. 
 

Es refereix als aspectes que el PP no comparteix. 
Pel que fa a Benestar Social, qualificat de programa estrella, 
recorda que durant molts d'anys el Consell hi dedicava el 40% 
del total, quan ara només hi dedica una pesseta de cada tres, 
situació que destaca més encara si es té en compte que 
l'increment global d'enguany és del 8% i aquesta àrea només 
s'incrementa un 3%, amb què el pes específic de l'àrea 
disminueix.  
 

Destaca que es produeix un augment important del 
Capítol 2, de despesa corrent, que s'incrementa en un 20% en 
relació a l'any passat, fet que es concreta en 316 milions de 
pessetes més. No creu que sigui correcte augmentar aquesta 
despesa en detriment de les inversions. Els 2.000 milions que 
es destinen a despesa corrent, signifiquen una quantitat molt 
important i no havia estat mai tan elevada en aquesta 
institució.  
 

Si se sumen els Capítols 6 i 7, resulta que les 
inversions que es fan, tant als edificis del consell com les 
que es dediquen als ajuntaments de Mallorca, representen només 
un 20% del total dels Pressuposts. El PP opina que aquesta 
proporció hauria d'esser bastant més elevada, sobretot si es 
compara amb la dada de les subvencions, és a dir "la 
repartidora". Les inversions són 2.800 milions, la mateixa 
xifra que es dedica a subvencions de Capítol 4. Un 20% a 
Capítol 4 equiparat a inversions és una proporció que no és 
adequada i demostra que aquest Capítol s'ha convertit en la 
gran repartidora del pacte d'esquerres.  
 

Pel que fa a les bases d'execució considera que no 
determinen prou el control de la despesa. Si es té en compte 
que el pacte té quinze vots i la majoria absoluta són desset, 
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resulta que les bases d'execució donen molta màniga ampla 
perquè el grup de consellers representats a l'equip de govern, 
puguin fer i desfer, essent una minoria, a través de la 
Comissió de Govern, sense passar pel Ple. El PP no considera 
que una minoria pugui fer i desfer sense tenir el compte el 
Ple.  
 

Per evitar aquesta situació, el PP ha presentat tot 
un conjunt d'esmenes a les bases i que fan referència a 
transferències de crèdit, generacions de crèdit, 
incorporacions de romanents, competències que s'atribueixen a 
Presidència i a la Comissió de Govern perquè aquestes 
competències corresponguin al Ple, que és el màxim òrgan 
sobirà de la institució i que és el que pot decidir com s'han 
de gastar els doblers. Si no es fa així, encara que avui 
s'aprovin els Pressuposts d'una determinada manera, després 
serà possible anar modificant i retocant, de la manera que 
voldrà una minoria i no de la manera que voldrà el Ple, ja que 
no sempre la voluntat de la Comissió de Govern coincideix amb 
la voluntat del Ple.  
 

En aquest mateix sentit informa que hi ha unes 
esmenes referides a les vinculacions de crèdit en què el PP 
creu que s'ha d'esser més restrictius. Argumenta que si en el 
Capítol 7 hi ha una partida de 10 milions per a aportacions al 
ajuntaments i una altra per a aportacions a empreses privades 
de 15 milions i una altra més per a altres transferències de 
20 milions, resulta que hi ha un total de 40 milions de 
subvenció de Capítol 7, però resulta que, així com estan 
redactades les bases, el Consell pot gastar els 40 milions en 
aportacions a empreses privades i cap pesseta per als 
ajuntaments o per a altres transferències. Per prendre aquesta 
decisió no s'ha de passar pel Ple ni per la Comissió de Govern 
perquè s'ha fixat una vinculació de crèdit en totes aquestes 
partides que fa que el Ple no pugui tenir un control en 
relació a la materialització d'aquestes despeses. Pensa que 
això no és correcte i que aquesta decisió ha de correspondre 
al Ple. 
 

Recorda que també hi ha tota una sèrie d'esmenes que 
demanen que Presidència només pugui atorgar subvencions per 
valor de 100.000 PTA. Pensa que un equip en minoria ha de 
tenir aquesta limitació. No vol citar totes les esmenes però 
en vol comentar algunes que indiquen allò que el PP pensa que 
el Consell no ha de fer. Es refereix a la possibilitat que la 
Comissió de Govern pugui establir convenis amb altres entitats 
o organismes, competència que hauria de correspondre al Ple i 
no la minoria. Igualment les bases de les beques i les 
subvencions han de correspondre al Ple, i no a la Comissió de 
Govern, com reclama una esmena. Si la Comissió de Govern 
representàs una majoria, el PP no hi posaria objeccions, però 
amb la composició actual, pensa que les bases ultrapassen les 
facultats i retallen la transparència. 
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Unes altres esmenes fan referència a al recàrrec de 
l'IAE que proporciona uns ingressos més alts de cada any. Com 
que aquesta quantitat ha passat d'uns 600 milions a més de 
700, seria bo que el recàrrec s'abaixàs fins al 20%, de manera 
que els professionals obtindrien una reducció en els tributs.  
 

En relació al superàvit de l'any que ve, el PP 
proposa que les bases d'execució fixin com s'ha de gastar el 
superàvit si n'hi ha. L'esmena proposa que el 80% vagi a 
inversions per als ajuntaments i el 20% restant es dediqui al 
Pla estratègic d'Acció Social. 
 

Finalment, es refereix al conjunt d'esmenes que fan 
referència a disminucions de partides concretes i els 
corresponents augments d'altres. Aquest conjunt té l'objectiu 
de disminuir la despesa corrent, reduir les partides de 
publicitat, estudis, protocol i subvencions i incrementar, al 
mateix temps, tot un conjunt d'inversions destinades als 
ajuntaments en matèria de Pla d'obres i serveis, carreteres, 
punts negres, medi ambient, dotar la partida d'indemnitzacions 
en qüestions urbanístiques, en concret per als Canons, en què 
és bo que hi hagi una partida important. Igualment es destinen 
una sèrie de partides a Benestar Social social i al Pla 
estratègic. El sentit és, per tant, reduir despesa corrent i 
incrementar inversions. 
 

Conclou reiterant que es tracta d'uns Pressuposts 
que permeten que l'equip de govern, que està en minoria, els 
pugui capgirar i el Ple en tindrà constància quan ja no es 
podrà tornar arrere. 
 

El Sr. Pascual (UM) afirma que en l'elaboració dels 
Pressuposts hi ha hagut diàleg, i negociació, sense que hagin 
estat uns Pressuposts tan forçats com els del 95 en què 
l'equip de govern on hi havia totes les forces de la 
institució va dir exactament a la Sra. Salom què havia de fer. 
Per tant, considera que la Sra. Salom no pot al⋅legar aquells 
pressuposts del 95, perquè no eren del PP, sinó de tot el 
Consell. 
 

Pel que fa al vot favorable d'UM per a les 
competències transferides, recorda que és evident que va esser 
així i que també és evident que és possible que en venguin 
més. Tal vegada UM, amb bona fe, creia allò que li deien sobre 
revisió dels costs efectius si després resultava que no eren 
reals, cosa que no s'ha produït. De manera que si algú es pot 
queixar d'aquestes transferències per haver votat enganats és 
UM. 
 

Pel que fa al sanejament reconeix, i ja ho ha dit 
quan ha parlat abans, que l'endeutament no es va fer malament, 
sinó que el Consell estava endeutat com a resultat d'un 
consens per dedicar un gran esforç en infraestructures d'aigua 
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i clavegueram. No ha retret res a l'equip de govern d'aquell 
moment, només ha recordat que es va endeutar. 
 

Pel que fa a la qualificació de teatre, comenta que 
els únics que en volen fer són els del PP i, a més, hi 
voldrien posar el guió, la direcció i, fins i tot, les 
titelles. 
 

Pel que fa a la Comissió de Govern en minoria, 
recorda que de comissions de govern en minoria no n'hi ha. En 
tot cas, l'equip de govern té minoria en el Ple. Això és així. 
 

Pel que fa a les esmenes a les bases d'execució, fa 
notar que estan orientades a intentar paralitzar la institució 
i recorda que el PP no pot reclamar transparència perquè, ja 
hi és tota. Considera que aquestes esmenes no signifiquen més 
que fer volar coloms, ja que ni tan sols la Sra. Salom pensa 
que sigui necessari modificar-les perquè són les mateixes que 
s'aproven cada any. 
 

En referència a l'IAE, assegura que el PP no creu en 
la proposta que fan, ja que si fos així, en els ajuntaments on 
governen si l'abaixaven un 10%, el ciutadans es beneficiarien 
amb una rebaixa d'un 13%. Si realment hi creuen, els convida a 
començar pels ajuntaments. 
 

Quant al superàvit del 97, pensa que ara no és el 
moment de parlar-ne. Assegura que es presentarà al Ple quan 
sigui el moment. 
 

Intervé el Sr. Grosske (EU). Es proposa exposar 
l'opinió del seu grup sobre les esmenes presentades pel PP i 
aprofitar l'exposició per posicionar-se sobre els Pressuposts. 
Pensa que així s'estalviaria temps. 
 

Anuncia que el seu grup no donarà suport ni a 
l'esmena a la totalitat ni a les esmenes parcials. En primer 
lloc, per una simple raó de mètode, ja que si EU ha arribat a 
un acord sobre els Pressuposts i la Plantilla orgànica no és 
el moment ara de començar a introduir-hi modificacions. Per 
altra banda, hi ha esmenes amb les quals estan en desacord, 
d'altres que pensa que són prematures, com ara la distribució 
del superàvit, d'altres que són de molt de detall i una de 
molt de pes com la referida al Pla estratègic de Benestar 
Social que és la de més pes polític i que comentarà en parlar 
d'aquest Pla que ha estat un dels cavalls de batalla d'aquesta 
"comèdia" a què es referia la Sra. Salom. 
 

Considera que els Pressuposts tenen un problema del 
superàvit estructural que s'arrossega cada any i que, més que 
un estalvi, representa una disfunció en la gestió 
pressupostària que fa difícil comparar els pressuposts 
inicials entre dos exercicis. Opina que s'hauria d'intentar 
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esmenar aquesta situació i fer una gestió que no incorpori 
aquests superàvits tan grans en relació al Pressuposts global. 
 

Pel que fa a la Plantilla orgànica, destaca que es 
tracta d'una congelació de la del 97 amb la perspectiva que 
d'aquí a uns quants mesos hi hagi una modificació. Pensa que 
això tampoc no és un bon sistema, sinó que allò que s'hauria 
de fer seria presentar els Pressuposts del 98 amb la Plantilla 
com a expressió de la política que es vol dur a terme durant 
l'exercici. 
 

Per altra banda, fa notar que es presenten tard i 
això representa dificultats per a l'execució dels programes, 
dificultats per dur endavant la participació, no tan sols dels 
grups polítics, sinó també de la societat, en el debat 
pressupostari, cosa que pensa que s'ha de corregir de cara al 
Pressuposts del 99. També vol dir que aquests Pressuposts no 
són els que hauria volgut fer EU ni tampoc la Plantilla 
orgànica que hauria presentat.  
 

Pel que fa als ingressos, pensa que hi ha elements 
que fan preveure que el superàvit no es corregirà. Hi ha una 
preocupació pel sanejament financer que EU no acaba de 
compartir. De l'esforç inversor tampoc no en comparteixen 
l'ordre de prioritats.  
 

No està d'acord amb la crítica de la Sra. Salom 
respecte als capítols 4 i 6, ja que això és una espècie de 
curolla dogmàtica del PP per la qual tot quant va al Capítol 6 
està bé i tot allò que sigui despesa corrent està malament. 
Opina que dins despesa corrent s'hi inclouen moltes de coses 
que van a resoldre problemes de caràcter social, mediambiental 
i que està molt bé, per tant, que hi siguin i, contràriament, 
dins inversions hi ha coses que no importaria que hi fossin i, 
per això, pensa que cal analitzar els Pressuposts amb una mica 
més de profunditat. 
 

Explica les raons per les quals voten a favor dels 
Pressuposts. Afirma que EU ha fet un exercici important de 
transparència que ha implicat esser fins i tot pesats amb els 
mitjans de comunicació per explicar com anaven les 
negociacions amb el govern. 
 

En primer lloc, hi ha hagut modificacions en els 
Pressuposts o compromisos referits a l'aplicació del superàvit 
i la futura Plantilla orgànica que, en definitiva, són 
compromisos respecte a l'aplicació pressupostària per a d'aquí 
a un parell de mesos. Per això, els compromisos no es poden 
quantificar en els 28 milionsen què, d'una manera una mica 
simplista, la Sra. Salom ha resumit la determinació final del 
vot d'EU.  
 

Pel que fa a les bases d'execució, que varen 
provocar una roda de premsa airada per part del PP, recorda 
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que les modificacions que abans s'havien fet a aquestes bases, 
en el sentit de sostreure competència a la Comissió de Govern 
en favor de Presidència, ha estat corregides totes i ara les 
bases són com les del 97. Pensa que no té sentit intentar anar 
més enllà i dir que les bases d'una convocatòria de 
subvencions les ha de votar el Ple. Argumenta que no ha 
d'esser així, perquè el govern en minoria sap que no pot 
abusar de les seves competències i que si fa unes bases que 
nos siguin políticament correctes, darrera hi ha un Ple que 
pot corregir la seva actuació, però allò que no té sentit és 
distorsionar el funcionament propi de cada òrgan del Consell. 
Per tant, la deriva de les bases cap posicions de caràcter 
presidencialista s'ha corregit i això, per a EU, és important. 
 

Pel que fa a la solidaritat i cooperació, entre les 
previsions dels Pressuposts i el compromís d'aplicació del 
superàvit, representa un 1% que està dins l'avantguarda del 
moviment de solidaritat, cosa que ja va anunciar la presidenta 
unes setmanes abans d'entrar en negociació amb EU i això és 
també un element molt important. 
 

Pel que fa la publicitat institucional i les 
subvencions als mitjans de comunicació, indica que hi ha hagut 
una variació que, tot i que no significa més doblers, és una 
variació políticament molt important, ja que s'eliminen les 
subvencions a determinats mitjans, recollides com a tals a 
partides dels Pressuposts. EU, indica, considera que els 
mitjans de comunicació han de tenir dues tranquil⋅litats, una 
és que la publicitat institucional es fa amb una tracte de 
caràcter equitatiu i, per altra banda, que a l'hora d'obtenir 
subvencions de les institucions per a activitats diverses 
seran tractats en termes d'objectivitat i d'equitat. Les 
modificacions introduïdes als Pressuposts a instàncies d'EU 
consisteixen que tota la part de subvencions que puguin rebre 
els mitjans anirà dins el Reglament de subvencions i amb els 
requisits i amb els mecanismes propis d'aquest Reglament. Des 
del punt de vista polític és extraordinàriament important, 
encara que no signifiqui ni cinc pessetes més dins els 
Pressuposts. 
 

Hi ha un increment que fa passar de 36 a 65 milions 
les partides destinades a entitats socials relacionades amb el 
sector de la infància, exclusió, salut, drogodependència, 
lluita contra la sida. Hi ha una esmena d'afectació que 
constitueix un compromís quant a la reforma i manteniment dels 
edificis del circuit de drogodependència i exclusió, un 
increment del programa de la Comissió de Joventut, 
modificacions que ja s'han introduït en relació al Pressuposts 
presentat inicialment. 
 

Pel que fa a l'aplicació del superàvit i la 
Plantilla orgànica indica dos temes que són molt importants. 
En primer lloc el compromís d'incorporació a la Plantilla dels 
equips, que ara estan en contracte de serveis, de promoció de 
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la salut, immigració i atenció a les drogodependències. 
Aquests 16 o 17 professionals no estaven previst en la 
proposta de dia 19. Això ho diu perquè la Sra. Salom pugui 
seguir el timing de la comèdia. Dia 20 ja hi era, i tot això 
explica modificacions en la posició d'EU. 
 

Pel que fa al futur, destaca el Pla estratègic 
d'Acció Social que té un termini d'aplicació fins al 99 i que 
en els Pressuposts d'avui no s'hi recull un avanç significatiu 
en la implementació d'aquest Pla. Això per a EU era molt 
important. En la proposta de dia 19 això no s'hi recollia 
d'una manera clara. Per tant, a la Comissió EU va votar en 
contra. Després, dia 20, això ja s'hi havia incorporat i, per 
tant, es va aprovar una proposta de caràcter polític, però que 
tindrà una traducció pressupostària que recull allò que falta 
per implementar el Pla estratègic, amb el compromís de fer una 
temporalització de la implementació dels serveis i les 
propostes del Pla, fer també un pla de finançament bianual 
98-99 i aplicar la part del 98 amb càrrec als Pressuposts dins 
els superàvit del 97. Per tant aquest compromís amb traducció 
pressupostària condiciona l'aplicació del superàvit del 97 i 
també és extraordinàriament important des del punt de vista 
polític per a EU. 
 

Destaca també uns compromisos que no tenen traducció 
pressupostària, però que constitueixen punts sensibles per a 
EU. Encara que en temes urbanístics no s'hagin aconseguit 
avanços importants, pensa que si la Sra. Salom està preocupada 
pels Canons, no hi ha d'haver cap problema, si el PP es manté 
ferm en les seves posicions els Canons estaran protegits. 
Resulta que un partit important que s'havia manifestat 
partidari de la protecció, darrerament s'absté en les 
votacions. El Sr. Grosske preferiria que quedassin protegits 
per l'equip de govern, però la possibilitat queda absolutament 
oberta. 
 

Altres temes acordats són importants i els resumeix. 
Destaca el compromís de tractar per sistemes alternatius ni 
més ni manco que 150.000 t de fems, un compromís difícil de 
complir i que requerirà un gran esforç, però que està escrit i 
signat. Hi ha també els compromisos relatius a hores extres, 
valoració de llocs de feina, oferta pública d'ocupació, 
negociació del conveni amb l'horitzó de les 35 hores setmanals 
i la funcionarització. A tot això EU hi dóna molt 
d'importància, hi ha també compromisos referits a la 
implementació dels mecanismes de participació ciutadana 
prevists en el Reglament Orgànic i, finalment, la qüestió de 
l'ocupació amb una interlocució immediata amb els sindicats 
per pactar una pla d'ocupació a Mallorca, ja que el Pla 
d'ocupació a les Illes Balears, el Govern balear el té 
bloquejat. Hi ha previst implicar els ajuntaments per fer 
pactes locals per a l'ocupació, fins i tot condicionar les 
ajudes que provenen de l'INEM al fet que l'ajuntament disposi 
de partides que l'impliquin en les polítiques d'ocupació. Tot 
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això, és políticament important per als ciutadans i, en 
qualsevol cas, és una raó més per la qual EU, després d'una 
negociació, curta però intensa amb el govern ha decidit donar 
suport a aquests Pressuposts del 98. 
 

La Sra. Salom (PP) manté l'opinió que les bases 
permeten a un equip de govern en minoria fer i desfer tot 
quant vulguin dels Pressuposts. El PP no considera correcte 
que PSOE, PSM i UM, que no tenen majoria absoluta, rebin del 
Ple la delegació de poder decidir com es gastaran aquests 
13.500 milions de pessetes. 
 

Fa notar la incoherència de propugnar coses a un 
lloc i les contràries a un altre. Cita l'exemple d'Inca en què 
el batle és del PP i hi està en minoria. Allà quan es fan els 
pressuposts s'hi inclouen unes bases en què el PSOE i el PSM 
diuen: "entenem que és una burla demanar als partits de 
l'oposició que aprovin uns pressuposts havent-hi a les bases 
la previsió que la Comissió de Govern, només formada pel PP, 
pugui capgirar-los totalment". Allà presenten tota una sèrie 
d'esmenes reduint les competències del batle i passat-ho tot 
al Ple i aquí no els va bé. Des del Grup del PP considera això 
poc coherent. 
 

Manté que amb el PP no hi ha hagut negociacions ni 
explicacions. Repeteix que hi ha un increment molt important 
de la despesa corrent amb més d'un 20% i que seria millor 
augmentar les inversions. Pensa que la relació que hi ha entre 
el total de les inversions i el total de les subvencions 
tampoc no és correcta. 
 

Se sotmet a votació l'esmena a la totalitat i també 
el conjunt de totes les esmenes parcials presentades pel PP i 
es rebutgen per setze vots a favor (PP, Mixt) i desset en 
contra (PSOE, PSM-NM, UM, EU).  
 

La presidenta dóna la paraula a la Sra. Vidal per 
defensar les esmenes presentades pel seu grup.  
 

Intervé la Sra. Vidal (Mixt). Demana per defensar 
les esmenes i posicionar-se globalment davant els Pressuposts 
en la mateixa intervenció. 
 

La presidenta indica que després de debatre les 
esmenes del Grup Mixt, hi haurà un torn de posicionament 
global, si es vol. 
 

S'acorda que és millor i més ràpid aprofitar la 
intervenció per expressar la posició global. 
 

La Sra. Vidal (Mixt) fa notar que marc econòmic del 
període del 98-99 va marcat per les característiques del 
Consell en matèria de capacitat financera. Si s'analitza el 
projecte amb una certa perspectiva es pot afirmar que hi ha 
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aspectes positius i, també, de negatius. Considera, continua, 
que el Consell ha aconseguit una inqüestionable importància 
pressupostària, sobretot a partir de les transferències 
assumides, i avui ocupa un lloc destacat en nombroses 
parcel⋅les d'actuació pública.  
 

Fa referència a les greus deficiències que presenta 
el sistema de finançament, ja que s'administren recursos sense 
garantia de consolidació de les fonts d'ingressos i, en aquest 
sentit, fa notar que no s'ha treballat a bastament, ja que 
s'han hagut d'abandonar programes com ara el 32-320 per manca 
de finançament Europeu.  
 

Repassa cada àrea i fa notar que, segons els seus 
càlculs, resulta que Hisenda baixa un 1'2%, Cooperació 
Municipal un 0'9% cosa que lamenta, ja que desmenteix 
l'afirmació que el Consell és un ajuntament d'ajuntaments, 
Medi Ambient puja un 0'3%, Ordenació del Territori un 0'6%, 
Presidència puja un 0'9%, i Benestar Social davalla un 1'4%. 
 

Recorda que l'Àrea de Benestar té un paper molt 
important històricament en el Consell. Fa veure que el 
percentatge d'aquesta àrea sobre el conjunt del Pressupost 
baixa. Fa notar que enguany hi ha la partida de Promoció 
Sociocultural que l'any passat no hi era, de manera si s'hi 
resten els 175 milions resulta que la quantitat real que s'ha 
de comparar amb l'any passat són 3.740 milions, és a dir 61 
milions manco que el 97.  
 

Els canvis de Benestar Social dels darrers anys han 
estat molt importants, el Salari Social, el Pla concertat, les 
transferències de Menors. Els canvis, però, també s'han donat 
a les altres administracions i si es comparen resulta que 
l'evolució és prou diferenciada. Recorda que els anys 89 i 94 
es varen caracteritzar per un fort augment de la despesa 
municipal, posteriorment estancada, cosa que no va passar al 
Consell. Les transferències del Govern incideixen en l'augment 
de la importància política que té en aquest moment el Consell 
de Mallorca. Controlar la despesa del Consell és fonamental 
per controlar la consolidació precària dels serveis 
transferits. 
 

Pensa que no es pot valorar positivament el fet que 
els Pressuposts no hagin estat objecte de discussió política 
dins les diferents comissions. Això hauria permès tenir una 
visió més global de cadascuna de les àrees. No hauria estat un 
simple document complicat d'entendre i hauria agraït que 
s'haguessin explicat les raons de les modificacions. 
 

Considera que el responsable d'Hisenda va intentar 
explicar, però no va poder satisfer totes les demandes, 
senzillament perquè no tenia tota la informació. La presència 
de tots els responsables, pensa, hauria facilitat l'aprovació 
de la proposta d'avui. Pensa que hauria estat bo que s'hagués 
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fet la convocatòria del Consell Social d'Acció Social, en què 
la participació social és notòria amb representació de totes 
les ONG i les diferents institucions i associacions, una de 
les principals funcions del qual és fer propostes i presentar 
alternatives, cosa que s'ha de fer abans i no després 
d'aprovar un pressupost. Qualifica de negatiu el fet de no 
haver convocat aquest Consell.  
 

Pensa que hauria estat bo que la Comissió de 
Recursos Humans hagués tingut un president i que això hagués 
ajudat a facilitar la informació que els consellers ara no 
tenen precisament per poder donar suport al Pressuposts. 
 

Opina que la responsabilitat política és de fer tots 
els esforços per elaborar un Pressupost ben fet que doni 
resposta a les necessitats de la societat. Pensa també que 
aquests responsables han d'entendre que els consellers que no 
han tingut tots els elements d'anàlisi per donar el suport, 
tenen ara la responsabilitat d'actuar en conseqüència i no hi 
poden votar a favor, no perquè no ho vulguin fer, sinó perquè 
no tenen elements suficients per fer-ho. 
 

S'ha dit, continua, que el Pla estratègic era un 
marc de referència important, però no se sap quines seran les 
partides que s'hi destinaran. Aleshores serà el moment de 
poder donar-hi suport perquè tindrà els elements suficients 
per decidir. 
 

Es refereix a les esmenes que ha presentat i que 
tenen la característica comuna d'esser fruit de mocions 
presentades al Ple i aprovades, la majoria, per unanimitat. 
Les ha presentades perquè, a pesar de la unanimitat no veu que 
aquelles mocions aprovades tenguin el seu reflex en el 
Pressupost.  
 

Les baixes s'ha hagut de fer de les partides que 
experimentaven un augment molt notable, ja que en no tenir 
informació suficient, ha suposat que eren les més susceptibles 
de rebaixar-se.  
 

Fa referència a l'esmena referida a la Campanya de 
publicitat per disminuir l'ús del cotxe, a la referida a 
millorar i renovar els teatres de la nostra illa en l'aspecte 
de conservar uns edificis un tant emblemàtics i, per altra 
banda, ajudar als teatres de la part forana. Una altra moció 
es refereix al Programa de pau i no violència sobre el qual la 
Comissió ja ha començat a treballar. Una altra esmena fa 
referència al nomenament d'un tècnic auxiliar d'informàtica 
per a l'Àrea de Benestar Social, ja que la gestió de les 
competències en Menors i el Salari Social requereixen una 
confidencialitat de gestió que no es pot garantir si s'ha 
d'encarregar feina a serveis externs. Es refereix també a 
l'esmena que demana una partida per adequar la vivenda 
heretada destinada a la gent gran, per evitar-ne el 
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deteriorament a l'espera de la destinació definitiva. L'esmena 
següent demana que es posin al dia les guies de recursos del 
menor i de gent gran, ja que unes guies sense actualitzar no 
serveixen per res. Una altra esmena fa referència a la millora 
de l'accessibilitat prevista en el Pla estratègic. La següent 
fa referència a l'ajuda a domicili als minusvàlids, prevista 
també en el Pla estratègic. Hi ha una esmena que demana un 
Programa d'atenció a la dona, sobretot a través d'ajuda a 
domicili, també previst en el Pla estratègic i aprovat com a 
moció en el Ple. Voldria que quedassin molt clares les 
prioritats d'aquestes esmenes que fan referència a programes 
previst dins el Pla i que si no s'aproven no es podran dur a 
terme perquè no hi ha recursos en el Pressupost que s'hi 
destinin expressament. 
 

Una altra esmena proposa l'elaboració d'un cens de 
persones minusvàlides a l'illa de Mallorca, cosa que permetrà 
prendre acords amb coneixement sobre aquest camp d'actuació. 
Una altra esmena proposa obrir una partida destinada a 
empreses d'inserció. Un altra demana també una partida oberta 
per al conveni de vivendes per als perceptors del Salari. La 
darrera esmena demana una partida oberta de mil pessetes per a 
la protecció dels Canons d'Artà, per poder dur a terme aquesta 
actuació si és que fa falta. 
 

Demana als consellers i consellers del Consell que 
donin suport a les esmenes, ja que totes compten amb una 
aprovació prèvia del Ple i un caràcter marcadament social. 
 

Intervé la Sra. Ferrando (PP). Anuncia el suport del 
seu grup a les esmenes presentades per la Sra. Vidal, llevat 
de l'esmena núm. 1 en què el vot serà d'abstenció. Considera 
que totes les propostes que fa són en positiu. Es possible que 
les baixes que proposa no siguin les més adequades, però també 
és cert que la manca d'informació no ha permès determinar 
quines serien. Fa esment a les esmenes referides a Benestar 
Social, ja que coincideixen en el fet que es tracta de donar 
compliment al Pla estratègic. Les esmenes que ha presentat el 
PPr també preveien aquest compliment. Pensa que ara és el 
moment d'aprovar-les i no en un previsible futur.  
 

Intervé el Sr. Grosske (EU). Considera que la Sra. 
Vidal té raó quan reclama una tramitació normal que hagués fet 
funcionar els òrgans de participació. Pensa que és un consol 
tardà pensar que el Reglament orgànic de la corporació que es 
durà a aprovació definitiva al proper Ple ja preveu que els 
Pressuposts han de comptar amb l'informe dels òrgans de 
participació i, per tant, aquesta serà la darrera vegada que 
es puguin fer aquests tipus de crítica. 
 

Pel que fa a l'aspecte global afirma que els 
Pressuposts d'acció social, tal com estan no són del gust d'EU 
perquè signifiquen continuisme i van en una línia d'atonia. De 
tota manera, recorda a la Sra. Ferrando que les seves 
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referències al futur, com si fos una cosa inconcreta, no les 
comparteix EU, sinó que hi dóna un valor perquè compten amb 
l'aval de l'aplicació pactada del superàvit. Una aplicació 
prevista per al mes de juny. Pensa que corregir aquesta 
qüestió és una cosa que s'ha de fer per al pròxim futur del 
Consell. 
 

Intervé el Sr. Pascual (UM). Agraeix el to de la 
Sra. Vidal, ja que ha estat coherent amb la seva línia i amb 
la presentació de les esmenes. Lamenta no poder-ne acceptar 
cap, la dels Canons no perquè ja està prevista en els 
Pressuposts, la majoria de les altres que demanaes obertura de 
parties no fan falta perquè corresponen a convenis amb el 
Govern i no són necessàries i les altres incideixen en canvis 
d'àrees, cosa que dificulta que es puguin admetre, ja que tot 
i estant d'acord amb l'alta no poden estar d'acord amb la 
baixa. 
 

La Sra. Vidal (UM) recorda la dita mallorquina: "Bon 
atlot i fener, dissabte acabes". Pensa que el Sr. Pascual li 
acaba de dir això. Considera que és una pena que no es puguin 
admetre. Retreu que no hagi tingut prou informació per poder 
determinar quines partides podrien tenir baixes i fa notar que 
això li dóna autoritat moral per no votar a favor dels 
Pressuposts. Fa notar que si es perllonga l'aplicació 
d'aquests programes i no hi ha pressupost fins al mes de juny, 
vol dir que fins al novembre no s'haurà pogut començar i per 
tant no es podran fer i, per això pensava que li donarien 
suport. Recorda que es va oferir al Sr. Grosske per convocar 
el Consell d'Acció Social i no es va fer la convocatòria. Fa 
avinent que després no hi podrà haver queixes ja que no es 
podran fer coses, però serà a causa que no s'hauran pres les 
decisions quan es podien prendre.  
 

Agraeix l'anunci de suport. 
  
Torna intervenir el Sr. Grosske (EU) per al⋅lusions. Hauria 
preferit que les partides per poder implementar el Pla 
estratègic ja fossin avui dins el Pressupost. Informa que s'ha 
plantejat un marc de negociació en què hi ha entrat tot i que 
en aquesta matèria s'ha pogut arribar al compromís que el mes 
de juny hi hagi un estudi tècnic amb un pla de finançament 
bianual. EU estarà molt alerta per assegurar que es facin 
efectius aquest i tota la resta de compromisos a què s'ha 
pogut arribar. 
 

Se sotmeten a votació totes les esmenes presentades 
pel Grup Mixt, llevat de la núm. 1 i es rebutgen per setze 
vots a favor (PP, Mixt) i desset en contra (PSOE, PSM-NM, UM, 
EU). 
 

Se sotmet a votació l'esmena núm. 1 presentada pel 
grup Mixt i es rebutja per un vot a favor (Mixt), desset en 
contra (PSOE, PSM-NM, UM, EU) i quinze abstencions (PP). 
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Se sotmet a votació el projecte de Pressupost de 

1998, bases d'execució i Plantilla de personal del CIM i 
s'aprova per  
desset vots a favor (PSOE, PSM-NM, UM, EU) i setze en contra 
(PP, Mixt). 
 
 
 
  SERVEIS GENERALS I RECURSOS HUMANS. 
 
 
  PUNT 5.- OFERTA D´OCUPACIÓ PÚBLICA DEL CONSELL INSULAR 
DE MALLORCA PER A L´ANY 1998. 
 

Es dóna compte de la següent proposta de la comissió de 
Serveis Generals i Recursos Humans:  
 
 
  "Atès que el Ple del Consell Insular de Mallorca, en 
sessió ordinària de dia 6 d´octubre de 1997, va aprovar l'oferta 
d'ocupació pública del Consell Insular de Mallorca per a l'any 
1997, d´acord amb les limitacions establertes per la Llei de 
pressuposts generals de l´Estat per al corresponent exercici, i 
que en l´actualitat és necessari procedir a la cobertura de les 
places funcionarials i laborals vacants que van restar fora de 
l´esmentada oferta i del procés de consolidació d´ocupació, 
tenint en compte les limitacions que per a enguany ha establert 
la Llei de pressuposts generals de l´Estat.    
 
  Atès que a la plantilla de personal funcionari del 
Consell Insular de Mallorca, hi ha 134 places ocupades 
interinament i a la del personal laboral, n´hi ha 96 d´ocupades 
mitjançant contractació laboral temporal.  
 
  Atès que totes aquestes places es troben incloses a la 
plantilla vigent i dotades pressupostàriament. 
 
  Atès allò que en relació a l´oferta d´ocupació pública 
es preveu a l´article 18,4 de la Llei 30/1984, de 2 d´agost, de 
mesures per a la reforma de la funció pública, a l´article 91,1 
de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de 
règim local, a l´article 128 del text refós de les disposicions 
legals vigents en matèria de règim local i a l´apartat primer de 
l´article 19 de la la Llei 65/1997, de 30 de desembre, de 
pressuposts generals de l´Estat per a l´any 1998.  
 
  Atès que, d´acord amb les limitacions establertes per 
la Llei de pressuposts generals de l´Estat, es pot procedir a 
ofertar la totalitat de les places que es trobin ocupades 
interinament o temporalment, sense perjudici d´ofertar també el 
25% de la taxa de reposició d´efectius sobre les places que 
romanen absolutament vacants i que no han estat incloses en el 
procés de consolidació per no estar ocupades. 
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  Atès que les Meses de Negociació del personal 
funcionari i del personal laboral del Consell Insular de 
Mallorca, en una reunió conjunta celebrada el dia 12 de febrer 
de 1998, van acordar incloure a l´oferta d´ocupació pública 
corresponent a l´any 1998, en principi, les places ocupades 
interinament o temporalment i que corresponen al procés de 
consolidació d´ocupació, sense perjudici de fixar, amb 
posterioritat, les places que han de correspondre al 25% de la 
taxa de reposició d´efectius. 
 
 
  Atès que la competència per a l´aprovació de l´oferta 
d´ocupació pública correspon al Ple de la Corporació, d´acord 
amb allò que estableix l´article 70,5 del Reglament 
d´organització, funcionament i règim jurídic de les entitats 
locals, aprovat pel Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, 
en relació amb l´article 41,3 de la Llei 7/1985, de 2 d´abril, 
reguladora de les bases de règim local. 
  
  La Presidenta del Consell Insular de Mallorca eleva al 
Ple de la Corporació per a la seva aprovació la següent: 
 
 
  P R O P O S T A   D'A C O R D 
 
 
  APROVAR l'oferta d'ocupació pública del Consell 
Insular de Mallorca per a l'any 1998, integrada per les places 
ocupades interinament o temporalment que s´assenyalen a 
continuació i que corresponen al procés de consolidació 
d´ocupació, restant pendent de concreció les places que també 
s´hi han d´incloure i que corresponen al 25% de la taxa de 
reposició d´efectius. 
 
 
 

FUNCIONARIS DE CARRERA 
 
 
Grup segons l'art. 25 de la Llei 30/1984: A. Classificació: 
Escala d'administració general, subescala tècnica. Nombre de 
vacants: Sis. Denominació: Tècnic d'administració general. 
 
Grup segons l'art. 25 de la Llei 30/1984: C. Classificació: 
Escala d'administració general, subescala administrativa. Nombre 
de vacants:  Una . Denominació: Administratiu d'administració 
general.  
 
Grup segons l'art. 25 de la Llei 30/1984: D. Classificació: 
Escala d'administració general, subescala d'auxiliar. Nombre de 
vacants: Trenta-sis. Denominació: Auxiliar d'administració 
general. 
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Grup segons l'art. 25 de la Llei 30/1984: A. Classificació: 
Escala d'administració especial, subescala tècnica,  classe de 
tècnic superior. Nombre de vacants: Una. Denominació: Tècnic 
superior  (Intervenció). 
 
Grup segons l'art. 25 de la Llei 30/1984: A. Classificació: 
Escala d'administració especial, subescala tècnica, classe de 
tècnic superior. Nombre de vacants: Tres. Denominació: Psicòleg. 
(Benestar Social-Equip de vellesa i família). 
 
Grup segons l'art. 25 de la Llei 30/1984: A. Classificació: 
Escala d'administració especial, subescala tècnica, classe de 
tècnic superior. Nombre de vacants: Quatre. Denominació: 
Psicòleg (Benestar Social-Equip infància i família). 
 
Grup segons l'art. 25 de la Llei 30/1984: A. Classificació: 
Escala d'administració especial, subescala tècnica, classe de 
tècnic superior. Nombre de vacants: Una. Denominació: Tècnic 
superior  (Benestar Social-Equip de prevenció i promoció salut). 
 
Grup segons l'art. 25 de la Llei 30/1984: A. Classificació: 
Escala d'administració especial, subescala tècnica,  classe de 
tècnic superior. Nombre de vacants: Una. Denominació: Tècnic 
superior. (Benestar Social-Equip d'inserció social). 
 
Grup segons l'art. 25 de la Llei 3071984: A. Classificació: 
Escala d'administració especial, subescala tècnica, classe de 
tècnic superior. Nombre de vacants: Una. Denominació: Tècnic 
superior. (Benestar Social-Secció tècnica). 
 
Grup segons l'art. 25 de la Llei 30/1984: A. Classificació: 
Escala d'administració especial, subescala tècnica, classe de 
tècnic superior. Nombre de vacants: Una. Denominació: Tècnic 
superior. (Benestar Social-Unitat de planificació). 
 
Grup segons l'art. 25 de la Llei 30/1984: A.  Classificació: 
Escala d'administració especial, subescala tècnica, classe de 
tècnic superior. Nombre de vacants: Una. Denominació: Metge 
especialista en Medicina de família i comunitària. (Llar dels 
Ancians). 
 
Grup segons l'art. 25 de la Llei 30/1984: A. Classificació: 
Escala d'administració especial, subescala tècnica, classe de 
tècnic superior. Nombre de vacants: Una. Denominació: Metge  
(Llar dels Ancians). 
 
Grup segons l'art. 25 de la Llei 30/1984: A. Classificació: 
Escala d'administració especial, subescala tècnica, classe de 
tècnic superior. Nombre de vacants: Una. Denominació: Tècnic 
superior arxiu  (Cultura i Patrimoni històric). 
 
Grup segons l'art. 25 de la Llei 30/1984: A. Classificació: 
Escala d'administració especial, subescala tècnica, classe de 
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tècnic superior. Nombre de vacants: Una. Denominació: Tècnic 
superior biblioteca. (Cultura i Patrimoni històric). 
 
Grup segons l'art. 25 de la Llei 30/1984: A. Classificació: 
Escala d'administració especial, subescala tècnica, classe de 
tècnic superior. Nombre de vacants: Dues. Denominació: 
Arqueòleg. (Cultura i Patrimoni històric). 
 
Grup segons l'art. 25 de la Llei 30/1984: A. Classificació: 
Escala d'administració especial, subescala tècnica, classe de 
tècnic superior. Nombre de vacants: Una. Denominació: Arquitecte  
superior  (Cultura i Patrimoni històric). 
 
Grup segons l'art. 25 de la Llei 30/1984: A. Classificació: 
Escala d'administració especial, subescala tècnica, classe de 
tècnic superior. Nombre de vacants: Dues. Denominació: Metge 
especialista en Medicina de l'educació física i l'esport. 
(Medicina esportiva). 
 
Grup segons l'art. 25 de la Llei 30/1984: A. Classificació: 
Escala d'administració especial, subescala tècnica, classe de 
tècnic superior. Nombre de vacants: Una. Denominació. Tècnic 
Superior Pedagogia  (FODESMA). 
 
Grup segons l'art. 25 de la Llei 30/1984: A. Classificació: 
Escala d'administració especial, subescala tècnica, classe de 
tècnic superior. Nombre de vacants. Una. Denominació: Tècnic 
superior economista. ( FODESMA). 
 
Grups segons l'art. 25 de la Llei 30/1984: A. Classificació: 
Escala d'administració especial, subescala tècnica, classe de 
tècnic superior. Nombre de vacants: Una. Denominació: Enginyer 
industrial. (Medi Ambient). 
 
Grup segons l'art. 25 de la Llei 30/1984: A. Classificació: 
Escala d'administració especial, subescala tècnica, classe de 
tècnic superior.  Nombre de vacants: Una. Denominació: Biòleg. 
(Medi Ambient). 
 
Grup segons l'art. 25 de la Llei 30/1984: A. Classificació: 
Escala d'administració especial, subescala tècnica, classe de 
tècnic superior. Nombre de vacants: Dues. Denominació: 
Arquitecte  superior  (Serveis Tècnics). 
 
Grup segons l'art. 25 de la Llei 30/1984: A. Classificació: 
Escala d'administració especial, subescala tècnica, classe de 
tècnic superior. Nombre de vacants: Una. Denominació: Tècnic 
Superior. (Servei d'informàtica). 
 
Grup segons l'art. 25 de la Llei 30/1984: A. Classificació: 
Escala d'administració especial, subescala tècnica, classe de 
tècnic superior. Nombre de vacants: Una.  Denominació: Tècnic 
superior gestió RR.HH. (Serveis generals i RR.HH.) 
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Grups segons l'art. 25 de la Llei 30/1984: A. Classificació: 
Escala d'administració especial, subescala tècnica, classe de 
tècnic superior. Nombre de vacants: Una. Denominació: Tècnic 
superior en selecció i formació. (Serveis generals i RR.HH.) 
 
Grup segons l'art. 25 de la Llei 30/1984: A. Classificació: 
Escala d'administració especial, subescala tècnica, classe de 
tècnic superior. Nombre de vacants: Una. Denominació: Tècnic 
superior. (Bombers de Mallorca). 
 
Grup segons l'art. 25 de la Llei 30/1984: A. Classificació: 
Escala d'administració especial, subescala tècnica, classe de 
tècnic superior. Nombre de vacants: Dues.  Denominació: 
Arquitecte  superior  (Urbanisme). 
 
Grup segons l'art. 25 de la Llei 30/1984: B. Classificació: 
Escala d'administració especial, subescala tècnica, classe de 
tècnic mitjà. Nombre de vacants: Una. Denominació: Tècnic grau 
mitjà (Secretaria de Presidència). 
 
Grup segons l'art. 25 de la Llei 30/1984: B. Classificació: 
Escala d'administració especial, subescala tècnica, classe de 
tècnic mitjà. Nombre de vacants: Dues. Denominació: Tècnic grau 
mitjà. (Intervenció). 
 
Grup segons l'art. 25 de la Llei 30/1984: B. Classificació: 
Escala d'administració especial, subescala tècnica, classe de 
tècnic mitjà. Nombre de vacants: Una. Denominació: Graduat 
social. (Intervenció). 
 
Grup segons l'art. 25 de la Llei 30/1984: B. Classificació: 
Escala d'administració especial, subescala tècnica, classe de 
tècnic mitjà. Nombre de vacants: Tres. Denominació: Diplomat en 
treball social. (Benestar Social-Equip de vellesa i família). 
 
Grup segons l'art. 25 de la Llei 30/1984: B. Classificació: 
Escala d'administració especial, subescala tècnica, classe de 
tècnic mitjà. Nombre de vacants: Dues. Denominació: Diplomat en 
treball social  (Benestar Social-Equip d'inserció social). 
 
Grup segons l'art. 25 de la Llei 30/1984: B. Classificació: 
Escala d'administració especial, subescala tècnica, classe de 
tècnic mitjà. Nombre de vacants: Una. Denominació: Diplomat en 
treball social. (Benestar Social-Equip drogues). 
 
Grup segons l'art. 25 de la Llei 30/1984: B. Classificació: 
Escala d'administració especial, subescala tècnica, classe de 
tècnic mitjà. Nombre de vacants: Una. Denominació: 
Fisioterapèuta (Llar dels Ancians). 
 
Grup segons l'art. 25 de la Llei 30/1984: B. Classificació: 
Escala d'administració especial, subescala tècnica, classe de 
tècnic mitjà. Nombre de vacants: Una. Denominació: Tècnic de 
grau mitjà  (Cultura i Patrimoni històric). 
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Grup segons l'art. 25 de la Llei 30/1984: B. Classificació: 
Escala d'administració especial, subescala tècnica, classe de 
tècnic mitjà. Nombre de vacants: Una. Denominació:  Tècnic de 
grau mitjà. (Cultura i Patrimoni històric - Museu Krekovic-). 
 
Grup segons l'art. 25 de la Llei 30/1984: B. Classificació: 
Escala d'administració especial, subescala tècnica, classe de 
tècnic mitjà. Nombre de vacants: Dues. Denominació: Arquitecte 
tècnic. (Serveis Tècnics). 
 
Grup segons l'art. 25 de la Llei 30/1984: B. Classificació: 
Escala d'administració especial, subescala tècnica, classe de 
tècnic mitjà. Nombre de vacants: Una. Denominació: Programador. 
(Servei d'informàtica). 
 
Grup segons l'art. 25 de la Llei 30/1984: B. Classificació: 
Escala d'administració especial, subescala tècnica, classe de 
tècnic mitjà. Nombre de vacants: Una. Denominació: Tècnic grau 
mitjà. (Bombers de Mallorca). 
 
Grup segons l'art. 25 de la Llei 30/1984: C. Classificació: 
Escala d'administració especial, subescala tècnica, classe de 
tècnic auxiliar. Nombre de vacants: Cinc. Denominació: Tècnic 
auxiliar de gestió econòmica. (4 Intervenció - 1 FODESMA). 
 
Grup segons l'art. 25 de la Llei 30/1984: C. Classificació: 
Escala d'administració especial, subescala tècnica, classe de 
tècnic auxiliar. Nombre de vacants: Una. Denominació: Tècnic 
auxiliar d'informació turística. (Oficines d'informació 
turística). 
 
Grup segons l'art. 25 de la Llei 30/1984: C. Classificació: 
Escala d'administració especial, subescala tècnica, classe de 
tècnic auxiliar. Nombre de vacants: Una. Denominació: Delineant. 
(Serveis Tècnics). 
 
Grup segons l'art. 25 de la Llei 30/1984: C. Classificació: 
Escala d'administració especial, subescala tècnica, classe de 
tècnic auxiliar. Nombre de vacants: Una. Denominació: Tècnic 
auxiliar informàtica-AS 400. (Servei d'informàtica). 
 
Grup segons l'art. 25 de la Llei 30/1984: C. Classificació: 
Escala d'administració especial, subescala tècnica, classe de 
tècnic auxiliar. Nombre de vacants: Una. Denominació: Tècnic 
auxiliar arxiu-biblioteca. (Urbanisme). 
 
Grup segons l'art. 25 de la Llei 30/1984: C. Classificació: 
Escala d'administració especial, subescala tècnica, classe de 
tècnic auxiliar. Nombre de vacants: Quatre. Denominació: Tècnic 
auxiliar informàtica-Micro (1 Cultura - 3 Informàtica). 
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Grup segons l'art. 25 de la Llei 30/1984: C. Classificació: 
Escala d'administració especial, subescala tècnica, classe de 
tècnic auxiliar. Nombre de vacants: Quatre. Denominació: Tècnic 
auxiliar de gestió de personal. (2 RRHH -1 Llar dels Ancians - 1 
FODESMA).  
 
Grup segons l'art. 25 de la Llei 30/1984: C. Classificació: 
Escala d'administració especial, subescala de serveis especials, 
classe de serveis  d'extinció d'incendis. Nombre de vacants:  
Quatre. Denominació: Sergent  (Bombers de Mallorca). 
 
Grup segons l'art. 25 de la Llei 30/1984: D. Classificació: 
Escala d'administració especial, subescala de serveis especials, 
classe de comeses especials. Nombre de vacants: Una. 
Denominació: Auxiliar de gestió econòmica. (Intervenció). 
 
Grup segons l'art. 25 de la Llei 30/1984: D. Classificació: 
Escala d'administració especial, subescala de serveis especials, 
classe de comeses especials. Nombre de vacants: Dues. 
Denominació: Auxiliar tresoreria. (Tresoreria). 
 
Grup segons l'art. 25 de la Llei 30/1984: D. Classificació: 
Escala d'administració especial, subescala de serveis especials, 
classe de comeses especials. Nombre de vacants: Una. 
Denominació: Auxiliar de comptabilitat. (Llar dels Ancians). 
 
Grup segons l'art. 25 de la Llei 30/1984: D. Classificació: 
Escala d'administració especial, subescala de serveis especials, 
classe de comeses especials. Nombre de vacants: Una. 
Denominació: Auxiliar  d'informació turística. (Oficines 
d'informació turística). 
 
Grups segons l'art. 25 de la Llei  30/1984: D. Classificació: 
Escala d'administració especial, subescala de serveis especials, 
classe de comeses especials. Nombre de vacants: Una. 
Denominació: Majordom. (Serveis generals) 
 
Grup segons l'art. 25 de la Llei 30/1984: D. Classificació: 
Escala d'administració especial, subescala de serveis especials, 
classe de comeses especials. Nombre de vacants: Una.  
Denominació: Coordinador de serveis. (Llar de la Joventut). 
 
Grup segons l'art. 25 de la Llei 30/1984: D. Classificació: 
Escala d'administració especial, subescala de serveis especials, 
classe de comeses especials. Nombre de vacants: Una. 
Denominació: Auxiliar de gestió. (Bombers de Mallorca). 
 
Grup segons l'art. 25 de la Llei 30/1984: D. Classificació: 
Escala d'administració especial, subescala de serveis especials, 
classe de comeses especials. Nombre de vacants: Dues. 
Denominació: Operador de comunicacions. (Bombers de Mallorca). 
 
Grup segons l'art. 25 de la Llei 30/1984: D. Classificació: 
Escala d'administració especial, subescala de serveis especials, 
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classe de comeses especials. Nombre de vacants: Dues. 
Denominació: Vigilant inspector. (Urbanisme). 
  
Grup segons l'art. 25 de la Llei 30/1984: D. Classificació: 
Escala d'administració especial, subescala  de serveis 
especials, classe de personal d'oficis. Nombre de vacants: Una. 
Denominació: Encarregat d'economat. (Llar dels Ancians). 
 
Grup segons l'art. 25 de la Llei 30/1984: D. Classificació: 
Escala d'administració especial, subescala de serveis especials, 
classe de personal d'oficis. Nombre de vacants: Una. 
Denominació: Cap de menjador. (Llar dels Ancians). 
 
Grup segons l'art. 25 de la Llei 30/1984: D. Classificació: 
Escala d'administració especial, subescala de serveis especials, 
classe de personal d'oficis. Nombre de vacants: Una. 
Denominació: Cap d'obres i manteniment. (Llar dels Ancians). 
 
Grup segons l'art. 25 de la Llei 30/1984: D. Classificació: 
Escala d'administració especial, subescala de serveis especials, 
classe de personal d'oficis. Nombre de vacants: Dues. 
Denominació: Oficial de conservació carreteres. (Ordenació del 
Territori). 
 
Grup segons l'art. 25 de la Llei 30/1984: D. Classificació: 
Escala d'administració especial, subescala de serveis especials, 
classe de personal d'oficis. Nombre de vacants: Dues. 
Denominació: Xofer. (Serveis generals) 
 
Grup segons l'art. 25 de la Llei 30/1984: D. Classificació: 
Escala d'administració especial, subescala de serveis especials, 
classe de personal d'oficis. Nombre de vacants: Una. 
Denominació: Encarregat de magatzem  (Bombers de Mallorca). 
 
 

PERSONAL LABORAL 
 
Nivell de titulació:  Llicenciat en Psicologia. Denominació del 
lloc: Psicòleg (Llars del Menor). Nombre de vacants: Una 
 
Nivell de titulació: Llicenciat en Pedagogia. Denominació del 
lloc: Pedagog (Llars del Menor). Nombre de vacants: Una 
 
Nivell de titulació: ATS-DUI. Denominació del lloc: ATS-DUI 
(Llar dels Ancians). Nombre de vacants: Nou. 
 
Nivell de titulació: Diplomat en Teràpia Ocupacional. 
Treballador Social i/o Professor d'EGB. Denominació del lloc: 
TGM animador socicultural i de laborteràpia. (Llar dels 
Ancians). Nombre de vacants: Una. 
 
Nivell de titulació: Diplomat en Treball Social. Denominació del 
lloc: Diplomat en Treball  Social (Llars del Menor). Nombre de 
vacants: Una 
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Nivell de titulació: Batxillerat Superior, FP2 branca Jardí 
d'Infància o equivalent a aquesta especialitat. Denominació del 
lloc: Educador (Llars del Menor). Nombre de vacants: Cinc 
 
Nivell de titulació: Batxiller superior i/o FP2. Denominació del 
lloc: Educador (CIPRES). Nombre de vacants: Una 
 
Nivell de titulació: FPI branca sanitària. Denominació del lloc: 
Auxiliar Geriàtric (Llar dels Ancians i Huialfàs). Nombre de 
vacants:  Cinquanta a la Llar dels Ancians i sis a Huialfàs. 
 
Nivell de titulació: FPI branca Hoteleria (cuina) o equivalent a 
aquesta especialitat. Denominació del lloc: Cuiner de primera 
(Llar dels Ancians i Huialfàs) . Nombre de vacants: Quatre a la 
Llar dels Ancians i una a Huialfàs. 
 
Nivell de titulació: FPI Confecció o l'antic títol de "Corte y 
Confección" o equivalent a aquesta especialitat. Denominació del 
lloc: Modista (Llar dels Ancians). Nombre de vacants: Una 
 
Nivell de titulació: Graduat escolar o equivalent. Denominació 
del lloc: Auxiliar de Serveis (Llars del Menor). Nombre de 
vacants: Dotze 
 
Nivell de titulació: FPI branca Automoció o equivalent a aquesta 
especialitat. Denominació del lloc: Mecànic Inspector (Inspecció 
Tècnica de Vehicles). Nombre de vacants: Una 
 
Nivell de titulació: Graduat escolar, FP1 o equivalent. 
Denominació del lloc: Responsable d'activitats esportives. 
(Hipòdrom Son Pardo). Nombre de vacants: Una 
 
Nivell de titulació: FP1 branca administrativa o equivalent a 
aquesta especialitat. Denominació del lloc: Auxiliar 
administratiu. (Teatre Principal). Nombre de vacants: Una." 
 
 
 

Intervé el Sr. Espinós (PP). Retreu que l'exposició 
de motius no contengui cap referència a allò que va passar 
durant el 96, ni tampoc que el mes d'octubre s'aprovàs 
l'oferta d'un 25% impulsada pel PP perquè no s'havia fet res 
en aquest sentit. Fa notar que tampoc no hi ha referència a 
l'acord pres pel Ple sobre la voluntat de fer oferta del 100% 
de les places. Igualment considera arriscat el fet que no hi 
hagi bases i que els sindicats es queixin que encara no hi 
hagi negociacions amb ells i ni tan sols no s'hagi publicat 
l'oferta del 25% i que no hi hagi cap responsable de Recursos 
Humans. 
 

Creu que seria convenient que al llarg del mes 
d'abril hi hagués un Ple on es presentassin les bases per a 
l'oferta pública per al 98, de manera que es tancàs el cicle.  
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Anuncia el vot a favor del seu grup. 

 
La presidenta fa notar que el Sr. Espinós ha dit 

alguna inexactitud, ja que les bases corresponents al 25% de 
l'oferta d'ocupació ja es varen publicar i pel que fa als 
altres llocs anuncia que s'ha negociat fins avui i que ara és 
la primera notícia que té de les queixes dels sindicats sobre 
la lentitud de la negociació. Pensa que el mes d'abril es 
podran aprovar aquestes altres bases sense problemes.  
 

S'aprova la proposta per unanimitat. 
 
 
 
  COOPERACIÓ MUNICIPAL, FOMENT I OCUPACIÓ. 
 
 
  PUNT 6.- APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PLA D'OBRES I 
SERVEIS DE 1998 I DEL PLA PLURIANUAL 1998-1999-2000 I 2001. 
 
  Es dóna compte de la següent proposta de la comissió 
de Cooperació Municipal, Foment i Ocupació: 
 
ANTECEDENTS 
 
          El Consell Insular de Mallorca, en sessió plenària 
de dia 1 de desembre de 1997, aprovà inicialment el Pla 
d'Obres i Serveis de 1998 i el Pla Plurianual 1998-1999-2000 i 
2001.  
 

Sotmesos a informació pública els esmentats plans 
durant un termini de deu dies hàbils mitjançant anunci en el 
BOCAIB núm. 162, de dia 31 de desembre de 1997, no s'ha 
presentat cap al.legació ni reclamació en el termini indicat, 
i els informes sol.licitats a la Delegada del Govern a les 
Balears i a la Comissió Provincial de col.laboració de l'Estat 
amb les Corporacions Locals s'han d'entendre que són 
favorables ja que no han estat emesos en el termini de deu 
dies hàbils. 
 

Mitjançant escrit de data 19 de gener de 1998 la 
Direcció General d'Administració Local del Ministeri 
d'Administracions Públiques comunicà al Consell Insular 
l'aportació definitiva de l'Estat al Pla Insular de Cooperació 
a les obres i serveis de competència municipal per a 1998, que 
es idèntica a la notificada  provisionalment, d'acord amb la 
qual s'havia aprovat inicialment el Pla. 
 
 
MODIFICACIONS DE L'ACORD D'APROVACIÓ INICIAL DEL POS/1998 I 
DEL PLA PLURIANUAL 1998-1999-2000-2001 
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 En el mateix escrit de 19 de gener de 1998 el MAP 
ens comunicà la financiació definitiva del Progama Operatiu 
Local Objectiu 5b amb una aportació del MAP de 4.600.000 ptes, 
fons FEOGA 9.200.000.- ptes i Corporacions Locals de 
9.200.000.- ptes, la qual cosa permet que determinades obres 
incloses inicialment en el Pla d'Obres i Serveis per a 1998 
puguin financiar-se exclusivament d'aquest programa: 
�

�

�

Núm. 
 
Ajunt. 

 
Pressupost 

 
Altres 
Públ. 

 
CAIB 

 
CIM 

 
AJUNTJ. 

 
40 

 
Fornalutx 

 
11.404.354 

 
 

 
 

 
10.263.919 

 
1.140.435 

 
53 

 
Maria de la 
Salut 

 
3.028.165 

 
 

 
 

 
2.422.532 

 
605.633 

 
85 

 
Sineu 

 
10.000.000 

 
 

 
 

 
8.000.000 

 
2.000.000 

�

�

De l'execució del Pla d'Obres i Serveis de 1988 hi 
ha un Romanent de 9.575.481.- ptes referit a una obra de 
l'Ajuntament d'Algaida,del Pla d'Obres i Serveis de 1989; hi 
ha un altre de 3.808.186.- referit a l'Ajuntament de Selva, i 
també del Pla d'Obres i Serveis de 1990 hi ha uns romanents de  
5.880.062.- i de 17.827.913.- que corresponen, respectivament, 
als Ajuntaments de Buger i Ses Salines,  la qual cosa  també 
ferà possible que quatre obres aprovades inicialment en el Pla 
d'Obres i Serveis de 1998 (la núm. 6: Algaida: "Reforma Local 
Joventut", Pressupost: 9.812.513.- ptes, Aportació CIM: 
6.378.133.- ptes, Aportació Ajuntament: 3.434.380.- ptes, la 
núm. 81: Selva: "Correcció Tram. Distribució Biniamar", 
Pressupost: 3.542.525.-; Aportació CIM: 2.834.020 ptes; 
Aportació Ajuntament: 708.505.- ptes, la núm 17: Buger: 
"Escala de Son Bieli, 10 fase", Pressupost: 3.910.299; 
Aportació CIM: 3.519.269 ptes. i Aportació Ajuntament: 391.030 
ptes. la núm 84: Ses Salines: "Remodelació Ca Ses Monges, 10 
fase". Pressupost: 25.675.440 ptes., Aportació CIM: 15.148.510 
ptes. i Aportació Ajuntament: 10.526.930 ptes.), es financiin 
amb aquests romanents de 1988,1989 i 1990. 
 

L'obra núm. 22 de Calvià "Rehabilitació Teatre Sa 
Societat", tenia un pressupost aprovat inicialment en el Pla 
de 1998 de 44.996.768.-, amb una aportació CIM de 520.000.- 
ptes, una aportació de Ajuntament de 1.480.000 ptes i Pla 
Mirall de 42.996.768.- ptes. 
 

L'aportació municipal incomplia el que estableix el 
punt. 5.4 de la convocatòria que disposa que " l'aportació 
municipal no podrà ser inferior a la meitat (50%) del 
percentatge que correspon aportar a cada Ajuntament segons les 
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fòrmules assenyalades a la clàusula 5, sobre l'import total 
del corresponent projecte", per a la qual cosa s'ha canviat el 
financiament d'aquesta obra executant-ne més durant 
l'anualitat de 1998 respecte de la prevista per a 1.999, 
quedant en el Pla amb aquest finançament: 
 
Ajuntament: Calvià 
Denominació: Rehabilitació teatre Sa Societat 
Pressupost: 70.000.000.- ptes 
Altres Aport. Públiques: 42.996.768.- ptes 
CAIB: 
CIM: 1.103.232 
Ajuntament: 25.900.000 
POS 99: 47.456.004.- 
 

El mateix succeïa amb la núm. 16 de Búger: 
"Embelliment c/ Major 1a F." en que sobre un pressupost de 
23.044.236.- ptes, l'aportació municipal havia d'ésser com a 
mínim del 10% del pressupost  i era just de 871.132.- ptes, 
amb una aportació del CIM de 3.484.529.- ptes i de 
18.688.575.- del Pla Mirall. 
 

El que s'ha fet ha estat augmentar l'aportació 
municipal fins a 2.304.424.- ptes i reduir l'aportació del CIM 
a 2.051.237.- ptes aplicant aquesta reducció a l'obra 
plurianual núm. 18 "Camí de Llubí" del mateix Ajuntament que 
ha quedat amb el següent finançament: 
 
Ajuntament: Búger 
Denominació: Camí de Llubí. 
Pressupost: 3.000.000.- 
MAP 
Altres Aport. Públiques 
CAIB 
CIM: 2.400.000.- 
Ajuntament: 600.000.- 
POS 99: 7.491.040.- 
 

Finalment, amb l'estalvi que es produeix de 
l'exclussió del Pla d'Obres i Serveis per a 1998,  aprovat 
inicialment per acord del Ple de dia 1 de desembre de 1997, de 
les obres núm. 40, 53 i 85 que es finançaran en el Programa 
Operatiu 5b i de les obres núm. 6,17,81 i 84 que es duran a 
terme amb els crèdits de 1988, 1989 i 1990, s'han incrementat 
en un 2,50% tots els pressuposts per a 1998 de les obres 
plurianuals reduint amb el mateix percentatge el previst per a 
1999, excepte la núm. 18 i la núm. 22 que s'han modificat en 
les quantitats indicades. 
 

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

A C O R D 
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1r.- Aprovar definitivament el Pla d'Obres i Serveis 

de 1998 de l'illa de Mallorca, que compren les obres 
explicitades als fulls annexes, amb el següent finançament: 
 
- Aportació Consell Insular de Mallorca  
.........527.198.181,- 
- Aportació Comunitat Autonòma (Conv.Junta 
Aigües)200.000.000,- 
- Aportació d'altres Institucions Públiques ..... 
410.995.763.- 
- Aportació MAP   ............................... 
235.300.000,- 
- Aportació Entitats Locals...................... 
713.532.553,-  
- Import total del pressupost  ................2.087.026.498,- 
 
 

2n. Aprovar definitivament el Pla Plurianual 1998-
1999-2000 i 2001 amb les quantitats anuals següents: 
 

Any 1998:  2.087.026.498.- ptes 
Any 1999:    953.562.702.- ptes 

          Any 2000:    393.836.251.- ptes 
          Any 2001:     43.198.154.- ptes 
 

TOTAL:     3.477.623.605.- ptes  
 

3r.- D'acord amb l'article 6 del Real Decret 
1328/1997, d'1 d'agost, el Pla Complementari per aplicar els 
romanents que es puguin originar de la contractació de les 
obres del Pla correspondrà a les obres previstes a l'anualitat 
de 1999 del Pla Plurianual. 
 
        
         4r.- D'acord amb la clàusula 13  de la convocatòria 
del Pla d'Obres i Serveis de 1998, els Ajuntaments  hauran de 
remetre en el termini d'un mes des de la recepció de la 
notificació del Consell Insular de Mallorca, el corresponent 
certificat d'existència de crèdit suficient que garanteixi 
l'aportació municipal a l'obra inclosa en el Pla (MOD. 10). 
 
 
 

 
          5è.- La contractació de les obres incloses en el Pla 
d'Obres i Serveis de 1998 la realitzaran els propis 
Ajuntaments, pero s'hauran de respectar les següents normes de 
procediment: 
 
      - Les obres incloses en el Pla es contractaran 
ordinàriament mitjançant subhasta amb procediment obert, per 
tal d'aconseguir la màxima objectivitat, lliure concurrència i 
publicitat en el procés de selecció del contractista. No 
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obstant això, la Corporació, prèvia petició motivada al 
Consell Insular de Mallorca i la corresponent autorització 
d'aquest, podrà utilitzar les altres formes i procediments 
prevists a la vigent LLei de Contractes de les Administracions 
Públiques.  
 

- S'han de remetre, abans de dia 15 de maig de 1998, 
al departament de Cooperació Municipal els Plecs de Condicions 
administratives particulars per a la contractació de les 
esmentades obres, aprovats pel Ple municipal.  En el cas de 
contractar-se una obra amb despesa plurianual, es faran 
constar explícitament en el Plec les condicions del 
finançament. També s'especificarà que el termini d'execució es 
fraccionarà en fases o terminis parcials que es realitzaran 
anualment depenent de les disponibilitats financeres asignades 
a l'obra durant cada exercici pressupostari. 
  

- Un representant del Consell de Mallorca serà 
membre de la Mesa de Contractació i l'ajuntament haurà de 
comunicar al CIM la data de la constitució de la Mesa de 
Contractació amb l'antelació suficient. En el cas que el 
representant del CIM no assisteixi a la sessió de la Mesa, 
s'haurà de remetre al Consell l'Acta que contengui la proposta 
de resolució. 
 

- La Corporació tindrà l'obligació d'adoptar les 
mesures pertinents perque el contractista adjudicatari d'una 
obra  inclosa en el Pla col.loqui el cartell previst al punt. 
14.5 de la convocatòria. El Consell Insular no abonarà cap 
certificació d'obra si el director de la mateixa no acredita 
que s'ha col.locat el cartell esmentat. Tots els avisos que 
col.loqui el contractista a peu d'obra informant al públic en 
general dels perills o de les incidències de la mateixa han 
d'estar redactats, com a mínim, en la llengua catalana. 
 

- L'obra ha d'estar adjudicada i comunicada 
l'esmentada adjudicació al CIM abans de dia 15 de juliol de 
1998, i iniciada abans de l'1 de setembre de 1998. 
 

- Una vegada adjudicada l'obra, en el termini de 15 
dies habils, la Corporació Municipal remetrà al Consell 
Insular la següent documentació: 

 
a) Certificació de l'adjudicació de l'obra 
b) Declaració jurada de la compatibilitat dels  

  directors de l'obra amb l'Administració 
c) Acta de comprovació del replanteig 

 
- L'incompliment de les anteriors condicions poden 

esser causa de pèrdua de les subvencions otorgades. 
 
          6è.-  Per tal de fer efectiva la darrera 
certificació de l'obra, l'Ajuntament, a més de la documentació 
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exigida en el punt 16.1 de la convocatòria, haurà adjuntar la 
següent documentació: 
 

a) Certificat final d'obra signat pel director de la 
mateixa 

b) Acta de recepció de l'obra signada conjuntament 
pel director, el contractista, un facultatiu tècnic en 
representació de l'Ajuntament i un nomenat, si s'escau, pel 
Consell Insular. A aquest efecte, l'Ajuntament, amb una 
antelació mínima de tres dies hàbils, comunicarà al Consell 
Insular el dia i l'hora prevista per a la recepció de les 
obres i, si n'és el cas, també la de la seva inauguració 
oficial. 

c) Liquidació definitiva de l'obra on es farà 
constar, si s'escau, les subvencions concedides d'altres 
institucions per a la seva execució. 

d) Model 20 de la convocatòria amb fotografía en 
color de l'obra, excepte les del grup A. 
  

En tot cas, les obres corresponents a l'anualitat de 
1998 hauran d'estar finalitzades abans del dia 1 de desembre 
de 1999. 
 

7è.- El romanents de la subvenció del MAP que es 
produeixin com a conseqüència de la contractació del Pla 
d'Obres i Serveis s'aplicaran d'acord amb el que preveu 
l'article 11 del R. Decret 1328/1997, d'1 d'agost. 
 

8è.- Els romanents de les quantitats que figuren a 
càrrec de la CAIB resultants de baixes per adjudicacions, no 
realització de l'obra o per qualsevol altre causa es podran 
destinar per finançar obres o serveis inclosos en el Pla, 
sempre que afectin a matèries d'abastament d'aigües o 
sanejament de població, segons determina el Conveni Marc de 
data 20 de desembre de 1989. 
 

       
 

Intervé el Sr. Alorda (PSM). Es refereix 
conjuntament als dos punts de Cooperació Municipal perquè 
estan lligats entre si.  
 

La proposta és ja d'aprovació definitiva del Pla 
d'Obres i Serveis de 1998. Recorda que es va aprovar 
inicialment per unanimitat i que durant la tramitació s'hi han 
fet una sèrie de propostes de modificació. Per altra banda 
s'ha aprovat també un programa operatiu local amb fons de 
l'objectiu 5-B i, per tant, això ha implicat un modificació a 
la baixa de la proposta inicial que s'ha rectificat 
incorporant una part de l'anualitat del POS del 90. Finalment, 
indica que s'ha fet possible la despesa de més de 100 milions 
de pessetes per a la xarxa de clavegueram de Sencelles que ha 
incorporat una aportació al Pla del 2001 de 21 milions de 
pessetes. Després de l'aprovació definitiva es podrà remetre 
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al Ministeri i contractar-se les obres durant els pròxims 
mesos. 
 

S'aprova la proposta per unanimitat. 
 
 
 
  PUNT 7.- APLICACIÓ DE ROMANENTS DEL PLA D'OBRES I 
SERVEIS DE 1990. 
 
  Es dóna compte de la següent proposta de la comissió 
de Cooperació Municipal, Foment i Ocupació: 
 

"ANTECEDENTS: 
 

Atès que  en el Pla d'Obres i Serveis de 1990 hi ha 
uns romanents que no varen ésser utilitzats els quals  
corresponen  a l'obra núm. 13 "Impulsió depuradora de 
Campanet" de l'Ajuntament de Búger i a l'obra núm. 34 
"Abastament i sanejament" de l'Ajuntament de Ses Salines, els 
quals  es poden destinar a finançar obres d'aquests mateixos 
Ajuntaments, el President de la Comissió de Cooperació 
Municipal, Foment i Ocupació  fa la següent proposta d': 
 

ACORD: 
 

1.- Destinar  part del romanent de 5.880.062.- ptes de 
l'aportació del Consell Insular de Mallorca a l'obra núm. 13 
de l'Ajuntament de Búger "Impulsió depuradora de Campanet", 
del Pla d'Obres i Serveis de 1990 al finançament de l'obra 
següent del mateix Ajuntament: 
Obra: "Escala de Son Bielí, 1a fase" (Obra núm. 16) 
Pressupost: 3.910.299.-  
Aportació CIM: 3.519.269.- 
Aportació Ajuntament: 391.030.- 
 

2.- Destinar  part del romanent de 17.827.913.- ptes de 
l'aportació del Consell Insular de Mallorca a l'obra núm. 80 
de l'Ajuntament de Ses Salines "Abastament i Sanejament",  del 
Pla d'Obres i Serveis de 1990 al finançament de l'obra següent 
d'aquest mateix Ajuntament: 
Obra: "Remodelació Ca Ses Monges, 1a fase". (Obra núm. 80) 
Pressupost: 25.675.440.- 
Aportació CIM: 15.148.510.- 
Aportació Ajuntament: 10.526.930.-" 
 
 

S'aprova la proposta per unanimitat. 
 
  
 
 

 MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ DEL TERRITORI 
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 PUNT 8.-APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PROGRAMA SECTORIAL 
ANUAL DE LA XARXA VIÀRIA LOCAL PER A L'ANY 1998 I DEL PLA 
COMPLEMENTARI. 
 
 Es dòna compte de la següent proposta de la Comissió 
de Medi Ambient i Ordenació del Territori: 
 
 
 " El Consell Insular de Mallorca, en sessió plenària 
ordinària de data 1 de desembre de 1997 aprovà inicialment el 
Programa Sectorial Anual de la Xarxa Viària Local per a l'any 
1998 i el Pla Complementari, amb la següent financiació: 
 
 
TOTAL IMPORT                        FINANÇAMENT 
 PROJECTES 
                       MAP                       CIM 
              Ajuda que es sol.licita        Fons propis 
________________________________________________________ 
 
205.294.485  100.000.000   105.294.485 
 
 
 La Direcció General d'Acció Econòmica Territorial del 
Ministeri per les Administracions Públiques mitjançant escrit de 
data 19 de gener de 1998 va comunicar que en relació al Pla de 
Conservació i Millora de la Xarxa Viària Local per l'any 1998 la 
subvenció asignada és de CENT MILIONS (100.000.000) de pessetes,  
 
 Conforme el que disposa l'article 6.5 del Reial Decret 
1328/1997 d'1 d'agost, pel que es regula la Cooperació Econòmica 
de l'Estat a les inversions de les Entitats Locals, procedeix 
que el Ple del CIM aprovi definitivament el Programa Sectorial 
de la Xarxa Viària Local per a 1998, així com el Pla 
complmentari que no han sofert modificacions i el remeti, 
acompanyat del corresponent expedient administratiu, al MAP, a 
fi que, confirmada la seva procedència, es tramiti la subvenció 
corresponent. 
 
 Així mateix es fa constar que s'ha procedit a la 
publicació dels esmentats plans en el BOCAIB núm 162 de data 31-
12-97 i que no s'han presentat al.legacions ni reclamacions i 
que, sol.licitads informes a la Delegada de Govern de la 
Comunitat Autònoma de les Illes Balears i a la Comissió 
Provincial de Col.laboració de l'Estat amb les Corporacions 
Locals, aquests s'entenen favorables. 
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 Conseqüentment la Comissió de Medi Ambient i Ordenació 
del Territori en sessió de data 25 de febrer de 1998 eleva al 
Ple del CIM la següent proposta d' 
 
 A C O R D 
  
 1r.- Aprovar definitivament el Programa Sectorial 
Anual de la Xarxa Viària Local per l'any 1998 així com el Pla 
Complementari, , que inclouen la priorització dels projectes 
d'obres inclosos en aquests Programes  de referència. 
 
 . L'esmentat Pla comprén les obres explicitades en el 
full que s'uneix com annex, amb el següent finançament: 
 
 
TOTAL IMPORT                        FINANÇAMENT 
 PROJECTES 
                       MAP                       CIM 
              Ajuda que es sol.licita        Fons propis 
________________________________________________________ 
 
205.294.485  100.000.000   105.294.485 
 
 2n.- Aprovar definitivament la resta de la 
documentació que integrava l'expedient administraitu que es va 
aprovar inicialment en sessió plenària de data 1 de desembre de 
1997. 
 
 3r. Trametre l'expedient administraitu corresponent al 
Ministeri Per a Les Administracions P´úbliques als efectes 
prevists a l'article 6.5 del Reial Decret 1328/97 d'1 d'agost." 
 
 

Intervé la Sra. Amer (PSOE). Informa que la proposta 
inclou projectes que ja es varen aprovar inicialment el mes de 
desembre amb millores de traçats, millora d'interseccions i 
diferents projectes de capes drenants. Tot suma unes 
inversions de 205 milions de pessetes repartits en un 51% de 
fons propis del Consell i la resta provinents del Ministeri 
d'Administracions Públiques. 
 

S'aprova la proposta per unanimitat. 
 
 
 

PUNT 9.- APROVACIÓ DE LA REVISIÓ DE LES TARIFES PER 
A L'ANY 1998 APLICABLES AL SERVEI DE GESTIÓ DELS RSU DE L'ILLA 
DE MALLORCA.  
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  Es dòna compte de la següent proposta de la Comissió 
de Medi Ambient i Ordenació del Territori: 
 

" Atès l'escrit de TIRME S.A. de data 15 de setembre 
de 1997 relatiu a la proposta de tarifes per a l'any 1998 per 
un import de 7.724 ptes.-/T. 
 

I atès l'inform conjunt dels Srs. Antonio Morano 
Ventayol i Pere Mascaró, Tècnics del Consell Insular de 
Mallorca,  de data 27 d'octubre de 1997 relatiu a la proposta 
de tarifes per a l'any 1998 aplicables al Servei de Gestió 
dels RSU de l'illa de Mallorca, per un import de 6.971 ptes.-
/T, la Comissió de Medi Ambient i Ordenació del Terrritori 
eleva al Ple del Consell Insular de Mallorca la següent 
proposta d' 
 

A C O R D  
 

Aprovar la revisió de les tarifes per a l'any 1998 
aplicables al Servei de Gestió dels RSU de l'illa de Mallorca 
per un import total de 6.971(sis mil nou-centes setanta-una) 
pessetes/T 
 

A) en concepte de tractament: 6.127 ptes./T 
B) en concepte de transferència i transport:844 

ptes./T 
 

Aquesta tarifa és única per a tots els residus que 
es tractin. Els residus que no puguin esser inciretats, degut 
a la limitació de capacitats de la planta incineradora, seran 
tractats mitjançant empacat i emmagatzemat per a la seva 
posterior incineració o altre tractament que pugui incluir-se 
dins la modificació del Pla Director." 
 
 

Intervé la Sra. Amer (PSOE). Explica que 
l'actualització de les tarifes recull la proposta de l'informe 
tècnic. La tarifa s'ha calculat a partir dels següents 
paràmetres. En primer lloc s'ha aplicat la fórmula polinòmica 
de revisió. Per altra banda incorpora les diferències entre la 
tarifa aprovada el 97 i la que realment va correspondre. S'han 
tingut en compte les tones entrades, les incinerades i les 
empaquetades, que resulten de la diferència entre les entrades 
i les incinerades més les que es produiran en temporada alta i 
que es tractaran posteriorment. El poder calorífic que s'ha 
considerat és el que figura en el plec de condicions, encara 
que la mitjana dels darrers mesos de funcionament ha estat 
lleugerament inferior. L'índex de preus al consum s'ha 
calculat a partir de l'IPC de juny del 97 incrementat en un 
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2'1%. El preu kW es determina a partir de les fórmules que es 
publiquen al BOE aplicades pels tècnics del Consell. 
 

Informa que també s'han tingut en compte els costs 
variables d'explotació. Als altres paràmetre que conformen la 
tarifa se'ls aplica automàticament l'IPC.  
 

Les diferències entre la tarifa aprovada el 97 i la 
que realment va resultar provenen dels costs fixos d'operació 
que serien 412 milions segons l'aplicació de la fórmula 
polinòmica i la revisió de l'IPC, per a l'any 98. Aquesta 
quantitat s'ha d'incrementar en 139 milions corresponents a 
una part de la desviació de la tarifa. L'altra part és 
imputable a la desviació relativa a la diferència entre la 
tarifa del 96 i la causada per raons de posada en marxa del 
servei que s'han incorporat a la inversió inicial i, per tant, 
es reparteixen durant tot el període. 
 

Finalment, fa referència al fet que les inversions 
en instal⋅lacions d'empaquetatge són de 213 milions de pessetes 
que s'han d'incrementar en 54'7 milions en concepte de 
despeses per disposar del depòsit de bales i el seu 
condicionament. 
 

La tarifa resultant és de 6.971 PTA/t, i inclou un 
cost de tractament de 6.127 PTA/t i 844 PTA/t de transferència 
i transport.  
 

Intervé el Sr. Grosske (EU). Fa notar que aquesta 
proposta va passar per la Comissió Informativa del mes 
d'octubre. Per això considera que s'haurien d'explicar les 
circumstàncies que han afectat aquest expedient des 
d'aleshores.  
 

Anuncia el vot en contra del seu grup per a aquesta 
proposta i la següent, en coherència amb la seva línia 
d'actuació referida a la qüestió de la incineració. 
 

Ressenya l'encariment brutal que experimenta aquesta 
tarifa que ja assoleix una quantitat molt superior a les 
previsions més pessimistes que es manejaven quan es va 
plantejar la implantació d'aquest sistema i assenyala que és 
possible que aquesta tendència encara augmenti més perquè hi 
ha problemes sense resoldre com ara abocaments de cendres i 
acumulació de fems que és el que EU espera que es pugui 
resoldre amb la implantació de sistemes alternatius. 
 

El Sr. Rovira (PP) també se sorprèn per aquest punt 
de l'ordre del dia, quan va quedar clar que el PP no feia 
comptes donar suport a les tarifes tal com es presentaven i no 
s'ha modificat gens l'acord. 
 

Fa notar que aquests acords són molt tècnics, però 
hi manca l'aspecte polític que consisteix a no carregar al 
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ciutadà els problemes polítics de l'eliminació de residus que 
hi ha durant aquest mandat. 
 

Anuncia que, si se sotmet a votació, el seu grup 
s'abstendrà. Proposa que es retiri de l'ordre del dia i es 
negociï, cosa que pensa que interessa a tots. 
 

Intervé la Sra. Amer (PSOE). Considera que des que 
es va aprovar en Comissió hi ha hagut temps a bastament per 
parlar-ne, ja que ella ha estat sempre disposada a qualsevol 
negociació, per això pensa que no es pot esperar més. Confirma 
les paraules del Sr. Grosske en el sentit que s'estudien 
sistemes alternatius que permetran trobar solucions més 
definitives al problema dels RSU. 
 

La presidenta manifesta la disposició a retirar de 
l'ordre del dia els punts 9 i 10, sempre que el PP manifesti 
el compromís de donar suport a les propostes. Prefereix que 
les tarifes s'aprovin per un ampli acord que no que no 
s'aprovin. 
 

Argumenta que seria lògic que el PP, que des del 
primer moment va tenir el suport del PSOE o d'UM quan ells 
tampoc no tenien majoria, ara també hi donàs suport. Si el PP 
manifesta aquesta voluntat, es poden deixar les dues propostes 
per al pròxim Ple. 
 

El Sr. Rovira (PP) manifesta la voluntat política de 
parlar-ne, ara la voluntat política d'aprovar les propostes, 
dependrà de les converses. 
 

La presidenta considera que es pot esperar un poc 
més i que es bo intentar arribar a un acord. 
 

Es deixa la proposta damunt la taula. 
 
 

 
  HISENDA I ESPECIAL DE COMPTES 
 
 

PUNT 10.- PROPOSTA DE MODIFICACIó DE L'ORDENANÇA 
FISCAL DE LA TAXA PER A TRACTAMENT I TRANSFERèNCIA I TRANSPORT 
DELS RESIDUS SòLIDS URBANS DE L'ILLA DE MALLORCA PER A 
L'EXERCICI DE 1998. 
 
 

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

   V.i P, 
LA PRESIDENTA, 

 
 


