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ACTA DE  LA SESSIÓ  ORDINÀRIA DEL PLE DEL   
CONSELL  INSULAR  DE  MALLORCA D’U DE  JUNY  
DE  MIL  NOU-CENTS NORANTA-VUIT. 

 
 
 
 

A les onze hores del dia u de juny 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, Juan Verger Pocoví, 
Alejandro Pablo Espinós Bonmatí, 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, 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. José Maria Gonzàlez i Ortea, Andres Crespí i Plaza. 

 
 
Secretari General: Sr. Bartomeu Tous i Aymar. 

 
Interventora General: Sra. Pilar García Docio. 

  
   
  L’Hble. Sra. Rosa Estarás (PP) entra en el punt 
2.L’Hble. Sra. Joana A. Vidal (Mixt) entra en el punt 2. 
L’Hble. Sr. Carles Cañelas (PP) surt en el punt de despatx 
extraordinari referit a la moció d’EU. 
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Abans de començar a tractar els punts de l'ordre 

del dia, la presidenta proposa incloure dos punts dins 
l'apartat del despatx extraordinari: 
 

1.- Proposta de resolució del concurs ordinari 
per al proveiment del lloc de treball de secretari adjunt 
(sat). 

  
2.- Moció del grup d’esquerra unida referida al 

servei de menors. 
 
S'acorda per assentiment tractar aquests dos 

punts. 
 
 
 
  PUNT 1.- APROVACIÓ ACTA ANTERIOR (4-5-98). 
 

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

Intervé el Sr. Grosske (EU). Es refereix al 
decret de data 21-4-98 d'adquisició de finestres de PVC per 
a l'edifici del CIPRES. Recorda que tots els partits que 
formen l'equip de govern i també EU, al Parlament i de 
manera reiterada, han manifestat l'oposició a l'ús d'aquest 
material particularment contaminant. Demana que es vagi 
alerta i sobretot que no s'utilitzi en les obres que 
depenguin del Consell. 
 

Intervé la Sra. Ferrando (PP). Es refereix al 
decret de data 27-4-98 de cessament del cap de Servei 
d'Acció Social, Sr. Antoni Mateu. Demana si ha estat una 
destitució o una renúncia i també si es fan actuacions per 
cobrir aquest lloc. 
 

Respon el Sr. Pons (PSOE). Informa que va esser 
una renúncia i que es fan gestions per veure com s'ha de 
configurar aquest servei. 
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La Sra. Ferrando (PP). Es refereix al decret de 

data 13-5-98, abonament a l'empresa National Developpment 
per un informe. Demana de què es tracta. 
 

Intervé la Sra. Ferrer (PP). Es refereix al 
decret d'abonament de gratificacions al personal del Teatre 
Principal com a conseqüència de la seva participació en 
l'obra Mort de dama. El Sr. Pere Noguera rep 900.000 PTA i 
el Sr. Sebastià Amorós 125.000. No entén perquè un director 
d'un teatre ha de cobrar aquesta quantitat per dirigir una 
obra representada al teatre mateix. 
 

Intervé el Sr. Pons (PSM). Afirma que és evident 
que ha de cobrar aquesta quantitat perquè durant tres mesos 
va preparar la representació de Mort de dama, a part de les 
seves feines ordinàries com a director. Remarca que aquesta 
quantitat és inferior a la que han cobrat altres directors 
quan han dirigit produccions del Teatre Principal de 
semblants característiques. Recorda també que és un fet 
habitual a tots els teatres que el director de tant en tant 
dirigeixi alguna producció. El Sr. Noguera n'ha dirigida 
una en quatre anys i el Sr. Guiscafrè, en l'època del PP, 
en set anys en va dirigir catorze, per això argumenta que 
el PP no té legitimitat per qüestionar aquesta aïllada 
direcció. 
 

La Sra. Ferrer (PP) recorda que l'equip de govern 
que avui és oposició va passar vuit anys volent distingir 
el director del Teatre del director de les produccions 
pròpies. Demana que siguin coherents i que no facin ara 
allò que criticaven. 
 

El Sr. Pons (PSM) respon que allò que criticaven 
del Sr. Guiscafrè era molt adequat ja que dirigia totes les 
produccions. El Sr. Noguera n'ha dirigida una en quatre 
anys. Per tant, l'oposició era coherent aleshores i ho és 
ara l'equip de govern. 
 

El Sr. Espinós (PP) es refereix al decret de data 
29-4-98, de dos abonaments per hores extraordinàries, 510 
en un cas i 387 l'altre. Demana a què es deu aquest excés. 
 

La presidenta respon que es comprovarà i 
l'informarà. 
 

El Ple en resta assabentat. 
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  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. Maria 
Angeles Iglesias Martin, en representació dels Srs. Jaime 
Bosch Morant i M. Isabel Martin Martin, contra "l'acord del 
Ple del Consell Insular de Mallorca de 12 de febrer de 1998, 
pel qual es desestima el recurs ordinari interposat contra 
la desestimació de sol.licituts de subrogació, iniciació de 
l'expedient sancionador i adopció de mesures cautelars del 
tancament del Restaurant S'Escudella d'Esporles". Actuacions 
645/98. 
 
  Vist el meritat recurs contenciós-administratiu i 
examinat l'informe de l'Assessoria Jurídica del C.I.M. de 19 
de maig 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. Maria Luisa Vidal 
Ferrer i la direcció tècnica el Sr. Gabriel de Oleza Serra 
de Gayeta i la Sra. Carmen de España Fortuny, 
indistintament, lletrats adscrits a l'Assessoria Jurídica 
del C.I.M., en base a l'article 447.2 de la llei Orgànica 
6/85. 
 
  Que es doni compte de la present resolució al Ple, 
a la primera sessió que farà per a la seva ratificació.” 
 
 

Es ratifica el Decret per unanimitat. 
 
 
 
  “ASSUMPTE: compareixença com a demandat davant la 
Sala Contenciosa-Administrativa del Tribunal Superior de 
Justícia de les Illes Balears en el recurs contenciós 
administratiu interposat pel Lletrat Sr. Jaime Bueno Pardo, 
en representació d'IZQUIERDA UNIDA, contra "Acords del CIM 
de 13 de febrer de 1998, pels quals es va acordar la 
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contractació de la "Gravació, realització i emissió per 
Televisió del Missatge de Nadal del CIM" per l'empresa 
Espectavisión S.L. i el "Recolzament tècnic per a la 
retransmissió de la missa de matines i emissió pel Canal-4 
de Televisió, amb l'empresa TRES SETZES 35", Actuacions 
515/98. 
 
  Vist el meritat recurs contenciós-administratiu i 
examinat l'informe de l'Assessoria Jurídica del C.I.M. de 19 
de maig 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. Maria Luisa Vidal 
Ferrer i la direcció tècnica el Sr. Gabriel de Oleza Serra 
de Gayeta i la Sra. Carmen de España Fortuny, 
indistintament, lletrats adscrits a l'Assessoria Jurídica 
del C.I.M., en base a l'article 447.2 de la llei Orgànica 
6/85. 
 
  Que es doni compte de la present resolució al Ple, 
a la primera sessió que farà per a la seva ratificació.” 
 
 

Es ratifica el Decret per unanimitat. 
 
 
 
  “ASSUMPTE: Compareixença com a demandat davant la 
Sala Contenciosa-Administrativa del Tribunal Superior de 
Justícia de Balears en el recurs contenciós-administratiu 
interposat pels Srs. Miguel Mestre Sancho, Miguel Moragues 
Ferrer i Sebastian Vicens Coll contra "a) en relació al 
recurrent Sr. Mestre, resolució del CIM per la qual s'acorda 
adscriure'l en Comissió de Serveis a dos llocs de feina, b) 
en relació als Srs. Moragues i Vicens, resolucions del CIM 
per les quals s'acorden l'adscripció definitiva dels 
recurrents a dos llocs de feina situats a dos municipis 
diferents". Actuacions 501/98. 
 
  Vist el meritat recurs contenciós-administratiu i 
examinat l'informe de l'Assessoria Jurídica del C.I.M. de 5 
de maig 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 
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Tribunal Superior de Justícia de Balears en dit recurs. 
Assumirà la representació del Consell Insular de Mallorca la 
Procuradora de Palma Sra. Maria Luisa Vidal Ferrer i la 
direcció tècnica el Sr. Gabriel de Oleza Serra de Gayeta i 
la Sra. Carmen de España Fortuny, indistintament, lletrats 
adscrits a l'Assessoria Jurídica del C.I.M., en base a 
l'article 447.2 de la llei Orgànica 6/85. 
 
  Que es doni compte de la present resolució al Ple, 
a la primera sessió que farà per a la seva ratificació.” 
 
 

Es ratifica el Decret per unanimitat. 
 
 
 
   PUNT 4.- PROPOSTA D’ASSISGNACIONS GRUPS POLÍTICS 
AMB REPRESENTANCIÓ EN EL CIM 1998. 
 
  Es dóna compte de la següent proposta de la 
comissió d’Hisenda i Especial de Comptes: 
 
 
   “P R O P O S T A   D ' A C O R D 
 
  1.- Assignar a cadascun dels diferents grups 
polítics amb representació en el Consell Insular de 
Mallorca, la quantitat de 1.750.000'- pta. anuals, amb 
excepció del Grup Mixt que tendrà una assignació de 
875.000'-pta. anuals. També s'assignaran 287.878'- pta. 
anuals, per a cada conseller integrant dels esmentats grups, 
d'acord amb el següent detall:  
 
  - Al Grup polític PP, integrat per 15 consellers 
des del 1 de gener al 31 de desembre: 6.068.170'-pta. 
 
  - Al Grup polític PSOE, integrat per 8 consellers 
des del 1  de gener al 31 de desembre: 4.053.024'- pta. 
 
  - Al Grup polític PSM, integrat per 5 consellers 
des del 1 de gener al 31 de desembre: 3.189.390'- pta. 
 
  -Al Grup polític IU., integrat per 2 consellers 
des del 1 de gener al 31 de desembre: 2.325.756'-pta. 
 
  - Al Grup polític UM, integrat per 2 consellers, 
des del 1 de gener al 31 de desembre: 2.325.756'-pta. 
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   - Al Grup Mixt, integrat per 1 conseller, des del 
1 de gener al 31 de desembre: 1.162.878'-pta. 
 
  2.- Les referides quantitats s'abonaràn en dues 
parts. La primera part, dins el primer semestre de l'any 
1998 i la segona, dins el segon semestre de l'any 1998, amb 
càrrec a la partida 00.11100.22608 del vigent pressupost 
ordinari de 1998 i s'ingressaràn a la c/c dels respectius 
grups.” 
 
 
  S'aprova la proposta per unamimitat. 
 
 
 
  PUNT 5.- DONAR COMPTE DE L’ESCRIT DEL GRUP DE 
CONSELLERS POPULARS SOBRE MODIFICACIÓ COMPOSICIÓ COMISSIKÓ 
PATRIMONI HISTÒRIC. 
 
  Es dóna compte del següent escrit: 
 

“Amb la intenció d'aprofitar la disponibilitat de 
tots i cada un dels consellers del Grup Popular del Consell 
Insular de Mallorca, vos notificam la modificació acordada 
per aquest Grup referida a la composició de la següent 
comissió: 
 
Comissió de  patrimoni històric: 
 
Baixa com a membre titular:Mauricio Rovira de Alós 
Nou membre titular: Jose Ramon Orta Rotger” 
 
 
  El Ple en resta assabentat. 
 
 
 
  PUNT 6.- DONAR COMPTE DE L’ESCRIT DEL GRUP DE 
CONSELLERS POPULARS SOBRE MODIFICACIÓ REPRESENTANT A LA 
JUNTA RECTORA DEL PARC DE LA DRAGONERA. 
 
  Es dóna compte del següent escrit: 
 

“Amb la intenció d'aprofitar la disponibilitat de 
tots i cada un dels consellers del Grup Popular del Consell 
Insular de Mallorca, vos notificam la modificació acordada 
per aquest Grup referida a la nostra representació dins la 
Junta Rectora del Parc de la Dragonera: 
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Baixa com a membre titular: Guillem Vidal Bibiloni 
Nou membre titular: Maria de los Reyes Carbonell Albertí” 
 
 
  S'aprova la proposta per unanimitat. 
 
 
 
  COOPERACIÓ MUNICIPAL, FOMENT I OCUPACIÓ 
 
 

PUNT 7.- MODIFICACIÓ DEL PLA D'OBRES I SERVEIS DE 
1998 I DEL PLA PLURIANUAL 1998-1999-2000-2001. 

 
Es dóna compte de la següent proposta de la 

comissió de Cooperació Municipal, Foment i Ocupació: 
 
“ L'Ajuntament de Lloseta està inclòs en el Pla 

d'Obres i Serveis de 1998 i en el Pla Plurianual  1998-
1999-2000-2001 amb l'obra "Teatre Municipal", que te un 
pressupost total de 104.071.403 pessetes, i que s'ha 
d'executar en quatre anualitats, amb la següent aportació 
prevista del Consell Insular per a la part d'obra que es 
realitzi dins cada exercici: 

 
1998        26.151.376  
1999        21.230.908 
2000        18.223.955 
2001        17.650.883 
 
L'Ajuntament de Lloseta vol dur a terme l'obra 

més ràpidament, executant-la en els exercicis de 1998 i 
1999. Per això, es fa necessari subscriure un conveni entre 
ambdues Administracions que permeti al Consell Insular 
finançar l'obra ja executada a càrrec dels pressuposts 
futurs, ja que així com figura aprovada en el Pla d'Obres i 
Serveis de 1998 i en el Pla Plurianual 1998-1999-2000-2001 
es inviable aquesta fórmula de finançament atès l'informe 
de la Intervenció de Fons del Consell de dia 27 d'abril de 
1998 .  

 
D'acord amb l'anteriorment exposat, el President 

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

 
A C O R D 



 9 

 
Modificar el Pla d'Obres i Serveis de 1998 i el 

Pla Plurianual 1998-1999-2000-2001, en el sentit d'excloure 
dels esmentats Plans l'obra "Teatre Municipal" de 
l'Ajuntament de Lloseta, ja que es finançarà mitjançant un 
conveni entre ambdues Administracions.”  
 
 

S'aprova la proposta per unanimitat. 
 
 
 

PUNT 8.- CONVENI DE COOPERACIÓ ENTRE EL CONSELL 
INSULAR DE MALLORCA I L'AJUNTAMENT DE LLOSETA PER DUR A 
TERME L'OBRA "TEATRE MUNICIPAL". 

 
Es dóna compte de la següent proposta de la 

comissió de Cooperació Municipal, Foment i Ocupació: 
 
“ Vist  l'informe de la Intervenció de Fons del 

Consell Insular de data 27 d'abril de 1998,   i atès que la 
fórmula adient per finançar una obra durant varies  
anualitats que s'executarà en un termini  més breu que 
aquestes és la del conveni administratiu, el President de 
la Comissió de Cooperació Municipal, Foment i Ocupació fa 
la següent proposta d' 

 
                     A C O R D  
 
1.- Aprovar el conveni que s'adjunta entre el 

Consell Insular de Mallorca i l'Ajuntament de Lloseta pel 
finançament de l'obra "Teatre Municipal". 

 
2.- Autoritzar al President de la Comissió 

Informativa de Cooperació Municipal, Foment i Ocupació per 
a la firma del Conveni esmentat.” 

 
 
  S'aprova la proposta per unanimitat. 
 
 
 
  ESPORTS I JOVENTUT 
 
 

PUNT 9.- APROVACIÓ DEL PLEC DE CLÀUSULES  DEL 
CONCURS PER LA CONCESSIÓ DE L´EXPLOTACIÓ DEL SERVEI DE BAR 
DEL POLIESPORTIU SANT FERRÀN. 
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Es dóna compte de la següent proposta de la 

comissió d’Esports i Joventut: 
 

“Antecedents: Estant el Poliesportiu de Sant 
Ferran, en procés de una total remodelació i ampliació, 
havent-se de produir, dins d´aquest exercici, la seva 
inauguració  i  posada en funcionament al cent per cent , i 
com a part  de tot això, també en  el que  pertoca al 
servei de bar, pel qual s´estan realitzant les obres 
necessàries, dins del projecte general del poliesportiu, 
per fer-lo el mes idoni possible, cal, abans de la seva 
inauguració , comptar amb un concessionari per gestionar 
dit servei de bar, atès lo qual, s´han preparat les bases 
administratives i  tècniques per  procedir a la selecció 
del concessionari, i es sotmet a la comissió, la següent   
 
  
                 P R O P O S T A 
 

1- Aprovar el PLEC DE CLÀUSULES DEL CONCURS, PER  
L´ADJUDICACIÓ  DE  LA CONCESSIÓ   DE  L´EXPLOTACIÓ  DEL 
SERVEI DE BAR DEL POLIESPORTIU SANT FERRAN, que com annex 
s´uneix a aquesta proposta. 
 

2- Convocar, mitjançant anunci en el   
B.O.C.A.I.B., a les empreses interessades   en l´esmentat 
contracte, perquè presentin les seves ofertes, les quals, 
juntament  amb  la  Proposta de la Mesa de   Contractació, 
seran sotmeses   a la  Comissió.” 
       
 
  S'aprova la proposta per unanimitat. 
 
 
 

PUNT 10.- AUTORITZACIÓ A L´AJUNTAMENT D´ALARÓ, 
PER REALITZAR MILLORES I AMPLIACIONS AL PROJECTE "ADEQUACIÓ 
INSTAL�LACIONS POLIESPORTIU MUNICIPAL", INCLÒS AL PLA 
TERRITORIAL D´EQUIPAMENTS ESPORTIUS DEL CIM  1997/98. 
 
  Es dóna compte de la següent proposta de la 
comissió d’Esports i Joventut: 
 

“ ANTECEDENTS: L´Ajuntament d´Alaró, en escrit de 
23 d´abril passat, sol�licita l´autorització del CIM, 
preceptiva per tractar-se d´una obre inclosa en el Pla 
Territorial d´Equipaments Esportius de  1997/98, per 
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realitzar modificacions d´ampliació i millora del seu 
projecte " Adequació instal�lacions Poliesportiu 
Municipal",atès lo qual, i en la línia seguida fins ara  
per les modificacions que comporten millores del projectes, 
es sotmet a la Comissió, la següent 
 
                 P R O P O S T A 
 
     Autoritzar a l´Ajuntament d´Alaró, per a 
introduir les millores i modificacions que es detallen en 
el seu escrit de 23 d´abril de 1998, al projecte "Adequació 
instal�lacions Poliesportiu Municipal", inclòs en el Pla 
Territorial d´Equipaments Esportius del CIM 1997/98, sense 
que baix cap concepte es pugui variar la financiació del 
CIM a dit projecte, que es manten en la quantitat de 
8.000.000.-PTA.” 
 
 
  S'aprova la proposta per unanimitat. 
 
 
 

PUNT 11.- PROPOSTA   D´INICIACIÓ  DE  LA  
TRAMITACIÓ PER LA CREACIÓ D´UN MUSEU DE L´ESPORT A 
MALLORCA. 
 

Es dóna compte de la següent proposta de la 
comissió d’Esports i Joventut: 
 

“ ANTECEDENTS:  Els Drs. Bartomeu Marí i Teodoric  
Cabanes, del  Servei de Medicina Esportiva del CIM,  en 
escrit de 24 de novembre de 1997, proposen  l´iniciació de 
les gestions i tràmits per a la creació  d´un  Museu de 
l´Esport de Mallorca, orientat a la població escolar i 
juvenil especialment, però també al públic en general, atès 
lo qual, es sotmet a la Comissió de Govern , la següent 
 
                         P R O P O S T A 
 

Primer.-Iniciar la tramitació  per la creació 
d´un Museu de l´Esport de Mallorca. 
 

Segon- Encomanar a l´Area de Cultura  del Consell 
Insular de Mallorca l´assessorament tècnic necessari, i 
també  el proveïment d´un local,preferentment a l´edifici 
de la Misericòrdia , per  l´ubicació del Museu. 
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Tercer.-Delegar als  Drs. Bartomeu Mari i  
Teodoric Cabanes,la coordinació d´aquesta tramitació 
preparatòria, la redacció de l´avant  projecte  del museu i 
la recerca , recepció i custodia provisional, del materials  
i fons museistics cedits  que altres institucions , 
esportistes o particulars.”  
 
 
 

Intervé el Sr. Diéguez (PSOE). Agraeix a tots els 
grups el suport que han donat a aquesta iniciativa. 
 

Recorda que es tracta d'un acord de futur, ja que 
serà realitat més endavant. Pensa que comença, però, per on 
ha de començar, és a dir, per un període de recollida de 
fons i de preparació d'un conjunt d'elements que formen la 
història del nostre esport, que fins ara no tenien un lloc 
per guardar-se dignament.  
 

S'aprova la proposta per unanimitat. 
 
 
 
  SERVEIS GENERALS I RECURSOS HUMANS 
 
 

    PUNT 12.- CORRECCIÓ D´ERRADES DETECTADES A LES 
BASES QUE HAN DE REGIR LA CONVOCATÒRIA DE PROVES SELECTIVES 
CORRESPONENTS A L´OFERTA D´OCUPACIÓ PÚBLICA PER A L´ANY 
1998, APROVADES PEL PLE DEL CIM DIA 6 D´ABRIL DE 1998. 
 
  Es dóna compte de la següent proposta de l’Hble. 
Sra . Presidenta: 
 
  “Atès que el Ple del Consell Insular de Mallorca, 
en sessió ordinària de dia 6 d´abril de 1998, va aprovar 
"les bases que han de regir la convocatòria de les proves 
selectives per al proveïment de places vacants a la 
plantilla de personal funcionari i laboral del Consell 
Insular de Mallorca corresponents a l´oferta d´ocupació 
pública per a l´any 1998".  
 
  Atès que els tres sindicats amb representació a la 
Mesa de Negociació del CIM (CC.OO., F.S.P.-U.G.T. i CSI-
CSIF), mitjançant escrit presentat dia 19 de maig de 1998, 
han posat en coneixement de la Corporació l´existència d´una 
errada de transcripció a la pàgina 11, paràgraf segon, de 
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les bases generals aprovades, que hauria de dir: "... 
funcions o tasques de comandament diferents ..."     
 
  Atès que l´article 105,2 de la Llei 30/1992, de 26 
de novembre, de Règim jurídic de les administracions 
públiques i del procediment administratiu comú, faculta les 
administracions públiques per rectificar, en qualsevol 
moment, les errades materials, de fet o aritmètiques 
existents en els seus actes. 
 
  Aquesta Presidència eleva al Ple del Consell 
Insular de Mallorca, per a la seva aprovació, la següent: 
 
 
   P R O P O S T A    D´ A C O R D   
 
 
  RECTIFICAR l´errada continguda a l´acord plenari 
de dia 6 d´abril de 1998, mitjançant el qual es van aprovar 
"les bases que han de regir la convocatòria de les proves 
selectives per al proveïment de places vacants a la 
plantilla de personal funcionari i laboral del Consell 
Insular de Mallorca corresponents a l´oferta d´ocupació 
pública per a l´any 1998", efectuant la següent correcció: 
 
   A l´apartat 2) de l´epígraf I, "EXPERIÈNCIA 
LABORAL",  del barem de mèrits per a l´accés a les places de 
Sergent, recollit a la base 8, relativa a "FASE DE CONCURS. 
BAREM DE MÈRITS" (pàgina 11), on diu: "2) Serveis prestats 
al CIM desenvolupant funcions o tasques diferents a les de 
la plaça sol.licitada: 0,10 punts per mes", ha de dir: "2) 
Serveis prestats al CIM desenvolupant funcions o tasques de 
comandament diferents a les de la plaça sol.licitada: 0,10 
punts per mes". 
 
 
  S'aprova la proposta per unanimitat. 
 
 
 
  MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ DEL TERRITORI 
 
   

13.- RECURS ORDINARI INTERPOSAT PER LA SRA. 
MONSERRAT MONTANÉ PONCE, EN NOMBRE I REPRESENTACIÓ DELS 
GERMANS PEDRO, JUAN, ANGELA I GLORIA SERVERA CASTIÑEIRAS, 
CONTRA L'ACORD DE LA CIUM DE 24 DE JULIOL DE 1997, 
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D'APROVACIÓ DEFINITIVA DE LA NORMA SUBSIDIÀRIA DE 
PLANEJAMENT DEL POLÍGON 4-21 DE MANACOR: DESESTIMAR. 
  
  Es dóna compte de la següent proposta del 
President de la Comissió Insular d’Urbanisme: 
 
  <<En el tràmit de l'article 44.2 del Reglament 
Orgànic del Consell Insular de Mallorca, 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. Montserrat Montané Ponce, en nom i representació dels 
germans Pedro, Juan, Angela i Gloria Servera Castiñeiras, 
contra l'acord de la CIUM de 24 de juliol de 1997, 
d'aprovació definitiva de la Norma Subsidiària de 
Planejament del polígon 4-21 de Manacor, amb la consegüent 
confirmació de l'acord recorregut, tot això sobre la base 
dels informes emesos per la Lletrada del CIM de data 6 de 
maig de 1998 i pel Cap del Servei Jurídic-Administratiu i 
l'Arquitecte de l'Àrea d'Urbanisme de data 12 de març de 
1998>>. 
 
  S'aprova la proposta per unanimitat. 
 
  
           14.- RECURS ORDINARI INTERPOSAT PER LA SRA. JUANA 
SERRA SOLER CONTRA L'ACORD E LA CIUM DE 3 D'OCTUBRE DE 1997, 
DE DENEGACIÓ DE L'AUTORITZACIÓ PRÈVIA PER AL PROJECTE 
D'HABITATGE UNIFAMILIAR AÏLLAT AL POLÍGON 4, PARCEL.LA 34, 
SÒL NO URBANITZABLE DE CAMPANET: ESTIMAR I, CONSEQÜENTMENT, 
AUTORITZAR EL PROJECTE , CONDICIONANT-HO A QUE PROCEDESQUI A 
LA DEMOLICIÓ O LA REALITZACIÓ DE LES CORRESPONENTS OBRES DE 
REFORMA PER A VINCULAR A UN ÚS ADMÈS DIFERENT DEL 
D'HABITATGE LA CONSTRUCCIÓ DE 45 M2 EXISTENT A LA PARCEL.LA. 
  
  Es dóna compte de la següent proposta del presidnt 
de la Comissió Insular d’Urbanisme: 
 
  <<En el tràmit de l'article 44.2 del Reglament 
Orgànic del Consell Insular de Mallorca, 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 
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 ACORD 
 
  Estimar el recurs ordinari interposat per la Sra. 
Juana Serra Soler contra l'acord de la CIUM de 3 d'octubre 
de 1997, de denegació de l'autorització prèvia per al 
projecte d'habitatge unifamiliar aïllat al polígon 4, 
parcel⋅la 34, sòl no urbanitzable de Campanet, i, 
consegüentment, 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 aquesta autorització 
queda condicionada a que procedesqui a la demolició o la 
realització de les corresponents obres de reforma per a 
vincular a un ús admès diferent del d'habitatge la 

construcció de 45 m2 existent a la parcel⋅la, com també que 
aquella haurà de disposar, com a condició especial, que es 
concedeix per a aquesta finca en consideració a la 
superfície de la parcel⋅la que figura en el projecte 
presentat 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'art. 16.1 del Text Refús de la Llei sobre Règim 
del Sòl i Ordenació Urbana; tot això sobre la base de 
l'informe emès pel Cap del Servei Jurídic-Administratiu i 
l'Aparellador de l'Àrea d'Urbanisme de data 27 de febrer de 
1998>>. 
 
 
  S'aprova la proposta per unanimitat. 
 
 
       
  15.- RECURS ORDINARI INTERPORSAT PEL SR. ALEXANDER 
CAVSON, EN REPRESENTACIÓ DE LA COMPANYIA MERCANTIL "CSS 
BALEARES, S.L." CONTRA ACORD DE LA CIUM DE DIES 1 I 8 DE 
JULIOL DE 1997, DE DENEGACIÓ DE L'INTERÈS SOCIAL SOL.LICITAT 
PER AL PROJECTE D'APARCAMENT I GUARDA DE VEHICLES EN EL CAMÍ 
DE SON BANYA, SÒL NO URBANITZABLE DEL TERME DE PALMA: 
DESESTIMAR. 
 
  Es dóna compte de la següent proposta del 
President de la Comissió Insular d’Urbanisme: 
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  <<En el tràmit de l'article 44.2 del Reglament 
Orgànic del Consell Insular de Mallorca, 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. 
Alexander Cawson, en representació de la companyia mercantil 
"CSS Baleares, S.L.", contra l'acord de la CIUM de dies 1 i 
8 de juliol de 1997, de denegació de l'interès social 
sol⋅licitat per al projecte d'aparcament i guarda de 
vehicles en el camí de Son Banya, sòl no urbanitzable del 
terme de Palma, amb la consegüent confirmació de l'acord 
recorregut, tot això sobre la base dels informes emesos pel 
Lletrat del CIM de data 27 d'abril de 1998 i pel Cap del 
Servei Jurídic-Administratiu de l'Àrea d'Urbanisme de data 
16 d'abril de 1998>>. 
 
 
  S'aprova la proposta per unanimitat. 
 
 
 

16.- EXPEDIENT SANCIONADOR INCOAT CONTRA EL SR. 
MIGUEL SBERT DOLS PER INFRACCIÓ URBANÍSTICA AL CARRER JOAN 
MESQUIDA NÚM. 7 DEL TERME MUNICIPAL DE SANTA MARIA DEL CAMÍ. 
 
          Es dóna compte de la següent proposta del 
President de l Comissió Insular d’Urbanisme:  
 
 
  <<En el tràmit de l'article 44.2 del Reglament 
Orgànic del Consell Insular de Mallorca, per unanimitat, 
prèvia proposta de la Ponència Tècnica, es va acordar 
proposar al Ple del CIM que adopti el següent 
 
 ACORD 
  
  I. Desestimar les al⋅legacions presentades pel Sr. 
Miguel Sbert Dols contra la proposta de resolució formulada 
per l'instructor de l'expedient, això amb base en l'informe 
del Cap de Secció de Disciplina Urbanística de data 29 de 
maig de 1998. II. Imposar al Sr. Miguel Sbert Dols, en 
qualitat de promotor, com a responsable d'una infracció 
urbanística tipificada a l'article 27.1.c) de la Llei 
10/1990, de 23 d'octubre, de Disciplina Urbanística, 
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qualificada de greu per l'article 28.2 del mateix text 
legal, consistent en l'execució d'obres de demolició de part 
d'un habitatge, situades al carrer Joan Mesquida, núm. 7, 
del terme municipal de Santa Maria del Camí, i valorades en 
1.534.323 pessetes, castigable d'acord amb el que recull 
l'article 45.f) de l'esmentada Llei 10/1990 amb una multa 
del 50 al 100% del seu valor, la sanció de 1.150.742 
pessetes, corresponent al 75% de la valoració de les obres. 
III. Imposar també al Sr. Miguel Sbert Dols, en qualitat de 
promotor, com a responsable d'una infracció urbanística 
tipificada a l'article 27.1.c) 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 d'obres de reconstrucció d'un habitatge, situades 
al carrer Joan Mesquida, núm. 7, del terme municipal de 
Santa Maria del Camí, valorades en 410.134 pessetes, 
castigable d'acord amb el que recull l'article 45.f) de 
l'esmentada Llei 10/1990 amb una multa del 50 al 100% del 
seu valor, la sanció de 307.600 pessetes, corresponent al 
75% de la valoració de les obres. IV. Igualment, imposar al 
Sr. Miguel Sbert Dols, en qualitat de promotor, com a 
responsable d'una infracció urbanística tipificada a 
l'article 27.1.c) 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 d'obres 
de demolició d'una façana protegida per les Normes 
Subsidiàries de Santa Maria del Camí, situada en un 
habitatge del carrer Joan Mesquida, núm. 7, de l'esmentat 
terme municipal, i valorada en 1.502.457 pessetes, 
castigable d'acord amb el que recull l'article 49 de 
l'esmentada Llei 10/1990 amb una multa del doble al triple 
del valor d'allò destruït, la sanció de 3.004.914 pessetes, 
corresponent al doble de la seva valoració. V. El pagament 
de les esmentades multes 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 
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>>.  
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  S'aprova la proposta per unanimitat. 
 
 
 
  17.- EXPEDIENT SANCIONADOR INCOAT CONTRA EL SR. 
EUSEBIO PÉREZ AVELLANEDA PER INFRACCIÓ URBANÍSTICA A LA 
PARCEL.LA 515, POLG. 11, DEL TERME MUNICIPAL DE LLUCMAJOR. 
 
  Es dóna compte de la següent proposta de la 
Comissió Insular d’Urbanisme: 
 
  <<En el tràmit de l'article 44.2 del Reglament 
Orgànic del Consell Insular de Mallorca, per unanimitat, 
prèvia proposta de la Ponència Tècnica, es va acordar 
proposar al Ple del CIM que adopti el següent 
 
 ACORD 
 
  I. Desestimar les al⋅legacions presentades pel Sr. 
Eusebio Pérez Avellaneda contra la proposta de resolució 
formulada per l'instructor de l'expedient, acceptant 
únicament la referida a la superfície de l'edificació, això 
amb base en l'informe del Cap de Secció de Disciplina 
Urbanística de data 12 de maig de 1998. II. Imposar al Sr. 
Eusebio Pérez Avellaneda, 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 
d'un habitatge unifamiliar i diverses edificacions auxiliars 
a la parcel⋅la 615 del polígon 11, zona ANEI del terme 
municipal de Llucmajor, valorada en 11.884.443, castigable 
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 17.826.664 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 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 
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públics, o mitjançant un aval o fiança per l'import de la 
sanció>>.  
 
 
  S'aprova la proposta per unanimitat. 
 
 
 

18.- AVAL PRESENTAT PEL SR. ANTONIO SERVERA 
CAPELLÁ A L'EFECTE DE SUSPENDRE EL PAGAMENT DE LA SANCIÓ 
D'UNA INFRACCIÓ URBANÍSTICA A LA FINCA DE CAN DURÁN DE 
S'ARANJASSA DEL TERME MUNICIPAL DE PALMA. 
 

Es dóna compte de la següent proposta del 
President de la Comissió Insular d’Urbanisme: 
 
  <<En el tràmit de l'article 44.2 del Reglament 
Orgànic del Consell Insular de Mallorca, per unanimitat, 
prèvia proposta de la Ponència Tècnica, es va acordar 
proposar al Ple del CIM que adopti el següent 
 
 ACORD 
 
  A la vista de l'escrit presentat pel Sr. Antonio 
Servera Capella, de data 4 de maig de 1998, mitjançant el 
qual adjunta l'aval nº 3.464.814-75 constituït davant la 
Caixa d'Estalvis i Mont de Pietat de les Balears a l'efecte 
de suspendre el pagament de la sanció imposada per acord del 
Ple d'aquesta Consell Insular de Mallorca, de data 2 de 
febrer de 1998, i havent estat presentat aquell escrit dins 
el termini concedit amb aqueix efecte, d'acord amb el que 
disposa l'art. 37 de la Llei 10/1990, de 23 d'octubre, de 
disciplina urbanística, s'acorda suspendre el pagament de la 
sanció de 2.137.927 pessetes imposada al Sr. Antonio Servera 
Capella per acord del Ple d'aquest Consell Insular de 
Mallorca, de data 2 de febrer de 1998, com a responsable 
d'una infracció urbanística consistent en la construcció 
d'una nau dedicada a estable per a cavallerisses i magatzem 
de palla al camí de s'Hostal, s/n, finca Can Duran, de 
s'Aranjassa, terme municipal de Palma, en haver estat 
presentat en temps i forma l'aval nº 3.464.814-75, 
constituït davant la Caixa d'Estalvis i Mont de Pietat de 
les Balears, pel qual es garanteix l'import de la totalitat 
de la multa>>. 
 
 
  S'aprova la proposta per unanimitat. 
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 19.- COMPLIMENTACIÓ PRESCRIPCIONS DE LA 
MODIFICACIÓ DEL PGOU DE PALMA, ILLETES 8, 18, I 19, SECTOR 
SECAR DE LA REAL. 

 
Es dóna compte de la següent proposta del 

President  de la Comissió Insular d’Urbanisme: 
 
 <<En el tràmit de l'article 44.2 del Reglament Orgànic 
del Consell Insular de Mallorca, per unanimitat, prèvia 
proposta de la Ponència Tècnica, es va acordar proposar al 
Ple del CIM que adopti el següent 
 ACORD 
 
 Donar per complimentades les prescripcions imposades 
pel Ple del CIM, en sessió de dia 29 de juliol de 1997, en 
l'acord d'aprovació definitiva de la Modificació del PGOU de 
Palma, referent a la requalificació de les Ordenances 
aplicables a les illetes 8, 9 i 19, del Pla Parcial del 
Secar de la Real>>. 
 

  S'aprova la proposta per unanimitat. 

 

 

 
20.- EXPEDIENT D'INFRACCIÓ URBANÍSTICA DEMOLICIÓ 

OBRES PARCEL.LA 254 POLÍGON 22 MANACOR. 
 
 
Es dóna compte de la següent proposta del 

President de la Comissió Insular d’Urbanisme: 
 

          
“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,  
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parcel⋅la 254, polígon 22, del terme municipal de Manacor, i 
atesa la proposta de demolició formulada per l’instructuor 
de l’expedient, sense que hagin estat presetnades 
al.legacions per part de la interessada, s’acorda: I. 
Ordenar a la Sra. Kagelmann Katja, com a promotora, la 
demolició de les obres realitzades sense llicència a la 
parcel.la 254 del polígon 22, zona s’Espinagar, consistent 
en la construcció d’un forn-barbacoa i habilitació de planta 
semisoterrani per a sala de consulta i despatxos, com també 
restituir els terrenys al seu estat anterior, a despeses de 
l’esmentat interessat, i impedir definitivament els usos a 
què donassin lloc. II. Assenyalar que la demolició i 
restitució al seu estat anterior ha d’esser executada, atès 
l’informe tècnic de data 26 de febrer de 1998, dins el 
termini d'un mes i quinze dies des de la notificació del 
present acord. III. Fer advertiment als interessats que 
l'incompliment de l’ordre de demolició i restitució dels 
terrenys als seu estat anterior determinarà, d’acord amb 
l’article 67.1 de la Llei de Disciplina Urbanística, 
l’execució subsidiària per part d’aquest Consell Insular, 
essent totes les despeses que s’originin a càrrec dels 
interessats. IV. Traslladar el present acord als 
interessats, a la denunciant Sra. Milagro Martinez Gómez i a 
l’Ajuntament de Manacor.”  
 
 
 
  S'aprova la proposta per unanimitat. 
 
 
 
 

 PUNT 21.-CONVENI CIM-EMAYA PER A LA CESSIÓ DE 
L'US DE TERRENYS PER A LA UBICACIÓ DEL MAGATZEM DE BALES 
D'RSU.  

 
 
 Es dóna compte de la següent proposta de la 

Comissió de Medi Ambient i Ordenació del Territori: 
 
 

 “ Atès l'informe del Cap del Servei de data 7 de 
maig de 1998, relatiu a l'assumpte de l'encapçalament i 
atès que la Intervenció General del CIM ha informat de 



 22 

l'existència de crèdit amb càrrec a la partida núm. 
50.44200.20000, RC 1998024400, el President de la Comissió 
de Medi Ambient i Ordenació del Territori eleva al Ple la 
següent proposta d' 

 
 

 
 A C O R D 
 
 

1.- Aprovar el conveni que s'adjunta com a annex a 
aquesta proposta entre el CIM i EMAYA, per a la cessió de 
l'us de terrenys per a la ubicació del magatzem de bales 
d'rsu.  
 

2.- Les despeses derivades  d'aquest Conveni, seran 
assumides per TIRME, S.A., que haurà de reintegrar al 
Consell Insular de Mallorca, les quantitats expressades a 
la clàusula quinquena del conveni, quan s'hagi repercutit 
el cost de cadascuna de les anualitats a les tarifes i 
aquestes siguin exigibles. 
 

3.- Facultar l'Hble. Sra. Presidenta del Consell 
Insular de Mallorca per a la signatura de l'esmentat 
Conveni, així com de tots els documents públics o privats 
que d'ell es derivin.”  
 
 

Intervé la Sra. Amer (PSOE). Explica que aquesta 
proposta és important, ja que és necessari trobar una 
solució per a l'abocador de les bales excedents. Recorda 
que la Comissió va aprovar aquest conveni sense els vot 
d'EU, però que hi ha el compromís amb aquest partit 
d'elaborar un informe econòmic. Com que no ha estat 
possible disposar d'aquest informe, demana la retirada 
d'aquest punt. 

 
 

 
Es retira aquest punt de l'ordre del dia. 

 
   
  PUNT 22.- MODIFICACIÓ DEL PROGRAMA DE GESTIÓ DELS 
RESIDUS SÒLIDS URBANS DE MALLORCA. 
 
  Es dóna compte de la següent proposta de la 
comissió de Medi Ambient i Ordenació del Territori: 
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 “ Atès que amb data 20 de setembre de 1990, el 
Consell de Govern  aprovà el Pla Director  per a la gestió 
dels RSU de l'illa de Mallorca, amb la finalitat primordial 
d'establir un marc de compliment obligat per la gestió 
adequada dels residus de l'illa i de conformitat amb el que 
disposa la Llei 8 / 1987 d'1 d'abril, d'Ordenació 
Territorial de les Illes Balears, tenint en compte la 
participació de les corporacions locals i de tota la 
societat amb els mecanismes corresponents de consulta i 
col�laboració. 
 

 Atès que els estudis tècnico-econòmics 
subsegüents s'ha estimat aconsellable introduir variacions 
en les estacions de transferència, com també per raó de la 
consideració dels municipis de l'illa i, particularment, 
del Consell Insular de Mallorca, en la seva qualitat de 
responsable de la gestió integrada, unitària i 
insularitzada del servei, d'acord amb els criteris generals 
aprovats en sessió plenària del Parlament de les Illes 
Balears de data 23 de novembre de 1989. 
 

 Atès que el Consell Insular de Mallorca ha 
manifestat de forma reiterada la voluntat de dur a terme 
una gestió de RSU d'acord amb els criteris econòmics, 
mediambientals, tal i com preveu l'Estrategia Comunitària 
de gestió de residus on s'estableix una jerarquia en les 
diferents opcions de gestió de residus on s'estableix 
reciclatge i la reutilització, així com l'optimització dels 
mètodes d'eliminació definitiva dels residus no 
reutilitzables. 
 

 Atès que les LLeis 11 / 97, de 24 d'abril, 
d'Envasos i Residus  d'Envasos, i 10 / 98, de 21 d'abril, 
de Residus, estableix novetats substancials en la manera 
d'enfocar la gestió dels residus en general i dels urbans 
en particular. 
 

 Atès que la Llei  10 / 97 de 23 de desembre 
Pressupostos Generals de la Comunitat Autònoma de les Illes 
Balears per a 1998, introdueix al seu Art.26 nous conceptes 
per al tractament de residus i encomanades al Consell 
Insulars i al Govern per adoptar les seves normatives als 
fins proponets. 
 

 Vist l'informe del Cap del Servei de Medi Ambient 
del CIM, de data 24 de febrer de 1998, relatiu a la 
Planificació de les actuacions per a la gestió dels RSU de 
Mallorca, informe que va ser analitzat per la Comissió de 



 24 

Seguiment i Control de la gestió dels RSU de Mallorca, a la 
sessió celebrada el 7 d'abril de 1998. 
 

 Vist l'informe  del Cap del Servei de Medi 
Ambient del CIM, de data 7 de maig de 1998, relatiu a la 
modificació del programa de gestió dels RSU de Mallorca. 
 

 En conseqüència amb tot l'anterior, el President 
de la Comissió de Medi Ambient i Ordenació del Territori 
eleva al Ple la següent proposta d' 
 
 
A C O R D 
 
 
  1.- Sol.licitar al Govern Balear la modificació 
del vigent Pla Director per a la  gestió dels RSU de 
Mallorca pels següents conceptes: 
 
 

 1.1.-  Suprimir l'estació de transferència de 
Sóller, per resultar innecessària al haver-ne millorat 
notablement la infraestructura viària de la Vall de 
Sóller. 
 
 1.2.- Modificar l'emplaçament de l'estació de 
transferència de Campos, restant ubicada a la 
parcel�la  31 del polígon núm. 14 del cadastre 
corresponent al T.M. de Campos, amb el següent límits: 
 

- Nord:  Parcel.la 30 al nord 
- Est:  Parcel.la 33 
- Sud:  Parcel.les 109 i 48-49 (mitjançant 

camí). 
- Oest:  Parcel.les 109 i 156 

 
 
 1.3..- Modificar el criteri tècnic d'estació de 
transferència, per tal de no limitar la seva 
disposició convencional, permetent l'opció d'utilitzar 
una planta d'empaquetat amb dipòsit per a bales d'RSU. 
 

  2.- Trametre al Govern Balear la voluntat del CIM 
d'acomplir les Lleis 11 / 97, de 24 d'abril, d'Envasos i 
Residus d'Envasos, i 10 / 98, de 21 d'abril, de Residus, 
així com de fer ús de l'article 26 de la LLei  10 / 97 de 
23 de desembre Pressupostos Generals de la Comunitat 
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Autònoma de les Illes Balears per a 1998, d'acord amb les 
següent actuacions. 
 

 2.1.- Implementar una o més plantes de selecció 
d'RSU recollits en massa i de compostatge, a més d'una 
o més plantes d'empacat i els corresponents dipòstis 
per a bales de RSU. 
 
 2.2.- Implamentar una planta de selecció 
d'envasos i residus d'envasos a Son Reus. 
 
 

  3.- Sol.licitar al Govern Balear que, d'acord amb 
l'article 26.3 de la LLei  10 / 97 de 23 de desembre 
Pressupostos Generals de la Comunitat Autònoma de les Illes 
Balears per a 1998,desenvolupi reglamentàriament les 
disposicions legals i efectuï les modificacions que 
pertoqui per adaptar-se a la normativa europea, estatal i 
autonòmica vigent.” 
 
 

Intervé la Sra. Amer (PSOE). Informa que aquesta 
proposta té per objectiu el tractament dels excedents, no 
tant des del punt de vista del Consell, sinó des de la 
perspectiva global d'aplicació de les normatives generals 
que inclouen les directrius europees i les lleis espanyoles 
aprovades recentment, com ara la Llei d'envasos i la de 
residus. 
 

Com que hi ha un informe jurídic en sentit 
negatiu, vol fer una sèrie de consideracions. En primer 
lloc anuncia que manté el punt primer de la proposta, 
referit a la modificació del Pla director en matèria 
d'estacions de transferència, ja que la de Sóller, amb el 
túnel és innecessària i a la de Campos s'en modifica la 
parcel�la. El darrer apartat del punt 1 preveu la 
possibilitat de fer una planta empaquetadora. 
 

Anuncia que retira el punt 2 i que hi ha una 
consulta preparada per al Consell Consultiu sobre la 
interpretació de l'article 26 de la Llei 9/1997, de 22 de 
desembre de diverses mesures tributaries i administratives, 
referida a les competències transferides. 
 

Manté també el punt 3 referit a les modificacions 
requerides per les lleis a què ja s'ha referit. S'hi demana 
al Govern que faci les modificacions necessàries al Pla 
director.  
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Intervé el Sr. Rovira (PP). Anuncia el vot 

favorable del seu grup. Agraeix que es retiri el punt 2 
perquè no creu que sigui bo aprovar una cosa amb dubtes 
jurídics. 
 

Intervé el Sr. Grosske (EU). Recorda que la 
Comissió Informativa va aprovar la proposta per unanimitat, 
després, ha aparegut l'informe jurídic. Afirma que EU no en 
comparteix el contingut, sense voler entrar en cap 
consideració jurídica. Fa veure que l'informe transporta la 
visió a un escenari virtual sobre el paper que el Pla 
director no ha complert mai sobre la ubicació de tots els 
elements necessaris per a la implementació del sistema 
d'incineració i, per altra banda, si realment fos ver allò 
que diu l'informe, col�locaria el Govern Balear en una 
posició incòmoda, ja que diu que en aquesta illa encara és 
il�legal fer compostatge, és a dir que totes les polítiques 
que s'impulsen des d'Europa i des de l'Estat espanyol, aquí 
són il�legals a causa de la normativa del Govern balear. EU 
pensa que les coses no són així, a pesar de l'informe. 
 

Considera que el punt més interessant de la 
proposta per al seu grup era el que ara es retira. El 
altres són relativament innocus, però aïllats del segon 
duen el seu grup a abstenir-se tot esperant que el 
contingut d'aquest punt que es retira, com a 
materialització d'una política pràctica, es pugui votar un 
dia dins el Consell. 
 

La Sra. Amer (PSOE) indica que allò que era 
urgent era poder resoldre les acumulacions i, per això, 
pensa que amb una interpretació adequada de l'art. 26 no 
calia esperar la modificació del Pla director. Pensa, però, 
que el Sr. Grosske hauria d'estar d'acord amb el punt 3. 
 

El Sr. Grosske (EU) opina que podria donar suport 
al punt tres, però que des del seu punt de vista és clar 
que allò que queda fora de joc és el Pla director i que hi 
ha normatives legals d'àmbit autonòmic, estatal i europeu 
que el col�loquen fora de joc. Des del punt de vista d'EU 
anar al Consell consultiu no resulta pràctic i tal vegada 
hauria estat més operatiu anar a demanar una altra opinió 
jurídica. 
 

En definitiva resulta que a causa d'una rèmora 
normativa es retarda l'aplicació de totes les polítiques 
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més interessants en matèria de residus. Això és erroni i, 
per això, EU no s'hi vol involucrar. 
 

La Sra. Amer (PSOE) indica que considera el punt 
2 molt important per donar una sortida àgil. Anuncia que hi 
ha hagut converses amb tots els municipis de l'illa, només 
queda parlar amb la Mancomunitat del Nord, igualment s'ha 
consultat la Comissió de Seguiment. Per tant, la voluntat 
és agilitar la solució via compostatge, cosa que pensa que 
es pot facilitar a través d'aquesta consulta al Consell 
Consultiu. 
 

Se sotmeten a votació els punts 1 i 3 de la 
proposta i s'aproven per vint-i-nou vots a favor (PP, PSOE, 
PSM-NM, UM, Mixt) i dos en contra (EU). Queda retirat el 
punt 2. 
 
 
  PUNT 23.- PREMIS D'URBANISME GABRIEL ALOMAR I 
ESTEVE. 
 
  Es dóna compte de la següent proposta de la 
Comissió de Medi Ambient i Ordenació del Territori: 
 
 

 “Atès l'informe proposta del Conseller-delegat 
d'Urbanisme del Consell Insular de Mallorca, relatiu a 
l'assumpte de l'encapçalamente, el President de la Comissió 
de Medi Ambient i Ordenació del Territori eleva al Ple la 
següent proposta d' 
 
A C O R D 
 

 1.- Els premis d'urbanisme passen a denominar-se 
Premis d'Urbanisme Gabriel Alomar i Esteve. 
 

 2.- S'aproven les bases, que s'adjunten com a 
annex a aquesta proposta, per a la regulació de l'esmentat 
premi.” 
 

Intervé el Sr. Quetglas (PSOE). Recorda que l'any 
passat, en motiu de la Diada de Mallorca, es va atorgar per 
primera vegada el Premi d'Urbanisme que va recaure en la 
persona del Sr. Gabriel Alomar i Esteve per la seva 
trajectòria com a urbanista destacat. Uns mesos més tard el 
Sr. Alomar va morir. Pensa que tot i així va esser una 
satisfacció, pocs mesos abans de la seva mort, haver pogut 
lliurar el Primer Premi d'Urbanisme a aquesta personalitat. 
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L'acceptació del premi per part d'un urbanista tan destacat 
va fer que el Premi adquirís immediatament un nom i un 
prestigi. Per aquesta raó es proposa ara que el premi dugui 
amb caràcter permanent el seu nom. 
 

La proposta inclou, per tant la convocatòria del 
Premi Gabriel Alomar i Esteve que es concreta, a la vegada, 
en tres premis. Un premi a un projecte, un altre un estudi 
teòric que impliqui matèries urbanístiques i un tercer a 
una trajectòria professional. 
 

La intenció de l'equip de govern és fer coincidir 
la data del lliurament amb la celebració de la Diada de 
Mallorca.  
 

La Sra. Salom (PP) comparteix la creació 
d'aquests premis amb el nom del Sr. Alomar. Recorda que el 
seu grup, quan tenia majoria, ja va entregar la Medalla 
d'Or de la institució al Sr. Alomar per la seva trajectòria 
professional. 
 

Proposa que els membres del jurat que la proposta 
preveu que nomeni directament el conseller delegat 
d'Urbanisme, els nomeni la Comissió, a proposta del 
president. 
 

El Sr. Quetglas (PSOE) no té cap inconvenient per 
acceptar la proposta de la Sra. Salom.  
 

Se sotmet la proposta, amb la modificació 
proposada per la Sra. Salom, i s'aprova per unanimitat. 
 
 
 
  CULTURA I PATRIMONI HISTÒRIC. 
 
 

PUNT 24.-  PROPOSTA DE DECLARACIÓ DE BÉ D'INTERÈS 
CULTURAL, AMB CATEGORIA DE ZONA ARQUEOLÒGICA, A FAVOR DE LA 
CIUTAT ROMANA DE “POLLENTIA” (ALCÚDIA). 
 
  Es dóna compte de la següent proposta de la 
Comissió Insular de Patrimoni Històric de Mallorca: 
 

“Atesa la incoació d’expedient de declaració de 
bé d’interès cultural a favor de la ciutat romana de 
“Pollentia”, Alcúdia, a proposta de la Comissió Insular de 
Patrimoni Històric Artístic de Mallorca de data 17 de 
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setembre de 1996, la qual fou publicada al Butlletí Oficial 
de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears núm.135 de 
data 31 d’octubre de 1996. 
 

Atès que s'han duit a terme els tràmits 
preceptius i prevists per a la incoació i instrucció de 
l'expedient de referència per a procedir a efectuar la 
declaració. 
 

En virtut del que disposen la Llei 16/1985, de 25 
de juny, del patrimoni històric espanyol, el Reial Decret 
111/1986, de 10 de gener, de desenvolupament parcial de 
l’esmentada Llei, el decret autonòmic 94/1991, de 31 
d’octubre, sobre el procediment; i la Llei 6/1994, de dia 
13 de desembre, d’atribució de competències als Consells 
Insulars en matèria de patrimoni històric, de promoció 
sòciocultural, d’animació sòciocultural, de dipòsit legal 
de llibres i d’esports, i el Reglament Orgànic del Consell 
Insular de Mallorca , aprovat definitivament pel Ple de dia 
6 d’abril de 1998, sobre l’Òrgan competent per a la 
Resolució d’aquest expedient de declaració de bé d’interès 
cultural, i a proposta de la Comissió Insular del Patrimoni 
Històrico-Artístic de Mallorca, de data 24 d’abril de 1998, 
el Ple del Consell Insular de Mallorca adopta el següent 
Acord: 
 

I.- Declarar bé d’interès cultural, amb 
categoria de zona arqueològica, a favor de la Ciutat romana 
de Pollentia (Alcúdia), segons la delimitació que figura al 
plànol que s’adjunta a la present declaració. 
 

II.- Els efectes d’aquesta declaració són els que 
genèricament estableixen la Llei 16/1985, de 25 de juny, 
del Patrimoni Històric Espanyol i la normativa que la 
desplega.  
 

III.-Aquest acord s’ha de publicar en el BOE i en 
el Butlletí Oficial de la Comunitat Autònoma de les Illes 
Balears, i s’ha d’inscriure d’ofici al Registre Insular de 
Béns d’Interès Cultural. Així mateix, s’ha de comunicar 
aquest acord al Registre de Béns d’Interès Cultural de la 
CAIB., i al Registre General de Béns d’Interès Cultural per 
a la seva inscripció. 
 

IV.- Aquesta declaració s’ha de notificar als 
interessats, i comunicar-ho a l’Ajuntament d’Alcúdia, que 
haurà de donar-li publicitat mitjançant el tauló d’anuncis 
per a general coneixement.” 
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Intervé el Sr. Pons (PSM). Informa que aquesta 

zona ja es va declarar BIC. Ara la proposta defineix l'àrea 
concreta del jaciment. 
 

S'aprova la proposta per unanimitat. 
 
 
 
PUNT 25.- APROVACIÓ DE L´AVANTPROJECTE DE LA 

REHABILITACIÓ DE L´EDIFICI DE LA MISERICÒRDIA I   DEL 
PROJECTE BÀSIC CORRESPONENT A LA 1a FASE. 
 

Es dóna compte de la següent proposta de la 
comissió de Patrimoni Històric:  

 
“Antecedents: En data 27 de desembre de 1996 es 

va subscriure entre la Comunitat Autònoma de les Illes 
Balears i el Consell Insular de Mallorca un Conveni de 
cooperació econòmica per a la rehabilitació de l´edifici de 
la Misericòrdia. D´acord amb la clàusula quarta de 
l´esmentat Conveni, les gestions necessàries per a la 
redacció i l´aprovació dels projectes seran a càrrec del 
Consell Insular de Mallorca, que és l´òrgan contractant. 
(S´adjunta a la proposta una còpia del Conveni de 
referència). 
 

  Els serveis tècnics d´arquitectura del CIM han 
elaborat  per una banda, l´Avantprojecte de la 
Rehabilitació de l´edifici i per altra,  el Projecte Bàsic 
Fase 1a. Cas Capellà. Edifici entre patis i capella.  
 

D´acord   amb la Memòria descriptiva que 
s´adjunta a la proposta, l´Avantprojecte de la 
Rehabilitació de l´edifici de la Misericòrdia com a centre 
cultural, neix amb la vocació de ser un element d´estudi i 
al mateix temps, servir de guió per ordenar les diverses 
actuacions que s´hauran de realitzar. L´accesssibilitat a 
les plantes superior de l´edifici des de la ciutat a través 
del jardí botànic, és un dels punts que l´avantprojecte es 
proposa resoldre. La bona sintonia de la Biblioteca amb el 
jardí es vol potenciar, mantenint-la en la planta baixa, 
dignificant l´accés amb la creació d´un ampli vestíbul que 
travessa les tres plantes, oferint al ciutadà l´accés 
interior lliure a la planta altell. Es projecta la creació 
d´un fòrum  o plaça coberta sota el pati d´homes connectat 
amb l´antic aljub. A nivell inferior, també dins l´espai 
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delimitat pel pati d´homes, hem considerat imprescindible 
projectar un aparcament d´accés restringit per la Costa de 
la Sang, amb cabuda per unes seixanta places.  
 

Pel que fa al Projecte Bàsic Fase 1a. Cas 
Capellà, edifici entre patis i capella, (s´adjunta la 
memòria descriptiva)  resol la inexistent relació entre els 
dos conjunts d´edificació que envolten els patis, derivada 
del seu antic ús. Concretament es proposa connectar 
visualment i espaialment els dos patis, homes i dones, 
situats al mateix nivell, mitjantçant el tractament de 
transparència en planta baixa de l´edifici que els separa. 
Per altra banda, es vol fer possible la realització d´actes 
a l´aire lliure, potenciant el caràcter escenogràfic de la 
façana central del pati d´homes. Així i tot,  s´ha de 
resoldre la discontinuïtat de nivells que es presenta a 
l´edifici transversal que separa els patis. 

 
Per tal d´accelerar la tramitació administrativa 

prèvia a l´inici de l´expedient de contractació, s´ha 
proposat l´aprovació del Projecte Bàsic, que es considera 
suficient per sol.licitar la llicència d´obra , sense 
perjudici de presentar al seu  moment el corresponent 
Projecte d´Execució.  
 

Atesa la Base 22, punt 3.d) de les Bases 
d´Execució del Pressupost de 1998, en relació a la mateixa 
Base 22, punt 1.d)  d´atribució de  competències  al ple i 
a la Presidència del CIM, respectivament, es considera que 
l´aprovació del projectes tècnics per import superior 
als cinc-cents milions de pessetes són competència del ple. 
 

Atès l´article 44.2. a)  de l´esmentat Reglament 
que determina les atribucions de la Comissió Insular de 
Patrimoni Històric com a comissió informativa, el President 
d´aquesta Comissió, proposa l´adopció del següent  
 
 ACORD 

 
"1.- Aprovar l´Avantprojecte de  Rehabilitació de 

l´edifici de la Misericòrdia, adequació a centre cultural, 
redactat pels serveis tècnics d´arquitectura del CIM en 
data generde 1998,  amb un import aproximat de 
3.264.640.000 PTA. (tres mil dos-cents seixanta-quatre 
milions sis-centes quaranta-mil pessetes)  que constituirà 
el marc general de desenvolupament de les corresponents 
fases d´execució a mida que les disponibilitats 
pressupostàries ho permetin. 
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2.- Aprovar el  Projecte Bàsic de  Rehabilitació 

de l´Edifici de la Misericòrdia. Fase 1a. Cas Capellà. 
Edifici entre patis i capella,   que desenvolupa 
l´Avantprojecte global de rehabilitació de l´edifici,  
redactat pels serveis tècnics d´arquitectura del CIM en 
data març de 1998 amb  un import de 683.261.985 PTA. (sis-
cents vuitanta-tres milions dues-centes seixanta-una mil 
nou-centes vuitanta-cinc pessetes),  i que ha estat 
informat favorablement per la Comissió Insular del 
Patrimoni Històric en la sessió de data 26 de maig de 1998, 
sense perjudici de,  al més aviat possible,  redactar  el 
corresponent Projecte d´Execució per a una posterior 
aprovació que permeti iniciar la tramitació de l´expedient 
de contractació, prèvis els informes pertinents i l´ 
acreditació de  l´existència de crèdit adequat i suficient 
a la corresponent partida pressupostària. 
    

3.- Sol.licitar la  llicència d´obra i activitat 
a l´Ajuntament de Palma i habilitar  al Sr. Andrés 
González, Administrador del Centre Cultural la 
Misericòrdia, perquè, amb caràcter excepcional, li puguin 
ser lliurades, mitjantçant manament de pagament a 
justificar, les quantitats necessàries, ùnica i 
exclusivament per pagar la llicència d´obra i la 
d´activitat,   corresponents a aquesta "1a Fase d´execució 
del Projecte de Rehabilitació de l´edifici de la 
Misericòrdia", amb càrrec a la partida pressupostària 
20.45110.62200 del pressupost de 1998 corresponent a la 
Comissió de Cultura i Patrimoni Històric." 

 
 
 
El Sr. Pons (PSM) indica que la proposta 

constitueix una decisió important, ja que marca l'inici 
d'un procés llarg i costós, però que és absolutament 
necessari si es vol evitar la decadència física de la 
Misericòrdia. La proposta està emparada per un conveni 
signat l'any 96 entre el Govern i el Consell, les dues 
institucions es comprometien a aportar 500 milions 
cadascuna per poder iniciar la fase de la rehabilitació. 
Informa que el resultat final serà la conversió de la 
Misericòrdia en un gran centre cultural en què conviuran 
els serveis administratius i, a la vegada, els serveis 
culturals múltiples que s'hi puguin ubicar. 
 

La proposta d'avui es concreta en dos aspectes. 
D'una banda s'aprova l'avantprojecte de rehabilitació de 
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l'edifici en termes globals i, per altra banda, s'aprova el 
projecte bàsic de rehabilitació de la primera fase que 
comprèn cal capellà, la capella, l'edifici que separa el 
pati d'homes del de dones i les teulades. El cost total 
d'aquesta fase serà d'uns 680 milions i el del projecte 
global es calcula en un 3.200 milions. 
 

Introdueix una esmena que proposa que dugui el 
número 4, amb el text següent: "Delegar a la Comissió de 
Govern la tramitació dels expedients de contractació de les 
obres de la 1ª fase de rehabilitació del Centre Cultural de 
la Misericòrdia i l'aprovació dels corresponents plecs de 
clàusules administratives particulars i el plec de 
condicions tècniques, l'adjudicació del contracte d'obres i 
també totes les altres atribucions que tengui, com a òrgan 
de contractació." 
 

Aquesta delegació té l'objectiu de fer més 
fluida, més fàcil, tota la tramitació de l'expedient. 
 

Vol que consti en acta la seva felicitació als 
Serveis Tècnics d'Arquitectura del Consell per la feina que 
han fet i que tots els consellers varen tenir ocasió de 
conèixer en detall en les dues sessions informatives que es 
varen organitzar i en les quals el Sr. Xavier Mulet, en 
representació dels Serveis d'Arquitectura va exposar molt 
detalladament el projecte, el qual, després d'esser aprovat 
en la Ponència Tècnica i en la Comissió de Patrimoni es 
presenta avui al Ple. 
 

Intervé el Sr. Orta (PP). Manifesta el suport del 
seu grup a la proposta. Vol que consti en acta el compromís 
del govern en la recuperació d'aquest edifici i que es fa 
efectiu amb una generosíssima aportació econòmica. 
 

Es vol afegir a l'enhorabona als Serveis Tècnics 
per la gran feina que han duit a terme. Pensa que el 
projecte permetrà que la Misericòrdia pugui esser allò que 
el poble vulgui que sigui, és a dir un centre molt 
necessari per a l'illa i per a la ciutat. 
 

Sobre la modificació que ha proposat el Sr. Pons 
demana si el procediment serà el concurs o la subhasta. 
 

El Sr. Pons (PSM) respon que en principi la 
proposta de fer la delegació prové del serveis jurídics i 
administratius de la casa. Pensa que la fórmula concreta no 
s'ha decidit encara, però creu que els arquitectes, a la 
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vista de l'antecedent de Sant Ferran, són partidaris de la 
subhasta. 
 

El Sr. Orta (PP) demana que quan s'hagi decidit 
es traslladi la informació a la Comissió. 
 

S'aprova la proposta per unanimitat, amb l’esmena 
indicada pel Sr. Pons. 

 
 
 
PUNT 26.- PROPOSTA D'ACORD D'ACCEPTACIÓ DE 

L'OFERIMENT DE DONACIÓ DE L'ERMITA DE BELLPUIG, DEL TERME 
MUNICIPAL D'ARTÀ, PER PART DEL SEU TITULAR, BELLPUIG, S.A.  
 
  Es dóna compte de la següent proposta de la 
comissió de Patrimoni Històric: 
 

“Introducció i informe 
 

Amb la conquesta de Mallorca, arribaren a l'illa 
els monjos premostratencs, donant-lis el Rei terres entre 
d'altres bandes a Artà. La seva presència a aquest nucli 
està documentada entre els segles XIII i XV. 

L'any 1240 es va crear el Priorat de Nostra 
Senyora Santa Maria de Bellpuig d'Artà, que s'extingí l'any 
1425 quan l'abadia mare permutà les possessions illenques 
pels béns que Joan Vivot tenia a Os de Balaguer. 

Els monjos varen bastir un convent de petites 
dimensions, del qual no queden pràcticament restes, i una 
església. 

L'Ermita de Bellpuig pareix que ja estava 
iniciada l'any 1240, essent un dels millors exemples de 
l'arquitectura religiosa de repoblament i uns dels pocs 
conservats de la primera meitat del s. XIII. Posteriorment 
es va transformar en casa rural. 

La planta original era rectangular i dividida en 
quatre trams per tres arcs diafragma apuntats amb capitells 
de puntes de diamant i coberta de fusta amb teulada a dues 
vertents. Posteriorment, es va substituir la coberta per 
una volta. 

A l'exterior es conserva l'espadanya i el portal 
original, de mig punt adovellat amb imposta amb decoració 
vegetal i arquivolta amb motllures. 
 

Aquesta proposta d'acceptació de donació compleix 
els requisits legalment establerts, d'acord amb l'informe 
jurídic del secretari de la Comissió Insular del Patrimoni 
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Històric de data 21 de maig de 1998, que s'adjunta i forma 
part de la present proposta. 
 
Pressupost 
 

Les despeses originades per la signatura de les 
corresponents escriptures públiques de segregació i 
donació, i la seva inscripció al Registre de la Propietat 
aniran a càrrec d'aquest Consell Insular. 
 
Acord 
 

I.- Acceptar la donació, a títol gratuït, i amb 
subjecció a les condicions assenyalades a l'escrit 
d'oferiment de donació, de la parcel�la ermita de Bellpuig 
de 7.103 m2, que inclou l'Ermita de Bellpuig, parcel�la 
pendent de segregació, que està situada al predi del mateix 
nom, al terme muncipal d'Artà, oferida pels Srs. Mariano i 
Carlos Truyols Rovira, en nom i representació de la 
titular, Bellpuig, S. A., mitjançant escrit de data 7 de 
maig de 1997. 
 

Les despeses derivades d'elevar a escriptura 
pública aquest acord i la seva inscripció al Registre de la 
Propietat aniran a càrrec d'aquest Consell Insular de 
Mallorca. 
 

II.- Elevar el present acord a escriptura pública 
davant el Notari que resulti designat d'ofici per l'Ilustre 
Col�legi de Notaris de Balears. 
 

III.-Inscriure d'ofici aquesta segregació i 
donació al Registre de la Propietat.” 
 

 
Intervé el Sr. Pons (PSM). Recorda que enguany es 

commemora el 750 aniversari de la bul�la del papa Innocenci 
IV que convertia en parròquies unes 34 esglésies de 
Mallorca, anomenades de repoblament. Una d'aquestes era la 
de Santa Maria de Bellpuig d'Artà, documentada ja el 1240 i 
que, a més i a pesar d'haver estat transformada en una casa 
destinada a usos rurals, és una de les que conserven més bé 
la forma arquitectònica primera. 
 

Els propietaris actuals, continua, han decidit 
fer una donació al Consell, de l'edifici i d'una extensió 
d'aproximadament una quarterada. 
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Pensa que el Consell ha de manifestar avui el seu 
agraïment a la família Truyols-Rovira que ha volgut fer 
aquesta donació i ha d'assumir també tots els compromisos 
que ha emparaulat amb aquesta família i que inclouen la 
rehabilitació de l'ermita i les edificacions dels costats, 
destinar-la a usos culturals, d'oci i, esporàdicament 
religiosos; implicar l'Ajuntament en la gestió de Bellpuig; 
evidentment el Consell no podrà vendre ni donar l'ermita; i 
assumir el compromís de fer un tancament de tota la finca 
rebuda. Finalment el Consell assumeix el cost de totes les 
despeses derivades de els escriptures públiques. 
 

Pensa que amb les brigades de Foment i Ocupació 
especialitzades en rehabilitacions, es podran dur a terme 
les obres sense gaire cost. 
 

La col�laboració de l'Ajuntament permetrà uns 
usos culturals i oferirà la possibilitat de conèixer un 
element important del nostre patrimoni. 
 

Conclou reiterant l'agraïment a la família 
Truyols-Rovira per la seva generositat. 
 

S'aprova la proposta per unanimitat. 
 
 

 
PUNT 27.- PROPOSTA D'ACORD D'ACCEPTACIÓ DE 

L'OFERIMENT DE DONACIÓ DE L'EMBARCACIÓ CONEGUDA COM BALEAR 
A AQUEST CONSELL INSULAR DE MALLORCA PEL SEU PROPIETARI, 
SR. MANUEL LÓPEZ RECHE. 

 
Es dóna compte de la següent proposta de la 

comissió de Cultura i Patrimoni Històric: 
 

 
“Introducció i informe 

 
En data 6 d'abril d'aquest any, el Ple del CIM. 

va declarar Bé d'Interès Cultural, amb la categoria de 
Monument, la Barca de Bou Balear, inscrita al fol 143 del 
Tom 836 de l'Arxiu, Llibre 16 de la Secció de Vaixells, 
fulla núm. 846, del Registre Mercantil de Balears. 
 

Es tracta d'una antiga embarcació de plantilles 
mallorquines, que pertanyen a l'últim tipus de barques 
d'arrossegament a vela; fou construïda l'any 1924 a les 
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drassanes de Palma, d'un tipus del qual ja no en queda cap 
exemplar. 
 

Aquesta proposta d'acceptació de donació compleix 
els requisits legalment establerts, d'acord amb l'informe 
jurídic de data 20 d'abril de 1998, que s'adjunta i forma 
part de la present proposta. 
 
Pressupost 
 

Les despeses originades per la signatura de la 
corresponent escriptura pública de donació i la seva 
inscripció als registres que corresponguin aniran a càrrec 
d'aquest Consell Insular. 
 
Acord 
 

I.- Acceptar la donació, a títol gratuït, de 
l'embarcació Balear, oferida pel seu propietari Sr. Manuel 
López Reche mitjançant escrit de data 30 de maig de 1997. 
 

Les despeses derivades d'elevar a escriptura 
pública aquest acord i la seva inscripció als registres que 
correesponguin aniran a càrrec d'aquest Consell Insular de 
Mallorca. 
 

II.- Elevar el present acord a escriptura pública 
davant el Notari que resulti designat d'ofici per l'Ilustre 
Col�legi de Notaris de Balears. 
 
 

III.-Inscriure d'ofici aquesta donació al 
Registre Mercantil de Balears i al Llibre Registre de 
Vaixells de la Capitania Marítima de Palma de Mallorca, on 
consti expressament la baixa de la llista tercera i l'alta 
a la que correspongui d'acord amb els seus futurs usos 
culturals.” 
  
 

Intervé el Sr. Pons (PSM). Informa que aquesta 
altra donació correspon a un antiga embarcació d'un tipus 
propi de les drassanes mallorquines i que a causa de la 
renovació de la flota accelerada en bona part per la 
normativa europea, pràcticament ha desaparegut. Considera 
positiu que com a mínim un exemplar d'aquest model del 1924 
es conservi. Recorda que ja es va declarar bé d'interès 
cultural, ja que era la manera de salvar-la.  
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La proposta és d'acceptar la donació que s'ha 
d'agrair al propietari Sr. Manuel López Reche. 
 

El Consell haurà de procurar tenir una bona cura 
de la barca en col�laboració amb l'associació d'amics del 
Museu Marítim. 
 

S'aprova la proposta per unanimitat. 
 

La presidenta aprofita per felicitar el Sr. Pons 
per aquestes coses aconseguides en positiu. 
 
 
 
  PROPOSTES GRUPS POLÍTICS. 
 
 
  PUNT 28.- PROPOSTA DEL GRUP MIXT SOBRE ELABORACIÓ 
CAMPANYA INFORMATIVA SOBRE LA FEINA DE LA DONA. 
 
  Es dóna compte de la següent proposta: 
 

“Atès que el Pla Estratègic de Benestar Social 
preveu donar atenció prioritària a les dones i a les seves 
problemàtiques familiars, laborals, culturals i 
comunitàries. 

  
 Atès que dins les línies d’actuació es 

preveu fomentar campanyes d’informació i prevenció. 
 
 Atès que també es preveu estudiar i difondre 

les mesures que possibilitin una millora de la situació 
laboral de les dones dedicades al treball domèstic. 

  
 Joana A. Vidal Burguera, com a membre i 

portaveu del Grup Mixt, presenta al Ple del CIM la següent 
proposta d’ 

  
 ACORD 
 
 Realitzar una campanya informativa de 

conscienciació dels riscs que el treball domèstic pot tenir 
per la salut i de les mesures que es poden prendre per 
evitar.los.”  

 
 
Intervé la Sra. Vidal (Mixt). Justifica les seves 

propostes en la necessitat que té l'oposició d'aportar tot 



 39 

allò que pugui contribuir al bon funcionament de l'illa. 
Les mocions d'avui es presenten en aquest sentit. 
 

Considera que el títol de la moció seria més 
adequat si es canviava per: "Elaborar una campanya 
informativa sobre el treball domèstic." 
 

Recorda que tenir una feina implica guanyar 
doblers, tenir més autonomia i estar en contacte amb 
l'altra gent. Tot un seguit d'avantatges que de vegades 
poden tornar inconvenients.   
 

Durant molt de temps, continua, l'única 
preocupació per la salut de la dona era protegir la seva 
fecunditat. La societat va canviar, la dona es va 
incorporar al món de la feina, però continua ocupant-se de 
les feines de la llar, un camp on no té protecció laboral 
si es produeixen accidents. Recorda que ja va proposar al 
Parlament la creació d'un registre d'accidents i que amb 
una formació adequada, els accidents podrien disminuir. 
 

Recorda també que el Pla estratègic del Consell 
preveu campanyes en aquest sentit. 
 

Per tot això, i perquè pensa que en matèria 
d'accidents només es pot millorar amb la col�laboració de 
tots, demana el suport de tots els grups a aquesta moció, 
ja que d'aquesta manera es podrà aconseguir que el treball 
domèstic es realitzi de manera més saludable i amb més poc 
risc. 
 

La proposta preveu la decisió de fer la campanya 
i seria una tasca dels serveis tècnics concretar-la. 
 

La presidenta proposa que la moció passi a la 
Comissió informativa corresponent perquè s'hi pugui 
estudiar i veure si hi ha pressupost, cosa que és mal de 
fer en una sessió plenària. 
 

 
Intervé la Sra. Thomàs (EU). També és partidària 

que la proposta es pugui discutir dins la Comissió, ja que 
EU considera que és prou confusa. Si bé l'abast del títol 
ja s'ha aclarit, tot allò que fa referència a salut laboral 
correspon a la Conselleria de Treball del Govern i se sap 
que aquest Govern ha presentat un pla d'actuació en matèria 
de salut laboral. Per tant, si els motius són els riscs per 
a la salut de la dona, la cosa resulta confusa, ja que el 
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seu grup pensa que el treball domèstic ha d'esser compartit 
i, per tant, la campanya hauria d'incloure el missatge clar 
de la necessitat de compartir aquest treball. 

 
Pensa que la Comissió és el lloc adequat i que 

tal volta s'hauria d'incloure una proposta de conveni amb 
la Conselleria de Treball, per tal de poder aprofitar les 
accions encaminades a la prevenció d'accidents laborals. 
 

Intervé la Sra. Ferrando (PP). Considera que la 
proposta hauria de passar a Comissió. També considera 
adequada la proposta de conveni feta per la Sra. Thomàs, ja 
que la Conselleria du a terme actuacions en aquest sentit. 
 

També pensa que les campanyes destinades a evitar 
els accidents domèstics haurien d'incloure el missatge de 
la necessitat de compartir les tasques domèstiques. 
 

Tot això pensa que es podria estudiar 
tranquil�lament en Comissió. 
 

La Sra. Vidal (Mixt) pensa que ja ha aclarit la 
finalitat de la campanya quan ha canviat el títol i es 
mostra d'acord que passi a Comissió. 
 

La Sra. Amer (PSOE) manifesta el parer del seu 
grup favorable a compartir el treball domèstic. Pensa que 
la proposta es podria estudiar més bé en Comissió. 
 

S'acorda que la proposta passi a Comissió. 
 
 
 

  PUNT 29.- PROPOSTA DEL GRUP MIXT SOBRE COBERTURA 
PLACES CIPRES. 
 
  Es dóna compte de la següent proposta: 
  
 “Atès que segons el Pla general del centre CIPRES 
la capacitat màxima del Centre serà de 100 places. 
 
 Atès que en aquests moments la matrícula dels 
taller ocupacionals es troba tancada i que hi ha demanda 
social per aquestes places. 
 
  Joana A. Vidal Burguera, com a membre i portaveu 
del Grup Mixt, presenta al Ple del CIM la següent proposta 
d’ 
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 ACORD 
 
 Obrir la matrícula pels usuaris dels tallers 
ocupacionals que ho demandin, per tal de poder arribar a 
cobrir el nombre màxim de places (100) que preveu el Pla 
general del Centre.” 
 
 

La presidenta proposa que també aquesta moció 
vagi a Comissió, ja que implica decisions de contingut 
econòmic. 
 

Intervé la Sra. Vidal (Mixt) manifesta que du la 
proposta aquí perquè considera que hi ha un acord de Ple 
incomplit. Recorda que quan el Pla del centre va acordar 
fer una determinada actuació, si s'havia de tornar arrere 
era el Ple que ho havia de decidir. 
 

Si el Ple manifestava la voluntat política 
d'estudiar en Comissió aquesta circumstància, ho 
consideraria adequat. Demana, una comissió monogràfica 
sobre el CIPRES. 
 

La presidenta considera raonable la proposta de 
la Sra. Vidal. 
 

El Sr. Pons (PSOE) informa que la sessió 
monogràfica no serà sobre el CIPRES, sinó sobre els 
minusvàlids, ja que aquest centre constitueix un element 
d'una actuació més ampli en matèria de minusvàlids. 
 

Nega que hi hagi cap incompliment d'acord de Ple 
que digui que les cent places s'hagin de cobrir. 
 

La Sra. Vidal (Mixt) no vol entrar ara en debat 
perquè s'ha decidit que passi a Comissió. Considera que la 
contradicció entre les seves paraules i les del Sr. Pons 
s'hi tractarà allà. 
 

S'acorda per unanimitat que la proposta passi a 
Comissió. 
 
 

 
  PUNT 30.- PROPOSTA DEL GRUP MIXT SOBRE CREACIÓ 
COMISSIÓ DRETS HUMANS. 
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  Es dóna compte de la següent proposta: 
 
 
 “Atès que el CIM du a terme diverses accions en 
matèria de defensa dels Drets Humans. 
  
 Atès que el volum d’actuacions s’ha vist 
fortament incrementat en els darrers mesos. 
 
 Atès que l’article 45 del ROCIM preveu la 
constitució de comissions permanents i/o especials pel Ple. 
  
 Joana A. Vidal Burguera, com a membre i portaveu 
del Grup Mixt, presenta al Ple del CIM la següent proposta 
d’ 
  
 ACORD 
  
 Que el Ple del CIM constitueixi, en el termini de 
3 mesos, una Comissió de Drets Humans amb la composició 
prevista en el Reglament Orgànic d’aquesta Institució.” 
  
 

La Sra. Vidal (Mixt) recorda que, com a fruit de 
la moció que va presentar el mes de febrer passat, es duen 
a terme actuacions a través de les comissions de Cultura i 
Esports per tal de fomentar accions a favor de la pau i la 
no violència, tot i que encara queda molta de feina per fer 
i, precisament per aquesta circumstància, la moció demana 
que es creï una comissió de drets humans, que, al seu 
parer, hauria d'esser permanent.  
 

La presidenta proposa també que sigui la Comissió 
d'Acció Social que concreti la proposta. 
 

Intervé la Sra. Thomàs (EU). Opina que la creació 
d'una nova comissió no l'ha de decidir una altra comissió. 
Recorda que, de fet, funciona una comissió sense nom, amb 
representació de tots els grups polítics, com és la 
plataforma per a la commemoració de la declaració dels 
drets humans. Pensa que la creació correspon al Ple i seria 
la formalitat de donar nom a una que ja existeix. Avui es 
podria prendre la decisió i, després cada grup confirmaria 
qui és el seu representant en la Comissió. 
 

La Sra. Vidal (Mixt) remarca que la idea és la 
que acaba d'exposar la Sra. Thomàs. 
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La presidenta pensa que hi ha aspectes que no 
queden clars com ara si ha d'esser una comissió informativa 
amb la representació habitual, o bé si ha d'esser especial 
amb només un responsable per grup. Pensa que tot això es 
pot estudiar dins la Comissió d'Acció Social, a part que el 
Ple es manifesti a favor. 
 

La Sra. Ferrando (PP) proposa que sigui la Junta 
de Portaveus que prengui la decisió, ja que es tracta d'una 
qüestió interdepartamental. 
 

El Sr. Pons (PSM) fa notar que des que es va 
aprovar que el Consell participaria en la commemoració del 
50 aniversari de la declaració del drets humans, s'ha 
constituït una comissió amb un representant, com a mínim, 
de tots els grups, que no té una existència formal, i que 
s'ha reunit tres vegades. Proposa que la pròxima vegada els 
membres mateixos decideixin si li donen existència com a 
comissió formal i quines característiques ha de tenir. 
 

S'acorda per unanimitat que sigui la comissió per 
a la commemoració del 50 aniversari dels drets humans que 
faci la proposta. 
 
  

 
DESPATX EXTRAORDINARI. 
 
 
PRIMER PUNT.- PROPOSTA DE RESOLUCIÓ DEL CONCURS 

ORDINARI PER AL PROVEIMENT DEL LLOC DE TREBALL DE SECRETARI 
ADJUNT (SAT). 

 
Es dóna compte de la següent proposta de 

Presidència:  
 

  “Atesa la resolució de la Direcció General de la 
Funció Pública del MAP, de 21 d'abril de 1998, per la qual 
es dóna publicitat a les bases de concurs ordinari i 
convocatòries específiques per al proveïment de llocs de 
treball reservats a funcionaris d'administració local amb 
habilitació de caràcter nacional. 
 
  Atesa la proposta de data d'avui del tribunal 
qualificador per al proveïment del lloc de treball de 
Secretari Adjunt (SAT) d'aquesta corporació. 
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  Atès que l'article 21.4 del RD 1732/1994, de 29 
de juliol, estableix que: "la corporació resoldrà d'acord 
amb la proposta del tribunal de valoració". 
 
  Atès l'article 22.1 del mateix RD que disposa: 
"la resolució del concurs comprensiva de la totalitat dels 
candidats no exclosos, segons l'ordre de puntuació, es 
trametrà per la corporació a la Direcció General de la 
Funció Pública dins dels 30 dies naturals següents a la 
data de finalització del termini de presentació de 
sol·licituds". 
 

 Atès que s'ha observat el compliment de les 
normes reglamentàries i de les bases de la convocatòria, 
així com s'ha seguit el procediment degut i la valoració 
final dels mèrits dels candidats. 

 
  Es proposa que pel Ple s'adopti el següent 
 
 

A C O R D 
 
 
  1r.) Aprovar la resolució del concurs ordinari 
per al proveïment del lloc de treball de Secretari Adjunt 
(SAT) d'aquesta corporació, de conformitat amb la proposta 
del tribunal qualificador, que és la següent: 
 
  Mas Rigo, Jeroni-Miquel, amb 22 punts. 
 
 
  2n.) Trametre el present acord a la Direcció 
General de la Funció Pública del Ministeri per a les 
Administracions Públiques.” 

 
 
S'aprova la proposta per unanimitat. 
 
 
 
SEGON PUNT.- MOCIÓ DEL GRUP D’ESQUERRA UNIDA 

REFERIDA AL SERVEI DE MENORS. 
 
Es dóna compte de la següent moció: 
 
“Des del 1r de gener de 1998 d’acord amb la llei 

8/97 de 18 de desembre , el Consell de Mallorca ha assumit 
les competències de Tutela , Acolliment i Adopció de Menors, 
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transferides des  del Govern Balear. En la Comissió de 
Benestar Social del mes de febrer, s'aprova per unanimitat 
la contractació urgent de cinc treballadors/es més, per 
aquest servei, en constatar la deficient transferència de 
personal. 

En data 29 d’abril es presenta a la Comissió 
Informativa de Benestar Social un Informe sobre la situació 
del Servei, amb dades espectaculars que demostren la 
sobresaturació del personal i fent  patent la necessitat 
d’actuacions immediates. 

 
En data 27 de maig  hem conegut l’escrit remès al 

Conseller de Benestar Social de data 7 de maig, RGE del dia 
8, signat pels treballadors i treballadores transferits i 
on s’analitzava la situació precària en què es troba el 
Servei de Menors, precarietat no tan sols de mitjans 
materials i d’espai, sinó també de mancança de 
professionals que garanteixi una adequada atenció a la 
problemàtica del menor en situació de protecció. 

 
Així mateix hem tingut coneixement que en no  

obtenir resposta del responsable polític del servei, 
aquests treballadors i treballadores han remès un escrit al 
Defensor del Pueblo, en data 22 de maig, i a la Fiscalia 
del Tribunal Superior de Justícia de Balears així com el 26 
a la Conselleria de Funció Pública i Interior del Govern 
Balear, escrits que han estat remesos a tots els grups de 
Consellers d’aquesta Corporació. 

 
Esquerra Unida ha avaluat la situació denunciada, 

i s’ha demostrat  l’esforç important per part de tots els 
treballadors i treballadores del Servei, tant els 
transferits com l’equip propi del Consell, per garantir 
l’atenció adient als usuaris. 

 
Tot i aixó el Servei es troba en una situació de 

precarietat que no pot mantenir-se per més temps, donat que 
pot vulnerar els més elementals drets de protecció dels 
menors i les seves famílies.. 

Situació de precarietat que no hauria d’haver-se 
donat, als cinc mesos de les transferències rebudes ja que  
consideram que la “transitorietat” inicial, s’ha esdevingut 
excessiva . 

 
Per a un àmbit  tan sensible socialment, 

l’actitud política de la nova institució responsable  
hauria d’haver estat àgil, contundent, i sobretot, de clara 



 46 

implicació per tal d’evitar la desatenció de situacions 
greus. 

L’evident manca d’aquesta actitud motiva la 
següent 

MOCIÓ 
 
El Ple del Consell de Mallorca reprova la 

negligent actuació de l’equip de govern, en una matèria tan 
sensible socialment, i en conseqüència: 

 
El Ple del Consell   insta al Conseller 

responsable de l’Àrea de Benestar Social a presentar un PLA 
D’ACTUACIÓ IMMEDIATA, que doni solució a les greus 
mancances del Servei de Menors: materials, d’espai, i  de 
contractació  de personal per la via administrativa més 
àgil.” 

 
 
Presenta la moció la Sra. Thomàs (EU). Informa 

que es presenta de forma extraordinària, segons les 
previsions del Reglament Orgànic, ja que les circumstàncies 
es varen donar després de convocar-se la Junta de Portaveus 
la setmana passada. 
 

Es refereix a la gestió de la competència sobre 
menors assumida pel Consell per la Llei 8/97. Informa que 
el antecedents consten al text de la moció i no els vol 
repetir ara. Es refereix a les mancances que es detecten a 
partir de l'assumpció de les competències. Després hi ha 
una sèrie de fets que creu que s'han d'exposar. Abans però 
vol remarcar que el seu grup en cap moment no vol plantejar 
un debat entre institucions, un debat entre el Consell que 
assumeix les transferències i el Govern que les transfereix 
malament. Pensa que el conflicte s'ha de plantejar en 
termes d'una institució i d'uns usuaris mal atesos. En 
aquest moments, continua, la institució és el Consell i 
abans era el Govern i l'atenció no es feia amb totes les 
garanties i l'eficàcia requerida. 
 

Avui, fa cinc mesos que es varen assumir les 
competències i EU va avaluar les informacions que avalen la 
moció. Informa que hi ha escrits enviats pels treballadors 
transferits al defensor del poble a la Fiscalia del 
Tribunal Superior de Justícia i a l'Oficina de Defensa del 
Menor. EU va mantenir entrevistes amb els responsables de 
les transferències i amb els signats dels escrits. La moció 
no pretén provocar alarma social, ni és oportunista, ni té 
cap intenció que no sigui de voluntat de millora. Recorda 
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que el mes de febrer ja es va detectar una precarietat en 
la dotació de personal i es va decidir contractar cinc 
treballadors més. EU va esser l'únic grup que va presentar 
esmenes que demanaven més dotació de personal a la comissió 
de transferències i que aquestes varen esser rebutjades. 
 

Recorda que el mes d'abril es va presentar un 
document de diagnosi sobre la situació de Menors que 
detectava un vertader problema de bloqueig de casos per 
manca de personal. Després d'aquest informe hi ha hagut una 
sèrie de reunions amb els treballadors que han permès 
detectar totes aquestes mancances i altres sobre aspectes 
materials i d'espai que l'equip de govern de la institució 
coneix bé. Els escrits dels treballadors sorgeixen quan 
aquests s'han cansat d'esperar i sobretot veuen que no es 
dóna un bon servei als usuaris. Se sap que dijous passat 
varen començar a fer feina una missera i dues psicòlogues 
contractades via INEM que són tres de les cinc persones que 
es va acordar contractar el mes de febrer. Sorprèn que 
aquestes persones arribin al servei i hi trobin mancances 
d'espai i de material, de manera que no poden iniciar 
immediatament la feina per tal de desbloquejar els 
expedients pendents. 
 

Per tot això, i perquè pensen que es tracta d'un 
àmbit prou sensible socialment i on el Consell té més 
responsabilitat que en altres àmbits, EU reprova la 
negligent actuació de l'equip de govern i, en conseqüència, 
el Ple insta el Conseller responsable a presentar un pla 
d'actuació immediata que doni solució a les greus mancances 
de material, d'espai i de personal del Servei de Menors per 
la via administrativa més àgil.  
 

Remarca que la moció no es presenta com una 
responsabilitat individual, sinó com un problema de 
corresponsabilitat de tot l'equip de govern, ja que afecta 
també l'Àrea de Recursos Humans per la seva lentitud 
exasperant a l'hora de contractar personal. 
 

Insisteix que un dels temes plantejats arran de 
la negociació dels pressuposts de 1998 era la quantificació 
del Pla estratègic dins el qual entra el Servei de Menors. 
Una quantificació que ja s'ha fet i que fixa en 588 milions 
el pressupost d'aquest Servei, quantitat que està molt 
lluny de la que es va acceptar en la transferència.  
 

Pensa que el pla d'actuació immediata ha de 
prioritzar la destinació d'aquests doblers per tal de fer-
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lo efectiu amb el consens de tots els treballadors i 
treballadores. 
 

Intervé el Sr. Pons (PSOE). Recorda que un 
polític mallorquí de dretes afirmava que en política es pot 
esser moltes coses, però no innocent. Aquesta moció d'EU 
pensa que està impulsada per una gran bona fe, i una 
innocència angelical. 

Reconeix que el conseller i la consellera d'EU 
actuen en bona fe però els convida a esser conscients que 
fan el joc a les agressions ignominioses que practica el PP 
contra el Consell de Mallorca.  
 

Assegura que el PP ha dissenyat una estratègia 
d'agressió a mort contra la màxima institució en mans de 
les forces progressistes a les Balears, és a dir contra el 
Consell de Mallorca. El Govern, amb 120.000 milions de 
pessetes de pressupost, i l'Ajuntament de Palma, amb 29.000 
milions, deixaran de fer totes les aportacions econòmiques 
possibles al Consell que té 13.000 milions de pessetes de 
pressupost. Allà on Consell tengui serveis socials dins 
instal�lacions pròpies, serà on l'estratègia donarà els 
millors fruits, ja que el Consell no podrà mantenir els 
serveis en funcionament i aleshores els consellers populars 
instaran el Consell a atendre els marginats, toxicòmans... 
i si no ho fa, el PP ja trobarà algun ingenu com EU que li 
faci la feina. A més, exigiran que el Consell deixi de fer 
altres actuacions, especialment les de gran ressò social, 
de manera que es converteixi en el protector dels pobres, 
dels toxicòmans i dels menors. Les associacions de la 
tercera edat, a les quals el Consell deixaria de pagar 
lloguers, ginmàstica o ball, serien visitades pels 
agressors del PP que les afuarien, com ja ho varen fer, 
contra el Consell.  
 

Aquesta estratègia cínica del PP, continua, 
comptarà amb l'assentiment dels innocents dels altres grups 
que s'hi poden sumar. 
 

Assegura que en matèria de Menors el PP fa una 
guerra bruta contra el Consell. Recorda que la Llei 8/97 
atribueix als consells les competències en matèria de 
tutela i adopció de menors amb una quantificació del cost 
efectiu de 461 milions. Se li transfereixen també 15 places 
de personal. Recorda també que el Consell va acceptar la 
transferència perquè va pensar que amb 461 milions de nova 
aportació podria afrontar la gestió. Resulta que el Govern 
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ha aportat realment només 385 milions, amb una reducció de 
més d'un 16%, cosa que qualifica d'estafa. 
Dins l'àmbit de Menors, continua, quan la gestió era del 
Govern balear, hi treballaven 28 persones el mes de juliol 
del 97, i només se'n transfereixen 15 al Consell, la 
rebaixa és del 40%. També qualifica aquesta qüestió 
d'estafa. Tampoc no es transfereix cap immoble, ni el 
Govern aporta cap quantitat per aquest concepte. Cita 
l'anècdota significativa que el Govern destinava tres 
cotxes al Servei de Menors, sense que tampoc no n'hagi 
transferit cap i el Consell es veu abocat a atendre una 
despesa altíssima en lloguer o en adquisició de cotxes. 
També qualifica d'estafa aquesta altra circumstància. 
 

Aprofita el debat d'aquesta moció per denunciar 
l'agressió del PP i assegura que, evidentment, si al 
Consell hi governava el PP. l'agressió no es produiria. 
 

Recorda a EU que la causa d'aquesta guerra que fa 
el PP és la voluntat de destruir un govern de progrés a 
Mallorca sense importar si els marginats, els menors o els 
drogoaddictes han de patir. 
 

Assegura que, de totes les afirmacions que fa, en 
té el suport documental. Recorda que les agressions 
començaren en el moment en què el Consell va deixar d'estar 
governat pel PP. Des d'aleshores, s'han produït les 
transferències en matèria de gent gran i resulta que ara el 
Govern Balear duplica la Gent Gran en Marxa, i el Ball de 
Saló. La Llei indicava que el Govern finançaria el 50% de 
la remodelació de la Llar dels Ancians de Palma i 
d'Huialfàs, però des que el govern del Consell no és del 
PP, el Govern balear ha deixat de col�laborar i al càrrega 
en solitari l'ha de dur el Consell. La dotació de personal 
d'Huialfàs, residència transferida al Consell, era 
únicament d'un sereno.  
 

Es refereix al Pla de prestacions bàsiques als 
ajuntaments en què el Govern aportarà unes quantitats i 
explicarà que els municipis hi guanyen deixant de banda el 
Consell. Preveu que aquesta guerra que fa el PP 
s'intensificarà per la sensació que tenen de poder perdre 
un poder que detenen des del 1983. 
 

Fa notar que la moció és de gran calibre, ja que 
ni més ni menys reprova la negligent actuació del Consell 
en matèria de Menors i tot segui demana que el Consell 
elabori un pla d'actuació immediata. Considera que no pot 
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admetre que sense més ni pus demanin la reprovació de 
l'equip de govern. D'entrada no hi ha tal actuació 
col�lectiva, sinó les actuacions del responsable. Per tant, 
la responsabilitat recau damunt les espatles del conseller 
que parla. En aquest sentit recorda tot quant ha fet en 
matèria de menors i la primera actuació va esser fiar-se 
d'un Govern balear que havia fet creure que aportaria 461 
milions més per atendre aquesta transferència. Per això el 
poden reprovar, assegurra, no per haver actuat malament, 
sinó per haver-se refiat d'uns estafadors de categoria. No 
hi ha cap article en la llei de transferències que digui 
que acceptar-la implica que el Consell deixarà de percebre 
76 milions, una rebaixa que perjudica prioritàriament el 
Consell de Mallorca. 
 

Proposa substituir el primer punt pel text 
següent: "El Consell de Mallorca reprova el conseller de 
Benestar Social per haver acceptat la Llei 8/97 d'atribució 
de competències als consells insulars en matèria de tutela, 
acolliment i adopció de menors, per haver-se deixat enganar 
per un Govern Balear que ha demostrat la seva reiterada 
voluntat d'estafar el Consell de Mallorca mentre sigui 
governat per una majoria de progrés." Amb aquesta nova 
redacció el conseller que parla anuncia que hi votarà a 
favor, fins i tot, trencant la disciplina de vot del seu 
partit. 
 

El text del primer punt, tal com va redactat no 
el pot admetre. 

 
Fa notar que la moció constitueix la reprovació 

de la víctima de l'agressió amb el vot dels agressors. Es 
demana si això és una pinça o més aviat, unes estenalles de 
les grosses. Adverteix a EU que això és una aberració. 

 
En canvi no veu cap dificultat per aprovar el pla 

d'actuació immediata que demana la moció, perquè aquesta 
actuació ja es va fent, ja que si no s'hagués actuat amb 
diligència la situació no seria la d'ara, sinó que seria 
molt pitjor. Fa referència a les reunions que va mantenir 
amb els responsables d'aquesta matèria del Govern i els del 
Consell, duites a terme ja abans de l'entrada en vigor de 
la Llei, les visites als centres, les sessions de la 
Comissió de Benestar Social, les entrevistes amb el 
personal que s'havia de transferir. Cita el clima 
d'inquietud que va detectar entre els treballadors... 
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La presidenta interromp el Sr. Pons, li demana 
que vagi acabant tot recordant-li que hi ha un Reglament 
vigent i que cal ajustar-s'hi. 
 

El Sr. Pons (PSOE) fa notar que quan un equip de 
govern ha d'esser reprovat s'ha de poder parlar. Tot i així 
intentarà esser breu. 

 
La Sra. Thomàs (EU) fa notar que, a més de la 

intervenció llarga responent a la moció, ara entra en un 
història detallada de tot quant s'ha fet... 

 
La presidenta considera que és lògic que el Sr. 

Pons vulgui fer veure que la seva actuació no ha estat 
negligent. Demana al Sr. Pons que sigui breu. 
 

El Sr. Diéguez (PSOE) i el Sr. Quetglas (PSOE) 
manifesten que cedeixen el seu torn d'intervenció al Sr. 
Pons. 
 

El Sr. Pons (PSOE) continua. Recorda que va 
encarregar un informe sobre la competència transferida i un 
organigrama de personal amb una proposta de necessitats 
urgents, uns resultats que va fer arribar a la presidenta. 
Informa també que el Govern instà a abandonar el Pinaret 
amb carta imperativa, trasllat que es va fer efectiu el 
primer d'abril. Fa referència també a reunions per intentar 
calibrar i solucionar el problema de la manca de personal, 
a l'escrit d'aquests treballadors en què exposaven la seva 
situació, a la proposta de la Comissió de Govern per 
contractar personal extern i a l'informe que varen demanar 
els treballadors. 
 

Totes aquestes gestions, continua, no han impedit 
que els treballadors de Menors anassin a la Fiscalia, al 
Tribunal Superior de Justucia de les Illes Balears, a la 
Conselleria de la Funció Pública i que enviassin el seu 
escrit al consellers del Consell. 
 

Informa que en una reunió entre els responsables 
del Consell i el Sr. Oliver, el 26 de maig, es va 
considerar que la difícil situació provenia de la mala fe 
del Govern balear en fer una transferència sense mitjans i 
amb falta de personal. 

 
Per tot això pensa que no es pot acusar de 

negligència. Pensa que el Consell no ha d'assumir la culpa 
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per haver estat estafat i, per tant, pensa que la moció no 
mereix esser aprovada. 
 

Informa que els treballadors han estat integrats 
en l'estructura del Consell i que no n'hi ha cap que hi 
hagi perdut una pesseta i, qualcun, ha tingut un increment 
real de 22.000 pessetes mensuals, tot i que reconeix que hi 
ha un clima difícil. 
 

Resumeix la intervenció recordant que si el 
Consell hagués rebut els 461 milions més, se li haguessin 
transferit 25 treballadors i no quinze i un immoble equipat 
en comptes de cap i els haguessin cedit els tres cotxes, en 
definitiva si el Govern no hagués actuat com un estafador, 
tot això d'avui no hauria succeït.  
 

El Govern, afirma, ataca sense importar-li qui és 
la víctima i si perjudica menors, marginats, toxicòmans o 
persones majors, tot val per guanyar les eleccions de 1999. 
 

Convida els conseller d'EU a ajudar la víctima i 
a no fer de punta de llança de l'agressor, demana la 
retirada del primer punt i anuncia el vot a favor del 
segon. 
 

El Sr. Grosske (EU) intervé per una qüestió 
d'ordre. Considera que hi ha hagut una vulneració evident 
del Reglament Orgànic. Pensa que s'ha de corregir en el 
futur d'aquest debat i dels posteriors. En relació a les 
anunciades cessions de torns, recorda que no estan 
previstes al Reglament Orgànic. Convida a ajustar-se tots a 
les regles del joc i a no fer filibusterisme parlamentari. 
 

La presidenta fa notar que no és només una 
intervenció de grup, sinó una reprovació al govern. Per 
això pensa que cada membre d'aquest govern tendria dret a 
intervenir i que com ha dit el Sr. Diéguez es poden cedir 
els torns. Són set els membres del grup de consellers 
socialistes i, de moment, no n'han fet ús. 
 

El Sr. Grosske (EU) demana el parer del secretari 
sobre si el Reglament preveu que en el cas de reprovacions 
al govern, intervenguin tots els membres en el debat. 
 

Per part de Secretaria s'indica que l’assumpte 
que planteja el Sr. Grosske es preveu a l’article 84 del 
ROC, si bé a un debat d’aquesta trascendència la Junta de 
Portaveus pot determinar la forma de les intervencions. 
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La presidenta indica que reprovar el govern es 

pot considerar una excepcionalitat i que l'art. 84 que 
indica que la presidenta ha de tenir cura que totes els 
intervencions puguin tenir una durada igual. Per tant, la 
presidenta té un marge i en aquest cas considera que tots 
els grups han de poder intervenir, encara que sigui de 
manera excepcional. 
 

Intervé la Sra. Thomàs (EU). Indica que el seu 
grup no pensava que la resposta la donàs el Sr. Pons. El 
Consell, continua, es regeix per una estructura 
presidencialista i, per això, pensaven que l'equip de 
govern té una corresponsabilitat i, per tant, la 
negligència en relació a aquest servei transferit és 
conjunta. Recorda que el seu grup sempre ha defugit la 
guerra entre institucions i que sempre ha parlat de fets i 
el fet és que es va acceptar una transferència i ara el 
Consell és la institució competent en matèria de Menors des 
del dia primer de gener. I el fet és que des d'aquell dia 
hi ha una situació de precarietat, transitorietat, i manca 
d'espai que han induït un grup de treballadors i els 
responsable del Servei a plantejar que hi ha una sola 
persona encarregada de 435 casos i 4 treballadores socials 
encarregades del seguiment de 256, 274, 283 i 325 casos. El 
fet és també que actualment hi ha més de 30 casos d'abusos 
sexuals pendents de valoració i 113 entrevistes pendents de 
valoració psicològica que afecten adopcions i acolliments.  
 

Tot això ho sap l'equip de govern de la 
institució i, per tant, EU no ha alarmat la població. EU va 
insistir als mitjans de comunicació que els treballadors 
fan un esforç important i que duen endavant el servei. EU 
va insistir en el fet que no hi ha hagut cap cas 
d'urgència, d'emergència, ni de primera atenció que no hagi 
estat atès. Per tant, no accepta que se'ls contesti en els 
termes que ha contestat el representant de tot el govern en 
termes de víctimes i estafadors. Aquí hi ha responsabilitat 
d'uns grups que a una altra banda varen votar a favor 
d'aquesta transferència. També és evident que el servei en 
mans del Govern no era eficient, no és que vagi malament a 
partir del moment en què el Consell l'assumeix. Pensa que 
el debat no va per aquí, sinó que es tracta del fet que un 
govern que vol esser un canvi en relació a una altre i, a 
més es vol dir de progrés, ha de posar tots els recursos 
humans i materials perquè la gestió del Servei millori. 
Reconeix que en cinc mesos no es pot millorar, però tampoc 
no es pot arribar a un punt en què tot un grup de 
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treballadors denunciïn una situació en precari i la 
resposta sigui una guerra entre institucions. 
 

Considera que no ho paga contestar a les 
qualificacions d'innocents ingenus o de fer pinces. Pensa 
que allò que sí ha de dir el Sr. Pons és si està disposat a 
fer un pla d'actuació immediata de manera que l'any acabi 
amb un Servei molt millor que el que tenia el Govern balear 
i amb les contractacions adients. 
 

Insisteix en el fet que la reprovació és per a 
tot un equip, ja que tots són corresponsables. Aporta 
l'exemple que s'acordà una contractació el mes de febrer i 
no es va fer efectiva fins al mes de maig. No accepta la 
modificació proposa pel Sr. Pons del punt primer perquè 
pensa que no hi ha estafats ni enganats. Considera que tots 
són prou madurs per assumir davant l'opinió pública les 
responsabilitats que acceptaren en una votació sobre les 
competències. Si el Sr. Pons vol dimitir, evidentment, ho 
pot fer. 
 

Intervé el Sr. Espinós (PSOE). Qualifica de 
patètica la defensa que acaba de fer el Sr. Pons, ja que 
només li faltava dir que l'estratègia l'havia dissenyada el 
Sr. Cascos que fa poc va venir per aquí. Es refereix a les 
declaracions d'"un senyor estafat" en el sentit que 
"valorava molt positivament l'acord aconseguit amb el 
Govern per al traspàs de competències", qualificava de 
"suficient el traspàs del personal de la Comunitat 
Autònoma" i deia que "era la primera vegada que un traspàs 
de competències es produïa de manera positiva per al 
Consell". 
 

Remarca les afirmacions del Sr. Pons en el sentit 
que aquest va participar en reunions prèvies, va tenir tota 
la informació de paraula i per escrit sobre el Servei, va 
visitar els centres, els tècnics del Consell varen 
participar prèviament a les reunions i hi varen poder 
conèixer de primera mà quina era la situació. El Sr. Pons 
coneixia la llei quan va decidir acceptar la transferència 
i va valorar positivament tant la part econòmica com la de 
personal. Ha reconegut que hi havia tensió entre el 
personal i la primera cosa que hi va fer va esser destituir 
els responsables dels equips, de manera que hi va crear el 
caos.  
 

Recorda que a l'informe del mes d'abril no s'hi 
parla per res d'aquesta situació. Recorda que en el Ple del 
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mes anterior el PP va demanar una sessió monogràfica sobre 
Menors i el Sr. Pons no l'ha convocada. Manifesta que el 
Sr. Pons s'ha dedicat a intoxicar l'opinió pública, ja que 
coneixia els escrits dels treballadors que el PP va 
conèixer més tard. Afirma que el Sr. Pons s'ha dedicat a 
dir mentides, ja que no és cert que no s'hagi rebut la 
transferència tal com la preveia la Llei. Assegura que el 
Sr. Pons s'ha dedicat a manipular, a tergiversar i a dir 
coses que no eren certes. 
 

Demana la dimissió del Sr. Pons. Demana el text 
que el Consell ha enviat a la Fiscalia. Fa veure que la 
majoria és la competent per exercir unes funcions que varen 
acceptar i valorar molt positivament. Demana si s'ha fet 
cap escrit al Govern queixant-se per totes aquestes 
actuacions incorrectes que, segons el Sr. Pons, ha fet el 
Govern mateix. 
 

Afirma que aquí no hi ha estafes ni res similar, 
sinó una actuació negligent per part del Sr. Pons i, per 
això, ho faria molt bé si deixava aquesta Àrea. L'únic 
responsable és ell i és ell el qui ha de donar comptes de 
la seva actuació. 
 

Intervé el Sr. Pons (PSOE). Observa que amb la 
presentació d'aquesta moció han anat per llana i han romàs 
tosos. Es pensaven que no s'havia fet res i han pogut 
comprovar tota una relació de fets. L'informe que 
reclamaven els treballadors està fet amb data del 22 de 
maig i el rebran tots els grups polítics. 
 

Recorda que el Consell Insular a través de 
Benestar Social ha tingut sempre una actitud col�laboradora 
amb el Govern del qual rep tota classe d'agressions. 
Aquesta col�laboració s'ha concretat en el Pla d'immigració 
i el gerontològic als quals els tècnics del Consell han 
dedicat molte de dies col�laborant amb el Govern. Així que 
no hi ha cap guerra institucional, sinó que el Consell és 
la víctima d'una agressió i davant aquests fets no hi pot 
haver actituds angelicals ni es pot esser neutral. 
 

Recorda que allò que s'ha de fer en reprovar un 
govern és fer una moció de censura, però no s'atreveixen 
pels col�laboradors que haurien de tenir. Els aconsella que 
si volen sobreviure a les eleccions del 99 que es 
desmarquin, perquè es convertiran en una força 
extraparlamentària. Voldria que EU fos al Consell amb una 



 56 

actitud responsable, de suport al govern de progrés i no de 
col�laboració fent d'ariet de la dreta. 
 

Al Sr. Espinós li recorda que 461 milions de nous 
ingressos permetrien contractar 10 o més treballadors. 
Recorda que el Consell no va negociar en aquest matèria, 
sinó que el conseller que parla es va limitar a impulsar el 
sí quan es va dir que hi hauria 461 milions i en cap moment 
no es va dir que hi hauria una baixa de 71 per altres 
conceptes. Encara que l'aplicació de la Llei sigui 
correcta, això mai no es va dir i la realitat va esser que 
hi havia una rebaixa, per una banda de 60 i, per altra de 
17. 
 

Pel que fa als 28 treballadors del mes de juliol 
o dels 23 del mes de desembre, es demana si realment 
figuraven en plantilla. Denuncia que hi havia una persona 
que cobrava en negre uns dos milions a l'any, ara no en vol 
dir el nom, però a la pròxima Comissió informarà en detall. 
Insisteix que no s'han traspassat els treballadors reals, 
no s'han complit les expectatives econòmiques, no s'han 
traspassat els immobles ni el cost equivalent ni els 
vehicles. 
 

Repeteix que la negociació no es va fer, que la 
transferència es va fer precipitadament i amb trampes, amb 
terminis massa justs, de manera que el que jugava amb 
avantatge era el que tenia la competència. 
 

Ara, tot això, el Consell ho ha d'assumir i ho 
assumirà. El pla d'actuació immediata estarà enllestit 
abans de final de mes. 
Qualifica de pura il�lusió pensar que el Consell pot 
contractar 10 persones més de fora i això vol dir que 
s'haurà d'actuar dins una economia de guerra, és a dir que 
amb els recursos humans d'altres sectors haurà de reforçar 
el Servei de Menors. 
 

El Sr. Grosske (EU). Recorda que s'ha parlat 
reiteradament de víctimes. Al seu grup només li interessen 
les que esmenta el responsable del sector d'infància, és a 
dir els 30 casos d'abusos sexuals a menors mal atesos i els 
113 casos de gent relacionada amb acolliments i adopcions. 
Davant aquesta realitat no li interessen les batalles entre 
institucions i la consideració absurda que denunciar 
aquesta realitat pugui suposar que EU queda fora del 
Consell no l'afecta gens. No pot callar una denúncia com 
aquesta per por de quedar fora del Consell. Demana al Sr. 
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Pons si vol que no es pugui mirar davant el mirall o no 
pugui dormir el vespre. Si hi ha aquesta realitat ell la 
denunciarà encara que li costi no esser conseller el 99. 
 

Aquesta realitat, continua, no es pot tolerar des 
d'una perspectiva de progrés i si en una transferència com 
aquesta hi ha hagut una estafa, s'han de posar tots els 
elements materials, humans, pressupostaris i els que faci 
falta perquè això funcioni. Després es poden queixar al 
Govern, fer iniciatives parlamentàries, posar contenciosos, 
o denunciar. Es pot fer allò que sigui, però no deixar que 
un servei d'aquestes característiques funcioni malament. 
 

Intervé el Sr. Pons (PSOE). Vol fer una precisió 
a les afirmacions del Sr. Grosske. Assegura que el Consell 
de Mallorca no ha deixat de fer actuacions en matèria de 
Menors. Una altra cosa és que s'hagi pogut completar o no 
el cicle dels expedients. Però la falta de personal 
derivada de la mala transferència del Govern és la causa de 
les dificultats. 
 

Intervé el Sr. Sampol (PSM). Considera que dins 
aquesta moció hi ha una part d'injustícia amb els menors, 
però també una part d'injustícia amb l'equip de govern.  
 

Es refereix a la intervenció de la Sra. Thomàs 
que ha dit que a partir de l'assumpció de la competència es 
detecten deficiències. Recorda que els fets que més s'han 
denunciat al Parlament són els escàndols que hi havia a 
Menors. No és cert, per tant, que abans la cosa funcionàs i 
ara sigui el caos. Fa notar que a l'informe del Sr. Oliver, 
hi consta que alguns dels expedients que hi ha sense 
finalitzar es remunten a l'any 1996, fet que no es pot 
atribuir a la gestió del Consell. 
 

Pel que fa a la dotació correcta, fa notar que a 
la Llei no consta que del 461 milions s'hagi de descomptar 
la part corresponent a allò que ja feia el Consell. Per 
altra banda, informa el mes de febrer varen venir les 
monges del Temple reclamant 25 milions que els havia promès 
el Sr. Matas, una quantitat que va pagar el Consell sense 
fer cap guerra institucional. 
 

Recorda que la plantilla que figura a la relació 
de llocs de treball del Govern no era real perquè els 
treballadors testimonien que hi havia 28 persones i això no 
es podia preveure, com no es podia preveure tampoc la 
dotació de béns mobles. 
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Assegura, per altra banda, que el Servei de 

Menors funciona de manera exemplar. Ell s'ha interessat 
personalment pel funcionament i ha obtingut garanties que 
no hi ha hagut cap cas greu desatès. Allò que hi falta és 
l'informe del psicòleg perquè no hi ha psicòleg. Considera 
que si els recursos s'han de treure d'altres àrees s'hi 
trauran per poder posar en funcionament el bon servei que 
ha dissenyat el responsable. 
 

Vol assumir la part de la responsabilitat que li 
toca, però no pot comprendre que es presenti una moció que 
vol reprovar l'equip de govern, sense la més mínima 
referència als problemes heretats, ni a la manca de 
personal, ni a la de recursos econòmics, que no són 
atribuïbles a aquest equip de govern, i volent transmetre a 
la població que el Consell gestiona unes competències molt 
més malament que el PP. 
 

Considera que perquè la moció tengui credibilitat 
hi hauria d'haver una referència a la gestió anterior del 
PP i a les mancances de les transferències. 
 

Torna intervenir el Sr. Espinós (PP). Fa notar 
que allò que es debat és si des del primer de gener del 98 
el Consell ha gestionat bé les competències de Menors. 
Remetre's a temps pretèrits pot voler dir que els 
responsables són uns incapaços i, efectivament, se'ls 
hauria de reprovar per no haver sabut negociar i gestionar 
una competència. 
 

Recorda que hi ha unes denúncies i un manifest de 
Comissions Obreres. Això vol dir que els treballadors 
consideren que estan pitjor que a l'any 96. Hi ha molts de 
casos, encara que no siguin greus, que no estan atesos i 
això vol dir negligència per part de l'equip de govern o 
per part del qui té la gestió diària del Servei. Això ho 
diu la moció d'EU, però la majoria s'ha dedicat a distreure 
l'atenció cap a altres llocs. 
 

Convida a respondre als interrogants de la Sra. 
Thomàs i deixar la teoria de la conspiració i si no pot 
respondre, deu esser que hi ha una incapacitat de gestió. 
Si és així, no passa res, pot dimitir i deixar l'Àrea en 
mans d'una altra persona que pugui gestionar millor. 
 

El Sr. Pons (PSOE) recorda que, de fet, el 
Consell té la gestió a partir de dia primer d'abril. És a 
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dir realment han passat dos mesos. Els dos primers mesos el 
Servei estava ubicat a un lloc que no era del Consell i amb 
unes dificultats de comunicació enormes. Pot assegurar que 
la feina que es va fer abans que les transferències 
arribassin efectivament va esser moltíssima, més que tota 
la que va fer el PP durant el temps que les va tenir. 
Durant aquest poc temps, s'han fet informes i estudis de 
camp dels menors, centre per centre. El Consell ha assumit 
aquesta gestió mal dotada que s'afrontara amb un augment de 
personal i que es gestiona millor que no es gestionava, de 
manera que els processos de resoldre els expedients són 
molt més ràpids. Els aturats són del 96 i del 97, per tant 
no correspon al Consell la responsabilitat. 
 

La planificació, continua, està feta, 
l'organigrama està preparat i el pla que demana EU també 
està fet i s'ha repartit a tots els treballadors de CIPRES. 
 

No es pot dir, per tant que el Consell gestioni 
malament aquesta competència. És cert que afronta una 
situació difícil, ha fet una feina d'estudi i planificació, 
ha començat a incrementar el personal, s'incrementarà 
encara més i és l'Àrea que compta amb una absoluta 
prioritat en l'actuació del Consell i, tot i la guerra que 
el PP mou, assegura que quan arribin les eleccions del 99 
es podrà presentar un balanç d'actuacions exemplar que farà 
que el PP hagi d'acalar el cap per haver fet aquesta 
vergonyosa guerra. 
 

La Sra. Thomàs (EU) respon al Sr. Sampol. Afirma 
que no s'han de respondre coses que la consellera no ha 
dit, ja que des del primer moment ha assegurat que els 
casos d'urgència s'havien atès. Recorda que l'exposició de 
motius indica que EU, una vegada que els treballadors han 
fet la denúncia, comprova quina és la situació i a partir 
d'aquest moment presenta la moció amb tota la 
responsabilitat que considera que han de tenir envers 
aquest govern. Assegura que no ha dit en cap moment que el 
Servei hagi empitjorat, allò que ha dit és que hi ha unes 
mancances després de les transferències, igual que ho varen 
dir quan aquestes corresponien al Govern i EU va presentar 
esmenes a la Llei per corregir-les. 
 

No vol entrar a discutir qui ho fa més bé o més 
malament. La moció vol esser un toc d'atenció després de 
cinc mesos de tenir la competència, per millorar la gestió 
i acabar amb la transitorietat i la precarietat. 
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Pensen que això és un problema de tot l'equip i, 
per això, mantenen la moció. 
 

El Sr. Sampol (PSM) reconeix que la Sra. Thomàs 
no ha dit que hi hagués casos desatesos, però el Sr. 
Grosske, amb una santa indignació, s'ha referit a 34 abusos 
sexuals. Es cert que els casos han estat atesos i que només 
hi falta l'avaluació psicològica. Quan va rebre la 
denúncia, informa, va parlar amb el responsable. Assegura 
que té garanties de funcionament i afirma que en dos mesos 
el Servei serà exemplar en relació a com funcionava abans. 
 

Pensa que si s'ha de deduir cap qüestió positiva 
d'aquest debat ha d'esser que els menors i el col�lectius 
més desvalguts han de tenir la prioritat i, per tant, si 
els recursos no han arribat s'han de treure d'un altre 
servei. 
 

El Sr. Grosske (EU) diu que quan ha parlat de 
casos greu es referia a casos en què es posa en perill al 
integritat física de l'infant, o la possibilitat de la 
repetició d'una agressió sexual, però assegura que tots 
saben què vol dir, en termes de sofriment humà, un cas no 
greu com ara infants sotmesos a processos d'acolliment als 
quals es retarda la solució de l'expedient. Casos no greus, 
per tant, vol dir infants maltractats que no viuen en un 
ambient familiar i això exigeix la màxima atenció per part 
de qualsevol institució. EU ho va reclamar al Parlament 
quan la competència era del govern i ho reclamen ara que la 
competència és del Consell.  
 

El Sr. Pons (PSOE) considera que la moció es 
resumeix en un segon punt que demana un pla, que ell es 
compromet a presentar i, per tant el votaran favorablement, 
i en un primer punt que planteja una reprovació de l'equip 
de govern.  
 

Demana a EU si el Servei de Menors, des que és 
responsabilitat del Consell no ha empitjorat, perquina raó 
mantenen la reprovació. 
 

La Sra. Thomàs (EU). Respon que el seu grup 
considera que la gestió dels cinc mesos no ha estat 
eficient, àgil i de millora del Servei. Considera que 
l'avaluació final és de negligent actuació de l'equip de 
Govern en conjunt, tant Benestar Social, com Recursos 
Humans, com Serveis Generals. 
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Intervé el Sr. Espinós (PP). Recorda que el seu 
grup ha demanat incloure en la moció la petició de dimissió 
del conseller. 
 

La presidenta recorda que és competència del qui 
presenta la moció modificar-la. 
 

La Sra. Thomàs (EU) manté el text que reprova el 
conjunt de l'equip de govern. 
 

Se sotmet a votació el primer punt de la moció i 
s'aprova per desset vots a favor (PP, EU, Mixt) i catorze 
en contra (PSOE, PSM-NM, UM). 
 

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

 
 
 
PRECS I PREGUNTES 
 
 
La Sra. Ferrer (PP) anuncia al Sr. Pons, amb un 

mes de temps, que el pròxim Ple n'hi farà unes quantes, 
totes referides al Teatre Principal. 
 

Intervé la Sra. Ferrando (PP) demana còpia del 
document que s'ha enviat a la Fiscalia, per tenir-ne 
coneixement. Demana també que la mateixa informació que es 
passa a la premsa es passi als grups, sense que aquests 
l'hagin de sol�licitar expressament per escrit. 
 

La presidenta recorda que el Consell és molt més 
àgil donant informació que altres institucions, encara que 
la premsa sigui prioritària. 
 

La Sra. Thomàs (EU) recorda que el seu grup va 
presentar unes respostes per escrit i les formula ara 
oralment. 
 

Indica que la premsa ha informat sobre la 
celebració de les II Jornades sobre les Polítiques de 
Joventut. Demana quin cost econòmic han tingut. Demana 
perquè no es varen incloure en la Comissió informativa del 
mes de maig i també si el contingut s'havia acordat amb la 
Comissió de Foment i Ocupació. 
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El Sr. Diéguez (PSOE) respon que no es varen 
incloure en la Comissió del mes de maig perquè s'havien 
inclòs en l'ordre del dia de la del mes d'abril i en 
relació a les quals agraeix a la consellera el vot 
favorable que hi va donar. El cost va esser d'1.805.000 
pessetes i les Jornades es fan en el marc de la relació 
estable amb la Comissió de Foment i Ocupació. 
 

La Sra. Thomàs (EU) no té cap problema per 
acceptar que hi hagi hagut una negligència en formular 
aquesta pregunta. La tercera resposta la sorprèn perquè 
pensava que no hi havia hagut aquesta coordinació. 
 

Demana si dins les relacions amb els ajuntaments, 
tal com es va acordar en els pressuposts, ja s'han 
establert contactes per tal de promoure pactes locals 
d'ocupació. 
 

La Sra. Bover (PSM) informa que es va fer una 
reunió amb representants sindicals i anuncia que dia 9 hi 
ha convocada una reunió amb els representats de les 
mancomunitats i els ajuntaments per començar a treballar 
globalment. 
 

La Sra. Thomàs (EU) recorda que el punt 9 de 
l'acord entre l'equip de govern i EU preveia que 
s'establiria un marc estable de diàleg entre els agents 
socials i el Consell amb l'objectiu de fer-los participar 
en les línies bàsiques de formació ocupacional i de 
promoció de l'ocupació. Demana si ja s'ha establert aquest 
marc i si no s'ha fet per quines raons ha estat. 
 

La presidenta indica que es respondrà el mes qui 
ve. 
 

La Sra. Thomàs (EU), ja veu que no s'ha fet i 
demana que el mes que ve es pugui concretar perquè. 
 

Recorda que el mes de desembre, la Comissió de 
Benestar Social va fer una visita per comprovar l'estat 
dels edificis que acullen els serveis de la xarxa de 
drogodependència i exclusió. La conclusió va esser que eren 
urgents unes obres de reforma i manteniment al Puig dels 
Bous, la Placeta i l'Hospital de Nit. Demana si s'han 
iniciat les obres de reforma qualificades d'urgents el mes 
de desembre. 
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El Sr. Pons (PSOE) informa que a l'Hospital de 
Nit i a la Placeta s'hi han fet les obres urgents de 
manteniment. Al Puig dels Bous hi ha una obra prevista per 
un total de 17.855.000 PTA corresponents a un projecte en 
fases. La prioritat de les fases s'ha d'establir encara. El 
global de les obres ques'haurien de fer per deixar els 
edificis en bon estat no es pot afrontar per ara. Es tracta 
tan sols d'obres d'emergència. 
 

La Sra. Vidal (Mixt) recorda que per poder 
elaborar el Pla d'accessibilitat, es necessari comptar amb 
el catàleg municipal. Demana si aquest catàleg s'ha 
elaborat. 
 

La Sra. Amer (PSOE) recorda que la Llei 3/93 
especifica ben clarament que el termini era d'un any. El 
Consell va fer una aproximació que comprenia el pressupost 
i l'accessibilitat als edificis. Entén que falta a més fer 
els projectes. La projecció municipalista del Consell 
requereix informar els ajuntaments sobre això. La 
consellera que parla s'ha preocupat per recordar als 
col�legis professionals la importància de complir aquesta 
Llei. Recorda, per altra banda, que la disposició 
transitòria primera concedeix un termini de 15 anys per 
adaptar els edificis municipals ja existents. 
 

Les fitxes que s'han de facilitar als ajuntaments 
ja estan elaborades i aquests podran tenir informació sobre 
el que falta per adaptar aquesta accessibilitat, a partir 
de la guia metodològica que es completarà amb unes 
jornades. 
 

La Sra. Vidal (Mixt) agraeix la informació. 
 

Recorda que per dur endavant un programa 
d'accessibilitat a la Comunitat Autònoma es preveu un 
cofinançament del Consell. Demana si hi ha hagut converses 
oficials per tractar aquesta qüestió. 
 

La Sra. Amer (PSOE) indica que el decret 223/96 
de 21 de desembre, preveu un finançament del 50% a 
l'Administració local. L'entrada del Teatre Principal ja ha 
estat reformada acollint-se a aquest decret i vol donar 
l'enhorabona als arquitectes per la bona solució que han 
sabut trobar. Ara ha sortit un altre decret publicat dia 5 
de maig del 98 que dóna continuïtat a aquestes accions i 
amplia el termini per a les sol.licituds. Les prioritats 
del Consell a l'hora d'acollir-s'hi seran la Llar de la 
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Infància, l'edifici del Jutjats, entrada i ascensor, i 
també l'entrada de la Llar de la Joventut. 

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

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

   V.i P, 
LA PRESIDENTA,  

 


