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ACTA DE  LA SESSIÓ  ORDINÀRIA DEL PLE DEL   
CONSELL  INSULAR  DE  MALLORCA DE QUATRE 
DE  MAIG  DE  MIL  NOU-CENTS NORANTA-VUIT. 

 
 
 
 

A les onze hores i deu minuts del dia quatre 
de maig de mil nou-cents noranta-vuit es reuneix, en 
sessió ordinària del Ple del Consell Insular de 
Mallorca, amb els assistents que a continuació es 
relacionen: 
 

Hble. Sra. Presidenta: Maria Antònia Munar 
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, María Salom i 
Coll, Alejandro Pablo Espinós Bonmatí, José Maria 
Gonzàlez i Ortea, Bartomeu Blanquer i Sureda, Guillermo 
Vidal i Bibiloni, Francisco Antich Oliver, José Ramón 
Orta Rotger, Maria Rosa Estaras Ferragut, Francesc 
Triay Llopis, 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, Catalina 
Maria Bover i Nicolau, Damià Pons i Pons, Pere Sampol i 
Mas, Antoni Sansó Servera, Antonio Pascual i Ribot, 
Eberhard Grosske i Fiol, Maria Margarita Thomas i 
Andreu, Joana Ana Vidal Burguera.   
  

Consellers que excusen la seva assistència: 
Hble. Sr. Juan Verger Pocoví. 

 
 
Secretari General: Sr. Bartomeu Tous i Aymar. 

 
Interventora General: Sra. Pilar García 

Docio. 
 
  L'Hble. Sra. Presidenta surt en el punt 44 i 
torna entrar en el punt de despatx extraordinari 
"probesa i exclusió social". 
  L'Hble. Sr. Eberhard Grosske (EU) surt en el 
punt 12 i entra en el punt 19. Surt en el punt 44 i 
entra en el despatx estraordinari "probesa i exlcusió 
social". Surt al punt de despatx extraordinari "Consell 
social". 
  L'Hble. Sra. Pilar Ferrer (PP) surt en el 
punt 14 i entra en el 19. 
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  L'Hble. Sra. Joana Vidal(GM) surt en el punt 
19 i entra en el 42.  
  L'Hble. Sr. José R. Orta (PP) surt en el punt 
19 i entra en el 40. Surt en el despatx extraordinari 
moció "Consell social". 
  L'Hble. Sr. Pere Sampol (PSM-NM) surt en el 
punt 44 i entra en el 45. 
  L'Hble. Sr. Blanquer (PP) surt en el punt 44 
i entra en el 45. 
  L'Hble. Sra. Maria Reyes Carbonell (PP) surt 
en el punt 44 i entra en el 46. 
  L'Hble. Sr. Antoni Pascual (UM) surt en el 
punt 44 i entra en el 46. Surt en el despatx 
estraordinari moció "subvencions Benestar Social". 
  L'Hble. Sr. Francesc Antich (PSOE) surt en el 
punt 44 i entra en el 45. Surt en el despatx 
extraordinari   
 
  
 
 
  PUNT 1.- APROVACIÓ ACTA ANTERIOR (6-4-98). 
 

S'aprova l'acta per unanimitat. 
 
 
 
 
  PRESIDÈNCIA. 
 
 
  PUNT 2.- DECRETS A DONAR COMPTE. 
 

Intervé el Sr. Espinós (PP). Es refereix al 
Decret de dia 20-4-98 de pagament d'un estudi de 
necessitats formatives per part del CIM. Demana una 
còpia d'aquest estudi. 
 

El Sr. Triay (PSOE) recorda que l'estudi es 
va presentar a una Comissió del Pla de Modernització a 
la qual no varen assistir els representants del PP. Tot 
i així, no hi ha cap dubte que la hi faran arribar. 
 

Intervé la Sra. Salom (PP). Es refereix a un 
conjunt d'abonaments de temes de publicitat. Recorda 
que si el Ple, fa uns mesos, va acordar crear una 
comissió per tal que cada vegada que el Consell hagués 
de fer segons quines campanyes poder reunir-se i 
planificar-les. Demana perquè això no es fa i es 
continua com abans. 
 

La presidenta suposa que la Sra. Salom no 
dugué entendre l'acord. No es tracta, explica, que cada 
vegada que s'hagi de posar un anunci s'hagi de reunir 
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la comissió, sinó que aquesta comissió marcarà uns 
criteris i aprovarà les campanyes, no els anuncis. 
 

La Sra. Salom (PP) considera que la comissió 
s'hauria de reunir aviat per marcar qualque criteri. 
 

La presidenta assegura que ho farà tan aviat 
com s'aprovin definitivament els Pressuposts. 
 

El Ple en resta assabentat. 
 
 
 
  PUNT 3.- DECRETS A RATIFICAR. 
 
  Es llegeixen els següents decrets: 
 
  "ASSUMPTE: compareixença com a demandat davant 
la Sala Contenciosa-Administrativa del Tribunal Superior 
de Justícia de les Illes Balears en el recurs contenciós 
administratiu interposat per la Procuradora Sra. 
Catalina Salom Santana, en representació del Sr. Gabriel 
Company Fiol, contra "Resolució del Ple del Consell 
Insular de Mallorca, de 17.1.98, desestimant el recurs 
ordinari interposat contra l'acord de la Comissió 
Insular d'Urbanisme per la qual es denega l'autorització 
prèvia sol.licitada per emmagatzemar la venda de 
material de construcció al Polígon Cadastral núm. 12 de 
Sineu". Actuacions 458/98. 
 
  Vist el meritat recurs contenciós-
administratiu i examinat l'informe de l'Assessoria 
Jurídica del C.I.M. de 8 d'abril 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." 
 
 

Es ratifica el decret per unanimitat. 
 
 
  "ASSUMPTE: Compareixença en les Actuacions 
739/97-NOU davant le Jutjat d'Instrucció Número 3 de 
Palma, sobre accident de trànsit. 
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  Vist l'informe de l'Assessoria Jurídica del 
C.I.M. de dia 14 d'abril 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 en les meritades 
Actuacions número 739/97-NOU seguits davant el Jutjat 
d'Instrucció Número 3 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 demandat davant 
la Sala Contenciosa-Administrativa del Tribunal Superior 
de Justícia de les Illes Balears en el recurs contenciós 
administratiu interposat pel Procurador Sr. Francisco 
Javier Gayá Font, en representació de la Sra. Francisca 
Payeras Mir, contra "Acord de la Comissió Insular 
d'Urbanisme dictada pel Ple del Consell Insular de 
Mallorca, el 2.3.98 desestimant les al.legacions 
presentades per la qual es va imposar una sanció de 
535.528, corresponent al 75 % de la valoració de les 
obres, com a responsable d'una infracció urbanística 
tipificada a l'art. 27.B) de la Llei 10/1990 de 23 
d'octubre". Actuacions 498/98. 
 
  Vist el meritat recurs contenciós-
administratiu i examinat l'informe de l'Assessoria 
Jurídica del C.I.M. de 20 d'abril 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." 
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Es ratifica el decret per unanimitat. 

 
 
  PUNT 4.- PROPOSTA DE PRESIDÈNCIA EN RELACIÓ 
AL NOMENAMENT DE REPRESENTANT DEL CIM A L'INSTITUT 
BALEAR DE PROMOCIÓ DEL TURISME (IBATUR). 
 
  Es dóna compte de la següent proposta de 
Presidència : 
 
 
  "Aquesta Presidència proposa el nomenament de 
l'Hble. Sra. Catalina Maria Bover  Nicolau com a 
representant d'aquest Consell Insular de Mallorca a 
l'Institut Balear de Promoció del Turisme (IBATUR), en 
substitució de l'Hble. Sra. Catalina Mercè Amer Riera." 
 
 

S'aprova la proposta per desset vots a favor 
(PSOE, PSM-NM, UM, EU) i quinze abstencions (PP, Mixt). 
 
 
 
  PUNT 5.- PROPOSTA DE PRESIDÈNCIA EN RELACIÓ 
AL NOMENAMENT DE REPRESENTANT DEL CIM AL PATRONAT DEL 
PARC NACIONQAL MARITIMO-TERRESTRE DE CABRERA. 
 
  Es dóna compte de la següent proposta de 
Presidència : 
 
 
  "Aquesta Presidència proposa el nomenament de 
l'Hble. Sra. Catalina Mercè Amer Riera com a 
representant d'aquest Consell Insular de Mallorca al 
Patronat del Parc Nacional Maritimo-Terrestre de 
Cabrera, en substitució de l'Hble. Sr. Francesc Triay 
Llopis." 
 
 

S'aprova la proposta per desset vots a favor 
(PSOE, PSM-NM, UM, EU) i quinze abstencions (PP, Mixt). 
 
  

 PUNT 6.- PROPOSTA DE PRESIDÈNCIA DE 
NOMENAMENT DE REPRESENTANT DEL CIM AL GRUP DE TREBALL 
INTER-ADMINISTRACIONS INCLÒS A LA COMISSIÓ DE L'EURO 
DINS L'ÀMBIT DE LA CAIB.  
 
  Es dóna compte de la següent proposta de 
Presidència : 
 
  "Vist l'escrit de la Conselleria d'Economia i 
Hisenda del Govern Balear en el qual sol.licita  la 
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designació  un representant d'aquest Consell  per 
integrar-se al Grup de Treball Inter-Administracions 
integrat dins la comissió de l'euro en l'àmbit de la 
CAIB (Decret 33/1998 de 6 de març), aquesta Presidència  
 
 
   PROPOSA  
 
 
  Nomenar el Sr. Josep Manel Fuster Vicens, 
perquè representi al Consell Insular de Mallorca a 
l'esmentat Grup de Treball." 
 
 

S'aprova la proposta per quinze vots a favor 
(PSOE, PSM-NM, UM) i desset abstencions (PP, EU, Mixt). 
 
 
  PUNT 7.- PROPOSTA DE PRESIDÈNCIA DE 
NOMENAMENT DE REPRESENTANT DEL CIM  A LA JUNTA 
AVALUADORA PER A L'ELABORACIÓ DE LA LLISTA DELS 
ESPSORTISTES DESTACATS DE LES ILLES BALEARS. 
 

Es dóna compte de la següent proposta de 
Presidència: 

 
 
"Vist l'escrit de la Conselleria d'Educació, 

Cultura i Esports del Govern Balear, aquesta 
Presidència proposa el nomenament del Sr. Juan 
Fernández Vázquez com a representant d'aquest Consell 
Insular de Mallorca a la Junta Avaluadora per a 
l'elaboració de la llista dels esportistes destacats de 
les illes Balears." 

 
S'aprova la proposta per quinze vots a favor 

(PSOE, PSM-NM, UM) i desset abstencions (PP, EU, Mixt). 
 
 
 
PUNT 8.- ESCRIT DEL GRUP DE CONSELLERS 

POPULARS COMUNICANT CANVI DE REPRESENTANT A LA CIUM. 
 
  
Es dóna compte de la següent escrit: 
 
"Per la present notific a la Presidència 

d'aquest Consell Insular la decisió del Grup de 
Consellers Populars de modificar la representació que 
aquest te a la Comissió Insular d'Urbanisme, de la 
següent manera: 
 
Baixa de la Comissió com  a substitut: Sr. Don Joan 
Verger Pocoví. 
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Alta de la Comissió com a substitut: Sr. Don Mauricio 
Rovira de Alos. 
 
  Tot això mantenint com a representant titular 
del Grup Popular del Cosnell a la CIUM a Maria Salom 
Coll." 
 

El Ple en resta assabentat. 
 
 
 
  PUNT 9.- DONAR COMPTE DE L'ACORD DE LA 
COMISSIÓ DE GOVERN DE L'EXPEDIENT NÚM. 2 DE MODIFICACIÓ 
DE CRÈDITS DEL PRESSUPOST DE 1.998. 
 

Es dóna compte del següent acord de la 
comissió de govern de dia 20-4-98:  
 
 
  "PUNT 2.- EXPEDIENT NÚM. 2 DE MODIFICACIÓ DE 
CRÈDITS EN EL PRESSUPOST DE 1.998 PER INCORPORACIÓ DE 
ROMANENTS. 
 

Es dóna compte de la següent proposta de 
Presidència: 

 
"Aplicant els articles 163 de la Llei 39/1988 

de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals, 
47 i 48 del R.D. 500/1990, de 20 d’abril y Base 13 de 
les d’execució del Pressupost General per a l’exercici 
de 1998, es procedeix a confeccionar el present 
expedient d’incorporació de romanents de crèdit en el 
Pressupost de Despeses de l’exercici 1998, que 
correspon a crèdits de l’exercici de 1997 o anteriors a 
l’exercici de 1997 amb finançament afectat, en els 
quals queda justificada l’existència de suficients 
recursos financers. Per tot això, es proposa a la 
Comissió de Govern la següent: 
 

PROPOSTA D’INCORPORACIÓ DE ROMANENTS 
 

Aprovar l’expedient núm 2 de modificació de 
crèdtis en el pressupost de despeses de 1998, per 
incorporació de romanents (ROM-1/98) corresponents a 
partides d’exercicis anteriors a 1997 finançadas amb 
ingressos afectats, i d’altres amb finançament afectat i 
sense finançament afectat corresponents a l’exercici de 
1997, quedant les noves partides pressupostàries de la 
següent forma: 

 
A ) AUGMENT DE DESPESES (PARTIDES AMB FINANÇAMENT 
AFECTAT) 
Partida    Denominació    Import 
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40.31330.62380 Maquinària i al.Svs.transf.A.S. 2.904.754 
40.31330.63580 Mobiliari i estris Svs.transf.A.S.  13.701 
50.51100.61280 Obres cons/repos.Carreteres i Camins 277.059.022 
 
 TOTAL  279.977.477 
 
B) AUGMENT DE DESPESES (PARTIDES SENSE FINANÇAMENT 
AFECTAT) 

Partida    Denominació  Import 
00.11100.22780 Altres prestacions Serveis Presidència    824.456 
10.12120.62580 Mobiliari i estris Serveis General      
2.694.349 
10.12140.22786 Contracte treb.tècnics Svei d’Informàt. 75.400 
10.22300.22184 Vestuari personal Bombers de Mallorca 6.801.457 
10.22300.62480 Material de transport Bombers de Mca. 30.984.934 
10.43220.21280 Conservació immobles edif.Corporació 6.667.540 
20.45130.22684 Public./Act.soc-cult.Cult.i Patrimoni 1.665.000 
20.45310.22786 Estudis i treb.tècnics Svei.Patrimoni 11.325.000 
20.45820.62580 Mobiliari  i estris Ca’n Sabater 1.993.741 
30.45210.22786 Estudis i treb.tècnics P.P.M.esp.esc. 5.497.252 
30.45230.62280 Obres mill.immoble Hip.Son Pardo 1.524.913 
30.45230.62380 Maquinària i altres Hip.son Pardo 299.999 
30.45230.63280 Obres reposició Hip.Son Pardo 1.284.700 
30.45280.62382 Nova inversió en equips esportius 1.600.000 
30.45290.22081 Premsa revistes llibres svei.jovent. 1.266.923 
30.45290.22786 Estudis i treb.tècnics svei.joventut 4.555.360 
40.31300.21380 Conserv.maquinària i instal.Llar Anc. 1.000.000 
40.31300.21580 Conserv.mobiliari Llar dels Ancians 520.272 
40.31300.22184 Vestuari personal Llar dels Ancians 500.000 
40.31300.22185 Productes alimentaris Llar dels Anc. 1.000.000 
40.31300.22187 Prod.farmac./sanit.Llar Ancians 2.470.000 
40.31300.22188 Prod.neteja Llar dels Ancians 500.000 
40.31300.22189 Altres submnistraments Llar Ancians 500.000 
40.31300.22689 Altres despeses Llar dels Ancians 654.096 
40.31300.62380 Maquinària i instal.Llar Ancians 182.221 
40.31300.63580 Mobiliari i estris Llar dels Ancians 313.509 
40.31330.20980 Lloguer al.immobilitzat Svs.transf.A.S. 50.000 
40.31330.21280 Conserv.immobles Svs.transf.A.Social 300.000 
40.31330.22183 Combust.i carburants Svs.transf.A.Soc. 300.000 
40.31330.22184 Vestuari personal Svs.transf.A.Social 200.000 
40.31330.22185 Productes alimentaris Svs.transf.A.Soc. 400.000 
40.31330.22187 Prod.farmac/Sanit.Svs.transf.A.Social 200.000 
40.31330.22189 Altres subministraments Svs.transf.A.S. 400.000 
40.31330.22689 Altres despeses Svs.transferits A.soc. 200.000 
40.31330.62380 Maquinària instal.l.Sveis.transf.A.soc. 204.000 
40.31330.63280 Obres reposició Svs.transf.A.Social 36.855.259 
40.31330.63580 Mobiliari i estris Svs.transf.A.Soc.  699.195 
40.32300.22686 Reunions conferències, Svs.A.Social 69.000 
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40.32300.22786 Estudis i treb.tècnics Svs.A.Social 487.200 
40.32300.62380 Maquinària i altres Svs.A.Social 81.840 
40.32300.62580 Mobiliari i estris Svs.A.Social 20.068 
50.43210.62680 Equips informàtics O.Territ/Habitab. 105.135 
50.44400.22786 Estud.i treb.tècnics prot.i mill.M.A. 1.740.000 
50.51100.21080 Conserv.infr.i bens nat.Carret.i Cam. 3.744.960 
50.53300.62580 Mobiliari i estris Sa Dragonera 465.543 
50.53300.63280 Obres reposició Sa Dragonera 673.564 
60.46300.22786 Estudis i treb.tècnics Prom-Soc.cult. 1.750.000 
70.75110.22682 Publicitat i prop.Svs.indorm.turist. 174.000 
70.75110.22684 Publicacions Sveis.inform.turistica 798.080 

 
TOTAL 136.618.966 

 
TOTAL INCORPORACIONS (A+B) 416.596.443 
 
AUGMENT EN INGRESSOS: 
99.87002        Romanent de tresoreria p/incor- 
                poració de crèdits 416.596.443 
                
  Per la qual cosa queda anivellat el 
Pressupost." 
 
  S'aprova la proposta per assentiment." 
 
 

Intervé la Sra. Salom (PP) per constatar que 
dins l'expedient hi ha moltes de partides dedicades a 
estudis de diversos departaments que sumen més de 20 
milions de pessetes. Comenta que no s'entén que hi hagi 
tants d'estudis. 
 
 
  El Ple en resta assabentant. 
 
 
  PUNT 10.- PROPOSTA APROVACIÓ DEFINITIVA DEL 
PRESSUPOST GENERAL, BASES D'EXECUCIÓ I PLANTILLA DE 
PERSONAL DEL CIM PER A L'ANY 1998. 
 
 
  Es dóna compte de la següent proposta de la 
Comissió d'Hisenda i Especial de Comptes: 
�
�  "El Ple del Consell Insular de Mallorca, en 
sessió celebrada dia 23 de març de 1998, va aprovar 
inicialment el pressupost general, bases d’execució i 
plantilla del Consell Insular de Mallorca corresponent a 
l’exercici de 1998, havent estat publicades en el 
B.O.C.A.I.B. de dia 31 de març de 1998, als efectes de 
l’exposició al públic. 
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  Durant dit periode d’exposició al públic s’han 
presentat al.legacions per part del Grup de Consellers 
Popular, Grup de Consellers del PSM-Nacionalistes de 
Mallorca, Grup d’Unió Mallorquina i Grup de Consellers 
socialistes PSIB-PSOE. 
 
  Vistes les al.l.egacions presentades, la 
Comissió d’Hisenda formula la següent 
   

PROPOSTA D'ACORD 
 
  "1r. Resoldre les al.legacions presentades 
contra l’acord provisional d’aprovació del Pressupost 
general, bases d’execució i plantilla del Consell 
Insular de Mallorca, en el següent sentit: 

��� Desestimar les al.legacions formulades pels 
següents Grups: 

Grup de Consellers socialistes PSIB-PSOE, Grup 
de Consellers del PSM-       Nacionalistes de 
Mallorca, Grup d’Unió Mallorquina.  
��� Estimar les al.legacions formulades pel Grup 
de Consellers Populars 

 
  2n.- Aprovar definitivament el Projecte de 
Pressupost General del Consell Insular de Mallorca per a 
1998, amb les modificacions que se’n deriven de les 
al.legacions estimades, el resum del qual és el següent: 

�
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3r.- 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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  4rt.- Aprovar definitivament, la Plantilla del 
Personal que es preveu en l'esmentat Pressupost. 
 
  5è.- Aprovar definitivament, el Projecte de 
les Bases Generals d'Execució del Pressupost, amb les 
modificacions que se’n deriven de les al.legacions 
estimades i que es contenen en el Text Annex.. 
 
  6è.- Sol·licitar condicions a les entitats 
financeres per a formalitzar operacions de crèdit per un 
import màxim de 1.995.000.000 PTA per finançar part de 
les despeses del capítol VI i VII del Pressupost 
General." 
 
 
 
  ESMENES PRESENTADES PEL GRUP DE CONSELLERS 

DEL PSM-NM: 

"El grup de consellers NACIONALISTA-PSM 
presenta les següents esmenes a la proposta d'acord 
d'aprovació definitiva del pressupost general, bases 
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d'execució de personal i plantilla del CIM per a l'any 
1998 
  
 PROGRAMA 45400 

 

PARTIDA 

 

20.45400.46200     es disminueix en  3.999.000 

PTA. 

    

20.45400.22604     s'incrementa en   3.999.000 

PTA. 

        

 

 PROGRAMA 45900 

 

PARTIDA 

 

 

20.45900.47000     es disminueix en   11.600.000 

PTA. 

 

20.45900.48900     es disminueix en  16.000.000 

PTA. 

 

20.45900.22706     s'incrementa en    1.600.000 

PTA. 

 

 

 PROGRAMA 45900 

 

 PARTIDES DE NOVA CREACIO 

 

 

 

PARTIDA 

 

 

20.45900.470XX    Conv.Gremi Llibreters  
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   de Mallorca                      

4.000.000.- 

 

20.45900.470XX  Conv. Hora Nova, S.A. 

(Diari de Balears-Publicació  

Diària en Llengua Catalana-)   

6.000.000.-                                                             

20.45900.489XX     Conv. Joves de Mca. per 

                   la Llengua                        

800.000.-  

 

20.45900.489XX     Conv. Associació Premsa 

                   Forana de Mallorca              

2.000.000.-  

 

20.45900.489XX     Conv. UIB (Informatització 

                   Rondalles)                      

1.200.000.-  

 

20.45900.489XX   Conv. Obra Cultural Balear       

12.000.000.-  

 

 

 

 PROGRAMA 45130 

 

 

PARTIDA 

     20.45130.47000     es disminueix en     

68.753.000.- 

 

 

20.45130.48900     es disminueix en     

102.250.000.- 

 

20.45130.76200     es disminueix en      

14.999.000.- 
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20.45130.77000     es disminueix en      

9.999.000.- 

 

20.45130.78900     es disminueix en      

4.999.000.- 

 

 

 

 PARTIDES DE NOVA CREACIO 

 

 

PARTIDA 

 

20.45130.489XX   Conv. Joventuts Musicals de Palma 

                 (Serenates d'Estiu)               

1.500.000.- 

 

20.45130.489XX   Conv. Joventuts Musicals de  

                 Capdepera(Serenates d'Estiu)      

1.000.000.- 

 

20.45130.489XX   Conv. Fundació ACA (Encontre  

                 Compositors Mostra Cinema,  

                 Col⋅lecció Compositors  
                 de la Mediterrània, Paraula de 

                 Poeta)                            

3.500.000.- 

 

20.45130.489XX   Conv. Associació Premsa Forana  

                 de Mallorca                         

500.000.- 

 

20.45130.489XX  Conv.Universitat Illes Balears     

9.800.000.- 

 

20.45130.489XX  Conv. Obra Cultural Balear         

1.000.000.- 

 

20.45130.489XX   Conv. Fed. Bandes de Música de  
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                 Mallorca                         

16.200.000.- 

 

20.45130.489XX  Conv. Associació Defesta           

3.000.000.- 

 

20.45130.489XX   Conv. Federació Música i  

                 Ball Mallorquí                    

2.500.000.- 

 

20.45130.489XX   Conv. Associació Independent de  

                 galeries d'art de Balears         

5.000.000.- 

 

20.45130.489XX   Conv.Gremi llibreters de Mallorca 

7.000.000.- 

 

20.45130.489XX   Conv. Associació Escriptors  

                 Llengua Catalana                  

1.300.000.- 

 

20.45130.489XX   Conv. Fundació del Jardí Botànic 

                 de Sóller                         

1.700.000.- 

 

20.45130.489XX   Conv. Programació Teatre  

  (Fundació Teatre del Mar)         

2.000.000.- 

 

20.45130.489XX   Conv. Associació Amics 

  de l'Arxiduc                      

1.000.000.- 

 

20.45130.489XX   Conv. Gremi Editors de les Illes 

                 Balears                          

25.000.000.- 

 

20.45130.489XX   Conv. Fundació Universitat 
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                 Catalana d'Estiu(UCE)               

500.000.-  

 

20.45130.470XX Conv.Caixa de Balears "Sa Nostra"  

14.000.000.- 

 

20.45130.470XX   Conv. Rafel Ferragut Bonafé  

                 (Auditòrium de Palma)            

15.000.000.- 

 

20.45130.470XX   Conv. Di7, S.L. (Compositors  

                 Illes Balears                     

1.000.000.- 

 

20.45130.470XX   Conv. Produccions Blau, S.L.          

   0          (Compositors Illes Balears)          

1.000.000.- 

 

20.45130.470XX  Conv. Promomallorca, S.A.         

34.000.000.- 

 

20.45130.470XX   Conv. Secretariat del Col⋅lectiu 
                 de l'Escola d'estiu de Mca.         

450.000.- 

             

20.45130.470XX   Conv. Iguana Teatre, S.L.         

5.000.000.- 

 

20.45130.470XX  Conv. Estudi Zero, S.L.            

5.000.000.- 

 

20.45130.462XX   Conv. Patronat de la Torre de Ses 

                 Puntes de Manacor                 

3.500.000.- 

 

20.45130.462XX   Conv. Ajuntament d'Inca    

                 (Sa Quartera)                    

2.500.000.- 
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20.45130.462XX   Conv. Ajuntament d'Artà 

                 (Fons Miquel Barceló)               

500.000.- 

 

20.45130.462XX   Conv. Ajuntament de Consell 

                 (Certamen Teatre)                 

2.000.000.- 

 

20.45130.462XX   Conv. Fundació Pública Teatre 

                 municipal de Manacor              

1.000.000.- 

 

20.45130.789XX   Conv. Obra Cultural Balear  

                 (Casal Alcover)                  

11.000.000.- 

 

20.45130.789XX   Conv. Associació Cultural Sans 

                 (Infraestructures)               

3.000.000.- 

 

20.45130.789XX   Conv. Fundació teatre del Mar 

                 (Infraestructures Teatre)         

5.000.000.- 

 

20.45130.762XX    Conv. Fundació Pública Teatre 

   Municipal de Manacor             

2.000.000.-            

 

20.45130.762XX    Conv. Ajuntament d'Inca 

                  (Infraestructura Teatre   

                  Municipal)                      

15.000.000.- 

 

 

 PROGRAMA 45310 

 

 

PARTIDA 
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20.45310.78000   es disminueix  en   22.500.000.-  

 

20.45310.22706   es disminueix en    25.000.000.-  

 

 

 PROGRAMA 45310 

 

 PARTIDES DE NOVA CREACIO 

 

 

20.45310.780XX    Conv. Bisbat de Mallorca 

                  (Prospecció arqueològica del 

                  Palau Episcopal)                 

6.500.000.- 

 

20.45310.780XX    Conv. Bisbat de Mallorca   

                  (Commemoració de la Butla de  

                  1248. Preservació patrimoni 

                  religiós dels segles XIII i 

                  XIV).                           

12.500.000.- 

 

 

20.45310.780XX    Conv. Comunitat de Clarisses 

                  (Exposició i restauració del 

Betlem monumental)      1.500.000.- 

 

 

20.45310.780XX    Conv. Consorci del castell de 

                  Sant Carles. (Anualitat corres- 

                  ponent a 1998 segons conveni de 

                  constitució del consorci) 2.000.000.- 

 

 

20.45310.14100    Personal programa formació 

                  ocupacional              18.939.394.- 

 

20.45310.16000    Seguretat Social Personal 

                 programa formació 
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  ocupacional               6.060.606.-" 

 

 

 

  AL.LEGACIONS PRESENTADES PEL GRUP DE 

CONSELLERS POPULARS. 

 
 

"El Grup de Consellers Populars presenta per 
la seva consideració la següent al⋅legació a les bases 
d'execució del Pressupost ordinari de 1998, del 
Consell Insular de Mallorca 
 
 
Creació de la base 15.Bis.Distribució Superàvit 
exercici 1997 
 
Base 15.bis: Distribució Superàvit exercici 1997 
 

Del romanent positiu de tresoreria de l'exercici 
1997,en cas de que es produeixi, el Consell de Mallorca 
dedicarà 
 
Primer.- El 80% al Capítol VII, concretament a les 
partides amb codi económic 76200 Aportacions a 
Ajuntaments.( Pla d'Obres i Serveis, Foment i Ocupació, 
Restauració Patrimoni i Façanes, Arxius i Biblioteques, 
Cultura i Patrimoni Històric, etc...). 
 
Segon.- El 20% a l'execució del Pla Estratégic d'Acció 
Social." 
 
 
 

"Reducció del percentatge de recàrrec sobre 
l'Impost d'Activitats Econòmiques. 
 
 

A la vista de que s'ha incrementat en més de 
12 % i un 6'78% les previsions d'ingressos en concepte 
d'IAE per aquest Consell de Mallorca,  els anys 1997 i 
1998 respectivament, i tenint en compte que actualment 
el recàrrec que te aprovat aquest Consell Insular és 
d'un 30 %, el Grup de Consellers Populars proposa el 
següent acord 
 
 

Acord 
 

Reducció del tant per cent en concepte de 
recàrrec sobre l'Impost d'Activitats Econòmiques que 
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aplicarà el CIM per l'any 1998, per tal de que quedi 
fitxat en un 20%." 
 
 
 

 

  AL.LEGACIÓ PRESENTADA PEL GRUP DE CONSELLERS 

D'UNIÓ MALLORQUINA: 

 

"Vist el projecte de Pressupost ordinari de 
l'any 1998 del Consell Insular de Mallorca, a la fi 
d'ajustar-nos al reglament de subvencions, es proposa 
de la següent modificació: 

   
Restar de la partida 40.46300.48903, Altres 

transferències Aules tercera edat, la quantitat de tres 
milions vuit-centes mil (3.800.000,-) pta.  

 
Crear una partida nova, que podria esser 

40.46300.48904, Altres transferències. Aules de la 
Tercera Edat de Monti⋅sion, amb un import de tres 
milions vuit-centes mil (3.800.000,-) pta." 
 

 

  MODIFICACIONS PRESENTADES PEL GRUP DE 
CONSELLERS SOCIALISTES. 
 
 

El Portaveu del GRUP DEL CONSELLERS SOCIALISTES 
DEL PSIB-PSOE, amb la finalitat de donar compliment a 
l'article 3 del reglament de subvencions i ajudes 
econòmiques del CIM, en  el que fa refèrencia a la 
concessió d'ajut econòmic per activitats en les quals 
és impossible la concurrència, que disposa, i atès que 
dit reglament no estava en vigor quan es va dissenyar i 
aprovar el vigent pressupost, sol×licita,  les següents 
modificacions del  pressupost, amb la creació de 
partides finalistes, pels assumptes que es detallen: 
 
 
 
MEDI AMBIENT 
 
 
 
* De la partida 50.44400.46200, una disminució en 
3.424.320  ptes., distribuides de la següent manera: 
 
Interessat: Ajuntament d'Alaró 
Projecte: Manteniment cubilets oli Parc Verd 
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Quantia: 41.760 ptes 
Partida: 50.44400.462XX 
 
 
Interessat: Ajuntament d'Alcúdia 
Projecte: Manteniment cubilets oli Parc Verd 
Quantia: 83.520 ptes 
Partida: 50.44400.462XX 
 
 
Interessat: Ajuntament d'Algaida 
Projecte: Manteniment cubilets oli Parc Verd 
Quantia: 41.760 ptes 
Partida: 50.44400.462XX 
 
 
 
Interessat: Ajuntament d'Andratx 
Projecte: Manteniment cubilets oli Parc Verd 
Quantia: 41.760 ptes 
Partida: 50.44400.462XX 
 
 
Interessat: Ajuntament d'Arta 
Projecte: Manteniment cubilets oli Parc Verd 
Quantia: 83.520 ptes 
Partida: 50.44400.462XX 
 
 
Interessat: Ajuntament de Banyalbufar 
Projecte: Manteniment cubilets oli Parc Verd 
Quantia: 41.760 ptes 
Partida: 50.44400.462XX 
 
 
Interessat: Ajuntament de Binissalem 
Projecte: Manteniment cubilets oli Parc Verd 
Quantia: 41.760 ptes 
Partida: 50.44400.462XX 
 
Interessat: Ajuntament de Buger 
Projecte: Manteniment cubilets oli Parc Verd 
Quantia: 41.760 ptes 
Partida: 50.44400.462XX 
 
 
Interessat: Ajuntament de Bunyola 
Projecte: Manteniment cubilets oli Parc Verd 
Quantia: 41.760 ptes 
Partida: 50.44400.462XX 
 
 
Interessat: Ajuntament de Calvià 
Projecte: Manteniment cubilets oli Parc Verd 
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Quantia: 167.040 ptes 
Partida: 50.44400.462XX 
 
 
 
Interessat: Ajuntament de Campanet 
Projecte: Manteniment cubilets oli Parc Verd 
Quantia: 41.760 ptes 
Partida: 50.44400.462XX 
 
 
Interessat: Ajuntament de Campos 
Projecte: Manteniment cubilets oli Parc Verd 
Quantia: 83.520 ptes 
Partida: 50.44400.462XX 
 
 
Interessat: Ajuntament de Capdepera 
Projecte: Manteniment cubilets oli Parc Verd 
Quantia: 83.520 ptes 
Partida: 50.44400.462XX 
 
 
Interessat: Ajuntament de Consell 
Projecte: Manteniment cubilets oli Parc Verd 
Quantia: 41.760 ptes 
Partida: 50.44400.462XX 
 
Interessat: Ajuntament de Costitx 
Projecte: Manteniment cubilets oli Parc Verd 
Quantia: 41.760 ptes 
Partida: 50.44400.462XX 
 
 
Interessat: Ajuntament de Deià 
Projecte: Manteniment cubilets oli Parc Verd 
Quantia: 41.760 ptes 
Partida: 50.44400.462XX 
 
 
Interessat: Ajuntament d'Esporles 
Projecte: Manteniment cubilets oli Parc Verd 
Quantia: 41.760 ptes 
Partida: 50.44400.462XX 
 
 
Interessat: Ajuntament d'Estellencs 
Projecte: Manteniment cubilets oli Parc Verd 
Quantia: 41.760 ptes 
Partida: 50.44400.462XX 
 
 
Interessat: Ajuntament de Felanitx 
Projecte: Manteniment cubilets oli Parc Verd 
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Quantia: 167.040 ptes 
Partida: 50.44400.462XX 
 
 
Interessat: Ajuntament d'Inca 
Projecte: Manteniment cubilets oli Parc Verd 
Quantia: 83.520 ptes 
Partida: 50.44400.462XX 
 
 
Interessat: Ajuntament de Lloret 
Projecte: Manteniment cubilets oli Parc Verd 
Quantia: 41.760 ptes 
Partida: 50.44400.462XX 
 
Interessat: Ajuntament de Lloseta 
Projecte: Manteniment cubilets oli Parc Verd 
Quantia: 41.760 ptes 
Partida: 50.44400.462XX 
 
 
Interessat: Ajuntament de Llubi 
Projecte: Manteniment cubilets oli Parc Verd 
Quantia: 41.760 ptes 
Partida: 50.44400.462XX 
 
 
Interessat: Ajuntament de Llucmajor 
Projecte: Manteniment cubilets oli Parc Verd 
Quantia: 125.280 ptes 
Partida: 50.44400.462XX 
 
 
Interessat: Ajuntament de Manacor 
Projecte: Manteniment cubilets oli Parc Verd 
Quantia: 83.520 ptes 
Partida: 50.44400.462XX 
 
 
Interessat: Ajuntament de Maria de la Salut 
Projecte: Manteniment cubilets oli Parc Verd 
Quantia: 41.760 ptes 
Partida: 50.44400.462XX 
 
 
Interessat: Ajuntament de Marratxí 
Projecte: Manteniment cubilets oli Parc Verd 
Quantia: 250.560 ptes 
Partida: 50.44400.462XX 
 
 
Interessat: Ajuntament de Montuïri 
Projecte: Manteniment cubilets oli Parc Verd 
Quantia: 41.760 ptes 
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Partida: 50.44400.462XX 
 
Interessat: Ajuntament de Muro 
Projecte: Manteniment cubilets oli Parc Verd 
Quantia: 83.520 ptes 
Partida: 50.44400.462XX 
 
 
Interessat: Entitat Menor de Palmanyola 
Projecte: Manteniment cubilets oli Parc Verd 
Quantia: 41.760 ptes 
Partida: 50.44400.462XX 
 
 
Interessat: Ajuntament de Petra 
Projecte: Manteniment cubilets oli Parc Verd 
Quantia: 41.760 ptes 
Partida: 50.44400.462XX 
 
 
Interessat: Ajuntament deSa Pobla 
Projecte: Manteniment cubilets oli Parc Verd 
Quantia: 83.520 ptes 
Partida: 50.44400.462XX 
 
 
Interessat: Ajuntament de Pollença 
Projecte: Manteniment cubilets oli Parc Verd 
Quantia: 83.520 ptes 
Partida: 50.44400.462XX 
 
 
Interessat: Ajuntament de Porreres 
Projecte: Manteniment cubilets oli Parc Verd 
Quantia: 41.760 ptes 
Partida: 50.44400.462XX 
 
 
Interessat: Ajuntament de Puigpunyent 
Projecte: Manteniment cubilets oli Parc Verd 
Quantia: 83.520 ptes 
Partida: 50.44400.462XX 
 
 
Interessat: Ajuntament de Ses Salines 
Projecte: Manteniment cubilets oli Parc Verd 
Quantia: 83.520 ptes 
Partida: 50.44400.462XX 
 
 
Interessat: Ajuntament de Sant Joan 
Projecte: Manteniment cubilets oli Parc Verd 
Quantia: 41.760 ptes 
Partida: 50.44400.462XX 
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Interessat: Ajuntament de Sant Llorenç 
Projecte: Manteniment cubilets oli Parc Verd 
Quantia: 83.520 ptes 
Partida: 50.44400.462XX 
 
 
Interessat: Ajuntament de Santa Eugènia 
Projecte: Manteniment cubilets oli Parc Verd 
Quantia: 41.760 ptes 
Partida: 50.44400.462XX 
 
 
Interessat: Ajuntament de Santa Margalida 
Projecte: Manteniment cubilets oli Parc Verd 
Quantia: 83.520 ptes 
Partida: 50.44400.462XX 
 
 
Interessat: Ajuntament de Santa Maria 
Projecte: Manteniment cubilets oli Parc Verd 
Quantia: 41.760 ptes 
Partida: 50.44400.462XX 
 
 
Interessat: Ajuntament de Santanyí 
Projecte: Manteniment cubilets oli Parc Verd 
Quantia: 125.280 ptes 
Partida: 50.44400.462XX  
 
Interessat: Ajuntament de Selva 
Projecte: Manteniment cubilets oli Parc Verd 
Quantia: 83.520 ptes 
Partida: 50.44400.462XX 
 
 
Interessat: Ajuntament de Sencelles 
Projecte: Manteniment cubilets oli Parc Verd 
Quantia: 41.760 ptes 
Partida: 50.44400.462XX 
 
 
Interessat: Ajuntament de Sineu 
Projecte: Manteniment cubilets oli Parc Verd 
Quantia: 41.760 ptes 
Partida: 50.44400.462XX 
 
 
Interessat: Ajuntament de Sóller 
Projecte: Manteniment cubilets oli Parc Verd 
Quantia: 167.040  ptes 
Partida: 50.44400.462XX 
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Interessat: Ajuntament de Son Servera 
Projecte: Manteniment cubilets oli Parc Verd 
Quantia: 83.520 ptes 
Partida: 50.44400.462XX 
 
 
Interessat: Ajuntament de Valldemossa 
Projecte: Manteniment cubilets oli Parc Verd 
Quantia: 41.760 ptes 
Partida: 50.44400.462XX 
 
 
Interessat: Ajuntament de Villafranca de Bonany 
Projecte: Manteniment cubilets oli Parc Verd 
Quantia: 41.760 ptes 
Partida: 50.44400.462XX 
 
 
 
* De la partida 50.44400.48900, una disminució en  
101.149.200 ptes., distribuides de la següent manera: 
 
 
Interessat: GOB 
Projecte: Exposició Serra de Tramuntana 
Quantia: 500.000 ptes 
Partida: 50.44400.489XX 
 
Interessat: Fundació Pime Balears 
Projecte: V Campanya "No la llancis" 
Quantia: 1.000.000 ptes 
Partida: 50.44400.489XX 
 
 
Interessat: Fundació Deixalles 
Projecte: ADAPT 
Quantia: 18.800.000 ptes 
Partida: 50.44400.489XX 
 
 
Interessat: Fundació Deixalles 
Projecte: Transport recollida selectiva 
Quantia: 50.464.470 ptes 
Partida: 50.44400.489XX 
 
 
Interessat: Fundació Deixalles 
Projecte: Conveni campanyes conscienciació ciutadana 
per millorar tractament de residus. 
Quantia: 12.384.730 ptes 
Partida: 50.44400.489XX 
 
 



 

 
 

29 

Interessat: Apotecaris Solidaris 
Projecte: Conveni recollida de medicaments 
Quantia: 11.500.000 ptes 
Partida: 50.44400.489XX 
 
Interessat: Fundació Jardi Botànic de Sóller 
Projecte:  Concurs fotografic Fotobotànica 98 
Quantia:  500.000 ptes 
Partida: 50.44400.489XX 
 
 
Interessat: Fundació Jardi Botànic de Sóller 
Projecte:  Funcionament general i manteniment Jardí 
Botànic (Aportació Patronat) 
Quantia:  5.000.000 ptes 
Partida: 50.44400.489XX 
 
 
Interessat: Fundació Jardi Botànic de Sóller 
Projecte:  Projecte de producció de planta 
autòctona en col×laboració CIPRES 
Quantia:  500.000 ptes 
Partida: 50.44400.489XX 
 
Interessat: Fundació Jardi Botànic de Sóller 
Projecte:  Projecte de recuperació de la coberta 
vegetal d'abocadors clausurats i restaurants 
Quantia:  500.000 ptes 
Partida: 50.44400.489XX 
 
 
* De la partida 50.44400.46200, una disminució en   
3.751.680 ptes., distribuides de la següent manera: 
 
Interessat: Fundació Deixalles 
Projecte: Transport recollida selectiva 
Quantia: 3.761.680 ptes 
Partida: 50.44400.489XX 
 
 
 
* De la partida 50.44400.46900, una disminució en   
10.000.000pts distribuides de la següent manera: 
 
 
Interessat: Fundació Deixalles 
Projecte: Transport recollida selectiva 
Quantia: 10.000.000 ptes 
Partida: 50.44400.489XX 
 
 
 
* De la partida 50.44400.76200, una disminució en   
56.373.510 ptes., distribuides de la següent manera: 
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Interessat: Ajuntament de Deia 
Projecte: Servei de recollida de residus sòlids, 
transport 
Quantia: 20.000.000 ptes 
Partida: 50.44400.762XX 
 
 
 
Interessat: Ajuntament d'Escorca 
Projecte: Punts Verds de "Sa Calobra" i "Cala Tuent" 
Quantia: 7.373.510 ptes 
Partida: 50.44400.762XX 
 
Interessat: Ajuntament de Sóller 
Projecte: Transport R.S.U. 
Quantia: 29.000.000 ptes 
Partida: 50.44400.762XX 
 
 
* De la partida 50.44400.78900, una disminució en  
3.000.000  ptes., distribuides de la següent manera: 
Interessat: Fundació Deixalles - Felanitx 
Projecte: Constitució Fundació 
Quantia: 3.000.000 ptes 
Partida: 50.44400.789XX 
 
 
 
 
SA DRAGONERA 
 
 
* De la partida 50.53300.48900, una disminució en  
2.000.000  ptes., distribuides de la següent manera: 
 
Interessat: GOB 
Projecte: Campanya d'anellament 1998 i seguiment de la 
població de virot al Parc Natural 
Quantia: 800.000 ptes 
Partida: 50.53300.489XX 
 
 
Interessat: GOB 
Projecte: Realització del Camp de Treball per a joves 
durant l'estiu 1998 
Quantia: 500.000 ptes 
Partida: 50.53300.489XX 
 
 
Interessat: Associació Balear d'Amics dels Parcs 
Projecte: Elaboració material informatiu sobre el parc 
i realització d'activitats de voluntariat al Parc. 
Quantia: 700.000 ptes 
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Partida: 50.53300.489XX 
 
 
 
ESPORT I JOVENTUT  
 
* De la partida 50.45290.48900, una disminució en   
16.650.000 ptes., distribuides de la següent manera: 
 
Interessat: Societat Cooperativa Granja Escola 
Jovent 
Projecte: Conveni amb la Societat Cooperativa Granja 
Escola Jovent, per a la realització de   programes 
educatius i activitats adreçades a l'infancia i la 
joventut. 
Quantia: 5.000.000 ptes 
Partida: 50.45290.489XX 
 
 
Interessat: Club Bàsquet Inca 
Projecte: Conveni amb el Club de Bàsquet Inca, per a 
activitats de promoció del bàsquet entre   els 
joves illencs. 
Quantia: 6.000.000 ptes 
Partida: 50.45290.489XX 
 
 
Interessat: Bisbat de Mallorca 
Projecte: Conveni amb el Bisbat de Mallorca per a la 
col×laboració en el manteniment del   Pavelló 
Santa Pagesa. 
Quantia: 1.250.000 ptes 
Partida: 50.45290.489XX 
 
 
Interessat: Club Ciclista Comercial Vallori 
Projecte: Conveni amb el Club Ciclista Comercial 
Vallori, per la X Volta Ciclista Internacional a 
Malllorca de Fèmines. 
Quantia: 1.000.000 ptes 
Partida: 50.45290.489XX 
 
 
Interessat: Federació Balear de Judo i EEAA 
Projecte: Conveni amb la Federació Balear de Judo i 
EEAA per participar en el campionat "Islas   del 
Mediterràneo 1998." 
Quantia: 1.400.000 ptes 
Partida: 50.45290.489XX 
 
 
Interessat: AIDE, AUIB, BEI, UEB 
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Projecte: Conveni amb quatre associacions  
d'universitaris, A.I.D.E., A.U.I.B., B.E.I.,U.E.B., per 
col×laborar en despeses de funcionament. 
Quantia: 1.000.000 ptes 
Partida: 50.45290.489XX 
 
 
 
Interessat: Escola d'Art de Palma de Mallorca 
Projecte: Conveni per la concessió d'una beca post-grau 
d'ampliació d'estudis a la Peninsula o  estranjer. 
Quantia: 1.000.000 ptes 
Partida: 50.45290.489XX" 
 

 
 
Intervé el Sr. Pascual (UM). Informa que la 

proposta definitiva serà la que surti d'aquest Ple, no 
la que prové de la Comissió, pel fet que hi ha moltes 
d'esmenes presentades pels diversos grups. 
 

Intervé el Sr. Quetglas (PSOE). Defensa les 
esmenes presentades pel seu grup.  
 

Recorda que el Reglament exigeix que aquelles 
subvencions que no siguin objecte de concurs 
s'atorguin, bé per una via excepcional, o bé que el 
Pressupost mateix prevegi nominalment aquestes 
subvencions. Per això, les al⋅legacions del seu grup 
incorporen al capítol 4 unes afectacions per a aquelles 
subvencions que fan referència fonamentalment a les 
àrees de Medi Ambient i a Esport i Joventut.  
 

Informa que dins la primera àrea hi ha les 
referències al manteniment dels recipients d'oli dels 
parcs verds de tots els ajuntaments. No tindria cap 
sentit convocar un concurs per una cosa que deriva 
automàticament del funcionament regular d'aquests parcs 
verds. Per altra banda, hi ha subvencions nominatives 
per a entitats que no són susceptibles de concurs i amb 
les quals el Consell ja hi treballa tradicionalment, 
com ara el GOB, la PIMEN, la Fundació Deixalles, 
Apotecaris Solidaris i la Fundació Jardí Botànic de 
Sóller, es tracta d'entitats sense finalitat de lucre i 
col⋅laboradors habituals del Consell. Finalment hi ha 
les previsions per a la recollida de fems als 
ajuntaments de Deià, Escorca i Sóller que tenen 
característiques pròpies i també la realització de 
treballs específics a sa Dragonera a través d'entitats 
sense finalitat de lucre. 
 

Dins l'àrea d'Esports i Joventut, informa que 
totes les esmenes estan emparades per convenis 
específics amb diverses entitats. Són convenis de 
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cooperació per assolir les finalitats pròpies de l'àrea 
amb unes entitats amb les quals no tindria cap sentit 
convocar un concurs, ateses les característiques dels 
convenis. 
 

Pel que fa als vots particulars del grup del 
PP, indica que incorporar el que fa referència a l'IAE 
significaria trencar un dels principis elementals de 
qualsevol pressupost com és l'equilibri, ja que si se'n 
redueixen els ingressos, les despeses es 
desequilibrarien, cosa que indicaria una espècie 
d'esmena a la totalitat que obligaria a un 
replantejament total, aspecte que destaquen els 
informes que s'han fet en relació als efectes de la 
incorporació d'aquesta esmena. Quant a l'aplicació del 
superàvit amb un 80% a Cooperació i un 20% al Pla 
estratègic, assenyala que significaria fer un ús 
econòmicament no gaire correcte del concepte de 
superàvit. Explica que el superàvit del Consell és un 
superàvit comptable, no econòmic, i que deriva en bona 
mesura de la manca d'autonomia pressupostària de la 
institució i de l'estructura mateixa del Pressupost. 
Això ho sap molt bé el grup del PP, de manera que per 
tenir una visió econòmica global d'allò que l'equip de 
govern vol fer per al 98, cal mirar conjuntament el 
Pressupost estricte més el superàvit, cosa que s'ha fet 
sempre. Allò que passa és que no sempre s'ha fet d'una 
manera no explícita, ja que en venir el més de setembre 
apareixia el superàvit i es compensaven les partides 
amb dèficit. 

 
Allò que s'intenta fer és que aquest 

superàvit, que es repartia de forma aleatòria, ja quedi 
explicitat. Per tant, si es destina el superàvit a una 
cosa diferent de la que pretén el Pressupost, apareix 
un desequilibri i s'introdueix un element de distorsió 
sobre la vertadera intenció de l'equip de govern pel 
que fa al Pressupost. Opina, per tant, que no s'ha 
d'incorporar aquesta esmena per tal que el Pressupost 
sigui operatiu. 
 

Intervé la Sra. Salom (PP). Se sorprèn pel 
fet que no es presenti al Ple la proposta que va sortir 
de la Comissió. 
 

Indica que les propostes del PP responen a la 
voluntat de fer aportacions positives i en benefici del 
Consell, dels ajuntaments i dels ciutadans de l'illa.  
 

Fa esment de la primera al⋅legació, referida 
al superàvit, o romanent de tresoreria positiu, que 
demana que els beneficiaris siguin els municipis. En 
aquest sentit, demana que el 80% d'aquest superàvit es 
dediqui a inversions als distints municipis. La resta, 
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el 20% aniria al Pla estratègic d'acció social. 
Considera que es tracta d'una al⋅legació constructiva i 
que és millor això que no la proposta de l'equip de 
govern que ja incloïa un full a part amb la distribució 
del superàvit que es destinava en bona part a despesa 
corrent. El PP opina que si hi ha aquest superàvit els 
beneficiaris n'han d'esser els municipis. Pensa que 
sempre és millor fer-ho així que fer un repartiment en 
funció del pes de cada grup polític dins l'equip de 
govern. 
 

L'altra al⋅legació del PP fa referència al 
recàrrec sobre l'IAE, ja que la recaptació per aquest 
concepte augmenta cada any. Seria bo que aquest Consell 
intentàs reduir el recàrrec i que el fixàs en un 20%. 
Pensa que reduir la pressió fiscal als professionals i 
als petits comerciants és bo i, a més, els ciutadans 
veurien amb bons ulls que el Consell prengués aquesta 
mesura. 
 

Es refereix a l'informe d'intervenció que 
inclou una observació en el sentit que per poder-se 
acceptar la primera al⋅legació, s'hauria de canviar la 
paraula superàvit per "romanent positiu de tresoreria". 
Demana que es rectifiqui el text en aquest sentit. 
 

Per altra banda, fa notar que el desequilibri 
del pressupost indicat pel Sr. Quetglas com a 
conseqüència de la reducció del recàrrec no es 
produiria si hi havia voluntat política per part de la 
majoria de dur-lo a terme, ja que és suficient reduir 
al mateix temps la despesa corrent en la quantitat que 
es calculi que implicarà aquesta reducció sobre els 
ingressos. Si hi ha voluntat política de reduir, no és 
cap excusa, per tant, el desequilibri, ja que és molt 
bo de corregir. 
 

Es refereix a les al⋅legacions presentades 
per l'equip de govern. Recorda que EU va posar com a 
condició per aprovar el Pressupost que primer s'aprovàs 
un Reglament de subvencions. Ara resulta que els 
diferents departaments s'adonen que resulten afectats 
molt seriosament per aquest Reglament i intenten mirar 
la manera d'esquivar-lo. El camí immediat per evitar 
les limitacions del Reglament ha estat fer al⋅legacions 
al Pressupost. El PSM n'ha presentades per valor d'uns 
300 milions i per part del PSOE per un valor d'uns 200 
milions, de manera que el Pressupost per al 98 resulta 
afectat per uns 500 milions, cosa que vol dir que es 
deixa fora del Reglament aquesta quantitat. Considera 
que això és prendre el pèl a la gent, ja que si no es 
volia el Reglament no s'havia d'haver aprovat. Si totes 
les subvencions han d'esser públiques, no resulta 
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seriós ara que el primer Ple ja intenti no aplicar-lo, 
amb l'excusa que es tracta de convenis i despeses 
compromeses que no poden esser objecte d'oferta 
pública. Demana si els convenis a què s'ha fet 
referència estan firmats i ella mateix es respon que no 
i indica que les al⋅legacions constitueixen simplement 
intencions de donar unes subvencions determinades que 
en comptes de donar-se via decret es donaran a través 
d'un conveni, cercant una porta petita per on evitar 
les limitacions que imposa el Reglament.  
 

En un altre sentit comenta que si la majoria 
constitueix un equip de govern, allò que seria normal 
seria que la mateixa àrea de govern que ha presentat 
els pressuposts presentàs també les al⋅legacions o que 
els presentàs directament Hisenda, ja que són uns 
Pressuposts del Consell, en canvi, cada partit presenta 
al⋅legacions al pressupost de les seves àrees com si 
fossin uns departaments tancats, cosa que demostra que 
el Consell no funciona com un equip, sinó que cada àrea 
va pel seu camí. 
 

Demana que el punt 4 de la proposta inicial, 
que correspon a la Plantilla, es voti separadament, ja 
que el PP hi votarà a favor. 
 

La presidenta indica que és lògic que cada 
àrea presenti les seves al⋅legacions, ja que 
precisament cada departament coneix els convenis que 
s'han de signar. Per tant, no és cap incoherència, sinó 
que és allò que fa qualsevol govern, també el del PP a 
la Comunitat Autònoma en què el Consell de Govern 
aprova les propostes de cada departament. 
 

Intervé el Sr. Pons (PSM). Explica que les 
al⋅legacions presentades pel seu grup a l'àrea de 
cultura responien al fet que l'aprovació del Pressupost 
va coincidir amb la del Reglament, amb què el 
pressupost del Cultura no estava ajustat a la lletra 
del Reglament de subvencions. Les al⋅legacions tenen la 
finalitat, doncs, de fer aquesta adaptació i bàsicament 
inclouen els convenis que l'Àrea de Cultura ha fet 
durant aquests dos darrers anys i, a la vegada, 
inclouen tota una sèrie de subvencions bàsicament 
destinades a unes activitats culturals consolidades i 
amb unes comprovades garanties de qualitat i èxit de 
públic. 
 

Recorda que a l'anterior Comissió d'Hisenda, 
aquestes al⋅legacions no varen esser objecte d'un vot 
afirmatiu. Informa que el seu grup, ha intentat adequar 
les al⋅legacions inicials als criteris que varen 



 

 
 

36 

aparèixer en aquella Comissió. El resultat ha estat 
l'eliminació de 29 propostes de conveni, amb què queden 
fora unes activitats que hauran d'esser objecte de 
concurs, tot i que se'n mantenen tots uns altres que és 
inqüestionable que no es poden fer passar pel filtre 
d'una convocatòria pública. 
 

Es refereix a la intervenció de la Sra. 
Salom. Pel que fa a l'afirmació de voler botar el 
Reglament, recorda que l'única cosa que es fa és 
adaptar-hi els pressuposts. Recorda també que el 
Reglament preveu la fórmula del conveni com una de les 
vies per donar subvencions. No entén que ara provoqui 
tants d'espants la possible concreció nominal dels 
convenis que es volen fer. Pel que fa a l'afirmació que 
els convenis no estan firmants, indica que és evident 
de l'Administració no pot jugar a mantenir amb l'ai al 
cor les diferents entitats que durant anys han tingut 
convenis firmats i dels quals han resultat accions 
positives. Per altra banda, indica que molts d'aquests 
convenis contenen una clàusula final que invoca la 
voluntat de les dues bandes de renovar-lo per a l'any 
pressupostari següent. Indica també que, per ell, la 
figura del conveni té una particularitat important que 
fa que sigui millor que una subvenció al descobert i és 
el fet que constitueix una espècie de programa pactat 
entre l'Administració i l'entitat corresponent, cosa 
que permet que hi hagi una convergència de programes 
més gran per part de les dues bandes. 
 

Per totes aquestes raons demana el vot 
positiu a les al⋅legacions del seu grup. 

 
Intervé el Sr. Pascual (UM). Presenta 

l'esmena d'UM tot indicant que hi són aplicables les 
argumentacions exposades, tant pel representant del 
PSM, com pel representant del PSOE. 
 

Aprofita per recordar a la Sra. Salom allò 
que ja va indicar en Comissió en referència a l'esmena 
sobre l'IAE. Entén que el PP presenti l'esmena amb la 
intenció de distorsionar l'equip de govern, però no 
entén que sembli que la Sra. Salom creu allò que diu, 
ja que sap perfectament que la modificació del 
percentatge de recàrrec implica una modificació de 
l'Ordenança fiscal i també sap que tots els ajuntaments 
ja tenen pressupostades les partides corresponents a 
l'IAE i, per tant, la proposta no és d'aplicació. Per 
altra banda, considera que si el PP creu que s'han de 
rebaixar els imposts per aquest concepte té en les 
seves mans fer-ho ja que per cada 10 punts que rebaixin 
en els ajuntaments, els ciutadans pagaran 13 punts 
manco. Per tant, els convida a començar pels 
ajuntaments. 
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Pel que fa a l'altra esmena referida al 

superàvit del 97, recorda que avui es tracta d'aprovar 
el Pressupost del 98 i que quan hi hagi aquest 
superàvit amb la liquidació definitiva, amb una 
proposta de distribució, serà el moment de presentar 
aquesta esmena, però no ara.       
 

Intervé el Sr. Quetglas (PSOE) per contestar 
a la Sra. Salom. Considera que la vertadera intenció 
del PP quan plantegen reduir els ingressos és reduir el 
Consell, o sigui la seva capacitat i el seu pes 
específic dins la societat. Convida, si realment volen 
alleugerir la càrrega dels contribuents, a aplicar la 
fórmula proposada pel Sr. Pascual. 
 

Afirma, per altra banda, que no és possible 
aprovar un pressupost desequilibrat i que no es tracta 
de voluntat política. Insistir sobre aquesta voluntat 
demostra la feblesa de l'argumentació de la Sra. Salom.  
 

Assegura que no es tracta de botar cap 
Reglament. Recorda que el Reglament de subvencions 
preveu que una fórmula adequada de concedir subvencions 
és que tenguin una previsió nominativa en el 
Pressupost. Considera que aquesta via és la més 
garantista, ja que permet discutir les subvencions en 
el Ple mateix. Convida la Sra. Salom que, en comptes de 
fer volar coloms, discuteixi l'oportunitat o no de fer 
els convenis que es proposen avui. 
 

Respon la Sra. Salom (PP). Afirma que són 
mentides les afirmacions fetes en el sentit que l'equip 
de govern no es vol botar el Reglament de subvencions. 
Recorda que totes les al⋅legacions per valor de 500 
milions, s'ha hagut de presentar precisament perquè amb 
el Reglament aprovat s'hauria d'haver fet un concurs 
públic i l'única manera d'evitar aquesta convocatòria 
és fer partides finalistes. Si ara es fan partides 
finalistes, és perquè és l'única porta que veuen per 
poder evitar el Reglament.  
 

Indica al Sr. Quetglas que ara no és el 
moment d'haver de discutir els convenis perquè primer 
s'han de poder estudiar i veure quin compromisos hi ha 
havent passat primer per comissió. 
 

Fa notar que, en referència a la distribució 
del superàvit, el Sr. Pascual i el Sr. Quetglas han dit 
coses oposades i els convida a posar-se d'acord. 
 

Recorda que el conseller d'Hisenda és el qui 
presenta els Pressuposts del Govern Balear davant el 
Parlament i és el qui els hi defensa i els consellers 
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no presenten al⋅legacions al marge del conseller 
d'Hisenda. Allà, assegura, hi ha un control per part 
del responsable. 
 

Pel que fa a l'IAE insisteix que es tracta 
d'una simple qüestió de voluntat política. Aquí no és 
el lloc de parlar dels ajuntaments, la institució és el 
Consell. El PP demana, en el torn d'al⋅legacions al 
Pressupost del Consell que es redueixi l'IAE i la 
majoria diu que no perquè tècnicament no és possible, 
cosa que sí és possible en opinió de la consellera que 
parla. 
 

Insisteix que la major activitat econòmica de 
Mallorca, que ha permès superar els ingressos prevists, 
hauria de permetre rebaixar la pressió fiscal per 
aquest concepte, cosa que el PSM fa uns quants anys 
propugnava i ara té l'oportunitat de fer. 
 

La presidenta recorda que els pressuposts del 
Consell es varen presentar abans de tenir el Reglament 
de subvencions aprovat. Una vegada vist que s'aprovava 
el Reglament, considera lògic que els diferents 
departaments presentin les al⋅legacions per adaptar-
s'hi. Si hi havia la idea de fer uns convenis amb unes 
determinades entitats, considera que no s'ha d'enganar 
ningú fent convocatòries públiques, ja que és més 
transparent indicar la quantitat que es dóna i a qui es 
dóna. En aquest sentit pensa que el Consell és la 
institució de les Illes Balears que té un pressupost 
més transparent.  
 

Pel que fa a posar-se d'acord o no, indica a 
la Sra. Salom que no es preocupi perquè s'hi posaran 
encara que sigui per a desgràcia del PP. Recorda que 
quan hi havia un govern de veres, amb un president que 
era el número u de la llista i no el número cinc o sis 
i uns consellers que eren consellers del Govern i no 
PNNs, com hi ha ara, cadascun presentava el seu 
pressupost, el defensava i hi presentava al⋅legacions 
si calia. Ho pot assegurar perquè va formar part 
d'aquest Govern. Allò que hi fan ara no ho sap. 
 

La Sra. Estaràs (PP) demana empara a la 
Presidència per haver consumit un torn per fer un 
míting polític i criticar uns consellers del Govern que 
no són aquí o que si hi són, hi són en qualitat de 
consellers del Consell Insular de Mallorca.  
 

La presidenta recorda que el tema l'ha tret 
la portaveu del PP quan ha dit que al Govern no es feia 
així. La presidenta s'ha limitat, assegura, a recordar 
que sí que s'hi feia. 
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Intervé el Sr. Grosske (EU). Es refereix en 

primer lloc a les al⋅legacions presentades pel PP.  
Pel que fa a la que proposa la distribució 

del superàvit, considera que, des del punt de vista 
metodològic, és raonable distribuir-lo quan es coneix i 
se'n pot disposar. Es demana per quina raó el PP ha 
fixat aquest percentatges i no uns altres, ja que no hi 
veu cap fonament, com tampoc no veu la raó per 
descartar polítiques directes d'actuació en altres 
àmbits. 
 

Pel que fa a l'IAE, pensa que la proposta 
entra en la lògica política d'aquest partit. Destaca 
que, com totes les polítiques fiscals, no és una 
proposta innocent. No és que es rebaixi la pressió a 
tots els ajuntaments, això és una lectura simplista i 
incorrecta. Recorda que el Consell no obté els mateixos 
recursos de tots els ajuntaments i que no és igual Pina 
o Palma; per altra banda, també s'ha de tenir en compte 
que el Consell fa un paper d'ajuda als ajuntaments amb 
manco recursos i, per tant, la proposta del PP, 
objectivament, té una lectura de perjudici cap als 
ajuntaments petits i de benefici cap als ajuntaments 
més potents. Això s'ha de saber perquè en parlar de 
política fiscal no hi ha angelets innocents: es 
beneficien uns ajuntaments o unes persones en perjudici 
d'unes altres. EU fa la lectura sobre la redistribució 
territorial dels recursos i això els mena a votar-hi en 
contra. 
 

Sobre les subvencions, recorda que el 
Reglament estableix tres mecanismes. L'ordinari, que és 
el concurs públic, l'extraordinari i excepcional per a 
situacions singulars i, finalment, una tercera via, que 
és la inclusió dins els Pressuposts d'unes partides 
concretes. Amb la via de la inclusió en el Pressuposts, 
a què fan referència totes les al⋅legacions, es pot 
desvirtuar efectivament el Reglament i, per tant, cal 
anar alerta. 
 

Considera que aquesta desvirtuació possible 
no és dóna, però, amb les al⋅legacions que es presenten 
avui. Es donaria una desvirtuació si es tractava de 
subvencions que d'una manera natural haguessin d'estar 
sotmeses a un règim de concurrència i s'incloguessin 
com a conveni. Però si es tracta de situacions que per 
les característiques de l'entitat receptora o per les 
de l'activitat subvencionada no hi ha possibilitat de 
concurrència real allò que s'ha de fer és un conveni 
que, a més, té la virtut d'establir una relació més 
adulta entre l'Administració i l'entitat que el 
subscriu, com ha indicat el Sr. Pons. 
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Considera, per tant, que la proposta queda 
correcta. Des del punt de vista tècnic, pensa que hi ha 
coses que s'han de corregir, com ara vuit pàgines per 
al manteniment dels recipients d'oli.  
 

Es refereix al teatres i recorda que la idea 
és que tots els que tenen una programació regular i que 
tenguin unes certes característiques mereixen un ajut 
del Consell. Com que resulta que tots els que tenen 
aquestes característiques tenen l'ajuda del Consell, no 
hi ha concurrència i, per tant, és correcte fer el 
conveni i, en conseqüència, no es desvirtua el 
Reglament.   
 

Manifesta que el Reglament de subvencions 
constitueix una eina que es comença a aplicar, una 
aplicació de cal millorar, però que funciona i que 
encara funcionarà millor en el futur. 
 

Anuncia el suport a les al⋅legacions del 
PSOE, del PSM i d'UM, un cop que han estat negociades 
amb EU i el vot en contra de les presentades pel PP. 
 

Intervé la Sra. Salom (PP) per contestar al 
Sr. Grosske. Considera que aplicant la teoria que ha 
exposat sobre el superàvit, en el sentit que fins que 
no n'hi hagi no se n'ha de fer la distribució, no pot 
rebutjar l'al⋅legació del PP.  Fa notar que, 
precisament perquè no se'n sap la quantificació, el PP 
no ha posat xifres concretes, sinó percentatges. Es pot 
discutir si aquests percentatges haurien d'esser més 
alts o no i és possible posar-se d'acord sense saber la 
quantificació real del superàvit, per això insisteix 
que es tracta únicament de voluntat i d'una excusa per 
no votar  a favor de l'esmena. Per aquesta mateixa raó, 
EU el dia que el Sr. Pascual va presentar el 
Pressupost, no hi havia d'haver estat d'acord, ja que 
hi havia una distribució quantificada del superàvit. 
Comprèn que el Sr. Grosske hagi de fer segons quins 
paperets, estant indignat l'altre dia a la Comissió 
d'Hisenda i avui plegant-se a la voluntat de l'equip de 
Govern. Convida a anar alerta i a analitzar amb 
deteniment l'aplicació del Reglament per veure si a 
final d'any sumen més les subvencions excepcionals que 
les normals concedides a través d'una oferta pública 
oberta. 
 

Torna intervenir el Sr. Grosske (EU). Reclama 
a la Sra. Salom l'autonomia per administrar la pròpia 
indignació. No recorda que a la Comissió estigués 
indignat en cap moment. Hi va dir que no hi havia 
explicacions sobre el contingut de les propostes, i que 
no hi havia hagut negociacions prèvies amb EU i, per 
tant, EU es va abstenir. Ara hi ha hagut una 
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negociació, unes modificacions, i en funció d'aquesta 
negociació hi ha un acord. 
 

Recorda que la distribució del superàvit que 
en un moment determinant va plantejar el responsable 
d'Hisenda va quedar com una cosa no tancada, merament 
de caràcter indicatiu com figura als acords signats amb 
l'equip de govern sobre el Pressupost. És una cosa 
signada i, per tant, transparent. 
 

Afirma finalment que el seu grup no necessita 
cap classe d'excusa per votar en contra d'una 
al⋅legació del PP. En primer lloc probablement EU 
voldrà que una part del superàvit vagi a polítiques 
directes de caràcter cultural, mediambiental o 
d'ocupació i l'al⋅legació del PP ho exclou. En segon 
lloc, el Pla estratègic és objecte d'una moció que EU 
presenta avui mateix i que demana que se'n quantifiqui 
la implementació total, que es determini l'any 98 què 
s'ha d'aplicar i que es faci amb càrrec al superàvit. 
Això vol dir que el percentatge, no necessàriament ha 
d'esser el 20, per tant, tampoc no necessita cap excusa 
per no votar favorablement l'al⋅legació del PP. 
 
  El Sr. Pascual (UM) presenta una nova 
proposta d'acord que es la següent: 
 

PROPOSTA D'ACORD 
 

"1r. Resoldre les al.legacions presentades 
contra l’acord provisional d’aprovació del Pressupost 
general, bases d’execució i plantilla del Consell 
Insular de Mallorca, en el següent sentit: 

 
a) Desestimar les al.legacions formulades pel 

Grup Popular. 
b) Estimar les al.legacions formulades pels 

següents Grups: Grup de Consellers socialistes PSIB-
PSOE, Grup d’Unió Mallorquina i Grup de Consellers del 
PSM-Nacionalistes de Mallorca amb les esmenes 
introduïdes per aquest darrer Grup. 

 
2n.- Aprovar definitivament el Projecte de 

Pressupost General del Consell Insular de Mallorca per a 
1998, amb les modificacions que se’n deriven de les 
al·legacions estimades, el resum del qual és el següent:  

 
PRESSUPOST PROPI DE LA CORPORACIÓ SENSE 

CONSOLIDAR 
INGRESSOS  
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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 financers  1.995.000.000    

  TOTAL    13.510.303.837 
 
DESPESES  
 

A) OPERACIONS CORRENTS 
1.- Remuneracions del personal 4.354.282.247 

2.- Compra béns corr.i serveis 1.982.603.421 

3.- Interessos 561.486.295 

4.- Transferències corrents 2.809.733.023 

B) OPERACIONS DE CAPITAL 
6.- Inversions reals   1.303.215.292 

7.- Transferències de capital 1.508.016.000 

8.- Variació d'actius financers     25.000.000 

9.- Variació passius financers      965.967.559 

  

  TOTAL    13.510.303.837 
 
ESTATS DE PREVISIONS D’INGRESSOS I DESPESES PER 

A 1998 DE LA SOCIETAT MERCANTIL ITEVE, S.A., AMB CAPITAL 

SOCIAL QUE PERTANY ÍNTEGRAMENT A L’ENTITAT LOCAL, SENSE 

CONSOLIDAR. 

 

  INGRESSOS 
  A) OPERACIONS CORRENTS 
 1.- Imposts directes............  

 3.-Taxes i altres ingressos ...... 412.799.000 
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 4.- Transferències corrents ........  

�  5.- Ingressos patrimonials ......... 3.387.000 

  

  B) OPERACIONS DE CAPITAL 
 6.- Alienació d'inversions reals.... 

 7.- Transferències de capital ......  

 8.- Variació d'actius financers ....    

  9.- Variació de passius financers 

                  TOTAL     416.186.000 
 DESPESES 
 A) OPERACIONS CORRENTS 
 1.- Remuneracions del personal..    212.082.000 

 2.- Compra béns corrents i serv.    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 
 

 3r.- 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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 4rt.- Aprovar definitivament, la Plantilla del 
Personal que es preveu en l'esmentat Pressupost. 

 
 5è.- Aprovar definitivament, el Projecte de 

les Bases Generals d'Execució del Pressupost per a 1998. 
    
   6è.- Sol·licitar condicions a les entitats 
financeres per a formalitzar operacions de crèdit per un 
import màxim de 1.995.000.000 PTA per finançar part de 
les despeses del capítol VI i VII del Pressupost 
General." 
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El Sr. Pascual (UM) proposa votar en primer 
lloc i en bloc les esmenes presentades per l'equip de 
govern, la del PSM modificada amb la que s'ha introduït 
avui. En segon lloc, les esmenes presentades pel PP i, 
finalment, la proposta d'aprovació definitiva del 
Pressupost. 

 
La Sra. Salom (PP) recorda que ha demanat la 

votació separada de la Plantilla. 
 

La presidenta indica que es tindrà en compte. 
 

Se sotmeten a votació totes les al⋅legacions 
amb les esmenes  presentades per l'equip de govern i 
s'aproven per desset vots a favor (PSOE, PSM-NM, UM, 
EU) i quinze en contra (PP, Mixt). 
 

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

Se sotmet a votació el punt 4 de la proposta 
referida a la Plantilla i s'aprova per unanimitat. 
 

Se sotmeten a votació la resta de punts de la 
proposta i s'aproven per desset vots a favor (PSOE, 
PSM-NM, UM, EU) i quinze en contra (PP, Mixt). 
 

El Sr. Pascual vol que consti en acta que 
allò que s'acaba de votar és el Pressupost definitiu, 
que inclou les esmenes que s'han acceptat abans 
d'aquesta votació final, com ja ha indicat en la seva 
primera intervenció de presentació de la proposta. 
 

 

 

   COOPERACIÓ MUNICIPAL, FOMENT I OCUPACIÓ. 
 
  PUNT 11.- APROVACIÓ DEL CANVI DE DENOMINACIÓ 
TOPONÍMICA DEL MUNICIPI "MARIA DE LA SALUT". 
 
  Es dóna compte de la següent proposta de la 
comissió de Cooperació Municipal, Foment i Ocupació: 
 

 "Atès que en el Registre d'Entitats Locals 
del MAP el topònim del municipi de Maria de la Salut 
figura com "María de la Salud", amb "d" i amb accent. 
 

 Atesa la petició de l'Ajuntament de Maria de 
la Salut relativa al canvi de denominació toponímica 
del seu municipi en el Registre d'Entitats Locals per 
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tal de adaptar-lo a la forma prevista al Decret 
36/1988, de 14 d'abril, pel qual es fixen les formes 
oficials dels topònims de les Illes Balears i segons el 
qual, l'ortografia correcte del Municipi és "Maria de 
la Salut" amb "t", i sense accent. 
 

 Atès l'expedient instruït a l'efecte per 
l'Ajuntament, vist l'informe favorable del SAT i 
considerant complits els requisits establerts en el 
procediment legal previst als articles 26 i següents en 
el Reial Decret 1690/1986, d'11 de juliol, pel qual 
s'aprova el Reglament de Població i Demarcació 
Territorial de les Entitats Locals, 
 

 Es proposa al Ple del Consell Insular de 
Mallorca l'adopció dels següents acords: 
 

 Primer.-  Aprovar el canvi de denominació 
toponímica del municipi de "María de la Salud" per la 
forma  que fixa el Decret 36/1988, és a dir, "Maria de 
la Salut" amb "t" final i sense accent. 
 

 Segon.- Publicar el present acord en el 
BOCAIB, comunicar el present acord a l'Ajuntament 
interessat  i al Ministeri d'Administracions Públiques 
perquè procedeixi a realitzar la corresponent 
modificació del Registre d'Entitats Locals, d'acord amb 
el previst a l'article 14.1 de la LBRL i conforme 
disposa l'article 11.3 del TRRL.   
  El canvi de denominació tindrà caràcter 
oficial una vegada anotat en el Registre d'Entitats 
Locals del MAP i publicat en el Butlletí Oficial de 
l'Estat." 
 
 

Intervé el Sr. Alorda (PSM). Informa que es 
tracta de la catalanització del topònim d'aquest 
municipi que probablement ja és el darrer que quedava 
sense fer aquesta adequació que avui es fa 
definitivament. 
 

S'aprova la proposta per unanimitat. 
 
 
 
  PUNT 12.- APROVACIÓ INICIAL DEL REGLAMENT DE 
COOPERACIÓ MUNICIPAL. 
 
  Es dóna compte de la següent proposta de la 
comissió de Cooperació Municipal, Foment i Ocupació: 
 

"Anualment s'elabora, aprova i executa el Pla 
insular d'Obres i Serveis de competència municipal la 
qual cosa fa necessari regular per a cada exercici els 
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aspectes procedimentals i materials que han de regir el 
Pla. Per evitar aprovar anualment les normes 
reguladores del Pla i per tal de que aquestes tenguin 
un caràcter de permanència que  afavorirà el seu 
coneixement i compliment per part dels ajuntaments, 
s'han cregut convenient incloure-les en el títol primer 
d'un Reglament de Cooperació Municipal. 

 
     La principal novetat d'aquest títol primer 

respecte de les normes aprovades l'exercici anterior és 
el referit als percentatges de subvenció als 
ajuntaments. L'art. 6  del Reglament suprimeix 
l'afavoriment de les obres d'infraestructura hidràulica 
respecte de la resta de les  de  competència municipal. 

 
     Les obres i els serveis passen a ésser de 

tipus A si són obligatòries i B si només són de 
competència municipal. 

 
     El títol segon del Reglament el constitueix 

totes les normes del vigent Reglament de Cooperació 
Tècnica als municipis de l'illa de Mallorca aprovat per 
acords del Ple del Consell de dia 3 de juny i  23 de 
desembre de 1996 i publicat al BOCAIB núm. 45 de dia 15 
d'abril de 1997. 

 
     Finalment, el títol tercer recolleix 

determinades normes i criteris que s'han anat aplicant 
sense una regulació reglamentària en la funció 
d'assessorament, d'assistència i d'impugnació d'acords 
municipals. 

 
     Cal destacar  d'aquest títol un nou servei que 

s'ofereix als Ajuntaments: la defensa judicial que la 
podran sol.licitar tots els Ajuntaments de menys de 
5.000.- hab. quan siguin part demandada en la 
jurisdicció contenciosa-administrativa, havent de 
participar en el cost del servei amb els mateixos 
percentatges que si es tractassin d'obres de tipus A 
del Pla d'Obres i Serveis. 

 
      En virtud de l'anteriorment exposat, el 

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

 
ACORD 
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      1.- Aprovar inicialment el Reglament de 
Cooperació Municipal que s'adjunta. 

 
      2.- Sotmetre el Reglament a informació 

pública per un termini de trenta dies per a la 
presentació de reclamacions i suggerències. 

 
      3.- En el supòsit que no es presentin  

reclamacions ni suggerències, aquest acord s'entendrà 
aprovat definitivament, sense necessitat d'adoptar-ne 
un de nou." 

 
 
El Sr. Alorda (PSM) informa que es tracta 

d'una aprovació inicial, després s'obrirà un període 
d'exposició pública i es convidarà els ajuntaments i 
les diferents entitats locals a presentar-hi 
suggeriments i al⋅legacions. 
 

Explica que s'hi tracten d'objectivar totes 
aquelles línies d'ajuda que ja es produeixen. Aquest 
Reglament permetrà, per exemple, que les bases anuals 
del Pla d'obres i serveis regulin només un mínim dels 
seus aspectes, ja que el bloc més important ja quedarà 
definit pel Reglament. Destaca la novetat de la defensa 
judicial dels ajuntaments.  

 
S'aprova la proposta per unanimitat. 
 
 
 
PUNT 13.- CONVOCATÒRIA DEL PLA D'OBRES I 

SERVEIS DE 1999. 
 
  Es dóna compte de la següent proposta de la 
comissió de Cooperació Municipal, Foment i Ocupació: 
 

     "Una de les formes més importants en les que 
s'instrumenta la cooperació que el Consell Insular de 
Mallorca ha de prestar a les Entitats locals de l'illa 
és en l'elaboració, aprovació i execució d'un Pla 
insular d'obres i serveis municipals. Aquest Pla, 
d'acord amb el que disposa l'Art. 36 de la Llei 7/1985, 
de 2 d'abril Reguladora de les Bases de Règim Local, 
s'ha d'aprovar anualment, havent de participar en la 
seva elaboració els municipis de l'illa, i es podrà 
finançar amb mitjans propis del Consell Insular, 
aportacions municipals o privades  i les subvencions 
que acordin la Comunitat Autònoma i l'Estat amb càrrec 
als seus respectius pressuposts. 
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     Així mateix, l'art. 6 del R. Decret 

1328/1997, d'1 d'agost, pel qual es regula la 
cooperació econòmica de l'Estat a les inversions de les 
Entitats Locals, el Pla insular d'obres i serveis, serà 
elaborat amb la participació dels municipis de l'illa. 

 
     Als efectes, idò, de donar la participació 

corresponent a les Entitats Locals de Mallorca en 
l'elaboració del Pla d'Obres i Serveis de 1999, el 
President de la Comissió de Cooperació Municipal, 
Foment i Ocupació fa la següent proposta 
d' 
 

ACORD 
 

     1.- Convocar a tots els Ajuntaments de 
Mallorca així com a les Mancomunitats i la resta 
d'Entitats Locals compreses en l'art. 3.2 de la Llei 
7/1985, de 2 d'abril, sempre ostenten competències 
d'execució d'obres i prestació de serveis de caràcter 
municipal, perquè, abans de dia 31 de juliol de 1998, 
puguin presentar al Consell Insular de Mallorca les 
peticions de les obres i els serveis que vulguin 
incloure en el Pla Insular d'Obres i Serveis de 1999. 
 

     2.- Les normes reguladores del Pla per a 1999 
seran les previstes en el títol primer del Reglament de 
Cooperació Municipal aprovat inicialment pel Ple del 
Consell Insular." 

 
Intervé el Sr. Alorda (PSM). Informa que ja 

es convoca el Pla regulat pel primer títol del 
Reglament anterior. La voluntat és cobrir totes les 
necessitats d'infraestructures que tenen els 
ajuntaments. Ara fins al 31 de juliol es poden 
presentar els projectes que s'intentaran incloure tant 
com sigui possible. 
 

S'aprova la proposta per unanimitat. 
 

 
PUNT 14.- SOL.LICITUD DE CANVI DE DESTINACIÓ 

DE LA SUBVENCIÓ CONCEDIDA A UNA OBRA  DE L'AJUNTAMENT 
DE SANTA EUGENIA, INCLOSA EN EL PLA D'OBRES I SERVEIS 
DE 1998. 
  Es dóna compte de la següent proposta de la 
comissió de Cooperació Municipal, Foment i Ocupació: 
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     "Atesa la sol.licitud de l'Ajuntament de 
Santa Eugènia en el sentit de canviar el destí de la  
subvenció concedida a l'esmentat Ajuntament  per 
realitzar l'obra "Cubrició de recinte escolar", obra 
inclosa en el Pla d'Obres i Serveis de 1998, amb un 
pressupost de 6.618.868 pessetes, una aportació del CIM 
de 4.302.264 pessetes i una aportació de l'Ajuntament 
de 2.316.604 pesetes,   per poder realitzar l'obra 
"Aigües pluvials al c/ de la Balanguera"amb un 
pressupost de 4.985.589 pessetes, el President de la 
Comissió de Cooperació Municipal, Foment i Ocupació fa 
la següent proposta d' 

 
            A C O R D  

 
      1.- Modificar el Pla d'Obres i Serveis de 

1998, en el sentit de substituir l'obra "Cubrició 
recinte escolar", objete  de la subvenció concedida a 
l'Ajuntament de Santa Eugènia per a l'obra  "Aigües 
pluvials al c/ de la Balanguera" que tindra el següent 
finançament: 
 
Obra: "Aigües pluvials al c/ de la Balanguera" 
Pressupost:   4.985.589 pessetes 
Aportació CIM:     3.240.633 pessetes 
Aportació Ajuntament: 1.744.956 pessetes" 
 
 

S'aprova la proposta per unanimitat. 
 
 
 
  ESPORTS I JOVENTUT. 
 
 

 PUNT 15.- SOL⋅⋅⋅⋅LICITUD  DE  L´AJUNTAMENT   DE  
PETRA, DE CANVI DE DESTÍ DE L´AJUDA ECONÒMICA  DEL   
CIM INCLOSA EN EL PLA D´INSTAL⋅⋅⋅⋅LACIONS ESPORTIVES. 

 
 Es dóna compte de la següent proposta de la 

comissió d'Esports i Joventut: 
  

"ANTECEDENTS: El Pla Territorial 
d´Equipaments Esportius del bienni 1997-98,inclou a 
l´Ajuntament de Petra amb el projecte "CONSTRUCCIÓ 
VESTUARIS I ENLLUMENAT PISTA POLIESPORTIVA". 
Posteriorment,l´esmentat ajuntament, com  a 
conseqüència del seu acord plenari adoptat en sessió 
extraordinària de 27 de novembre passat, s´ha dirigit 



 

 
 

51 

al  CIM per sol⋅licitar el canvi de destí de dita ajuda 
i dedicar-la al projecte "Construcció d´un pavelló 
cobert.". 

 
     El tècnic responsable de la gestió dels 
plans, en informe de data10 de desembre de 1997, emet 
dictamen favorable a la concessió del canvi de 
projecte, sempre que no augmenti la finaciació del CIM, 
atès lo qual, es sotmet a la Comissió, la següent 
 
                 P R O P O S T A 
 
     Concedir a l´Ajuntament de Petra, el canvi de 
projecte inclòs en el Pla d´Equipaments Esportius del 
CIM bienni 1997/98, que passarà a esser " CONSTRUCCIÓ 
D´UN PAVELLÓ COBERT",en el ben entès de que malgrat  el 
pressupost total del nou projecte es superior a 
l´inicialment inclòs al Pla, no variarà la financiació 
del CIM, que es de  7.882.739.-PTA." 
 
 

S'aprova la proposta per unanimitat. 
 
 
  MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ DEL TERRITORI 
 
 
  PUNT 16.- EXPEDIENT 94/23 SANCIONADOR INCOAT 
CONTRA EL SR. BALTASAR JOFRE OLIVER ( MANCOR DE LA 
VALL). 
 
  Es dóna compte de la següent proposta de la 
comissió Insular l'Urbanisme de Mallorca: 
 
  <<En el tràmit de l'article 1.2 del Reglament 
d'Organització d'aquesta Comissió, per unanimitat, 
prèvia proposta de la Ponència Tècnica, es va acordar 
proposar al Ple del CIM que adopti el següent 
 
 ACORD 
 
  Vist l'expedient sancionador per infracció 
urbanística seguit contra el Sr. Baltasar Jofre Oliver, 
en qualitat de promotor, per la realització d'actes 
d'edificació i ús del sòl sense llicència i no 
legalitzats consistents en l'execució d'obres de 
restauració, consolidació i ampliació de dues 
edificacions preexistents situades a la possessió de 
Massanella, de Mancor de la Vall, ateses les 
al⋅legacions formulades per l'interessat i d'acord amb 
la proposta de resolució definitiva formulada per l'ins-
tructor de l'expedient, s'acorda: I. Desestimar les 
al⋅legacions formulades pel Sr. Baltasar Jofre Oliver 
contra la proposta de resolució formulada per 
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l'instructor de l'expedient, això amb base en l'informe 
dels Serveis Jurídics de l'Àrea d'Urbanisme de data 16 
d'abril de 1998. II. Imposar al Sr. Baltasar Jofre 
Oliver, en qualitat de promotor, com a responsable d'una 
infracció urbanística tipificada a l'article 27.1.b) de 
la Llei 10/1990, de 23 d'octubre, de Disciplina 
Urbanística, qualificada de greu per l'article 28.2 del 
mateix text legal, consistent en l'execució sense 
llicència d'obres de la restauració, consolidació i 
ampliació de dues edificacions preexistents situades a 
la possessió de Massanella, del terme municipal de 
Mancor de la Vall, valorades en 1.768.000 pessetes, i 
castigables d'acord amb el que recull l'article 47 de 
l'esmentada Llei 10/1990 amb una multa del 100 al 200% 
del seu valor, la sanció de 2.652.000 pessetes, 
corresponent al 150% de la valoració de les obres. III. 
El pagament de l'esmentada multa s'haurà de fer en 
metàl⋅lic en la Tresoreria d'aquest Consell Insular de 
Mallorca, en el termini de 30 dies, comptadors des del 
següent a la notificació del present acord. 
Transcorregut aquest termini sense que s'hagi efectuat 
el pagament voluntari de la sanció, aquest Consell 
Insular procedirà al cobrament per la via de 
constrenyiment. El pagament de la multa se suspendrà si 
durant el termini legal per a la interposició del recurs 
es garanteix l'import de la totalitat de la multa. La 
garantia a constituir per part del reclamant per a 
obtenir la suspensió serà dipositada en la Tresoreria 
d'aquest Consell Insular en efectiu, en valors públics o 
mitjançant un aval o fiança per l'import de la sanció>>. 
 
 

S'aprova la proposta per unanimitat. 
 
 
  PUNT 17.- EXPEDIENT 96/65 SANCIONADOR INCOAT 
CONTRA EL SR. ROLF KNIE ( MANACOR ). 
 
  Es dóna compte de la següent proposta de la 
comissió Insular d'Urbanisme de Mallorca: 
 
  <<En el tràmit de l'article 1.2 del Reglament 
d'Organització d'aquesta Comissió, per unanimitat, 
prèvia proposta de la Ponència Tècnica, es va acordar 
proposar al Ple del CIM que adopti el següent 
 
 ACORD 
 
  Vist l'expedient sancionador per infracció 
urbanística seguit contra els Srs. Rolf Knie, com a 
promotor, Grec C.B., com a constructor, i Pere Serra 
Vich, en qualitat de tècnic director, per la realització 
d'actes d'edificació i ús del sòl sense llicència i no 
legalitzats a la parcel⋅la 13, polígon 14, del terme 
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municipal de Manacor, ateses les al⋅legacions formulades 
pel Sr. Pere Serra Vich i d'acord amb la proposta de 
resolució definitiva formulada per l'instructor de 
l'expedient, s'acorda: 
I. Imposar al Sr. Rolf Knie, en qualitat de promotor, 
com  a responsable d'una infracció urbanística 
tipificada a l'article 27.1.b) de la Llei 10/1990, de 23 
d'octubre, de Disciplina Urbanística, qualificada de 
greu per l'article 28.2 del mateix text legal, 
consistent en la construcció sense llicència d'un aljub 
de 5 x 10 metres a la parcel⋅la 13 del polígon 14 del 
terme municipal de Manacor, valorat en 1.972.490 
pessetes i castigable d'acord amb el que recull 
l'article 45.f) de l'esmentada LDU amb una multa del 50 
al 100% del seu valor, la multa de 1.479.367 pessetes, 
corresponent al 75% de la valoració de les obres. II. 
Imposar al Sr. Rolf Knie, en qualitat de promotor, com a 
responsable d'una infracció urbanísitca tipificada a 
l'article 27.1.b) de la Llei 10/1990, de 23 d'octubre, 
de Disciplina Urbanística, qualificada de greu per 
l'article 28.2 del mateix text legal, consistent en 
l'obertura sense llicència d'un camí d'uns 300 metres 
lineals a la parcel⋅la 13 del polígon 14 del terme 
municipal de Manacor, valorat en 1.560.000 pessetes i 
castigable d'acord amb el que recull l'article 45.f) de 
l'esmentada LDU amb una multa del 50 al 100% del seu 
valor, la multa de 1.170.000 pessetes, corresponent al 
75% de la valoració de les obres. III. Imposar a Grec 
C.B., en qualitat de constructora, com a responsable 
d'una infracció urbanística tipificada a l'article 
27.1.b) de la Llei 10/1990, de 23 d'octubre, de 
Disciplina Urbanística, qualificada de greu per 
l'article 28.2 del mateix text legal, consistent en la 
construcció sense llicència d'un aljub de 5 x 10 metres 
a la parcel⋅la 13 del polígon 14 del terme municipal de 
Manacor, valorat en 1.972.490 pessetes i castigable 
d'acord amb el que recull l'article 45.f) de l'esmentada 
LDU amb una multa del 50 al 100% del seu valor, la multa 
de 1.479.367 pessetes, corresponent al 75% de la 
valoració de les obres. IV. Imposar a Grec C.B., en 
qualitat de constructora, com a responsable d'una 
infracció urbanística tipificada a l'article 27.1.b) de 
la Llei 10/1990, de 23 d'octubre, de Disciplina 
Urbanística, qualificada de greu per l'article 28.2 del 
mateix text legal, consistent en l'obertura sense 
llicència d'un camí d'uns 300 metres lineals a la 
parcel⋅la 13 del polígon 14 del terme municipal de 
Manacor, valorat en 1.560.000 pessetes i castigable 
d'acord amb el que recull l'article 45.f) de l'esmentada 
LDU amb una multa del 50 al 100% del seu valor, la multa 
de 1.170.000 pessetes, corresponent al 75% de la 
valoració de les obres. V. El pagament de l'esmentada 
multa s'haurà de fer en metàl⋅lic en la Tresoreria 
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d'aquest Consell Insular de Mallorca, en el termini de 
30 dies, comptadors des del següent a la notificació del 
present acord. Transcorregut aquest termini sense que 
s'hagi efectuat el pagament voluntari de la sanció, 
aquest Consell Insular procedirà al cobrament per la via 
de constrenyiment. El pagament de la multa se suspendrà 
si durant el termini legal per a la interposició del 
recurs es garanteix l'import de la totalitat de la 
multa. La garantia a constituir per part del reclamant 
per a obtenir la suspensió serà dipositada en la 
Tresoreria d'aquest Consell Insular en efectiu, en 
valors públics o mitjançant un aval o fiança per 
l'import de la sanció. VI. Sobreseure i arxivar les 
actuacions iniciades contra el Sr. Pere Lluís Serra 
Vich, en estimar les al⋅legacions formulades, per no 
haver quedat suficientment acreditada la seva 
intervenció efectiva en l'execució de les obres>>. 
           
  

S'aprova la proposta per unanimitat. 
 
 
  PUNT 18.- EXPEDIENT 93/31 SANCIONADOR I 
D'INFRACCIÓ URBANÍSTICA INCOAT CONTRA LA SRA. KATJA 
KAGELAMNN ( MANACOR). 
 

Es dóna compte de la següent proposta de la 
comissió Insular d'Urbanisme de Mallorca: 
 
 
  <<En el tràmit de l'article 1.2 del Reglament 
d'Organització d'aquesta Comissió, per unanimitat, 
prèvia proposta de la Ponència Tècnica, es va acordar 
proposar al Ple del CIM que adopti el següent 
 
 ACORD 
 
  Vist l'expedient sancionador per infracció 
urbanística seguit contra la Sra. Kagelmann Katja, en 
qualitat de promotora, per la realització d'actes 
d'edificació i ús del sòl al camí de Sa Mola, 
S'Espinagar, parcel⋅la 254, polígon 22, del terme 
municipal de Manacor, i atesa la proposta de resolució 
formulada per l'instructor de l'expedient, sense que 
hagin estat presentades al⋅legacions per part de la 
interessada, s'acorda: I. Imposar a la Sra. Kagelmann 
Katja, en qualitat de promotora, com a responsable d'una 
infracció urbanística tipificada a l'article 27.b) de la 
Llei 10/1990, de 23 d'octubre, de Disciplina Urbanís-
tica, qualificada de greu per l'article 28.2 del mateix 
cos legal, consistent en l'habilitació d'una planta 
semisoterrani per a sala de consulta i despatxos, i en 
la construcció d'un forn, sense llicència i no 
legalitzats, tot valorat en 7.451.109 pessetes, 
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castigable d'acord amb el que recull l'article 45.1.f) 
de l'esmentada Llei 10/1990 amb una multa del 50 al 100% 
del seu valor, la sanció de 5.588.331 pessetes, corres-
ponent al 75% de la valoració de les obres. II. Imposar 
igualment a la Sra. Kagelmann Katja, en qualitat de 
promotora, com a responsable d'una infracció urbanística 
tipificada a l'article 27.b) de la Llei 10/1990, de 23 
d'octubre, de Disciplina Urbanística, qualificada de 
greu per l'article 28.2 del mateix cos legal, consistent 
en la construcció d'un torreó, sense llicència i 
enderrocat, valorat en 435.120 pessetes, castigable 
d'acord amb el que recull l'article 46 de l'esmentada 
Llei 10/1990 amb una multa del 5% del seu valor, la 
sanció de 4.351 pessetes, corresponent a l'1% de la 
valoració de les obres. III. El pagament de l'esmentada 
multa s'haurà de fer en metàl⋅lic en la Tresoreria 
d'aquest Consell Insular de Mallorca, en el termini de 
30 dies, comptadors des del següent a la notificació del 
present acord. Transcorregut aquest termini sense que 
s'hagi efectuat el pagament voluntari de la sanció, 
aquest Consell Insular procedirà al cobrament per la via 
de constrenyiment. El pagament de la multa se suspendrà 
si durant el termini legal per a la interposició del 
recurs es garanteix l'import de la totalitat de la 
multa. La garantia a constituir per part del reclamant 
per a obtenir la suspensió serà dipositada en la 
Tresoreria d'aquest Consell Insular en efectiu, en 
valors públics o mitjançant un aval o fiança per 
l'import de la sanció>>. 
 
 

S'aprova la proposta per unanimitat. 
 
 
  PUNT 19.- EXPEDIENT 96/12 INCOAT CONTRA EL SR. 
NADAL I CONSTRUCCIONES DANFLOR S.L ( FELANITX). 
 
 
  Es dóna compte de la següent proposta de la 
comissió Insular d'Urbanisme de Mallorca: 
 
  <<En el tràmit de l'article 1.2 del Reglament 
d'Organització d'aquesta Comissió, per unanimitat, 
prèvia proposta de la Ponència Tècnica, es va acordar 
proposar al Ple del CIM que adopti el següent 
 
 ACORD 
 
  vist l'expedient sancionador per infracció 
urbanística seguit contra els Srs. Antonio Nadal Cerdá, 
en qualitat de promotor, Construcciones Danflor, S.L., 
com a constructor, i Joan Rosselló Veny, en qualitat de 
tècnic director, per la realització d'actes d'edificació 
i ús del sòl sense llicència i legalitzats al polígon 
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20, parcel⋅la 72, del terme municipal de Felanitx, 
ateses les al⋅legacions formulades pels interessats i 
d'acord amb la proposta de resolució definitiva for-
mulada per l'instructor de l'expedient, s'acorda: I. 
Estimar les al⋅legacions presentades pel Sr. Antonio 
Nadal Cerdá, en qualitat de promotor, i per 
Construcciones Danflor, S.L., en qualitat de 
constructor, contra la proposta de resolució formulada 
per l'instructor de l'expedient, això amb base en 
l'informe dels Serveis Jurídics de l'Àrea d'Urbanisme de 
data 16 d'abril de 1998. II. Sobreseure i arxivar les 
actuacions iniciades contra el Sr. Juan Rosselló Veny, 
en qualitat de tècnic director, en estimar les 
al⋅legacions formulades a la resolució de subrogació, en 
no haver quedat suficientment acreditada la seva 
intervenció efectiva en l'execució de les obres. III. 
Imposar al Sr. Antonio Nadal Cerdá, com a promotor, i a 
Construcciones Danflor, S.L., en qualitat de 
constructor, com a responsables d'una infracció 
urbanística tipificada a l'article 28.2 de la Llei 
10/1990, de 23 d'octubre, de Disciplina Urbanística, 
consistent en l'ampliació d'un habitatge en planta pis i 
magatzem annex a habitatge, sense llicència i 
posteriorment legalitzat, tot això situat al polígon 20, 
parcel⋅la 72 del terme municipal de Felanitx, i valorat 
en 8.724.155 pessetes, castigable d'acord amb el que 
recull l'article 46 de l'esmentada Llei 10/1990 amb una 
multa del 5% del seu valor, la sanció de 436.207 
pessetes, corresponent al 5% de la valoració de les 
obres. IV. El pagament de l'esmentada multa s'haurà de 
fer en metàl⋅lic en la Tresoreria d'aquest Consell 
Insular de Mallorca, en el termini de 30 dies, 
comptadors des del següent a la notificació del present 
acord. Transcorregut aquest termini sense que s'hagi 
efectuat el pagament voluntari de la sanció, aquest 
Consell Insular procedirà al cobrament per la via de 
constrenyiment. El pagament de la multa se suspendrà si 
durant el termini legal per a la interposició del recurs 
es garanteix l'import de la totalitat de la multa. La 
garantia a constituir per part del reclamant per a 
obtenir la suspensió serà dipositada en la Tresoreria 
d'aquest Consell Insular en efectiu, en valors públics o 
mitjançant un aval o fiança per l'import de la sanció>>. 
 
 

Intervé el Sr. Riera (PP). Anuncia el vot a 
favor del seu grup. Tot i així no acaba d'entendre 
aquest expedient iniciat fa uns anys per una obra sense 
llicència, propietat del tinent de batle de 
l'Ajuntament de Felanitx, del PSOE. Recorda que després 
de dos anys d'iniciar-se se li va imposar una sanció de 
576.000 PTA que es varen rebaixar en 140.000 PTA quinze 
dies després admetent-li les al⋅legacions que va fer, 



 

 
 

57 

segons consta a l'expedient perquè la valoració de les 
obres no era la correcta i això, a pesar que la 
inspecció del Consell no ha vist ni els plans ni les 
obres. 
 

Recorda que en el darrer Ple de l'Ajuntament 
aquesta persona va fer pública la seva intenció de no 
pagar res. Demana si a pesar d'esser el tinent de batle 
socialista de Felanitx, el duran fins a la barra. 
 

Respon el Sr. Quetglas (PSOE). Comprèn que el 
Sr. Riera no s'hagi pogut resistir a fer veure que 
aquest no era un expedient normal, ja que afectava un 
regidor de l'Ajuntament de Felanitx i a fer quatre 
insinuacions que no demostren res més que el fet que 
aquesta Comissió sanciona per igual tots els 
infractors. El Sr. Riera, continua, no pot demostrar 
que l'expedient hagi tingut una tramitació mínimament 
diferenciada dels altres, ni en la durada, ni en el 
procediment ni en la quantia. Sap, assegura, que al Sr. 
Riera li costarà creure que el conseller que parla va 
saber pels diaris que aquest expedient afectava un 
regidor de Felanitx. 
 

Torna intervenir el Sr. Riera (PP). Recorda 
que la denúncia, la va fer un grup municipal de dos 
regidors i que la Comissió no va actuar fins que 
l'Ajuntament no va haver concedit la llicència. Recorda 
que a l'Ajuntament d'Escorca no li varen voler rebaixar 
la sanció i ara, a aquest senyor en quinze dies li 
rebaixen 140.000 PTA. Afirma que no pagarà ni les 
476.000 que queden, ja que de cada vegada li rebaixaran 
més. Considera molt curiós que abans de rebre la 
resolució, l'afectat ja hagués pogut fer les 
al⋅legacions, ja que el mateix dia les va entrar. 
Considera que si aquest senyor fos conseqüent amb allò 
que representa ja se n'hauria d'haver anat. 
 

La presidenta dóna la paraula al Sr. Quetglas 
tot demanant que se centrin en la proposta. Es tracta 
d'un expedient sancionador i no de decidir si un 
regidor d'un ajuntament ha de dimitir. 
 

El Sr. Quetglas (PSOE) fa notar que el Sr. 
Riera continua emparant-se en insinuacions que no pot 
demostrar. Pensa que no vol tenir en compte que 
qualsevol procediment sancionador és garantista. Pot 
assegurar que aquest senyor ha rebut el mateix tracte 
que rep tothom. Convida el Sr. Riera, si té el més 
mínim indici de tracte de favor, a anar als tribunals a 
denunciar-ho. Comenta que el Sr. Riera pensa que tots 
són com els del grup que representa i això, 
afortunadament, no és ver. 
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El Sr. Riera (PP) demana que retiri això 
darrer.  
 

S'aprova la proposta per unanimitat. 
 
 
  PUNT 20.- EXPEDIENT 96/75 SANCIONADOR INCOAT 
CONTRA EL SR. ANDRÉS RAMIS GARCÍA ( COSTITX). 
 
  Es dóna compte de la següent proposta de la 
comissió Insular d'Urbanisme de Mallorca: 
 
  <<En el tràmit de l'article 1.2 del Reglament 
d'Organització d'aquesta Comissió, per unanimitat, 
prèvia proposta de la Ponència Tècnica, es va acordar 
proposar al Ple del CIM que adopti el següent 
 
 ACORD 
 
  Vist l'expedient sancionador per infracció 
urbanística seguit contra els Srs. José García-Ruiz 
Serra, com a tècnic director, i Andrés Ramis García, com 
a constructor, per la realització d'actes d'edificació i 
ús del sòl sense llicència i legalitzats al carrer 
Germans de la Caritat, s/n, del terme municipal de 
Costitx, ateses les al⋅legacions formulades pels 
interessats i d'acord amb la proposta de resolució 
definitiva formulada per l'instructor de l'expedient, 
s'acorda: I. Desestimar les al⋅legacions formulades pel 
Sr. Andrés Ramis García, en qualitat de constructor, 
contra la proposta de resolució formulada per 
l'instructor de l'expedient, això amb base en l'informe 
dels Serveis Jurídics de l'Àrea d'Urbanisme de data 16 
d'abril de 1998. II. Sobreseure i arxivar les actuacions 
iniciades contra el Sr. José García-Ruiz Serra, en 
estimar la segona de les al⋅legacions formulades a la 
resolució de subrogació, per no ser-li imputable cap 
responsabilitat. III. Imposar al Sr. Andrés Ramis 
García, en qualitat de constructor, una sanció de 
325.225 pessetes, corresponent al 5% de la valoració de 
les obres, com a responsable d'una infracció urbanística 
tipificada a l'article 27.b) de la Llei 10/1990, de 23 
d'octubre, de Disciplina Urbanística, i qualificada de 
greu segons l'article 28.2 del mateix cos legal, 
consistent en la reforma i ampliació d'un edifici 
existent per a ús d'habitatge sense ajustar-se a 
llicència i posteriorment legalitzats; tot això situat 
al carrer Germans de la Caritat, s/n, del terme 
municipal de Costitx, i valorats en 6.504.502 pessetes, 
sancionable, d'acord amb el que recull l'article 46.1 de 
l'esmentada Llei 10/1990 amb una multa del 5% de la 
valoració de les obres. IV. El pagament de l'esmentada 
multa s'haurà de fer en metàl⋅lic en la Tresoreria 



 

 
 

59 

d'aquest Consell Insular de Mallorca, en el termini de 
30 dies, comptadors des del següent a la notificació del 
present acord. Transcorregut aquest termini sense que 
s'hagi efectuat el pagament voluntari de la sanció, 
aquest Consell Insular procedirà al cobrament per la via 
de constrenyiment. El pagament de la multa se suspendrà 
si durant el termini legal per a la interposició del 
recurs es garanteix l'import de la totalitat de la 
multa. La garantia a constituir per part del reclamant 
per a obtenir la suspensió serà dipositada en la 
Tresoreria d'aquest Consell Insular en efectiu, en 
valors públics o mitjançant un aval o fiança per 
l'import de la sanció>>. 
 
 

S'aprova la proposta per unanimitat. 
 
 
 
 
  PUNT 21.- RECURS ORDINARI INTERPOSAT PEL SR. 
MIQUEL BUADES SALOM EN REPRESENTACIÓ DE URBAMAR, S.A 
 
  Es dóna compte de la següent proposta de la 
comissió Insular d'Urbanisme de Mallorca: 
 
  <<En el tràmit de l'article 1.2 del Reglament 
organitzatiu d'aquesta Comissió, i d'acord amb la 
proposta de la Ponència Tècnica, aquesta Comissió, per 
majoria, va acordar proposar al Ple del CIM que adopti 
el següent 
 
 ACORD 
 
  Desestimar el recurs ordinari interposat pel 
Sr. Miguel Buades Salom, en representació de Urbamar, 
S.A., contra l'acord de la CIUM de dia 25 d'abril de 
1997, d'aprovació definitiva de les NNSS del planejament 
de Calvià pel que fa a les àrees del PGO de Calvià 
classificades com a SUNP (totes) i com a SUP transitori 
núms. 1, 3, 5 i 6, la suspensió de planejament de les 
quals va ser acordada pel Ple insular en sessió d'11 de 
novembre de 1996, amb la consegüent confirmació de 
l'acord recorregut, tot això amb base en els informes 
emesos per la Lletrada del CIM de data 16 de març de 
1998 i del Cap del Servei Jurídic-Administratiu de 
l'Àrea d'Urbanisme de data 6 de febrer de 1998, els 
quals queden expressament incorporats al present 
acord>>. 
 
 

Se sotmet a votació i s'aprova la proposta 
per desset vots a favor (PSOE, PSM-NM, UM, EU) i tretze 
abstencions (PP). 
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  PUNT 22.- RECURS ORDINARI INTERPOSAT PEL SR. 
JUAN CERDÓ FRÍAS EN REPRESENTACIÓ DE BELLPUIG, S.A. 
CALVIÀ. 
 
  Es dóna compte de la següent proposta de la 
comissió Insular d'Urbanisme: 
 
 
  <<En el tràmit de l'article 1.2 del Reglament 
organitzatiu d'aquesta Comissió, i d'acord amb la 
proposta de la Ponència Tècnica, aquesta Comissió, per 
majoria, va acordar proposar al Ple del CIM que adopti 
el següent 
 
 ACORD 
 
  Desestimar el recurs ordinari interposat pel 
Sr. Juan Cerdó Frías, en representació de l'entitat 
Bellpuig, S.A., contra l'acord de la CIUM de dia 25 
d'abril de 1997, d'aprovació definitiva de les NNSS del 
planejament de Calvià pel que fa a les àrees del PGO de 
Calvià classificades com a SUNP (totes) i com a SUP 
transitori núms. 1, 3, 5 i 6, la suspensió de 
planejament de les quals va ser acordada pel Ple insular 
en sessió d'11 de novembre de 1996, amb la consegüent 
confirmació de l'acord recorregut, tot això amb base en 
els informes emesos per la Lletrada del CIM de data 10 
de març de 1998 i del Cap del Servei Jurídic-
Administratiu de l'Àrea d'Urbanisme de data 27 de gener  
de 1998, els quals queden expressament incorporats al 
present acord>>. 
 
 

Se sotmet a votació i s'aprova la proposta 
per desset vots a favor (PSOE, PSM-NM, UM, EU) i tretze 
abstencions (PP). 
 
 
  PUNT 23.- RECURS ORDINARI INTERPOSAT PEL SR. 
JESÚS MARTINEZ MARTINEZ EN REPRESENTACIÓ DE L'ENTITAT 
CALA CRISTAL, S.A. CALVIÀ. 
 
  Es dóna compte de la següent proposta de la 
comissió Insular d'Urbanisme de Mallorca: 
   
  <<En el tràmit de l'article 1.2 del Reglament 
organitzatiu d'aquesta Comissió, i d'acord amb la 
proposta de la Ponència Tècnica, aquesta Comissió, per 
majoria, va acordar proposar al Ple del CIM que adopti 
el següent 
 
 ACORD 
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  Desestimar el recurs ordinari interposat pel 
Sr. Jesús Martínez Martínez, en representació de 
l'entitat Cala Cristal, S.A., contra l'acord de la CIUM 
de dia 25 d'abril de 1997, d'aprovació definitiva de les 
NNSS del planejament de Calvià pel que fa a les àrees 
del PGO de Calvià classificades com a SUNP (totes) i com 
a SUP transitori núms. 1, 3, 5 i 6, la suspensió de 
planejament de les quals va ser acordada pel Ple insular 
en sessió d'11 de novembre de 1996, amb la consegüent 
confirmació de l'acord recorregut, tot això amb base en 
els informes emesos per la Lletrada del CIM de data 10 
de març de 1998 i del Cap del Servei Jurídic-
Administratiu de l'Àrea d'Urbanisme de data 27 de gener 
de 1998, els quals queden expressament incorporats al 
present acord>>. 
 
 

Se sotmet a votació i s'aprova la proposta 
per desset vots a favor (PSOE, PSM-NM, UM, EU) i tretze 
abstencions (PP). 
 
 
  PUNT 24.-  RECURS ORDINARI INTERPOSAT PEL SR. 
JUAN CERDÓ FRÍAS, EN REPRESENTACIÓ DEL SR. GUILLERMO 
ALCOVER BRETÍN, EL SR. ANTONIO POU ROCA, LA JUNTA DE 
COMPENSACIÓ DEL POLÍGON XI DE PEGUERA I LES EMPRESES 
INMOBILIARIA ATALAYA, S.A., ORFLO HOLDINGS LTD., KHIA 
INVESTMENTS, S.A., PARQUES DEPORTIVOS PAGUERA, S.L. I 
PROIMPA. CALVIA. 
 
  Es dóna compte de la següent proposta de la 
comissió Insular d'Urbanisme de Mallorca: 
  
  <<En el tràmit de l'article 1.2 del Reglament 
organitzatiu d'aquesta Comissió, i d'acord amb la 
proposta de la Ponència Tècnica, aquesta Comissió, per 
majoria, va acordar proposar al Ple del CIM que adopti 
el següent 
 
 ACORD 
 
  Desestimar el recurs ordinari interposat pel 
Sr. Juan Cerdó Frías, en representació del Sr. Guillermo 
Alcover Bretín, el Sr. Antonio Pou Roca, la Junta de 
Compensació del polígon XI de Peguera -representada pel 
seu president, Sr. Guillermo Roca Núñez-, i les empreses 
Inmobiliaria Atalaya, S.A., Orflo Holdings Ltd., Khia 
Investments, S.A., Parques Deportivos Paguera, S.L. i 
Proimpa, S.A., contra l'acord de la CIUM de dia 25 
d'abril de 1997, d'aprovació definitiva de les NNSS del 
planejament de Calvià pel que fa a les àrees del PGO de 
Calvià classificades com a SUNP (totes) i com a SUP 
transitori núms. 1, 3, 5 i 6, la suspensió de 
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planejament de les quals va ser acordada pel Ple insular 
en sessió d'11 de novembre de 1996, amb la consegüent 
confirmació de l'acord recorregut, tot això amb base en 
els informes emesos per la Lletrada del CIM de data 10 
de març de 1998 i del Cap del Servei Jurídic-
Administratiu de l'Àrea d'Urbanisme de data 27 de gener 
de 1998, els quals queden expressament incorporats al 
present acord>>. 
 
 

Se sotmet a votació i s'aprova la proposta 
per desset vots a favor (PSOE, PSM-NM, UM, EU) i tretze 
abstencions (PP). 
 
 
  PUNT 25.- RECURS ORDINARI INTERPOSAT PER LA 
SRA. Mª YOLANDA LLULL COLL. SELVA. 
 
  Es dóna compte de la següent proposta de la 
comissió Insular d'Urbanisme de Mallorca: 
 
 
  <<En el tràmit de l'article 1.2 del Reglament 
organitzatiu d'aquesta Comissió, i d'acord amb la 
proposta de la Ponència Tècnica, aquesta Comissió, per 
unanimitat, va acordar proposar al Ple del CIM que 
adopti el següent 
 
 ACORD 
 
  Desestimar el recurs ordinari interposat per 
la Sra. Mª Yolanda Llull Coll contra l'acord de la CIUM 
de dia 21 de novembre de 1997, de denegació de 
l'autorització prèvia per a la construcció d'un 
habitatge unifamiliar aïllat en el polígon 21, parcel⋅la 
33, del terme municipal de Selva, amb la consegüent 
confirmació de l'acord recorregut, tot això amb base en 
els informes emesos pel Lletrat del CIM de data 10 de 
març de 1998 i del Cap del Servei Jurídic-Administratiu 
i l'Arquitecte de l'Àrea d'Urbanisme de data 5 de març 
de 1998, els quals queden expressament incorporats al 
present acord>>. 
 
 

S'aprova la proposta per unanimitat. 
 
 
  PUNT 26.- RECURS ORDINARI INTERPOSAT PER LA 
SRA. ROSA LUCIO REYNÉS EN REPRESENTACIÓ DELS SRS. JÖRG I 
SIEGLINDE GOETZ. FELANITX. 
 
  Es dóna compte de la següent proposta de la 
comissió Insular d'Urbanisme de Mallorca: 
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  <<En el tràmit de l'article 1.2 del Reglament 
organitzatiu d'aquesta Comissió, i d'acord amb la 
proposta de la Ponència Tècnica, aquesta Comissió, per 
unanimitat, va acordar proposar al Ple del CIM que 
adopti el següent 
 
 ACORD 
 
  I. Estimar el recurs ordinari interposat per 
la Sra. Rosa Lucio Reynés, en representació dels Srs. 
Jörg i Sieglinde Goetz, contra l'acord de la CIUM de dia 
24 de juliol de 1997, de denegació de l'autorització 
prèvia per a la construcció d'un habitatge unifamiliar 
aïllat en el polígon 32, parcel⋅la 8 (part), sòl no 
urbanitzable de Felanitx, i, en conseqüència, prèvia 
anul⋅lació de l'anterior acord, atorgar l'autorització 
prèvia originàriament postulada en allò que és 
competència d'aquest Organisme i sens perjudici de la 
llicència municipal d'obres i altres autoritzacions que 
pertoquin, tot fent constar que aquella haurà de 
disposar com a condició especial que es concedeix per a 
aquesta finca en consideració a l'esmentada superfície i 
que per això la finca en qüestió tendrà caràcter 
d'indivisible als efectes d'aprofitament urbanístic, i 
s'haurà d'acreditar davant l'Ajuntament, i dins el 
termini que aquest fixi, que s'ha practicat una nota 
marginal a la inscripció de la finca en el Registre de 
la Propietat respecte de l'esmentada condició, tot això 
d'acord amb el que preveu l'article 16.1 del Text Refús 
de la Llei sobre Règim del Sòl i Ordenació Urbana, tot 
això amb base en els informes emesos pel Lletrat del CIM 
de data 9 de març de 1998 i del Cap del Servei Jurídic-
Administratiu i l'Arquitecte de l'Àrea d'Urbanisme de 
data 4 de març de 1998, els quals queden expressament 
incorporats al present acord. II. Traslladar a 
l'Ajuntament de Felanitx els nous plànols presentats 
perquè en tengui coneixement i als efectes oportuns>>. 
 
 

S'aprova la proposta per unanimitat. 
 
 
  PUNT 27.- RECURS ORDINARI INTERPOSAT PER LA 
SRA. NICOLE KAMPER, EN REPRESENTACIÓ DE L'ENTITAT ES 
PUJOLET S.A. SANTANYI. 
 
  Es dóna compte de la següent proposta de la 
comissió Insular d'Urbanisme de Mallorca: 
 
  <<En el tràmit de l'article 1.2 del Reglament 
organitzatiu d'aquesta Comissió, i d'acord amb la 
proposta de la Ponència Tècnica, aquesta Comissió, per 
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unanimitat, va acordar proposar al Ple del CIM que 
adopti el següent 
 
 ACORD 
 
  Declarar extingit el procediment de recurs 
ordinari interposat per la Sra. Nicole Kamper, en 
representació de l'entitat Es Pujolet, S.A., contra 
l'acord de la CIUM de dia 21 de novembre de 1997, de 
suspendre l'aprovació definitiva del PP del Sector 12, 
Es Pujols, del terme municipal de Santanyí, per pèrdua 
sobrevinguda de l'objecte del mateix en estar dirigit 
contra un acord de suspensió de l'aprovació definitiva i 
haver-se aconseguit aquesta, tot això amb base en els 
informes emesos pel Lletrat del CIM de data 20 de març 
de 1998 i del Cap del Servei Jurídic-Administratiu de 
l'Àrea d'Urbanisme de data 16 de març de 1998, els quals 
queden expressament incorporats al present acord>>. 
   

S'aprova la proposta per unanimitat. 
 
 
 

  PUNT 28.- RECURS ORDINARI INTERPOSAT PER LA 
SRA. IRRENE CÁNOVAS MEDINA, EN REPRESENTACIÓ DE 
L'ASSOCIACIÓ SON LLINÁS. PALMA. 
 
  Es dóna compte de la següent proposta de la 
comissió Insular d'Urbanisme de Mallorca: 
 
  <<En el tràmit de l'article 1.2 del Reglament 
organitzatiu d'aquesta Comissió, i d'acord amb la 
proposta de la Ponència Tècnica, aquesta Comissió, per 
unanimitat, va acordar proposar al Ple del CIM que 
adopti el següent 
 
 ACORD 
 
  Estimar parcialment el recurs ordinari 
interposat per la Sra. Irene Cánovas Medina, en 
representació de l'Associació Son Llinás, contra l'acord 
de la CIUM de dia 24 d'octubre de 1997, de denegació de 
la declaració d'interès social per a la construcció 
d'una residència de disminuïts psíquics i de la tercera 
edat a Son Llinás, terme municipal de Palma, amb la 
consegüent anul⋅lació de l'acord denegatori de 
l'autorització prèvia postulada, substituint-lo per un 
altre pel qual es resol posar en coneixement de la 
particular que ha d'aportar un projecte (o si escau, una 
solució tècnica documentada) de condicionament de 
l'accés al centre, bé en el tram d'accés que ja existeix 
en el camí PMV-301-1, bé (si fos possible) amb la 
connexió amb els vials de la parcel⋅la hospitalària 
confrontant, a fi d'aprofitar l'accés que s'ha de 
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realitzar a l'hospital Palma-II. Tot això amb base en 
els informes emesos pel Lletrat del CIM de data 19 de 
març de 1998 i del Cap del Servei Jurídic-Administratiu 
i l'Arquitecte de l'Àrea d'Urbanisme de data 11 de març 
de 1998, els quals queden expressament incorporats al 
present acord>>. 
 

S'aprova la proposta per unanimitat. 
 
 
  PUNT 29.- RECURS ORDINARI INTERPOSAT PEL SR. 
JUAN MIQUEL VELASCO SÁNCHEZ. COSTITX. 
 
  Es dóna compte de la següent proposta de la 
comissió Insular d'Urbanisme: 
 
  <<En el tràmit de l'article 1.2 del Reglament 
organitzatiu d'aquesta Comissió, i d'acord amb la 
proposta de la Ponència Tècnica, aquesta Comissió, per 
unanimitat, va acordar proposar al Ple del CIM que 
adopti el següent 
 
 ACORD 
 
  Estimar parcialment el recurs ordinari 
interposat pel Sr. Juan Miguel Velasco Sánchez contra 
l'acord de la CIUM de dia 11 de desembre de 1997, de 
denegació de l'autorització prèvia per a la construcció 
d'un habitatge unifamiliar aïllat en el polígon 3, 
parcel⋅les 251 i 257, del terme municipal de Costitx, 
amb la consegüent anul⋅lació de l'acord denegatori de 
l'autorització prèvia postulada, substituint-lo per un 
altre pel qual es requereix a l'interessat a l'objecte 
que aporti el títol pel qual s'acrediti la major cabuda 
de la finca, i una certificació del Cadastre de Rústica 
sobre titularitat i superfícies de cada una de les dues 
finques cadastrals que componen la parcel⋅la objecte del 
projecte. Així mateix, se li comunica que la seva 
petició està afectada per la suspensió d'autoritzacions 
i llicències derivada de l'aprovació inicial del Pla 
Territorial Parcial del Pla de Mallorca. Tot això amb 
base en els informes emesos pel Lletrat del CIM de data 
4 de març de 1998 i del Cap del Servei Jurídic-Adminis-
tratiu de l'Àrea d'Urbanisme de data 26 de febrer de 
1998, els quals queden expressament incorporats al 
present acord>>. 
 

S'aprova la proposta per unanimitat. 
 
 
 
  PUNT 30.- RECURS ORDINARI INTERPOSAT PEL SR. 
ONOFRE PÉREZ PUNZÓN. LLUCMAJOR. 
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  Es dóna compte de la següent proposta de la 
comissió Insular d'Urbanisme de Mallorca: 
 
 
  <<En el tràmit de l'article 1.2 del Reglament 
organitzatiu d'aquesta Comissió, i d'acord amb la 
proposta de la Ponència Tècnica, aquesta Comissió, per 
unanimitat, va acordar proposar al Ple del CIM que 
adopti el següent 
 
 ACORD 
 
  Desestimar el recurs ordinari interposat pel 
Sr. Onofre Pérez Punzón contra l'acord de la CIUM de dia 
5 de desembre de 1997, de denegació de l'autorització 
prèvia per a la construcció d'un habitatge unifamiliar 
aïllat en el polígon 42, parcel⋅les 502 i 892, sòl no 
urbanitzable de Llucmajor, amb la consegüent confirmació 
de l'acord recorregut, tot això amb base en els informes 
emesos pel Lletrat del CIM de data 16 de febrer de 1998 
i del Cap del Servei Jurídic-Administratiu de l'Àrea 
d'Urbanisme  
de data 9 de febrer de 1998, els quals queden expressa-
ment incorporats al present acord>>. 
 

S'aprova la proposta per unanimitat. 
 
 
 
  PUNT 31.- RECURS ORDINARI INTERPOSAT PEL SR. 
GOTTHORD SKALSKI. CAPDEPERA. 
 
  Es dóna compte de la següent proposta de la 
comissió Insular d'Urbanisme de Mallorca: 
 
 
  <<En el tràmit de l'article 1.2 del Reglament 
organitzatiu d'aquesta Comissió, i d'acord amb la 
proposta de la Ponència Tècnica, aquesta Comissió, per 
unanimitat, va acordar proposar al Ple del CIM que 
adopti el següent 
 
 ACORD 
 
  Desestimar el recurs ordinari interposat pel 
Sr. Gotthold Skalski contra l'acord de la CIUM de dia 23 
de maig de 1997, de denegació de l'autorització prèvia 
per a la construcció d'un habitatge unifamiliar aïllat 
en el polígon 12-2, parcel⋅la 467, sòl no urbanitzable 
de Capdepera, amb la consegüent confirmació de l'acord 
recorregut, tot això amb base en els informes emesos pel 
Lletrat del CIM de data 3 de març de 1998 i del Cap del 
Servei Jurídic-Administratiu de l'Àrea d'Urbanisme de 
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data 26 de febrer de 1998, els quals queden expressament 
incorporats al present acord>>. 
 

S'aprova la proposta per unanimitat. 
 
 
 
  PUNT 32.- RECURS ORDINARI INTERPOSAT PEL SR. 
GUILLERMO VADELL VIDAL. SANTANYÍ. 
 
  Es dóna compte de la següent proposta de la 
comissió Insular d'Urbanisme de Mallorca: 
 
  <<En el tràmit de l'article 1.2 del Reglament 
organitzatiu d'aquesta Comissió, i d'acord amb la 
proposta de la Ponència Tècnica, aquesta Comissió, per 
unanimitat, va acordar proposar al Ple del CIM que 
adopti el següent 
 
 ACORD 
 
  Desestimar el recurs ordinari interposat pel 
Sr. Guillermo Vadell Vidal contra l'acord de la CIUM de 
dia 23 de maig de 1997, de denegació de l'autorització 
prèvia per a la construcció d'un habitatge unifamiliar 
aïllat en el polígon 10, parcel⋅la 647, sòl no 
urbanitzable de Santanyí, amb la consegüent confirmació 
de l'acord recorregut, tot això amb base en els informes 
emesos pel Lletrat del CIM de data 27 de febrer de 1998 
i del Cap del Servei Jurídic-Administratiu de l'Àrea 
d'Urbanisme de data 23 de febrer de 1998, els quals 
queden expressament incorporats al present acord>>. 
 

S'aprova la proposta per unanimitat. 
 
 
  PUNT 33.- RECURS ORDINARI INTERPOSAT PEL SR. 
JAVIER OLIVER REYNÉS EN REPRESENTACIÓ DE CONSTRUCCIONES 
DECASA VIVIENDAS Y CHALETS, S.L. SON SERVERA. 
 
  Es dóna compte de la següent proposta de la 
comissió Insular d'Urbanisme de Mallorca: 
  
  <<En el tràmit de l'article 1.2 del Reglament 
organitzatiu d'aquesta Comissió, i d'acord amb la 
proposta de la Ponència Tècnica, aquesta Comissió, per 
unanimitat, va acordar proposar al Ple del CIM que 
adopti el següent 
 
 ACORD 
 
  Declarar la inadmissibilitat, per 
extemporaneïtat, i, subsidiàriament, desestimar el 
recurs ordinari interposat pel Sr. Javier Oliver Reynés, 
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en representació de Construcciones Decasa Viviendas y 
Chalets, S.L., contra l'acord de la CIUM de dies 1 i 8 
de juliol de 1997, de denegació de l'autorització prèvia 
per a la construcció d'un habitatge unifamiliar aïllat 
en el polígon 10, parcel⋅la 186, sòl no urbanitzable de 
Son Servera, amb la consegüent confirmació de l'acord 
recorregut, tot això amb base en els informes emesos pel 
Lletrat del CIM de data 24 de febrer de 1998 i del Cap 
del Servei Jurídic-Administratiu de l'Àrea d'Urbanisme 
de data 18 de febrer de 1998, els quals queden expressa-
ment incorporats al present acord>>. 
 

S'aprova la proposta per unanimitat. 
 
 
  PUNT 34.- RECURS ORDINARI INTERPOSAT PER LA 
SRA. PEDRONA PICORNELL VERD. COSTITX. 
 
  Es dóna compte de la següent proposta de la 
comissió Insular d'Urbanisme de Mallorca: 
 
  <<En el tràmit de l'article 1.2 del Reglament 
organitzatiu d'aquesta Comissió, i d'acord amb la 
proposta de la Ponència Tècnica, aquesta Comissió, per 
unanimitat, va acordar proposar al Ple del CIM que 
adopti el següent 
 
 ACORD 
 
  Declarar la inadmissibilitat, per 
extemporaneïtat, i, subsidiàriament, desestimar el 
recurs ordinari interposat per la Sra. Pedrona Picornell 
Verd contra l'acord de la CIUM de dia 24 de juliol de 
1997, de denegació de l'autorització prèvia per a la 
construcció d'un habitatge unifamiliar aïllat en el 
polígon 2, parcel⋅la 347, sòl no urbanitzable de 
Costitx, amb la consegüent confirmació de l'acord 
recorregut, tot això amb base en els informes emesos pel 
Lletrat del CIM de data 25 de febrer de 1998 i del Cap 
del Servei Jurídic-Administratiu de l'Àrea d'Urbanisme 
de data 19 de febrer de 1998, els quals queden expressa-
ment incorporats al present acord>>. 
 

S'aprova la proposta per unanimitat. 
 
 
 
  PUNT 35.- RECURS ORDINARI INTERPOSAT PER LA 
SRA. AINA Mª SALOM SOLER. PALMA. 
 
  Es dóna compte de la següent proposta de la 
comissió Insular d'Urbanisme de Mallorca: 
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  <<En el tràmit de l'article 1.2 del Reglament 
organitzatiu d'aquesta Comissió, i d'acord amb la 
proposta de la Ponència Tècnica, aquesta Comissió, per 
unanimitat, va acordar proposar al Ple del CIM que 
adopti el següent 
 
 ACORD 
 
  Desestimar el recurs ordinari interposat pel 
Sr. Antonio Amengual Frau, en nom i representació de la 
Sra. Aina Mª Salom Soler, contra l'acord de la CIUM de 
dies 4 i 11 d'octubre de 1997, de denegació de la 
llicència per a la realització d'obres de reforma i 
canvi d'ús d'un edifici hoteler en habitatges i 
aparcaments a l'antic hotel Sayonara, terme de Palma, 
amb la consegüent confirmació de l'acord recorregut, tot 
això amb base en els informes emesos per la Lletrada del 
CIM de data 18 de març de 1998 i del Cap del Servei 
Jurídic-Administratiu de l'Àrea d'Urbanisme de data 30 
de setembre de 1997, els quals queden expressament 
incorporats al present acord>>. 
 

S'aprova la proposta per unanimitat. 
 
 
  PUNT 36.- RECURS ORDINARI INTERPOSAT PEL SR. 
JUAN ARJONA ROMERO. LLUCMAJOR. 
 
  Es dóna compte de la següent proposta de la 
comissió Insular d'Urbanisme: 
  
  <<En el tràmit de l'article 1.2 del Reglament 
organitzatiu d'aquesta Comissió, i d'acord amb la 
proposta de la Ponència Tècnica, aquesta Comissió, per 
unanimitat, va acordar proposar al Ple del CIM que 
adopti el següent 
 
 ACORD 
 
  Desestimar el recurs ordinari interposat pel 
Sr. Juan Arjona Romero contra l'acord de la CIUM de dia 
23 de maig de 1997, de denegació de la declaració 
d'interès social per al projecte de depòsit i 
desballestament de vehicles en el polígon 12, parcel⋅la 
676, de Llucmajor, amb la consegüent confirmació de 
l'acord recorregut, tot això amb base en els informes 
emesos pel Lletrat  
del CIM de data 6 de març de 1998 i del Cap del Servei 
Jurídic-Administratiu de l'Àrea d'Urbanisme de data 3 de 
març de 1998, els quals queden expressament incorporats 
al present acord>>. 
 

S'aprova la proposta per unanimitat. 
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  PUNT 37.- RECURS ORDINARI INTERPOSAT PER LA 
SRA. CHRISTINE YAZDANBAKHSH. SON SERVERA. 
 
  Es dóna compte de la següent proposta de la 
comissió Insular d'Urbanisme de Mallorca: 
   
  <<En el tràmit de l'article 1.2 del Reglament 
organitzatiu d'aquesta Comissió, i d'acord amb la 
proposta de la Ponència Tècnica, aquesta Comissió, per 
unanimitat, va acordar proposar al Ple del CIM que 
adopti el següent 
 
 ACORD 
 
  Estimar el recurs ordinari interposat per la 
Sra. Christine Yazdanbakhsh contra l'acord de la CIUM de 
dies 1 i 8 de juliol de 1997, de denegació de 
l'autorització prèvia per a la construcció d'un 
habitatge unifamiliar aïllat en el polígon 12, parcel⋅la 
130-A, sòl no urbanitzable de Son Servera, i, en 
conseqüència, prèvia anul⋅lació de l'anterior acord, 
atorgar l'autorització prèvia originàriament postulada 
en allò que és competència d'aquest Organisme i sens 
perjudici de la llicència municipal d'obres i altres 
autoritzacions que pertoquin, tot fent constar que 
aquella haurà de disposar com a condició especial que es 
concedeix per a aquesta finca en consideració a 
l'esmentada superfície i que per això la finca en 
qüestió tendrà caràcter d'indivisible als efectes 
d'aprofitament urbanístic, i s'haurà d'acreditar davant 
l'Ajuntament, i dins el termini que aquest fixi, que 
s'ha practicat una nota marginal a la inscripció de la 
finca en el Registre de la Propietat respecte de 
l'esmentada condició, tot això d'acord amb el que preveu 
l'article 16.1 del Text Refús de la Llei sobre Règim del 
Sòl i Ordenació Urbana, tot això amb base en els 
informes emesos pel Lletrat del CIM de data 27 de febrer 
de 1998 i del Cap del Servei Jurídic-Administratiu i 
l'Arquitecte de l'Àrea d'Urbanisme de data 24 de febrer 
de 1998, els quals queden expressament incorporats al 
present acord>>. 
 

S'aprova la proposta per unanimitat. 
 
 
  PUNT 38.- RECURS ORDINARI INTERPOSAT PEL SR. 
SEBASTIAN CAÑELLAS BOSCH EN REPRESENTACIÓ DE TALAIOT, 
S.A. PALMA. 
 
  Es dóna compte de la següent proposta de la 
comissió Insular d'Urbanisme de Mallorca: 
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  <<En el tràmit de l'article 1.2 del Reglament 
organitzatiu d'aquesta Comissió, i d'acord amb la 
proposta de la Ponència Tècnica, aquesta Comissió, per 
unanimitat, va acordar proposar al Ple del CIM que 
adopti el següent 
 
 ACORD 
 
  Desestimar el recurs ordinari interposat pel 
Sr. Sebastián Cañellas Bosch, en representació de 
Talaiot, S.A., contra l'acord de la CIUM de dies 25 i 26 
de febrer de 1997, de concedir, en subrogació de la 
competència municipal, la llicència per a la demolició 
de l'edifici situat en el carrer Blanquerna, cantonada 
carrer Félix de Meravelles, del terme de Palma, amb la 
consegüent confirmació de l'acord recorregut, tot això 
amb base en els informes emesos per la Lletrada del CIM 
de data 16 de març de 1998 i del Secretari Delegat de la 
Comissió Insular d'Urbanisme de data 19 de febrer de 
1998, els quals queden expressament incorporats al 
present acord>>. 
 

S'aprova la proposta per unanimitat. 
 
 
  PUNT 39.- RECURS ORDINARI INTERPOSAT PEL SR. 
PEDRO OLIVER ROCA. ESPORLES. 
 
  Es dóna compte de la següent proposta de la 
comissió Insular d'Urbanisme de Mallorca: 
 
  <<En el tràmit de l'article 1.2 del Reglament 
organitzatiu d'aquesta Comissió, i d'acord amb la 
proposta de la Ponència Tècnica, aquesta Comissió, per 
unanimitat, va acordar proposar al Ple del CIM que 
adopti el següent 
 
 ACORD 
 
  Acceptar el desistiment i, en conseqüència, 
arxivar el recurs ordinari interposat pel Sr. Pedro 
Oliver Roca contra l'acord de la CIUM de dia 17 de 
desembre de 1996, de denegació de l'autorització prèvia 
del projecte d'habitatge unifamiliar aïllat en el 
polígon 1, parcel⋅la 8, sòl no urbanitzable del terme 
d'Esporles. Això a la vista de la sol⋅licitud formulada 
per l'interessat mitjançant escrit de data 17 de gener 
de 1998>>. 
 

S'aprova la proposta per unanimitat. 
 
 
  PUNT 40.- SUSPENSIÓ VIGÈNCIA DEL PLANEJAMENT 
EN EL SECTOR IV-B, TOLLERICH. POLG. C. LLUCMAJOR. 
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  Es dóna compte de la següent proposta de la 
comissió Insular d'Urbanisme: 
 
  "En el tràmit de l'article 1.2 del Reglament 
d'Organització d'aquesta Comissió, per majoria, es va 
acordar proposar al Ple del CIM que adopti el següent 
 
           A C O R D 
 

Vist l'informe elaborat pels Serveis Tècnics 
de l'Àrea d'Urbanisme d'aquest Consell Insular de 
Mallorca de data 17 de març de 1998 el qual queda 
incorporat al present acord i de conformitat amb la 
proposta de la Ponència Tècnica, aquesta Comissió va 
proposar elevar al Ple de CIM: 1r. Suspendre la vigència 
del Pla General d'Ordenació Urbana del terme municipal 
de Llucmajor, en l'àmbit del Sector Urbanitzable polígon 
IV-B-Tollerich, polígon C, per a la seva revisió, això 
d'acord amb el que disposa l'article 51 de la Llei del 
Sòl de 1976 i amb fonament en les raons esmentades en 
l'informe tècnic emès amb aquest efecte per l'Àrea 
d'Urbanisme d'aquesta Corporació; 2n. Significar que la 
suspensió de l'esmentat planejament general comporta, 
així mateix, la del planejament parcial que el desplega; 
3r. Els precedents acords comporten, igualment, la 
suspensió de l'atorgament de llicències en l'esmentat 
Sector, fins a l'aprovació definitiva de les NNSS del 
planejament (esmentades a l'article 51 del Text Refús de 
la Llei del Sòl de 1976) que es dictin per a ordenar 
provisionalment el dit territori, mentre que no s'aprovi 
el planejament general revisat; 4t. Publicar els acords 
de suspensió en el Butlletí Oficial de la CAIB i en un 
dels diaris de més difusió dins aquestes; 5è. Encarregar 
a l'Àrea d'Urbanisme d'aquesta Corporació que, amb 
col⋅laboració amb els tècnics de l'Ajuntament de 
Llucmajor, redacti les Normes Subsidiàries previstes a 
l'article 51 del TRLS 1976; 6è. Comunicar el present 
acord a l'Ajuntament de Llucmajor i també a l'entitat 
promotora del Pla Parcial". 

 
Intervé el Sr. Quetglas (PSOE). Explica que 

la proposta de suspensió es basa en tres ordres de 
raons. 
 

En primer lloc hi ha els valors ambientals, 
paisatgístics i ecològics de l'indret. Són 48 ha 
situades a la marina de Llucmajor que conserven les 
qualitats naturals reconegudes pel catàleg d'ICONA 
elaborat prèviament a la redacció de la Llei d'espais 
naturals, el qual propugnava la necessitat de conservar 
aquesta àrea limitant els assentaments als ja 
existents. 
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En segon lloc hi ha consideracions 
jurídiques. Es dubtós, continua, que hi hagi un Pla 
parcial aprovat, és més considera que es pot afirmar 
que no n'hi ha. Recorda que el 1975 es va aprovar un 
Pla parcial definitivament en un àmbit que era prou 
superior a l'actual, però que no es va desenvolupar com 
pertocava. Recorda també que la revisió del Pla general 
d'ordenació urbana de Llucmajor del 1984 en va dividir 
l'àmbit inicial i va deixar un bocí urbà i un altre que 
s'havia de desenvolupar mitjançant un pla parcial en 
unes determinades condicions. La primera era que 
s'havia d'executar dins el primer quadrienni, això vol 
dir que el 1988 havia d'estar executat. La segona que 
les obres havien d'estar executades en vuit anys, és a 
dir acabades el 92. Finalment, s'havia d'adaptar a la 
Llei de costes. Malgrat aquests condicionants i que les 
dates estaven superades, l'Ajuntament va aprovar 
provisionalment l'adaptació del Pla parcial l'any 94. 
La Comissió Insular d'Urbanisme, de l'anterior 
legislatura, va denegar l'autorització de la 
modificació. Per tant, hi ha un acte clar de denegació 
que constitueix per si mateix l'argument fonamental per 
poder afirmar que no existeix un Pla parcial aprovat.  
 

Per tant, jurídicament, no hi ha res més que 
un sòl urbanitzable sense pla parcial, és a dir, sense 
drets consolidats i, per tant, el Consell pot 
considerar perfectament, amb les mans ben lliures, si 
és convenient el desenvolupament d'aquest urbanitzable. 
La resposta és negativa pel tercer ordre de raons. 
 

En tercer lloc afirma que, efectivament, 
aquest projecte no és compatible amb el model 
territorial de Mallorca i la seva aprovació produiria 
efectes negatius irreversibles. És evident, continua, 
que el grup de govern té un compromís per no 
desenvolupar nous urbanitzables que representin un 
increment de pressió, especialment en la zona del 
litoral. Considera que per donar més rotunditat a 
aquesta afirmació és millor citar els arguments que ha 
exposat el Govern mateix. En aquest sentit fa 
referència al POOT que prescriu la necessitat d'evitar 
la urbanització contínua del litoral, la d'establir 
franges de sòls no urbanitzables, una característica 
que és aplicable a aquest sector.  

Es refereix a l'avanç de les Directrius 
d'ordenació del territori que determinen l'existència 
d'un excés de capacitat de població a les Illes, i la 
necessitat de desclassificació de sòls urbanitzables. 
També assenyalen com a indesitjable l'ocupació 
intensiva de la costa amb un ús residencial de 
temporada. Pel que fa a Llucmajor, aquestes Directrius 
assenyalen que a les franges costaneres, hi ha una 
sobreoferta de sòl urbanitzable.  
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Per totes aquestes consideracions, pensa que 

prou argumentades, a pesar de l'oposició de 
l'Ajuntament de Llucmajor, proposa aprovar la suspensió 
del planejament per tal de procedir a la 
desclassificació de l'indret. 
 

Intervé el Sr. Grosske (EU). Remarca la 
coincidència bàsica amb els arguments exposats pel Sr. 
Quetglas en relació a la conveniència de procedir a 
aquesta desclassificació. 
 

Considera que la urbanització de Mallorca, 
via nous assentaments al litoral constitueix el 
paradigma d'allò que no s'ha de fer. Per això, la 
conclusió és que s'ha de posar fre a aquesta 
urbanització amb independència que la feina l'hagi de 
completar l'Ajuntament a partir de la consciència que 
no pot continuar planificant el seu territori de la 
manera com ho ha fet. Igualment el Govern de la 
Comunitat ha de reordenar la urbanització del nostre 
territori des d'uns altres paràmetres. 
 

En qualsevol cas, mostra la seva satisfacció 
perquè dins la política d'una de freda i una altra de 
calenta del Consell en matèria urbanística, avui en 
corresponguin dues de calentes que sempre són un 
confort per al cos, de vegades molt castigat, dels qui 
estan en contra de plantejaments com els que avui 
ocupem el Ple. 
 

Intervé la Sra. Salom (PP). Considera que la 
qüestió és delicada, ja que no hi ha criteris clars com 
acaba d'assenyalar el Sr. Grosske, de manera que es 
crea una inseguretat jurídica on no hi ha un marc de 
referència clar sobre allò que es pot fer o allò que no 
es pot fer.  
 

Recorda que hi ha unes lleis, un planejament 
i unes normes i que si un senyor adquireix un terrenys 
a partir d'unes expectatives i posa en marxa uns 
projectes és lamentable que després no es puguin dur a 
terme perquè apareixen canvis de criteri.  
 

Considera que tots els polítics haurien 
d'esser bastant més clars ja que si ha unes normes i 
aquestes es compleixen, s'han de poder dur endavant els 
projectes i si no es compleixen no s'hi han de poder 
dur. Afirma que fer una altra cosa crea una gran 
inseguretat jurídica a l'illa de Mallorca i, per això, 
el seu grup no donarà suport a la proposta i tampoc no 
ho farà perquè l'Ajuntament de Llucmajor ha manifestat 
expressament que està en contra d'aquest expedient de 
suspensió del seu planejament. 
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Proposa que un criteri a tenir en compte pel 

Consell sigui no anar en contra de la voluntat 
municipal. 
 

Torna intervenir el Sr. Quetglas (PSOE). Creu 
entendre que la Sra. Salom intenta dir que en nom de la 
seguretat jurídica, en aquesta illa de Mallorca, s'ha 
de permetre que s'urbanitzi de manera que hi càpiga 
cinc vegades la població actual. Es demana si en nom 
d'aquesta seguretat s'ha de permetre que Mallorca 
tengui aquesta capacitat de població. 
 

Considera que la seguretat jurídica és un 
valor a defensar, però que s'ha de posar en relació amb 
altres que fan referència a qüestions molt més simples, 
com ara la supervivència mateixa del territori, del 
model i de la nostra existència mateixa com a país. 
 

En aquest cas concret, recorda que ja ha 
posat de manifest que no hi ha drets urbanístics 
consolidats de cap mena. L'única cosa que hi ha és una 
classificació que es fonamenta en l'existència d'un 
antic pla parcial que avui ja no té vigència jurídica 
i, a més, quan es va voler posar en marxar la Comissió 
anterior el va denegar. Per tant, ara no es violenta de 
cap manera la seguretat jurídica i, per això, rebutja 
aquest argument que ha esgrimit la Sra. Salom. 
 

També rebutja l'argument de la voluntat 
municipal. Recorda que aquest Ajuntament practica una 
política de constant depredació territorial sobre la 
base de l'autorització d'urbanitzacions. En aquest cas 
també són criteris d'ordre supramunicipal, que són els 
que aplica el Consell, els que s'han de fer servir per 
prendre la decisió. 
 

Convida la Sra. Salom a observar la costa de 
Llucmajor des de l'altra banda de la badia des d'on 
podrà veure una única franja sense urbanitzar que és 
Tolleric. Si s'urbanitzava aquesta zona es construiria 
un contínuum urbà, cosa que correspon evitar als 
interessos supramunicipals. 
 

Per tant, no havent-hi cap obstacle jurídic i 
per raons de necessitat de futur, s'ha d'impedir una 
urbanització extraordinàriament agressiva dins aquesta 
zona. 
 

El Sr. Sampol (PSM) manifesta la satisfacció 
del seu grup per aquesta desclassificació, és a dir per 
la protecció d'un espai emblemàtic on un Pla parcial 
permetia urbanitzar més d'un milió de m2, per a més de 
5.000 places i amb un consum d'aigua de més d'un Hm3 
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cada any, és a dir l'equivalent al 30% anual del total 
de les extraccions de sa Marineta, tot això damunt un 
aqüífer totalment salinitzat, en relació al qual no 
entén com la Junta d'Aigües pot autoritzar aquesta 
extracció anual. 
 

Darrere, continua, hi ha la voluntat de 
l'Ajuntament del PP que pretén urbanitzar amb uns 
criteris estrictament localistes, als quals cal 
sobreposar els criteris de planificació general que 
corresponen al Consell de Mallorca el qual ha de tenir 
en compte la mancança d'aigua. 
 

Defensa les competències del Consell per 
protegir aquest espai natural amb total tranquil⋅litat 
després de la sentència del Tribunal Suprem sobre es 
Trenc. Considera aquesta sentència dóna la raó al seu 
grup en relació a allò que sempre havien defensat dins 
aquest Ple, és a dir que si una Administració dóna uns 
drets a uns particulars, aquesta mateixa Administració 
els els ha de poder retirar únicament indemnitzant per 
les despeses que la classificació ha ocasionat quan 
aquests drets no s'han exercit. 
 

Per tant, considera que és ben clara la 
potestat del Consell que defensa els interessos 
generals i que continua una política que el seu grup 
aplaudeix, com va esser la protecció de cala Petita, la 
protecció de quinze milions a Calvià, avui Tolleric i, 
d'aquí a uns moments, cala Brafi a Felanitx. No és tot 
quant voldria el seu grup, però és infinitament més 
d'allò que voldria el grup PP. 
 

Torna intervenir la Sra. Salom (PP) insisteix 
en l'argument exposat abans en el sentit que no hi ha 
un marc clar i que aquest fet crea inseguretat 
jurídica. El PP no vol fer demagògia destacant això, 
sinó que senzillament vol constatar un fet.  
 

El PP, continua, no considera correcta que la 
comissió canviï de criteri perquè pensa que tothom ha 
d'esser igual. No és possible que avui a Llucmajor es 
faci aquesta limitació i un altre dia a un altre lloc 
es permeti una altra cosa. És imprescindible, afirma, 
que casos similars tenguin tractaments similars, actuar 
d'una altra manera és fer injustícies i introduir 
aquesta inseguretat no és bona per a ningú. 
 

Fa notar que si a Llucmajor hi ha una 
densitat molt elevada, és perquè durant molt d'anys  ha 
governat el PSOE i s'ha permès construir molt. Addueix 
l'exemple de Marratxí i demana esser clars i aplicar 
els mateixos criteris i esser més objectius i 
rigorosos. 
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El Sr. Quetglas (PSOE) explica que la 

seguretat jurídica no es pot exposar amb el simplisme 
amb què ho fa la Sra. Salom. La seguretat, indica, s'ha 
d'estudiar segons cada cas. En el cas d'ara s'ha 
preocupat per explicar quina era la situació jurídica 
d'aquest urbanitzable, ja que és una situació molt 
embullada, sense Pla parcial aprovat i molt lluny de 
tenir-l'hi, per moltes de raons. No és més que una taca 
a un plànol que prové de l'any 1974. Ara no es pot 
retreure en nom de la seguretat jurídica que aquella 
ordenació, que responia a uns criteris que espera que 
la Sra. Salom tengui superats, denegada pel Sr. Verger 
l'any 95, tengui avui res a veure amb unes expectatives 
legítimes.  
 

Fa notar que el grup del PP a l'hora de fer 
els discursos i exposicions de motius de decrets 
diversos, és conservacionista i propugna el creixement 
sostenible, però quan ha de prendre decisions concretes 
sobre casos concrets es col⋅loca automàticament al 
costat dels especuladors. 
 

El Sr. Sampol (PSM) considera que el grup del 
PP no defensa un senyor que ha comprat un solar amb 
unes expectatives d'edificació i ara resulta que el 
solar es converteix en rústic. El grup del PP defensa 
un senyor que pot haver comprat a un preu molt superior 
al preu de rústic un terreny urbanitzable que no tenia 
la condició d'urbà. Pagar un preu molt superior al 
valor real es diu especulació. Conclou que el PP 
defensa la seguretat jurídica de l'especulació 
immobiliària. 
 

Pensa que un senyor que compra un 
urbanitzable i no compleix els terminis no ha de tenir 
la mateixa consideració que un que compra un solar 
urbà. 
 

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

 
 
 
  PUNT 41.- SUSPENSIÓ DE LA VIGÈNCIA DEL PG ALS 
POLÍGONS 15 i 36. FELANITX. 

 
Es dóna compte de la següent proposta de la 

comissió Insular d'Urbanisme de Mallorca: 
 
  "En el tràmit de l'article 1.2 del Reglament 
d'Organització d'aquesta Comissió, per majoria es va 
acordar proposar al Ple del CIM que adopti el següent 



 

 
 

78 

 
           A C O R D 
 

Vista la sol⋅licitud formulada pel Ple de 
l'Ajuntament de Felanitx en sessió de data de 8 de 
febrer de 1998, relativa a que s'acordàs per part 
d'aquest Consell Insular de Mallorca la suspensió de la 
vigència del planejament a l'àmbit de part dels polígons 
15 i 36 (Sectors Urbanitzables) del Pla General de 
Felanitx, i atès l'informe elaborat pels Serveis Tècnics 
de l'Àrea d'Urbanisme d'aquest Consell Insular de data 
19 de març de 1998, el qual queda incorporat al present 
acord, de conformitat amb la proposta de la Ponència 
Tècnica, aquesta Comissió va proposar elevar al Ple del 
CIM: 1r. Suspendre la vigència del Pla General de 
Felanitx en l'àmbit dels polígons 15 i 36, sòl 
urbanitzable de la zona de Porto Colom, per a la seva 
revisió, això d'acord amb el que disposa l'art. 51 de la 
Llei del Sòl de 1976 i amb fonament en les raons 
esmentades en l'informe tècnic emès amb aquest efecte, 
en data 19 de març de 1998, per l'Àrea d'Urbanisme 
d'aquesta Corporació, com també en la resta d'emesos a 
instància de les Administracions afectades (acord Ple de 
l'Ajuntament de Felanitx de 16 de febrer de 1998); 2n. 
El precedent acord comporta, igualment, la suspensió de 
l'atorgament de llicències en els esmentats polígons 15 
i 36 fins a l'aprovació definitiva de les NNSS del 
planejament (esmentades a l'article 51, Text Refús de la 
Llei del Sòl de 1976) que es dictin per a ordenar 
provisionalment el dit territori mentre que no s'aprovi 
el planejament general revisat; 3r. Publicar els acord 
de suspensió en el Butlletí Oficial de la CAIB i en un 
dels diaris de més difusió dins aquestes: 4t. Encarregar 
a l'Àrea d'Urbanisme d'aquesta Corporació que, amb 
col⋅laboració amb els tècnics de l'Ajuntament de 
Felanitx, redacti les Normes Subsidiàries previstes a 
l'article 51 del TRLS 1976; 4t. Comunicar el present 
acord a l'Ajuntament de Felanitx, i també als altres 
interessats en el procediment".  
 
 

Intervé el Sr. Quetglas (PSOE). Explica que 
es tracta també d'una desclassificació, aquesta vegada 
a sol⋅licitud de l'Ajuntament de Felanitx. Es tracta 
d'una zona propera a un ANEI i qualificada com a de 
reserva urbana.  
 

Demana que consti en acta que dóna per 
reproduïts els arguments de caràcter general referits a 
la nova estratègia territorial que ha exposat en el 
decurs del debat del punt anterior: Suspensió vigència 
del planejament en el sector IV-B-Tollericm, polígon C 
de Llucmajor, per a la posterior desclasificació.   
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Pel que fa a la zona concreta assenyala que 
l'urbanitzable és inadequat amb aquest nou model 
territorial, però també és important destacar la 
necessitat d'allunyar la pressió urbanística sobre una 
important zona d'àrea natural d'especial interès i 
deixar aquesta zona com a filtre entre Cala Marçal i la 
zona d'especial protecció. 
 

Les directrius d'ordenació estableixen una 
pauta que es dóna en aquest cas, ja que es tracta d'un 
sòl urbanitzable sense pla parcial aprovat, dins un pla 
general de l'any 1969 que està aferrat a una costera i 
el seu desenvolupament incidiria encara més en el 
procés de litoralització. La desclassificació permetria 
mantenir i aprofitar el sòl urbà existent augmentant 
l'àrea d'espai lliure agrícola que l'envolta. A més 
crearia un equilibri entre l'ANEI i el sòl urbà 
existent. 
 

També l'exposició de motius de la Llei del 
sòl rústic de les Illes Balears indica la necessitat 
d'abordar la regulació del sòl des de l'òptica de la 
protecció global i no s'ha d'oblidar que aquesta zona 
continua essent agrícola. 
 

Per totes aquestes raons es proposa la 
suspensió de la vigència del planejament per a la 
posterior desclassificació. 
 

Intervé el Sr. Grosske (EU). Destaca la 
iniciativa municipal com ja va passar en el cas de 
Calvià. Pensa que això és bo, ja que significa que hi 
ha ajuntaments que comencen a participar, no ja de la 
filosofia global que impregna molts de discursos, sinó 
de les conseqüències concretes que aquesta filosofia té 
en la planificació dels municipis. 
 

Anuncia el vot a favor del seu grup, tot i 
que se senten una mica distanciats del conjunt del 
debat pel fet, evidentment, que no poden compartir els 
arguments que ha presentat el PP, uns arguments pobres 
des del punt de vista polític i terribles, ja que amb 
la lògica endimoniada de la seguretat jurídica dels 
promotors, no se sosté el discurs aïllat que el PP ha 
fet aquí mateix sobre els Canons. Per tant, és un 
argument inacceptable que anteposa els interessos 
particulars als generals dels ciutadans. 
 

Creu que no pot quedar dins l'acta del Ple 
una referència a les coses bones que s'han fet des del 
Consell, sense un in memoriam des Pujols, un altre per 
sa Talaiola i, un posssible RIP per cap Regana. Pel que 
fa als Canons, ja es veurà què passarà quan arribin els 
famosos recursos presentats en contra de la protecció. 
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Intervé el Sr. Riera (PP). Considera que la 

situació es pot qualificar com el súmmum de la 
inseguretat jurídica. La desqualificació de cala Brafi 
es fa, segons diu el batle, perquè "per tal d'aprovar 
el Pressupost de l'any 1998 es va acceptar la 
requalificació del polígon 15, exigida pels Coloms a la 
Sala", quan feia un any que el batle assegurava per 
carta que hi hauria totes les benediccions i els 
interessats naturalment varen comprar. 
 

No accepta l'afirmació del Sr. Quetglas sobre 
el sòl agrícola, ja que el conseller que parla hi viu a 
prop i sap que com a molt hi ha un senyor que hi té 
cinc o sis galines, sense que hi hagi res pus que sigui 
agrícola. 
 

Fa notar que a l'expedient figura la data del 
8 de febrer quan el Ple de l'Ajuntament va esser dia 16 
de febrer. Per tant, abans de fer-se el Ple la Comissió 
ja tenia l'acord decidit. Critica aquesta celeritat de 
la Comissió quan per una cèdula d'habitabilitat es 
necessiten més d'onze mesos. 
 

Pensa que l'única justificació, davant la 
qual tothom ha de callar, és l'afirmació del batle en 
el sentit que li han exigit per poder aprovar el 
Pressupost. Pensa que és inacceptable  que uns senyors 
que compren per edificar es trobin que un batle per 
poder treure un pressupost ha de cedir. Conclou la 
intervenció demanant si això és inseguretat jurídica o 
què és. 
 

El Sr. Quetglas (PSOE) considera que el Sr. 
Riera no és el líder de l'oposició municipal de 
Felanitx o, si més no, aquí no és el lloc per exercir-
la. En qualsevol cas hi ha un acord de l'Ajuntament 
pres legítimament i democràticament que insta el 
Consell a procedir a una desclassificació. Es demana si 
el Sr. Riera pensa que aquest acord no és legítim 
perquè es fa dins un context d'un acord amb un altre 
grup polític, ja que si fos així el Sr. Riera posa en 
dubte les essències bàsiques de la democràcia. 
 

El Sr. Riera (PP) respon que no ha qüestionat 
la legitimitat de la decisió de l'Ajuntament, només ha 
recordat que el batle havia confessat que havien pres 
l'acord perquè li ho havien exigit.  
 

Assegura que dins l'acord de la Comissió hi 
ha mentides, ja que diu que el Ple es va reunir dia 8 
de febrer, quan a l'acta consta clarament que va esser 
el 19 de febrer i això vol dir que dia 8 ja tenien 
l'acord. 
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Insisteix que no es pot justificar que un 

senyors comprin perquè el batle els ho diu i, després, 
perquè dos senyors dels Coloms a la Sala-PSM ho han 
exigit per aprovar el pressupost. 
 

La decisió va esser democràtica i l'accepta. 
 

El Sr. Quetglas (PSOE) fa notar que el Sr. 
Riera acaba de posar de manifest un tema d'extremíssima 
gravetat, pensa que hauria d'acudir immediatament als 
fiscals i als tribunals, ja que és absolutament 
inadmissible que havent-hi hagut un Ple el 19 de 
febrer, a l'expedient hi consti el 8 de febrer. El 
conseller que parla no havia copsat l'immensa 
transcendència política del fet que fonamenta una 
oposició com la que el Sr. Riera planteja. 
 

Intervé el Sr. Sampol (PSM). Afirma que mai 
un matrimoni no havia tingut mai un tan bon regal de 
noces. 
 

 
Se sotmet la proposta a votació i s'aprova 

per desset vots a favor (PSOE, PSM-NM, UM, EU) i 
catorze en contra (PP). 

 
 
  PUNT 42.- APROVACIÓ DE LA REVISIÓ DE LES 
TARIFES PER A L'ANY 1998 APLICABLES AL SERVEI DE GESTIÓ 
DELS RSU DE L'ILLA DE MALLORCA.  
 
  Es dóna 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 



 

 
 

82 

 
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 el Sr. Rovira (PP). Recorda que el 
seu grup ha presentat dues mocions, incorporades com a 
despatx extraordinari, que tenen relació directa amb 
els punts 42 i 43 i demana que es debatin conjuntament 
amb aquests punts. 
 

La presidenta accepta la proposta amb la 
conformitat dels reunits. 

 
Es dóna  compte de les següents mocions: 
 

 " Mauricio Rovira de Alós en qualitat de 
Portaveu del Grup de Consellers Populars del Consell 
Insular de Mallorca presenta per a la seva consideració 
al pròxim Ple, la següent moció 
 
  TITOL........................ 
 
  Subvencions projectes protecció mediambient. 
 
  EXPOSICIO DE MOTIUS........... 
 

 Tota la legislació actualment vigent en 
matèria de residus, tant a nivell de la Unió Europea 
com de l'Estat Espanyol, donen prioritat a les 
actuacions preventives sobre les de tractament per a 
l'eliminació. Per altra banda, i encara que no està 
definitivament aprovada, la directriu sobre abocadors 
imposarà unes condicions molt severes d'explotació i de 
clausura i segellat a aquests tipus d'instal.lacions. 
 

 Aquestes premises duran, com a conseqüència, 
unes despeses cada vegada més elevades per a les 
entitats locals, tant pel que fa a les infraestructures 
necessàries per complir la legislació com pel que fa a 
les despeses d'explotació d'aquestes infraestructures. 
 

 Cal esmentar que, a major abundament la 
recentment aprovada Llei 10/1998, de 21 d'abril, de 
Residus, abribueix de forma genèrica a les Entitats 
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Locals, com servei  obligatori, la recollida, el 
transport i la eliminació dels residus urbans, mentres 
que fins a l'actualitat tant sol existia aquesta 
obligació per a municipis de més de 5000 habitants. 
Igualment, la nova llei obliga als municipis de més de 
5.000 habitants a implantar sistemes de recollida 
selectiva de residus, a partir de l'any 2001. 
 

 Per això, al Tìtol IV de l'esmentada Llei, 
que tracta sobre instruments econòmics en la producció 
i gestió de residus, es contempla que les 
Administracions Públiques, dins l'ambit de les seves 
respectives competències, podran establir les mesures 
econòmiques, financeres i fiscals adients per al foment 
de prevenció, l'aplicació de tecnologies netes, la 
reutilització, el reciclatge i altres formes de 
valorització de residus, així com per promoure les 
tecnologies manco contaminants en l'eliminació de 
residus. 
 

 En conseqüència amb el que s'ha explicat, i 
atesa la possibilitat de que, en un proper futur, es 
pugui disposar del superàvit pressupostari de 
l'exercici de 1997, el Consell Insular de Mallorca 
adopta el següent 

 
A C O R D 

 
 Primer.- El Consell Insular de Mallorca 

posarà en marxa la convocatòria de sol.licituds de 
subvencions per part de les Entitats Locals per fer 
front a les despeses ocasionades per la major exigència 
de protecció mediambiental,en la gestió dels Residus 
Sòlids Urbans. 
 
 

 Segon.- El Consell Insular de Mallorca hi 
destinarà dins l'any 1998, 250.000.000 ptes. per a la 
qual cosa habilitarà els crèdits necessàris amb càrrec 
al romanent positiu de tresoreria de l'exercici de 
1997. 
 

 Tercer.- El repartiment de l'esmentada 
quantitat es farà proporcionalment a la població de 
cada municipi que havent acudit a la convocatòria de 
subvencions justifiqui projectes d'actuacions de 
protecció mediambiental i acreditin estar al corrent de 
l'abonament de les factures de tractament de residus 
del concesionari del CIM si pertoca." 
 
 
   

 " Mauricio Rovira de Alós en qualitat de 
Portaveu del Grup de Consellers Populars del Consell 



 

 
 

84 

Insular de Mallorca presenta per a la seva consideració 
al pròxim Ple, la següent moció 
 
 
  TITOL........................ 
 
  Tarifes d'incineració 
 
 
  EXPOSICIO DE MOTIUS........... 
 
 

 La Llei 11/97, de 24 d'abril d'envasos i 
residus d'envasos, defineix la valorització com " tot 
procediment que permeti l'aprofitament dels recursos 
continguts als residus d'envasos, inclosa la 
incineració amb recuperació d'energia". 
 

 Si bé és cert que l'objectiu principal de 
l'esmentada Llei és arribar al màxim possible  de 
reciclatge material, no ho és menys que la valorització 
energètica està contemplada a la Llei i a la 
documentació que el Sistema Integrat de Gestió ha 
presentat com a sol⋅licitud d'autorització a la CAIB. 
 

 Aquesta esmentada documentació estudia la 
compensació per la valorització energètica dels residus 
d'envasos distingint els que forment part del rebuig de 
les plantes de selecció de residus d'envasos dels que 
romandran continguts als RSU recollit en massa, inclús 
després de la posada en marxa definitiva del Sistema 
Integrat de Gestió. Per a l'accés a l'ajut a la 
valorització energètica s'estableixen certes condicions 
prèvies i d'operativitat, que poden dur com a 
conseqüència uns ingressos per a la Institució, ara per 
ara molt difícils de quantificar i que haurien d'anar 
en benefici dels ciutadans en forma de rebaixa de les 
despeses per l'incineració dels RSU. 
 

 Vists els antecedents, el Ple del Consell 
Insular de Mallorca adopta el següent 
 
 
  A C O R D 
 

 Els ingressos que el Consell Insular de 
Mallorca pugui rebre l'any 1998 en concepte de 
valorització energètica dels residus d'envasos, en 
aplicació de la Llei 11/97, de 24 d'abril , d'envasos i 
residus d'envasos, s'aplicarà com a menor import de 
despeses d'explotació a l'hora de regularitzar les 
tarifes de la incineració del present any." 
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Intervé la Sra. Amer (PSOE). Informa que es 
tracta de l'actualització de la tarifa per a l'any 98. 
Explica que s'han tengut en compte els informes dels 
tècnics a l'hora d'aplicar tots els paràmetres de la 
fórmula polinòmica d'actualització. 
S'han considerat les tones entrades, les incinerades, 
les empaquetades i també els excedents de la temporada 
alta. Igualment s'ha tingut en compte el poder 
calorífic, els índexs dels preus al consum, el preu del 
kw/h, els costs variables i la resta de paràmetres. 
 

En segon lloc informa que s'han incorporat a 
la tarifa els costs diferencials derivats de les dades 
d'explotació de l'any passat amb les despeses derivades 
de la regularització de la tarifa del 97, les de les 
inversions inicials que es reparteixen durant tot el 
període de concessió i també les despeses del depòsit i 
condicionament de bales. 
 

La tarifa que es proposa és de 5.971 PTA que 
correspon a la mitjana ponderada del cost d'incineració 
i transferència i transport. 
 

Intervé el Sr. Rovira (PP). Constata que el 
Consell es troba de nou davant un acord que 
habitualment té molts de problemes per esser aprovat. 
Anuncia que de nou el PP farà un esforç de 
responsabilitat i donarà suport a un acord de tarifes 
que, si bé són més elevades que no voldria el seu grup, 
també són un producte d'una política difícil.  
 

Informa que hi ha hagut una negociació que no 
s'ha d'amagar. Pensa que les tarifes són elevades 
perquè políticament no s'han pres les decisions 
adequades. Recorda que la incineradora funciona només 
amb dos forns i que encara no funciona al 100% el 
reciclatge i la recollida selectiva, fets que obliguen 
els ciutadans a assumir uns costs, com ara els 300 
milions que costa empaquetar els residus que no es 
tracten, els 54 milions de lloguer del solar per 
depositar-los-hi i altres que no representen una 
solució definitiva. 
 

Es refereix a les mocions presentades pel PP. 
Una constata la necessitat de reduir la tarifa i demana 
que els ingressos que rebrà el Consell per la Llei 
d'envasos i embalatges, que no estan quantificats però 
que es poden calcular entre els 200 i els 300 milions 
de pessetes, per al 98, es dediquin íntegrament a 
rebaixar la tarifa.  
 

Una altra moció demana que el Consell aporti 
250 milions del superàvit a una espècie de pla d'obres 
i serveis de medi ambient bàsicament a l'eliminació de 
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residus i a la neteja urbana, uns temes en què els 
ajuntaments veuran augmentats els costs com a resultat 
de la Llei d'envasos i de la Llei de residus que 
s'acaba d'aprovar. 
 

Recorda que els increments del cost del 
tractament dels residus els paguen en primer lloc els 
ciutadans, i en segon lloc els ajuntaments. Un costs 
necessaris perquè s'ha de fer un tractament correcte 
dels residus. Pensa que el programa ha de beneficiar 
tots els ajuntaments amb uns criteris de distribució 
que tenguin en compte el volum de població, ja que 
pensa que és el més just. 
 

No són dues mocions que afectin directament 
la tarifa però que influiran molt en aquesta política 
de residus. 
 

Intervé la Sra. Amer (PSOE). Reconeix que és 
cert que amb la incorporació anticipada de la zona de 
Calvià s'acumula una quantitat important de residus. La 
Comissió de Seguiment, ja ha vist el Pla d'actuació que 
inclou el compostatge a un nivell que ja no és 
experimental i per a una propera fase el tractament 
dels excedents per a la temporada alta amb la 
incorporació de noves tecnologies. 
 

Informa que la Comissió de la propera setmana 
estudiarà les alternatives per a aquestes 50.000 t 
d'excedents que no poden esser objecte d'incineració, 
ja que el Pacte de Progrés no va optar per la tercera 
línia. 
 

Pel que fa a la primera moció que ha 
presentat el PP, recorda que la Llei d'envasos i la 
proposta de conveni sobre el sistema integrat de gestió 
delimiten perfectament aquesta aplicació. El Consell, 
tant en aplicació de la Llei, com per la política 
pròpia fomentarà la política de recollida selectiva i 
de reciclatge i no tant la valoració energètica dels 
envasos. Tot i així la part que es pugui recepcionar en 
concepte de valoració energètica encaixa perfectament 
amb la proposta de la moció.  
 

Pel que fa a la moció sobre el pla 
mediambiental entén que la política municipalista que 
el Consell pot dur a terme és molt important. Informa 
que hi ha hagut reunions amb tots els ajuntaments de 
l'illa i s'hi han exposat les preocupacions per com es 
farà el finançament de la recollida selectiva. S'hi ha 
explicat la incidència que pot tenir la Llei d'envasos 
i la Llei de residus i també tot allò que afecta la 
política de residus del Consell. Aquest Pla a què fa 
referència la moció s'adequa perfectament a tot allò 
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que fa referència a infraestructura de parcs verds, 
vehicles de neteja, contenidors, papereres o campanyes 
d'estalvi, que són exemples que poden encaixar 
perfectament en aquest finançament que proposa el PP. 
 

El Consell té aquest compromís amb el medi 
ambient i amb els ajuntaments i, per això, anuncia el 
suport del seu grup a aquestes mocions. 
 

Intervé el Sr. Grosske (PP). Considera que 
davant aquest acord solemne entre l'equip de govern i 
el PP no s'han dit unes quantes coses. La primera que 
les tarifes constitueixen la constatació que els 
partits que varen impulsar la incineració com a sistema 
d'eliminació de residus es varen equivocar, 
econòmicament en primer lloc. També constata que la 
política europea actual no posa precisament l'accent en 
la incineració. Aquesta opció va esser una falsa 
modernitat i ara costa un ull de la cara, amb unes 
tarifes que resulten per damunt de les previsions i 
molt més cares que qualsevol altra gestió. Unes tarifes 
que, a més, s'incrementen per qüestions de caràcter 
polític impulsades pel PP que avui presenta una moció 
per llevar ferro a aquestes tarifes. Fa notar que 
l'excedent de fems no s'aboca a Son Reus perquè al PP 
li interessa tenir les bales emmagatzemades per fer 
pressió política sobre el Consell, cosa que suposa un 
cost econòmic objectiu. 
 

Fa notar que aquest sistema s'ha desbordat 
des del punt econòmic i que encara no hi ha abocador de 
cendres, cosa que fa que la situació sigui molt 
dolenta, no per les raons vaporoses que invocava el Sr. 
Rovira, sinó simplement perquè es va prendre una 
decisió equivocada. 
 

Anuncia que el seu grup no votarà a favor de 
la moció referida a l'aplicació d'una part del 
superàvit per les raons que ja han exposat abans i 
també perquè no veuen que la transferència als 
ajuntaments sigui la millor manera d'abordar aquestes 
polítiques. 
 

Sobre l'altra moció fa notar que el PP 
estreny progressivament l'equip de govern i ara 
l'obliga a fer una passa qualitativa en la política de 
residus com és subvencionar la incineració. Fins ara hi 
havia una incineradora en marxa, una voluntat de no 
posar en marxa la tercera línia, una voluntat de posar 
en marxa mecanismes de gestió alternatius i, ara, així 
com l'any passat es va forçar donar una passa 
qualitativa en preveure la possibilitat d'una tercera 
línia en un acord pres a instància del PP que la 
preveia a partir de 150.000 t emmagatzemades, ara hi ha 
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una altra passa que és la subvenció a la incineració. 
Vol que quedi constància d'aquest punt de vista. 
 

Anuncia el vot negatiu del seu grup tot 
indicant que els qui varen ficar el Consell en la 
incineració varen fer fer un mal negoci als ciutadans 
que són els que paguen. 
 

Intervé la Sra. Amer (PSOE). Assegura que fan 
feina per trobar una solució a l'abocador de cendres i 
probablement s'hi trobarà en poc temps. 
 

Pel que fa a la tarifa, recorda que ja ha 
explicat que és la que resulta automàticament de 
l'aplicació d'una fórmula que figura al conveni. 
 

Pel que fa a la incorporació de la quantitat 
que prové de la valoració de la incineració dels 
envasos que no s'hagin recollit selectivament informa 
que no és una subvenció, sinó que la Llei d'envasos ho 
preveu d'aquesta manera. 
 

El Sr. Rovira (PP) indica al Sr. Grosske que 
subvencionar taxes és il⋅legal. El PP no proposa això, 
proposa que s'apliquin uns doblers, que la llei indica 
que han d'arribar, a això i no a altres coses, de 
manera que la tarifa elevadíssima actual pugui rebre 
allò que la llei marca que s'ha de rebre per aquest 
concepte, igual que es té en compte la tarifa 
elèctrica. Només es demana que s'apliqui a la tarifa 
allò que creuen que s'hi ha d'aplicar i que no és una 
subvenció. Amb aquest acord, pensen que es millora la 
futura aplicació de la Llei d'envasos i de la de 
residus que permetran que el ciutadà no vegi una 
pressió fiscal excessiva en una qüestió molt 
conflictiva. 
 

Pel que fa a la segona moció recorda al Sr. 
Grosske que no ha de voler esser l'únic que pugui 
negociar. Li recorda que ha aprovat uns Pressuposts i 
ha pactat un superàvit, ja que no s'explica que 
s'entregui el repartiment dels 1.500 milions del 
superàvit a l'hora d'aprovar els Pressuposts. Pensa que 
és legítim presentar la moció i treure un tema 
important per als municipis i aconseguir una cosa que 
és bona a través d'una moció i una negociació. 
 

El Sr. Grosske (EU) considera que és evident 
que l'increment de la tarifa és automàtic. La seva 
crítica era, no a aquest mecanisme, sinó al sistema 
d'incineració que du a aquests increments brutals de 
costs que han desbordat les previsions de manera que 
resulta increïblement més car que les previsions 
inicials. 
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Pel que fa a l'automatisme de l'aplicació 

dels recursos que arribin al Consell per la Llei 
d'envasos argumenta que o bé la Llei preveu 
automàticament l'assignació dels recursos a aquesta 
reducció de tarifes, amb la qual cosa la moció del PP 
és absolutament sobrera, o la cosa no és tan automàtica 
i la moció del PP demana que uns recursos que podrien 
dedicar-se a una altra cosa es dediquin a rebaixar la 
tarifa, perquè políticament, encara que tècnicament es 
pugui dir que no, se subvenciona la incineració. 
 

Pel que fa al superàvit, assegura que EU no 
el té pactat, sinó que hi ha una distribució 
indicativa, amb un tema fonamental com és el Pla 
estratègic d'acció social del qual demanaran la 
inclusió. 
 

No vol entrar en un tema de gelosies sobre 
qui pacta. Pot negociar i pactar qui sigui i amb qui 
vulgui, però pensa que cadascú ha de saber defensar 
davant els ciutadans el sentit d'allò que vota i d'allò 
que deixa de votar. EU hi vota en contra perquè pensa 
que constitueixen la demostració que hi va haver un 
moment en què el Consell va prendre una decisió 
equivocada i que al principi del mandat, quan es va 
convidar a replantejar el sistema d'eliminació de 
residus es va tornar a prendre una decisió equivocada 
en confirmar la incineració com a sistema. 
 

Torna intervenir la Sra. Amer (PSOE). Informa 
que durant els darrers mesos s'han analitzat molts de 
sistemes alternatius a la incineració i amb la Llei de 
residus i la directiva europea d'abocadors, resulta que 
qualsevol sistema d'eliminació de residus és car. Els 
ciutadans han de tenir clar que això és així, però 
també han de veure que pensant en el futur el 
tractament és adequat i que no és igual abocar com es 
feia abans o tenir una solució definitiva. 
 

Recorda que l'augment de la tarifa no prové 
tant de l'aplicació automàtica d'una fórmula com del 
retard que es produeix en l'aplicació. Ara encara es 
paguen tarifes del 97 i per tant l'augment per arribar 
a la real és més alt. 
 

Pel que fa a l'aplicació automàtica de la 
valoració energètica dels envasos, recorda que hi va 
haver una subvenció del Govern del 30% per a aquesta 
incineració. 
 

La presidenta agraeix els suports que s'han 
anunciat a la revisió perquè considera important 
aprovar les tarifes i més per una amplíssisma majoria.  
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Se sotmet la proposta a votació i s'aprova 

per trenta vots a favor (PP, PSOE, PSM-NM, UM, Mixt) i 
dos en contra (EU). 

 
Se sotmeten a votació les mocions presentades 

pel PP i s'aproven per trenta vots a favor (PP, PSOE, 
PSM-NM, UM, Mixt) i dos en contra (EU). 
 
 
  HISENDA I ESPECIAL DE COMPTES. 
 
 
  PUNT 43.- PROPOSTA DE MODIFICACIó DE 
L'ORDENANÇA FISCAL DE LA TAXA PER A TRACTAMENT I 
TRANSFERèNCIA I TRANSPORT DELS RESIDUS SòLIDS URBAºNS 
DE L'ILLA DE MALLORCA PER A L'EXERCICI DE 1998. 
 
  Es dóna compte de la següent proposta de la 
comissió d'Hisenda i Especial de Comptes: 
 
  " Vista la proposta de tarifes presentada per 
Tirme,S.A., concessionari del Servei de Residus sòlids 
urbans de l'illa de Mallorca, a aplicar per a l'any 
1998. 
 
  Vist també l'informe tècnic econòmic relatiu a 
la modificació de la Tarifa per a 1998 de data 27 
d'octubre de 1997 i els informes de Secretaria i 
Intervenció, també de data 27 d'octubre de 1997,  
aquesta Presidència proposa al Ple del Consell Insular 
de Mallorca, la següent  
 

PROPOSTA D'ACORD 
   
  "1r.- Aprovar inicialment la modificació de 
l'article quart i Disposició Final de l'Ordenança 
reguladora de la taxa per tractament i transferència i 
transport de residus sòlids urbans de l'illa de 
Mallorca, en els termes que es contenen en el text 
annex. 
 
  2n.- De conformitat amb alló que disposa 
l'article 17.1 de la Llei 39/1988, el present Acord 
provisional, i també el referit text annex, s'esposaràn 
al públic en el tauler d'anuncis d'aquest Consell 
Insular durant el termini de trenta dias hàbils, a fi de 
que els interessats puguin examinar l'expedient i 
presentar les reclamacions que estimin oportunes. 
 
  3r.- Aquesta exposició al públic s'anunciarà 
en el BOCAIB, i també en un diari dels de major difusió 
de la Comunitat Autònoma, el seu termini serà comptador 
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a partir de l'endemà del dia de la publicació del 
corresponent anunci en el BOCAIB. 
   
  4rt.- Aquest Acord aprovatori serà considerat 
com a definitiu si no es produeixen reclamacions en 
contra durant el termini d'exposició pública, segons el 
que disposa l'article 17.3 de la Llei 39/1988, de 28 de 
desembre, reguladora de les Hisendes Locals." 

 
 

La presidenta considera que la proposta es 
pot considerar debatuda amb les intervencions del punt 
referit a revisió de tarifes de l'any 1998 aplicables 
al servei de gestió dels RSU de l'illa de Mallorca i 
tots els grups assenteixen. 
 

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

 
En aquest moment la Sra. Munar abandona la 

sala i ocupa la Presidència el Sr. Triay. 
 
 
 
  PROPOSTES GRUPS POLÍTICS 
 
 

 PUNT 44.- MOCIÓ DEL GRUPS DE CONSELLERS 
POPULARS REFERIDA A " MEMORIA 1997 I PLANS D'ACTUACIÓ 
1998 PLA ESTRATÈGIC DE BENESTAR SOCIAL". 

 
 Es dóna compte de la següent Moció: 
 

Mauricio Rovira de Alós en qualitat de 
Portaveu del Grup de Consellers Populars del Consell 
Insular de Mallorca presenta per a la seva consideració 
al pròxim Ple, la següent moció 
 

TITOL........................ 
 

Memòria 1997 i Plans d'actuació 1998 Pla 
Estratègic de Benestar Social. 
 

EXPOSICIO DE MOTIUS........... 
 

Atès que el Ple del Consell Insular de Mallorca en 
data 7 d'abril de 1997 va aprovar el Pla Estratègic de 
Benestar Social, sense que l'esmentat Pla inclogues cap 
dotació pressupostària, prioritats, ni periodificació 
de les actuacions, i vist que en sessió plenària del 
Consell Insular, de dia 6 d'octubre de 1997 es va 
aprovar per unanimitat que es presentasin els plans 
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especifics de cada àrea i cada unitat assistèncial, 
aquest Grup de Consellers, presenta la següent   

 
PROPOSTA D'ACORD................. 

 
 

Primer.- Presentar la memòria corresponent 
al primer any d'aplicació del Pla Estratègic, incloent 
a la mateixa, objectius assolits, actuacions 
realitzades i dotació pressupostària dedicada, indicant 
les dotacions corresponents a altres administracions si 
n'és el cas. 
 

Segon.- Presentar el plans d'actuacions 
concretes de cada àrea per l'any 1998 i les dotacions 
pressupostàries corresponents." 

 
 

Intervé la Sra. Ferrando (PP). Es refereix al 
Pla estratègic d'acció social aprovat el mes d'abril 
del 97 pel Consell i presentat com un gran exemple de 
la política de la institució.  
 

El Pla incloïa el compromís de presentar uns 
plans d'actuacions concretes des de cada àrea amb 
dotacions pressupostàries, amb prioritats, amb 
priorització d'actuacions. Com que tot això no s'havia 
fet, el PP va presentar una moció el mes d'octubre, 
aprovada per unanimitat, i que demanava que es 
presentassin aquests plans. Com que encara que no s'han 
presentat pensen que és necessari fer el balanç de 
totes les actuacions que s'han duit a terme amb el 
pressupost que s'hi ha dedicat. També, com que el Pla 
preveia una actuacions a curt mitjà i llarg termini, 
però no es concretaven les que es farien anualment, 
considera que es necessari que es presenti aquesta 
memòria, cosa que demana la moció en un primer punt i 
en un segon que es presentin les actuacions que es 
pensen dur a terme enguany.   
 

Intervé el Sr. Pons (PSOE). Indica que el 
Departament de Benestar Social vol afrontar els 
compromisos que demana la moció i, per tant, manifesta 
el seu acord amb la moció. 
 

S'aprova la proposta per unanimitat.  
 

 
 
 

  PUNT 45.- MOCIÓ DEL GRUP DE CONSELLERS 
POPULARS REFERIDA A " PROTECCIÓ DE MENORS". 
 
  Es dóna compte de la següent Moció: 
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" Mauricio Rovira de Alós en qualitat de 

Portaveu del Grup de Consellers Populars del Consell 
Insular de Mallorca presenta per a la seva consideració 
al pròxim Ple, la següent moció 
 

TITOL........................ 
 

Protecció de Menors. 
 

EXPOSICIO DE MOTIUS........... 
 

Atès que fa quatre mesos des de que el 
Consell de Mallorca, es va fer càrrec de la competència 
en matèria de Protecció de Menors i vist que des 
d'aleshores no s'ha informat de la política a seguir 
per aquesta Institució ni tan sols de la distribució de 
les distintes partides pressupostàries aplicades a 
aquesta competència, aquest Grup de Consellers, 
presenta la següent   

 
PROPOSTA D'ACORD................. 

 
 

Primer.- Instar al President de la Comissió  
de Benestar Social a que en el plaç de quinze dies, a 
partir de l'aprovació d'aquest acord, convoqui una 
reunió monogràfica de l'esmentada Comissió per a 
explicar el procés de transferència de la competència 
de protecció de menors, així com els plans que pensa 
executar de cara al futur. 
 

Segon.- Igualment, explicar a l'esmentada 
reunió monogràfica la distribució de les distintes 
partides pressupostàries transferides amb la referida 
competència." 

 
 
Intervé el Sr. Espinós (PP). Explica que la 

moció té per objectiu conèixer, quatre mesos després 
d'assumir les competències de menors, els projectes que 
es pensen dur a terme i quina és la  
incardinació del Servei de Protecció de Menors dins els 
Serveis Socials del Consell i també dins el Pla 
estratègic d'acció social. Demana una reunió 
monogràfica sobre aquesta matèria en comissió. 
 

El Sr. Pons (PSOE) indica que amb aquesta 
qüestió hi ha hagut una sèrie de dificultats i que 
encara que hagin passat quatre mesos teòrics, només fa 
dies que es tenen realment. 
 

Recorda que a la darrera Comissió va 
presentar l'informe elaborat pel responsable de l'àrea 
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Sr. Josep Lluís Oliver. Demana que estudiïn amb detall 
aquest document perquè és un punt de partida per fer 
programacions futures, ja que la primera dificultat és 
conèixer molt bé l'estat de la qüestió per poder 
programar més endavant. 
 

No hi ha cap dificultat per fer aquesta 
reunió monogràfica. Recorda també el compromís que va 
assumir de fer un pla d'actuació que constituiria un 
annex del Pla estratègic. 
 

Dóna suport íntegrament a la moció, però 
demana que es llevi el termini de quinze dies perquè no 
hi ha temps material per estudiar bé l'informe i es 
compromet a fer-ho en el termini més breu possible, 
probablement dins la primera quinzena de juny. 

El Sr. Espinós (PP) accepta el canvi. 
 

S'aprova la proposta per unanimitat. 
 

 
 
  PUNT 46.- MOCIÓ DEL GRUP DE CONSELLERS 
POPULARS REFERIDA A LA "DIADA DE MALLORCA 1998". 
 
  Es dóna compte de la següent Moció: 
 

" Mauricio Rovira de Alós en qualitat de 
Portaveu del Grup de Consellers Populars del Consell 
Insular de Mallorca presenta per a la seva consideració 
al pròxim Ple, la següent moció 
 

TITOL........................ 
 

Diada de Mallorca 1998. 
 

EXPOSICIO DE MOTIUS........... 
 

Després de la poc lluida realització dels actes de 
la Primera  Diada de Mallorca, el Grup de Consellers 
Populars ha tingut noticíes que s'ha presentat una 
memòria sobre la Diada de Mallorca, del 12 de setembre 
de 1997. 

 
Els mitjans de comunicació, indiquen que la 

pròpia Memòria qualifica com a molt discret l'èxit de 
la Diada de Mallorca, i s'atreveix a senyalar com a 
culpables les opinions sorgides dels diferents partits 
polítics als mitjans de comunicació. 

 
El Grup Popular, tot i reconeixent que la 

realització de la primera Diada de Mallorca no va ser, 
ni molt manco, el que dessitjavem, veu amb preocupació 
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la constatació del fet que enguany anam pel mateix 
camí. 

 
Ja a la Moció presentada el dia 31 de gener 

de 1997 pel nostre Grup sol⋅licitavem la creació d'una 
Comissió encarregada de fixar la data de la Diada de 
Mallorca. El Consell Insular de Mallorca en sessió 
plenària va acordar per unanimitat crear aquesta 
Comissió i que aquesta es convertís en un marc de 
diàleg per tal que la Diada de Mallorca pogués ser la 
Diada de tots els Mallorquins i no tans sols la "Diada 
del Pacte de Progrés".Es per això que aquest Grup de 
Consellers, presenta la següent   

 
PROPOSTA D'ACORD................. 

 
El Consell de Mallorca convocarà dins el 

termini d'una setmana la Comissió encarregada de 
preparar la Diada de Mallorca de 1998, per tal que amb 
el major consens possible dissenyin el programa d'actes 
per a la propera edició." 

 
 
Intervé el Sr. Orta (PP). Explica que la 

moció, a la vista que ja és el mes de maig, demana que 
es reuneixi la comissió encarregada de preparar la 
diada de Mallorca per a enguany per preparar el 
programa d'actes. 
 

Intervé la Sra. Thomàs (EU). Recorda que en 
data 17 d'abril es va fer una sol⋅licitud a la 
presidenta i encara no hi ha hagut resposta. Per això 
consideren adequada la moció presentada pel grup del PP 
i hi donaran suport. 
 

La Sra. Vidal (Mixt) anuncia també el seu 
suport a la moció. 
 

El president considera que el termini d'una 
setmana és molt curt i demana que sigui de dues 
setmanes. 
 

S'aprova la proposta per unanimitat amb la 
modificació del termini pel de dues setmanes. 

 
 
 
DESPATX EXTRAORDINARI 

 
El president demana incloure els cinc punts 

següents dins aquest apartat.Les dues mocions del PP 
referides a "subvencions projectes protecció medi 
ambient" i "tarifes d'incineració" ja s'han resolt 
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conjuntament amb les tarifes dels RSU, punt 42 de 
l'ordre del dia.  
 

1 Moció d'EU referida a la xarxa de centres i 
serveis d'atenció a la pobresa i l'exclusió social. 
 

2 Moció d'EU referida a convocatòria 
subvencions relacionades amb Promoció Sociocultural. 
 

3 Moció d'EU referida a la concentració de 
plom. 
 

4 Moció del grup Mixt referida al Consell 
d'Acció Social. 
 

5 Moció del grup Mixt referida a la 
preservació del medi ambient. 
 

S'aprova per unanimitat incloure'ls-hi. 
 
 

PRIMER PUNT.- MOCIÓ D'EU REFERIDA A LA XARXA 
DE CENTRES I SERVEIS D'ATENCIÓ A LA POBRESA I 
L'EXCLUSIÓ SOCIAL. 

 
Es dóna compte de la següent moció: 
 
"Exposició de motius:  

 
Tot i que era coneguda i reiterada la idea de 

que Balears combina un model de creixement econòmic 
molt dinàmic que genera un nivell de renda superior a 
la mitjana espanyola, en paral×lel   al manteniment de 
nuclis molt significatius de precarietat social i de 
pobresa en general, la recent denúncia que significa 
l’estudi presentat per Càritas, ha permès posar números 
i una major qualificació a les dades sobre les famílies 
i les persones que a la nostra comunitat resten per 
sota dels llindars utilitzats de forma generalitzada 
per a la definició de pobresa. 
 

Així, el total de persones i famílies afectades 
per situacions de pobresa a les Illes Balears està 
format per un conjunt de vivències heterogènies:  
 

- des del nucli més dur de pobresa extrema, 
representativa de situacions d’indigència i que el 
formen 3.220 persones. 
- a la pobresa greu representada per 29.780 
persones, 
- fins a una ampla franja de famílies i persones 
que tenen uns recursos inferiors als que són 
considerats necessaris, però sense qualificar-se 
de situació greu: és el que s’anomena situació de 
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precarietat social o pobresa moderada i que posa 
de manifest, fonamentalment, una greu situació de 
vulnerabilitat social. Aquests darrer grup, segons 
l’esmentat estudi de Càritas compta amb un total 
de 106.760 individus. 

 
Massa sovint la pobresa conviu amb problemàtiques 

greus associades tant a la precarietat de la vivenda, 
com a la pèrdua de la salut física i psíquica. Les 
diverses tipologies de drogodependències tenen una alta 
incidència entre la població afectada per la pobresa: 
un total de 8.050 persones pobres pateixen alcoholisme 
o altres toxicomanies. A més la precarietat social 
aboca a les persones que la pateixen a greus situacions 
de risc que condueixen a la pèrdua de la salut, a les 
malalties mentals i a les toxicodependències. La 
pobresa, quan va associada a problemàtiques greus com 
manca de vivenda, dogrodependència o problemàtica de 
salut mental, condueix irremeiablement a l’exclusió 
social. 
 

Perquè l’exclusió és un fenomen complex que, com a 
concepte, es diferencia i supera els de pobresa i 
marginació social. Aquest fenomen està directament 
associat a la manca de recursos materials, a actuacions 
i conductes no normalitzades (marginació), a 
l’aïllament social, la manca d’autonomia personal, a la 
no participació en l’organització productiva i social, 
i a problemes de salut física i psíquica. 
 
 Front aquesta situació descrita de presència 
específica de factors de vulnerabilitat social i de 
desigualtat, en el cas de Balears es constata una 
important feblesa comparativa dels instruments públics 
de protecció social, que haurien de ser, en essència, 
els agents de redistribució i facilitació de la 
integració. 

 
Una part important d'aquests instruments gaudeixen 

d'un alt grau d'homogeneïtzació en el conjunt de 
l'Estat atès que són mecanismes  de tipus estatals amb 
una normativa única (ensenyament, sanitat, sistema de 
pensions, prestacions per desocupació, formació 
ocupacional, etc.). 

Però és en la configuració del sector públic propi 
(autonòmic, insular i local) on es fa evident la baixa 
intensitat de les polítiques públiques de protecció 
social, que parteix d’una concepció  del sistema balear 
de benestar social que el caracteritza com dispers 
quant a la seva organització administrativa i 
competencial, sense desenvolupament normatiu, precari i 
inestable quan a l’oferta de serveis i prestacions i 
amb escàs desenvolupament de les instàncies preventives 
i de promoció social. 
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Cal situar al sistema balear de serveis socials en 

un context de feblesa generalitzada de la despesa 
pública en relació al PIB regional (lleugerament 
superior al 10%), de la que la part corresponent a 
política social només absorbeix entre un 0,4 i un 0,5% 
del total de renta generada a les illes. 
 

El  Consejo Económico y Social assenyala entre els 
diversos instruments d'àmbit autonòmic  més destacables 
en la lluita contra la vulnerabilitat i l'exclusió 
social els que fan referència als programes de rendes 
mínimes i a la promoció pública de vivenda. I en els 
dos casos Balears se situa en les darreres posicions 
del conjunt de l'Estat. 
      

Pel que fa a Rendes Mínimes, la Comunitat Autònoma 
de Balears va ser la darrera en crear la figura i de 
forma tímida, després de reiterades respostes negatives 
a les demandes de les organitzacions sindicals i 
d'altres entitats.  El propi Consejo fixa en un 0,24% 
del PIB la dotació òptima d'aquests programes, en una 
mitjana estatal. En el cas de Balears, atesa la 
important dimensió del PIB regional, aquest percentatge 
s'hauria de reduir fins a un 0,13%. Per contra, la 
realitat actual és d'una despesa per aquest concepte, 
entre les diverses administracions, que tot just arriba 
a una dècima part d'aquest percentatge òptim. 
 
     En relació a la despesa pública en promoció de 
vivenda, Balears se situa en la penúltima posició de 
les CC.AA. pel que fa a despesa total i en la darrera 
posició (junt amb Cantàbria) quan ens referim 
exclusivament a promoció pública de vivenda de 
protecció oficial. 
 

En el marc assistencial, i respecte a la creació i 
manteniment de centres residencials i programes 
específics de rehabilitació i inserció de col×lectius 
en situació d’exclusió social, ens trobam igualment amb 
instruments públics de protecció molt precaris quant a 
les seves característiques i preocupantment inestables. 
Les necessitats de grups i persones amb problemàtiques 
greus de marginació i drogodependència excedeixen 
notablement les dotacions existents, tant en el que es 
refereix a la seva capacitat d’atenció (alguns dels 
centres i serveis compten amb llistes d’espera 
considerables), com a les seves característiques: 
alguns  col×lectius queden fora de l'oferta del 
circuit, com és el cas de persones molt cronificades en 
la marginació, els que tenen associats problemes greus 
de salut física o mental,els immigrants,  manquen 
recursos que facilitin la inserció de les persones molt 
marginalitzades gairabé no existeixen. 
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La pobresa femenina, amb un pes específic 

significatiu dins el conjunt de persones probres, queda 
totalment exclosa de l'atenció institucional, amb una 
greu manca d'implementació de programes específics. 
 

El Consell de Mallorca té subscrit amb diverses 
entitats socials convenis per al manteniment d’un 
conjunt de centres i serveis d’atenció a les 
Drogodependèpencies i exclusió social. 

Aquests centres, que configuren part de 
l’anomenada xarxa han estat fins el 1997 financiats amb 
les aportacions del Govern Balear, l'Ajuntament de 
Palma, el CIM i les pròpies entitats. Aquesta modalidat 
de gestió i de financiació,  els  posa en una situació 
greu d'inestabilitat i precarietat, a la vegada que 
dona continuïtat a un model de contractació poc 
normalitzat que no permeteix assumir el conjunt de les 
necessitats dels usuaris ni l'adeqüada 
professionalització dels serveis. 
 

Considerant el conjunt de centres i serveis de 
conformen l’actual xarxa, en matèria d’exclusió durant 
l’any 1998 el Consell Insular de Mallorca té previst 
contibuïr  en un    9.91 % del seu cost total, que 
representa un 0.19 % del seu pressupost global ( de la 
institució). En matèria de drogodependències aquesta 
administració, i durant el mateix període aportarà el    
19.24 % del conjunt de la xarxa, que representa un    
0.51 % del seu pressupost total. 
 

La existència o no de diferents criteris i 
interessos polítics no hauria d’incidir en 
l’abandonament per part de cap de les administracions, 
d’una problemàtica que afecta al conjunt dels ciutadans 
de les illes. I especialment, el Consell de Mallorca 
hauria d’evitar mostrar-se desinteressada per les 
necessitats de les entitats amb les que té subscrit 
conveni per la gestió dels serveis, ni dels usuaris 
d’aquests. 
 

Per tot el que anteriorment s’ha exposat, el Grup 
d’Esquerra Unida del Consell Insular de Mallorca 
presenta la següent proposta d’ACORD:  
 
 
- que el Consell Insular de Mallorca participi 
conjuntament amb la resta d’administracions implicades 
en la definició, disseny, coordinació i finançament de 
tot el conjunt de centres i serveis de lluita contra 
l’exclusió social i la drogodependència. 
 
- que el Consell Insular de Mallorca insti a cadascuna 
de les administracions a definir per als anys 1998 i 
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1999 el seu nivell de participació tècnica i 
pressupostaria en el conjunt de serveis i prestacions 
de lluita contra les drogodependències i l'exclusió 
social. 
 
- que el Consell Insular de Mallorca contribueixi en la 
definició del conjunt de centres, serveis i prestacions 
que conformen la xarxa de serveis i prestacions de 
lluita contra les drogodependències i l'exclusió social 
amb l'assumpció per part de les administracions del 
100% del seu cost, tant com la titularitat pública dels 
serveis. 
 
- que el Consell Insular de Mallorca quantifiqui, en un 
termini no superior a un mes, tot el Pla Estratègic de 
Benestar social, i especialment el que està referit a 
situacions de pobresa, exclusió social de tots els 
grups afectats incluida la infància, i 
drogodependències,  segons els objectius establerts en 
aquest document per als anys 1998 i 1999. 
 
- que el Consell Insular de Mallorca convoqui, en un 
termini no superior a un mes el Consell Insular d'Acció 
Social i faci partícip als seus membres de les línies 
d'actuació del CIM en matèria de benestar social. 
 
- que el CIM insti al Govern de la CAIB a assolir 
l'ordenació administrativa dels serveis socials i 
prestacions, de manera que es regulin els cirteris per 
a l'acreditació i homologació dels serveis segons un 
mínims de qualitat, de professionalització de l'oferta, 
de coordinacio amb la resta de la xarxa de les 
prestacions i serveis i de resposta a les necessitats 
reals existents. 
 
- instar al Govern de la CAIB a que respongui als 
compromisos anteriorment assumits i presenti, doti 
pressupostàriament i implementi definitivament  el 
PlanSectorial de Lluita contra la Pobresa i l'Exclusió 
social, El Pla integral d'atenció a immigrant,  així 
com la definitiva formulació del Pla Estratègic de 
Drogodependències, i que dins aquests marcs es 
desenvolupin les actuacions relatives a aquests sectors 
d'atenció." 

 
 

Intervé la Sra. Thomàs (EU). Indica que la 
moció neix a partir del tancament en el centre del 
CIPRES d'un grup de persones marginades. El conseller 
responsable va tenir un tractament correcte amb aquest 
grup de marginats, però també és cert que l'estudi 
presentat a la premsa aquests dies fet per FOESA i 
Caritas indiquen unes dades molt extremes de pobresa a 
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les Balears i que haurien de tenir una resposta per 
part de les institucions.  
 

Es refereix als nuclis de pobresa extrema, 
pobresa greu i a l'ampla franja de persones amb 
recursos inferiors als que es consideren necessaris els 
quals, en conjunt, afecten un percentatge molt notable 
de la població. 
 

Es refereix a la llarga introducció de la 
moció que conté una sèrie de consideracions sobre 
l'estat dels serveis socials a la nostra comunitat i 
també del marc assistencial.  
 

Addueix les dades estadístiques comparatives 
dels pressuposts del 97 corresponents al Consell, a la 
Comunitat Autònoma i a l'Ajuntament i les corresponents 
als pressuposts del 98 en què els percentatges són 
similars. 
 

La moció proposa que el Consell participi amb 
la resta d'administracions en la definició, el disseny, 
la coordinació i el finançament de tot el conjunt de 
centres i serveis de lluita contra l'exclusió social i 
la drogodependència. En aquest sentit, reclamen com ho 
han fet ja dins les comissions una actitud activa per 
part del Consell. 
 

El segon punt demana que el Consell insti 
cadascuna de les institucions a definir per als anys 98 
i 99, el seu nivell de participació tècnica i 
pressupostària en el conjunt de serveis i estacions de 
lluita contra les drogodependències i l'exclusió 
social. 
 

El tercer punt demana que el Consell 
contribueixi en la definició del conjunt de centres 
serveis i prestacions que conformem la xarxa de lluita 
contra l drogodependència i l'exclusió social amb 
l'assumpció per part de les administracions del 100% 
del cost i la titularitat pública dels serveis. 
 

Els quart punt demana que en un termini no 
superior a un mes el Consell pugui presentar la 
quantificació del Pla estratègic especialment pel que 
fa a les situacions de pobresa i exclusió social. 
 

El punt següent demana que el Consell 
convoqui en un termini no superior a un mes el Consell 
Insular d'Acció Social. 
 

Els dos següents apartats demanen que el 
Consell insti el Govern balear per tal que assoleixi 
l'ordenació administrativa dels serveis socials i 
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prestacions amb els detalls que consten al text de la 
moció i, per altra banda que respongui a tots aquests 
compromisos dotant pressupostàriament el Pla sectorial 
de lluita contra la pobresa, el Pla integral d'atenció 
a l'immigrant i el Pla estratègic de drogodependències.  
 

Intervé el Sr Pons (PSOE). Dóna suport a tots 
els punts. Demana que el termini d'un mes per a la 
convocatòria del Consell Insular  d'Acció Social es 
canviï i hi consti que la convocatòria es faci abans 
del primer de juliol de 1998 per la raó que aquest 
Consell és molt nombrós i afecta moltes institucions. 
Abans de fer la convocatòria s'han d'aclarir unes 
quantes coses sobre les quals actualment es treballa. 
Pensa que no seria bo fer venir tanta de gent sense 
tenir aquestes qüestions substancials enllestides. 
 

Per altra banda considera que la paraula 
"instar", s'hauria de  suavitzar i substituir-la per 
"interessar", ja que la bona entesa requereix que no 
aparegui que una institució n'insta una altra com si es 
tractàs d'oposar-s'hi, ja que ho considera 
inconvenient. 
 

Amb aquestes matisacions el seu grup donaria 
suport a tots els punts de la moció. 
 

La Sra. Vidal (Mixt) considera la situació 
prou coneguda i que es podria haver començat a combatre 
a l'hora d'aprovar els Pressuposts. Pensa que la moció 
indica una mala consciència del grup que la presenta, 
ja que va deixar perdre una oportunitat molt important 
quan el Consell va aprovar els Pressuposts. Ara per 
tranquil⋅litzar-se diu que espera el superàvit per 
aplicar-lo al Pla estratègic, un Pla que ara no es té 
i, per tant, la gent més desfavorida haurà d'esperar 
aquest superàvit per poder esser beneficiaris d'aquests 
programes. 
 

No basta tenir una actitud, continua, sinó 
que hi ha moments oportuns per actuar i aquest moment 
per a aquestes circumstàncies va esser el de 
l'aprovació dels Pressuposts. 
 

Pel que fa a les propostes concretes de la 
moció, indica que, de fet, allò que demana el primer 
punt ja es du a terme. El segon punt tracta d'encàrrecs 
parlamentaris que s'han de complir i fa notar que en 
l'àmbit de les drogues el Consell no hi té 
competències. El tercer punt es refereix a unes 
responsabilitats que corresponen a la Comunitat 
Autònoma i que les ONG són també importants i el 
Consell hi té convenis subscrits. 
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Pel que fa a la quantificació del Pla 
estratègic, recorda que ja s'han presentat mocions i 
s'han fet esmenes perquè això fos així. Pensa que 
presentar això avui i aquí quan varen tenir 
l'oportunitat en el moment d'aprovar-se els Pressuposts 
que això fos una realitat, és poc seriós. 
 

El punt de la convocatòria del Consell el 
considera preocupant, ja que el grup Mixt va presentar 
dia 11 de març un document al grup d'EU perquè 
signassin la convocatòria d'aquest organisme i no la 
varen voler signar. 
 

Recorda que la pàgina 8 del Pla estratègic ja 
parla de l'interès del Consell per assolir 
l'organització administrativa dels serveis d'acció 
social. 
 

Finalment, pel que fa als darrers punts està 
d'acord amb el plantejament que ha fet el Sr. Pons. 
 

Anuncia, per totes aquestes raons l'abstenció 
del seu grup. 
 

La Sra. Ferrando (PP), igual que la Sra. 
Vidal, mostra la sorpresa del seu grup per la 
presentació d'aquesta moció d'EU. 
 

Es mostra d'acord amb les conclusions a què 
arriba l'exposició de motius, encara que, com ha dit la 
Sra. Thomàs, es basin en les dades més extremes, sobre 
la feblesa quant a instruments públics i la baixa 
intensitat de les polítiques públiques de protecció 
social. Recorda, però, que també l'informe FOESA indica 
que a les Balears els índexs de pobresa entre el 81 i 
el 91 han davallat un 4% i això és un fet que destaca 
per damunt totes les Comunitats. Aquest fet deu tenir 
qualque cosa a veure amb les actuacions que han duit a 
terme les administracions i no lliga amb l'exposició de 
motius que sembla que detecta una manca total de 
serveis socials a les nostres illes. 
 

Pel que fa a les propostes concretes, anuncia 
l'abstenció del PP. Allò que s'hi demana és tan general 
que fa la sensació que no es fa res en aquest àmbit. 
Tal vegada, falta un impuls per dur les actuacions amb 
una certa celeritat. Pensa que el Consell participa amb 
les altres institucions precisament per al sosteniment 
d'aquesta xarxa, de manera que "instar el Consell" 
apareix com a redundant. 
 

Pel que fa a la participació en la definició, 
és una cosa que de fet ja es fa, com a molt és pot 
demanar també un impuls. 
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Pel que fa a la participació en el 

finançament, recorda que aquesta és possible. Hi pot 
haver un finançament d'un 75% i la resta pot provenir 
de la iniciativa privada. Això ho consideren positiu. 
  
Quant al termini sobre el Pla estratègic, renuncia a 
posar terminis i l'única cosa que ella demanaria és que 
es presenti aquesta quantificació. 
 

En relació a al convocatòria de la reunió del 
Consell, pensa que seria millor convocar-lo una vegada 
es tenguin les dotacions per a aquest any i les 
previsions per a l'any que ve i plantejar-ho al Consell 
perquè aquest s'hi pugui pronunciar. 
 

En referència al altres punts, se sorprèn que 
unes coses compromeses i aprovades al Parlament es 
duguin ara aquí i no veu quina funcionalitat puguin 
tenir.   
 

Per aquestes raons anuncia l'abstenció del 
seu grup. 
 

En aquest moment es reincorpora a la sessió 
la Sra. Munar. 
 

La Sra. Thomàs (EU) accepta les propostes de 
modificació fetes pel Sr. Pons. Pel que fa al termini 
de la reunió del Consell d'Acció Social es fixa la data 
del primer de juliol i els infinitius "instar" se 
substitueixen per "interessar". 
 

Indica a la Sra. Vidal que EU no té gens de 
mala consciència, sinó que deu esser que la Sra. Vidal 
no ha entès ni les relacions d'EU amb el pacte de 
govern ni ha entès el contingut de la moció. Recorda 
que l'acord signat per als Pressuposts del 98 contenien 
dos apartats; un era quantificar els objectius del Pla 
estratègic pendents d'elaborar i implementar un pla de 
finançament abans del mes de juny. Avui s'aproven 
definitivament els pressuposts i, per tant, avui es 
demana aquesta quantificació. Un altre apartat de 
l'acord era enquadrar el circuits de centres d'atenció 
a les drogodependències i exclusió social en un pla de 
lluita abans del mes d'octubre. Així que eren coses que 
estaven dins els Pressuposts i senzillament amb la 
moció se'ls dóna forma. 

 
Pel que fa a la negativa a signar la 

convocatòria del Consell d'acció social, la Sra. Vidal 
ha de comprendre que era molt estrany que anàs a 
demanar a EU el suport i no l'anàs a demanar al PP. No 
el varen signar perquè pensaven que s'hi havia de 
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discutir la quantificació del Pla estratègic per al 98 
i el 99. 

 
Considera que les abstencions anunciades són 

coherents amb les polítiques dels respectius grups. EU 
recull senzillament una preocupació social real 
respecte a aquesta realitat. 
 

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

SEGÓN PUNT.- MOCIÓ D'EU REFERIDA A 
CONVOCATÒRIA SUBVENCIONS RELACIONADES AMB PROMOCIÓ 
SOCIOCULTURAL. 
 
  Es dóna compte de la següent moció: 
 
  "La concessió de subvencions és un instrument 
per a  afavorir la realització de determinats objectius 
i programes polítics fomentant l'activitat que, en 
aquests terrenenys, desenvolupen entitats, associacions 
o persones de l'àmbit privat. 
 
  La convocatòria de concursos per accedir a 
aquestes subvencions ha de ser, en la mesura d'allò 
possible, prèvia a la realització de les activitats  - 
i especialment a un àmbit com el referit a la present 
moció - per tal de permetre a les associacions 
afectades planificar aquestes activitats en funció de 
la possibilitat d'obtenir subvenció per a les mateixes.  
 
  A tal efecte, es proposa que, pel Ple del 
CIM, s'adopti el següent 
 

ACORD: 
 
 
  Iniciar el tràmit per a la convocatòria de 
subvencions relacionades amb Promoció Sociocultural i 
Associacionisme per al curs 1998/99,  incloent-hi una 
reunió de la Comissió de Benestar Social per tal de 
tractar dels barems i la determinació de les activitats 
a subvencionar." 
 
 
 

Intervé el Sr. Grosske (EU). Indica que es 
tracta d'una moció aparentment tècnica, però que té la 
seva importància des del punt de vista polític i de 
respecte al Reglament de subvencions. 
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Es tracta, per tant, que no només es 
compleixi la lletra del Reglament quant a convocatòria 
pública de subvencions, sinó que es faci abans de la 
realització de les activitats subvencionades, ja que 
només hi ha dues alternatives. O bé amb temps es fixen 
uns criteris d'assignació de recursos i de qualificació 
de les entitats aspirants i aquestes realitzen les 
activitats sabent quin és el suport que trobaran en el 
Consell, que és el mecanisme correcte i allò que se 
sol⋅licita a la moció. O bé se sanciona sota la forma 
d'un concurs una realitat de fet per pagar les factures 
d'allò que les entitats hagin gastat. 
 

Comprèn que s'hagi produït una disfunció que 
afecta aquelles entitats que han duit a terme 
activitats durant el curs 97-98 i que ara se 
subvencionaran les seves activitats, però es tracta 
d'una situació que considera que no s'ha de reproduir 
durant el curs 98-99. Per això la moció demana que es 
convoqui el concurs per a les subvencions, es fixin els 
criteris de distribució dels fons i del barem per tal 
que, en començar el curs, les entitats puguin 
planificar en funció de la resposta rebuda del Consell. 
 

Això que és aplicable a la Comissió de 
Promoció Sociocultural, també ho és a Cultura i a 
altres comissions que tenen relació amb entitats 
petites de poc pressupost que estan absolutament 
pendents de les subvencions que puguin rebre del 
Consell. 
 

S'aprova la proposta per unanimitat.  
 
 

TERCER PUNT.- MOCIÓ D'EU REFERIDA A LA 
CONCENTRACIÓ DE PLOM. 

 
Es dóna compte de la següent moció: 
 
"Atès que el plumbisme és una malaltia deguda 

a la incorporació del plom a l'organisme que afecta 
especialment a les aus aquàtiques i a les rapinyaries, 
i es produeix a causa de la ingestiód e perdigons en 
els territoris de caça. 

 
Atès que també presenta un risc per a les 

persones que consumeixen animals afectats de plumbisme 
i que les Illes Balears són un territori de caça 
generalitzada. 

 
Atès que el Govern Balear no ha realitzat 

fins ara cap estudi per a conèixer l'abast real de la 
concentració de plom a les Illes i que aquest 
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coneixement seria necessari per conèixer la gravetat o 
no de la qüestió, 

 
es proposa que pel Plenari del CIM, s'aprovi la següent 
MOCIÓ: 
 
  El Consell Insualr de Mallorca insta al 
Govern Balear a la realitzación del corresponent estudi 
sobre la concentració de plom a les Illes Balears amb 
el propòsit de tenir un coneixement real d'aquesta 
qüestió i possiblitar l'adopció de les mesures 
correctores més apropiades." 
 

 
Presenta la moció el Sr. Grosske (EU). 

Manifesta que el seu grup s'ha manifestat pel possible 
impacte mediambiental que pugui tenir la presència de 
plom en el territori de l'illa, bàsicament derivada de 
les activitats de caça i també d'altres factors com ara 
l'ús de motors de combustió interna que també llancen 
plom a l'atmosfera procedent dels additius 
antidetonants. 
 

Sembla que el Govern de la Comunitat no ha 
fet mai cap estudi de l'impacte que sobre el medi 
ambient pot tenir aquest tipus d'activitat ni pensa 
fer-ho per raons de caire estrictament polític, per la 
por a entrar en col⋅lisió amb les persones que 
practiquen l'esport de la caça. EU pensa que aquesta 
postura és un error, ja que aquest sector és el primer 
interessat en un coneixement acurat de les 
repercussions mediambientals que pugui tenir la 
dispersió d'aquest element. 
 

Per això el seu grup considera molt raonable 
que es faci aquest estudi. Recorda que la competència 
és del Govern i, lògicament, havent-ne rebut una 
resposta negativa, en tràmit de pregunta parlamentària, 
el seu grup vol que el Consell es pronunciï sobre 
aquesta qüestió i demani al Govern que s'estudiï aquest 
tema per tal de veure si és necessari implementar algun 
tipus de mesura. 
 

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

 
 

QUART PUNT.- MOCIÓ DEL GRUP MIXT REFERIDA AL 
CONSELL D'ACCIÓ SOCIAL. 
 
  Es dóna compte de la següent proposta del 
Grup Mixt:  
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  " Atès que el Consell d’Acció Social és un 
òrgan de consulta i participació en qüestions que 
afecten a l’àrea d’Acció social. 
 
  Atès que una de les seves funcions és 
elaborar propostes i criteris de prioritats 
pressupostàries en matèria d’Acció Social. 
 
  Joana A. Vidal Burguera, com a membre i 
portaveu del Grup Mixt, presenta al Ple del CIM la 
següent proposta d’ 
 
ACORD 
 
  Que en el termini més breu possible i abans 
de 1 mes es convoqui el Consell d’Acció Social per tal 
de que pugui complir amb les seves funcions." 
 
 

Presenta la moció la Sra. Vidal (Mixt). 
Constata que, de fet, ja està aprovada aquesta moció 
amb la proposta d'EU que hi feia referència. 
 

El Sr. Pons (PSOE) recorda que fa uns moments 
s'ha aprovat una moció que diu que abans del primer de 
juliol es convocarà el Consell. Per això considera que 
aquesta moció s'ha de retirar. 
 

La Sra. Vidal entén que està aprovada en els 
termes de la moció d'EU i la retira. 
 
 
 

CINQUÈ PUNT.- MOCIÓ DEL GRUP MIXT REFERIDA A 
LA PRESERVACIÓ DEL MEDI AMBIENT. 
 
  Es dóna compte de la següent proposta del 
Grup Mixt: 
 
  "Atès que la responsabilitat de preservar el 
Medi Ambient correspon a tota la societat. 
 
  Atès que les actituds diàries que realitzam a 
les nostres llars tenen incidències econòmiques i 
mediambientals. 
 
  Atès que el CIM està duent a terme la 
campanya "MALLORCA RECICLA ARA". 
 
   Joana A. Vidal Burguera, com a membre i 
portaveu del Grup Mixt, presenta al Ple del CIM la 
següent proposta d’ 
 
ACORD 
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  Realitzar un programa, a dins la campanya 
"MALLORCA RECICLA ARA", destinat a conscienciar de 
l’impacte que tenen en el Medi Ambient les conductes 
que realitzam dins les nostres llars i com podem 
contribuir a la  millora ambiental desde les nostres 
cases."  
 
 

Presenta la moció la Sra. Vidal (Mixt). La 
proposta es fonamenta en l'obligació del Consell de 
preservar el medi ambient i en la projecció que aquesta 
obligació té sobre la societat a partir de les actituds 
individuals i diàries de l'activitat domèstica.  
 

En aquest sentit, creu que si el Consell du a 
terme una campanya titulada Mallorca Recicla Ara, és 
que és conscient d'aquesta repercussió. 
 

Recorda que les nostres cases són petits 
ecosistemes on entren l'aigua potable, l'energia i els 
materials i en surten aigües residuals, residus i 
contaminants, a més de renous, productes tòxics i 
impacte paisatgístic. Per dur a terme la preservació 
cal, per tant, implicar tota la societat i impulsar 
actituds solidàries amb el medi ambient mitjançant 
polítiques de participació i conscienciació. 
 

Pensa que la suma de les participacions 
domèstiques pot representar un volum global de 
preservació importantíssim. 
Addueix l'exemple dels 500.000 frigorífics que hi ha a 
les nostres illes. Si tots fossin dels anomenats 
eficients l'estalvi total podria esser de 750.000 
kw/hora, que al preu de 20 PTA, podria representar un 
estalvi de quinze milions de pessetes cada hora.  
 

Altres comunitats ja duen a terme campanyes 
de sensibilització mediambiental domèstica i es 
tractaria de fer veure el cost mediambiental dels 
costums domèstics i la millor manera de reduir-lo. 
 

Espara que aquesta moció comptarà amb el 
suport de tots els grups, ja que es tracta d'una 
proposta molt actual com demostren les notícies sobre 
augment de consum elèctric a les Balears que publica 
avui mateix la premsa. 
 

Intervé la Sra. Amer (PSOE). Recorda que des 
de l'Àrea de Medi Ambient es realitza la campanya, en 
col⋅laboració amb altres entitats, Mallorca Recicla Ara 
i aquestes accions que proposa la Sra. Vidal hi 
encaixen perfectament. 
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Anuncia el suport del seu grup. 
 

Intervé la Sra. Ferrando (PP). Felicita la 
Sra. Vidal per aquesta iniciativa i anuncia el suport 
del seu grup. 
 

S'aprova la proposta per unanimitat. 
 
 

PRECS I PREGUNTES 
 

La Sra. Vidal (Mixt) recorda que es va tancar 
la matrícula del centre de CIPRES l'any 96, per tal de 
dur-hi a terme una reestructuració, de manera que 
actualment de les 100 places disponibles, segons es va 
dir al darrer Ple, tan sols n'hi ha unes 80 de 
cobertes. Demana si això és cert i quines mesures hi ha 
previstes. 
 

Respon el Sr. Pons (PSOE). Informa que és 
cert que aquest segment no està cobert, però explica 
que això respon a la voluntat de la reforma del centre. 
La idea no és tenir 100 places cobertes, sinó que allò 
que era un centre que donava atenció a cent persones, 
es transformi en un centre on només quedin les persones 
que no es poden integrar socialment i que només poden 
esser ateses en aquest centre. És a dir, la idea és 
reduir el centre per atendre el nucli dur de la 
minusvalidesa. 
 

Això, continua, no vol dir que el centre 
disminueixi de recursos o d'activitats, sinó tot al 
contrari. Els recursos que es deixen d'aplicar al 
centre s'utilitzen per impulsar programes d'integració 
exteriors. No és lògic atendre 100 persones que 
resultarien relativament privilegiades i deixar sense 
atencions la resta de necessitats que són molt més. 
 

El nombre de places de CIPRES, per tant, no 
s'ampliarà, sinó que es reduirà al nucli d'atenció 
obligada. 
 

La Sra. Vidal (Mixt) recorda que hi ha un 
acord del Ple i insisteix que l'oferta teòrica són 100 
places, amb tallers i un programa d'inserció, com ha 
explicat el Sr. Pons. Informa que hi ha demandes per 
dur persones als tallers de CIPRES i que des d'aquest 
centre s'informa que no és possible. Pensa que com més 
aviat millor s'hauria de dir quines places hi ha 
exactament perquè el públic ho sabés i decidir si són 
realment cent o, si no són cent, quantes són. 
 

El Sr. Pons (PP) reitera l'argumentació 
anterior. Les 100 places han estat objecte de reducció 
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per les raons que ja ha explicat. No se sap quantes en 
quedaran, ja que es limitaran al nucli irreductible i 
no integrable. Les altres places no són places buides 
disponibles, sinó que no es cobreixen precisament per 
aprofitar els recursos per als objectius que ha 
indicat. 
 

Recorda que no s'ha completat la reforma del 
CIPRES pels problemes de l'adaptació d'un personal que 
corresponia a un centre educatiu, amb uns horaris, i 
s'ha de passar a unes persones que treballin amb una 
estructura completament diferent i això implica 
modificacions de plantilla i una reestructuració. 
 
 

I, no havent-hi més assumptes a tractar, la 
Sra. Presidenta, aixeca la sessió a les catorze hores i 
trenta-cinc 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, 

 
 

 
   


