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ACTA   DE   LA   SESSIÓ   EXTRAORDINÀRIA   I   
AMB   CARÀCTER   D’URGÈNCIA   DEL   PLE  DEL  
CONSELL  INSULAR   DE   MALLORCA  DE CATORZE  
DE  SETEMBRE DE  MIL  NOU-CENTS NORANTA-VUIT. 

 
 
 

A les onze hores i deu minuts del dia catorze de 
setembre de mil nou-cents noranta-vuit es reuneix, en sessió 
extraordinària i amb caràcter d’urgència del Ple del Consell 
Insular de Mallorca, amb els assistents que a continuació es 
relacionen: 

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, José Ramón Orta Rotger, Bartomeu Blanquer i 
Sureda, María Salom i Coll, Alejandro Pablo Espinós 
Bonmatí, Maria Rosa Estaras Ferragut, Guillermo Vidal i 
Bibiloni, José Maria Gonzàlez i Ortea, Andres Crespí i 
Plaza, Francisco Antich Oliver, , 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. Juan Verger Pocoví. 
 
 
Secretari General: Sr. Bartomeu Tous i Aymar. 
 
Interventora General: Sra. Pilar Garcia Docio. 

 
 
  L’Hble. Sra. Joana A. Vidal Burguera (Mixt) surt 
en el punt 6 i no es reincorpora. 
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  PUNT 1.- PROPOSTA DE PRESIDÈNCIA DE DECLARACIÓ 
D’URGÈNCIA DEL PLE CONVOCAT. 

 
Abans de començar la sessió, la presidenta 

sol⋅licita la declaració d'urgència, motivada en la 
necessitat de pronunciament del Consell sobre la proposta 
referida a la transferència en matèria de transport per 
carreteres continguda al punt número 6 de l’ordre del dia. 
 

S'aprova per unanimitat la declaració d'urgència 
del Ple. 

 
 

 
          PUNT 2.- APROVACIÓ ACTA ANTERIOR (27-07-98). 

 
S’aprova l’acta per unanimitat. 

 
 
  

PRESIDÈNCIA. 
 
 
  PUNT 3.- DECRETS A RATIFICAR. 
 
  Es dóna compte del següent decrets: 
 
          “ ASSUMPTE: Compareixença davant la Sala Tercera 
del Tribunal Suprem en el recurs de cassació interposat pel 
Banco de Crédito Balear S.A. contra la sentència dictada per 
la Sala Contenciosa-Administrativa del Tribunal Superior de 
Justícia de les Illes Balears en les Actuacions 905/95. 
 
  Aquesta Presidència, vist l'informe de 
l'Assessoria Jurídica del C.I.M. de 27 de juliol de 1998, 
resolc, per raons d'urgència i amb fonament a l'article 
34.1.h) de la llei 7/1985, de 2 d'abril, que el Consell 
Insular de Mallorca comparegui com a recorregut davant la 
Sala Tercera del Tribunal Suprem en el recurs de cassació 
interposat contra la sentència dictada per la Sala 
Contenciosa-Administrativa del Tribunal Superior de Justícia 
de les Illes Balears Actuacions 905/95. Assumirà la 
representació del Consell Insular de Mallorca el Procurador 
de Madrid Sr. Alejandro Gonzalez Salinas i la direcció 
tècnica els Srs. Gabriel de Oleza Serra de Gayeta i Carmen 
de España Fortuny, indistintament, lletrats integrants de 
l'Assessoria Jurídica del C.I.M., en base a l'article 447.2 
de la llei Orgànica 6/1.986. 
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  Que es doni compte la present resolució al ple a 
la primera reunió que farà per a la seva ratificació.” 
 
 

Es ratifica el decret per unanimitat. 
 
 
 
 
           “ ASSUMPTE: compareixença com a demandat davant 
la Sala Contenciosa-Administrtiva del Tribunal Superior de 
Justícia de Balears en el recurs contenciós administratiu 
interposat pel Procurador Sr. Juan Cerdó Frias, en 
representació de BELLPUIG S.A. contra "acord de la Comissió 
Insular d'Urbanisme de 25 d'abril de 1997, d'aprovació 
definitiva de la suspensió de les Normes de Planejament de 
Calvià, derivades de la suspensió de planejament de l'11-11-
96 i contra l'acord de 4-5-98 que desestima el recurs". 
Actuacions 985/98. 
 
  Vist el meritat recurs contenciós-administratiu i 
examinat l'informe de l'Assessoria Jurídica del C.I.M. de 29 
de juliol 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 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 desset vots a favor 
(PSOE, PSM-MN, UM, EU) i quinze abstencions (PP, Mixt). 
 
 
 
          “ASSUMPTE: Compareixença a les Actuacions judici 
verbal 787/98 davant el Jutjat de Primera Instància Num. 12, 
Negociat M de Palma, sobre recurs contra la resolució 
declarant el desemparament de la menor Gisela Martín Gómez, 
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pel Servei d'Acció Social i Sanitat del C.I.M., interposat 
pels Srs. Alfonso Gómez Carrión i Angeles Rocamora Hernando. 
 
  Vist l'informe de l'Assessoria Jurídica del C.I.M. 
de dia 7 d'agost de 1998 i amb fonament del que preveu 
l'article 34.1.h) de la Llei 7/85, de 2 d'abril, Reguladora 
de les Bases de Règim Local, resolc que el Consell Insular 
de Mallorca comparegui a les meritades Actuacions Judici 
Verbal número 787/98 seguides davant el Jutjat de Primera 
Instància núm. 12, Negociat M, de Palma, mitjançant els 
lletrats adscrits a l'Assessoria Jurídica del C.I.M. Srs. 
Gabriel de Oleza Serra de Gayeta i Carmen de España Fortuny, 
indistintament que, en base a l'article 447.2 de la Llei 
Orgànica del Poder Judicial, assumiran la representació i 
direcció d'aquest. 
 
  Que es doni compte de la present resolució al Ple, 
en la primera sessió que farà, per a la seva ratificació.” 
 
 

Es ratifica el decret per unanimitat. 
 
 
 
          “ ASSUMPTE: compareixença com a demandat davant la 
Sala Contenciosa-Administrativa del Tribunal Superior de 
Justícia de les Illes Balears en el recurs contenciós 
administratiu interposat pel Procurador Sr. Francisco 
Barceló Obrador, en representació de la Sra. Pedrona 
Picornell Vert, contra "l'acord de la Comissió Insular 
d'Urbanisme del Consell Insular de Mallorca, de 24 de juliol 
de 1997 per la qual es denega l'autorització prèvia que es 
sol.licita, ja que el projecte presentat es situa en una 
Àrea d'Alzinars protegida i contra el Ple del Consell 
Insular de Mallorca de 4-5-98 que declara la 
inadmissibilitat del recurs". Actuacions 1139/98. 
 
  Vist el meritat recurs contenciós-administratiu i 
examinat l'informe de l'Assessoria Jurídica del C.I.M. de 
dia 1 de setembre de 1998, aquesta Presidència, per raons 
d'urgència i amb fonament a l'article 34.1.h) de la llei 
7/85, de 2 d'abril, resolc que el Consell Insular de 
Mallorca comparegui davant la Sala Contenciosa-
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les 
Illes Balears en dit recurs. Assumirà la representació del 
Consell Insular de Mallorca la Procuradora de Palma Sra. 
María Luisa Vidal Ferrer i la direcció tècnica el Sr. 
Gabriel de Oleza Serra de Gayeta i la Sra. Carmen de España 
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Fortuny, indistintament, lletrats adscrits a l'Assessoria 
Jurídica del C.I.M., en base a l'article 447.2 de la llei 
Orgànica 6/85. 
 
  Que es doni compte de la present resolució al Ple, 
a la primera sessió que farà per a la seva ratificació.” 
 
 

Es ratifica el decret per unanimitat. 
 
 
 
           “ASSUMPTE: compareixença com a demandat davant la 
Sala Contenciosa-Administrativa del Tribunal Superior de 
Justícia de les Illes Balears en el recurs contenciós 
administratiu interposat pel Procurador Sr. Mateo Cabrer 
Acosta, en representació del Sr. Jose Manuel Pertusa Molina, 
contra "Resolució del Consell Insular de Mallorca de 
30.06.98 per la qual es desestima la petició formulada de 
subrogació i coneixament d'una infracció urbanística". 
Actuacions 1154/98. 
 
  Vist el meritat recurs contenciós-administratiu i 
examinat l'informe de l'Assessoria Jurídica del C.I.M. de 
dia 1 de setembre de 1998, aquesta Presidència, per raons 
d'urgència i amb fonament a l'article 34.1.h) de la llei 
7/85, de 2 d'abril, resolc que el Consell Insular de 
Mallorca comparegui davant la Sala Contenciosa-
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les 
Illes Balears en dit recurs. Assumirà la representació del 
Consell Insular de Mallorca la Procuradora de Palma Sra. 
María Luisa Vidal Ferrer i la direcció tècnica el Sr. 
Gabriel de Oleza Serra de Gayeta i la Sra. Carmen de España 
Fortuny, indistintament, lletrats adscrits a l'Assessoria 
Jurídica del C.I.M., en base a l'article 447.2 de la llei 
Orgànica 6/85. 
 
  Que es doni compte de la present resolució al Ple, 
a la primera sessió que farà per a la seva ratificació.” 
 
 

Es ratifica el decret per unanimitat. 
 
 
 
           “ ASSUMPTE: compareixença com a demandat davant 
la Sala Contenciosa-Administrativa del Tribunal Superior de 
Justícia de les Illes Balears en el recurs contenciós 
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administratiu interposat pel Procurador Sr. Miguel Buades 
Salom, en representació del Sr. Baltasar Jofre Oliver, 
contra "l'acord del Ple del Consell Insular de Mallorca, de 
4 de maig juliol de 1998 pel qual es sanciona amb una multa 
de 2.652.000.-pts adoptat en expedient de Disciplina 
Urbanística". Actuacions 1146/98. 
 
  Vist el meritat recurs contenciós-administratiu i 
examinat l'informe de l'Assessoria Jurídica del C.I.M. de 
dia 1 de setembre de 1998, aquesta Presidència, per raons 
d'urgència i amb fonament a l'article 34.1.h) de la llei 
7/85, de 2 d'abril, resolc que el Consell Insular de 
Mallorca comparegui davant la Sala Contenciosa-
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les 
Illes Balears en dit recurs. Assumirà la representació del 
Consell Insular de Mallorca la Procuradora de Palma Sra. 
María Luisa Vidal Ferrer i la direcció tècnica el Sr. 
Gabriel de Oleza Serra de Gayeta i la Sra. Carmen de España 
Fortuny, indistintament, lletrats adscrits a l'Assessoria 
Jurídica del C.I.M., en base a l'article 447.2 de la llei 
Orgànica 6/85. 
 
  Que es doni compte de la present resolució al Ple, 
a la primera sessió que farà per a la seva ratificació.” 
 
 

Es ratifica el decret per unanimitat. 
 
 
 
           “ ASSUMPTE: compareixença com a demandat davant 
la Sala Contenciosa-Administrativa del Tribunal Superior de 
Justícia de les Illes Balears en el recurs contenciós 
administratiu interposat pel Procurador Sr. Antonio Colom 
Ferra, en representació de "TALAIOT S.A.", contra "la 
resolució dictada pel Ple del Consell Insular de Mallorca en 
sessió ordinària de 4 de maig de 1998, desestimant el recurs 
ordinari interposat contra l'acord de 25 i 26 de febrer de 
1997". Actuacions 1141/98. 
 
  Vist el meritat recurs contenciós-administratiu i 
examinat l'informe de l'Assessoria Jurídica del C.I.M. de 
dia 1 de setembre 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 
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Consell Insular de Mallorca la Procuradora de Palma Sra. 
María Luisa Vidal Ferrer i la direcció tècnica el Sr. 
Gabriel de Oleza Serra de Gayeta i la Sra. Carmen de España 
Fortuny, indistintament, lletrats adscrits a l'Assessoria 
Jurídica del C.I.M., en base a l'article 447.2 de la llei 
Orgànica 6/85. 
 
  Que es doni compte de la present resolució al Ple, 
a la primera sessió que farà per a la seva ratificació.” 
 
 

Es ratifica el decret per unanimitat. 
 
 
 
 
          “ ASSUMPTE: compareixença com a demandat davant la 
Sala Contenciosa-Administrativa del Tribunal Superior de 
Justícia de les Illes Balears en el recurs contenciós 
administratiu interposat pel Lletrat Sr. Jaime Bueno Pardo, 
en representació de IZQUIERDA UNIDA, contra "l'acord de la 
Comissió de Govern del Consell Insular de Mallorca, de 25 de 
maig de 1998, de contractació d'un suplement sobre Trot amb 
Gerencia Balear de Medios S.A. per la seva publicació al 
Diario Baleares, entre el 15 de maig i el 10 de juliol de 
1998". Actuacions 1143/98. 
 
  Vist el meritat recurs contenciós-administratiu i 
examinat l'informe de l'Assessoria Jurídica del C.I.M. de 
dia 1 de setembre de 1998, aquesta Presidència, per raons 
d'urgència i amb fonament a l'article 34.1.h) de la llei 
7/85, de 2 d'abril, resolc que el Consell Insular de 
Mallorca comparegui davant la Sala Contenciosa-
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les 
Illes Balears en dit recurs. Assumirà la representació del 
Consell Insular de Mallorca la Procuradora de Palma Sra. 
María Luisa Vidal Ferrer i la direcció tècnica el Sr. 
Gabriel de Oleza Serra de Gayeta i la Sra. Carmen de España 
Fortuny, indistintament, lletrats adscrits a l'Assessoria 
Jurídica del C.I.M., en base a l'article 447.2 de la llei 
Orgànica 6/85. 
 
  Que es doni compte de la present resolució al Ple, 
a la primera sessió que farà per a la seva ratificació.” 
 
 

Es ratifica el decret per unanimitat. 
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           “ ASSUMPTE: Compareixença a les Actuacions judici 
verbal 742/98 davant el Jutjat de Primera Instància Num. 3, 
Secció 02 de Palma, sobre tutela dels menors Bartolome i 
Jonathan Balaguer Egea, interposat pel Sr. Bartolomé 
Balaguer Lliteras. 
 
  Vist l'informe de l'Assessoria Jurídica del C.I.M. 
de dia 7 de setembre de 1998 i amb fonament del que preveu 
l'article 34.1.h) de la Llei 7/85, de 2 d'abril, Reguladora 
de les Bases de Règim Local, resolc que el Consell Insular 
de Mallorca comparegui a les meritades Actuacions Judici 
Verbal número 742/98 seguides davant el Jutjat de Primera 
Instància núm. 3, Secció 02, de Palma, mitjançant els 
lletrats adscrits a l'Assessoria Jurídica del C.I.M. Srs. 
Gabriel de Oleza Serra de Gayeta i Carmen de España Fortuny, 
indistintament que, en base a l'article 447.2 de la Llei 
Orgànica del Poder Judicial, assumiran la representació i 
direcció d'aquest. 
 
  Que es doni compte de la present resolució al Ple, 
en la primera sessió que farà, per a la seva ratificació.” 
 
 

Es ratifica el decret per unanimitat. 
 
 
 
           “ ASSUMPTE: Compareixença a les Actuacions judici 
verbal 776/98 davant el Jutjat de Primera Instància Num. 12, 
Negociat M de Palma, sobre recurs de desemparament de la 
menor Francisca Ana Ramon Roldan, interposat pel Sr. 
Alejandro Ramon Lafuente. 
 
  Vist l'informe de l'Assessoria Jurídica del C.I.M. 
de dia 7 de setembre de 1998 i amb fonament del que preveu 
l'article 34.1.h) de la Llei 7/85, de 2 d'abril, Reguladora 
de les Bases de Règim Local, resolc que el Consell Insular 
de Mallorca comparegui a les meritades Actuacions Judici 
Verbal número 776/98 seguides davant el Jutjat de Primera 
Instància núm. 12, Negociat M, de Palma, mitjançant els 
lletrats adscrits a l'Assessoria Jurídica del C.I.M. Srs. 
Gabriel de Oleza Serra de Gayeta i Carmen de España Fortuny, 
indistintament que, en base a l'article 447.2 de la Llei 
Orgànica del Poder Judicial, assumiran la representació i 
direcció d'aquest. 
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  Que es doni compte de la present resolució al Ple, 
en la primera sessió que farà, per a la seva ratificació.” 
 
 

Es ratifica el decret per unanimitat. 
 
 
 
 
           “ ASSUMPTE: compareixença com a demandat davant 
la Sala Contenciosa-Administrativa del Tribunal Superior de 
Justícia de les Illes Balears en el recurs contenciós 
administratiu interposat per la Lletrada Sra. Maria Rosa 
Riera Barceló, en representació del Sr. José Vicente Gomez 
Palazón, contra "desestimació de la reclamació presentada en 
matèria de responsabilitat patrimonial en reclamació de la 
indemnització per danys soferts com a conseqüència de 
l'accident a la carretera Palma-Sineu". Actuacions 1281/98. 
 
  Vist el meritat recurs contenciós-administratiu i 
examinat l'informe de l'Assessoria Jurídica del C.I.M. de 8 
de setembre de 1998, aquesta Presidència, per raons 
d'urgència i amb fonament a l'article 34.1.h) de la llei 
7/85, de 2 d'abril, resolc que el Consell Insular de 
Mallorca comparegui davant la Sala Contenciosa-
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les 
Illes Balears en dit recurs. Assumirà la representació del 
Consell Insular de Mallorca la Procuradora de Palma Sra. 
María Luisa Vidal Ferrer i la direcció tècnica el Sr. 
Gabriel de Oleza Serra de Gayeta i la Sra. Carmen de España 
Fortuny, indistintament, lletrats adscrits a l'Assessoria 
Jurídica del C.I.M., en base a l'article 447.2 de la llei 
Orgànica 6/85. 
 
  Que es doni compte de la present resolució al Ple, 
a la primera sessió que farà per a la seva ratificació.” 
 
 

Es ratifica el decret per unanimitat. 
 
 
 
           “ ASSUMPTE: compareixença com a demandat davant 
la Sala Contenciosa-Administrativa del Tribunal Superior de 
Justícia de les Illes Balears en el recurs contenciós 
administratiu interposat pel Procurador Sr. Juan Cerdó 
Frias, en representació de la Sra. Katja Kagelman, contra 
"l'acord del Ple del Consell Insular de Mallorca de 4 de 



 10 

maig de 1998, pel qual s'imposa una sanció de 5.588.331.-
Pts. per l'execució d'obres sense ajustar-se a la llicència, 
terme de Manacor" Actuacions 1198/98. 
 
  Vist el meritat recurs contenciós-administratiu i 
examinat l'informe de l'Assessoria Jurídica del C.I.M. de 8 
de setembre de 1998, aquesta Presidència, per raons 
d'urgència i amb fonament a l'article 34.1.h) de la llei 
7/85, de 2 d'abril, resolc que el Consell Insular de 
Mallorca comparegui davant la Sala Contenciosa-
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les 
Illes Balears en dit recurs. Assumirà la representació del 
Consell Insular de Mallorca la Procuradora de Palma Sra. 
María Luisa Vidal Ferrer i la direcció tècnica el Sr. 
Gabriel de Oleza Serra de Gayeta i la Sra. Carmen de España 
Fortuny, indistintament, lletrats adscrits a l'Assessoria 
Jurídica del C.I.M., en base a l'article 447.2 de la llei 
Orgànica 6/85. 
 
  Que es doni compte de la present resolució al Ple, 
a la primera sessió que farà per a la seva ratificació.” 
 
 

Es ratifica el decret per unanimitat. 
 
 
 
 
           “ ASSUMPTE: Compareixença en les Actuacions 
97/98-R davant el Jutjat Penal Número 7 de Palma, sobre 
recurs d'Apelació a la Sentència núm. 130/98, interposat pel 
Sr. Santiago Jofre Ferragut. 
 
  Vist l'informe de l'Assessoria Jurídica del C.I.M. 
de dia 9 de setembre de 1998 i amb fonament del que preveu 
l'article 34.1.h) de la llei 7/85, de 2 d'abril, Reguladora 
de les Bases de Règim Local, resolc que el Consell Insular 
de Mallorca comparegui a les meritades Actuacions número 
97/98-R seguides davant el Jutjat Penal Número 7 de Palma, 
mitjançant els lletrats adscrits a l'Assessoria Jurídica del 
C.I.M. Srs. Gabriel de Oleza Serra de Gayeta i Carmen de 
España Fortuny, indistintament que, en base a l'article 
447.2 de la llei Orgànica del Poder Judicial, assumiran la 
representació i direcció d'aquest. 
 
  Que es doni compte de la present resolució al Ple, 
en la primera sessió que farà, per a la seva ratificació.”  
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Es ratifica el decret per unanimitat. 

 
 
 
  PUNT 4.- DONAR  COMPTE DELS ACORDS DE LA COMISSIÓ 
DE GOVERN REFERITS ALS EXPEDIENTS NÚM. 8, 9, 10 DE 
MODIFICACIÓ DE CRÈDITS EN EL PRESSUPOST DE 1998. 
 
  Es dóna compte dels següents acords de la 
comissió de Govern de data 20 i 24 de juliol de 1.998:  
 
 

“PUNT 2.- EXPEDIENT NÚM. 8 DE MODIFICACIÓ DE 
CRÈDITS EN EL PRESSUPOST DE 1998. 
 
  Es dóna compte de la següent proposta de 
Presidència: 
 

La qui subscriu, Presidenta d'aquest Consell 
Insular, per Decret de dia quinze de juliol  de mil nou-
cents noranta vuit, ordenà la incoació d'un expedient de 
modificació de crèdits en el pressupost de 1998 , a 
proposta dels responsables del serveis afectats, i, com a 
justificació de l'expedient núm. 8 de modificació de 
crèdits al pressupost de l'exercici de 1998 per 
tranferències (EXP.TR4/98), exposa la següent  

 
MEMÒRIA 

 
Aplicant els articles 160 i 161 de la Llei 

39/1988 de 28 de desembre, Reguladora de les Hisendes 
Locals, els articles 40, 41 i 42 del R.D. 500/1990, de 20 
d'abril i la Base11 de les d'execució del Pressupost 
General per a l'exercici de 1998, es procedeix a 
confeccionar el present expedient de modificació de crèdits 
per transferències entre partides pressupostàries amb 
diferent vinculació jurídica incloses a un mateix grup de 
funció. Per tot això, es proposa a la Comissió de Govern la 
següent 
  

          PROPOSTA D'ACORD    
 

Aprovar l'expedient núm. 8 de modificació de 
crèdits al Pressupost de 1998 per transferències 
(EXP.TR4/98) entre partides pressupostàries amb diferent 
vinculació jurídica que afecten a un mateix grup de funció, 
d'acord amb el següent detall: 
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A) RELACIÓ D'AUGMENTS DE CRÈDITS P/TRANFERÈNCIES: 
-----------------------------------------------------------
------------------------------------------- 

Codi    Concepte         
Import 
-----------------------------------------------------------
------------------------------------------- 
40.32330.22709 Svs.assist.san./soc.Svs.Transferits del 
Menor   10.000.000 
 
40.45430.62300     Maquinària i instal.lacions C.Social 
Manacor        145.000 
 
50.44400.62300     Maquinària i instal.lacions Medi Ambient           
1.500.000 
50.44400.76200     Transferència a Ajuntaments Medi Ambient      
34.000.000 
 
          TOTAL AUGMENTS P/TRANFERÈNCIES................   
45.645.000                
 
B) RELACIÓ DE BAIXES P/TRANSFERÈNCIES: 
-----------------------------------------------------------
------------------------------------------- 

Codi        Concepte                    
Import 
-----------------------------------------------------------
------------------------------------------- 
40.32330.48000     Altres transferències Svs.Menors 
Transferits              10.000.000 
 
40.45430.62500     Inversió nou mobiliari C.Social Manacor                       
145.000 
 
50.44400.62400     Inversió nous elem.transports Medi 
Ambient                  800.000 
50.44400.62600     Inversió nous equips inform. Medi 
Ambient                    700.000 
50.44400.78900     Altres transferències Medi Ambient                          
34.000.000 
 

TOTAL BAIXES 
P/TRANSFERÈNCIES..................... 45.645.000                      

 
Per la qual cosa queda anivellat el Pressupost. 
 
S’aprova la proposta per assentiment.” 
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“PUNT 3.- EXPEDIENT NÚM. 9 DE MODIFICACIÓ DE 

CRÈDITS EN EL PRESSUPOST DE 1998. 
 
Es dóna compte de la següent proposta de 

Presidència:  
 

La qui subscriu, Presidenta del Consell Insular 
de Mallorca, per decret de dia 15 de juliol de mil nou-
cents noranta-vuit, ordenà la incoació d'un expedient de 
modificació de crèdits per al pressupost de 1998 per 
generació de crèdits, i vists els antecedents que figuren a 
l'expedient, en justificació de l'expedient núm. 9 de 
modificació de crèdits en el pressupost de 1998 per 
generació de crèdits (EXP.GC3/98), exposa la següent 
 

MEMÒRIA 
 

Aplicant els articles 162 de la Llei 39/1988 de 
28 de desembre, Reguladora de les Hisendes Locals, i els 43 
a 45 del R.D. 500/1990, de 20 d'abril i la base 12 de les 
d'execució del pressupost per a 1998, es procedeix a la 
confecció d'aquest expedient de generació de crèdits en el 
pressupost de 1998, per existir els compromisos ferms 
d'aportació, tal i com es preveu en els articles esmentats, 
que figuren a l'expedient. 
 

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

PROPOSTA D'ACORD: 
 

Aprovar l'expedient núm. 9 de modificació de 
crèdits en el pressupost de 1998 per generació de crèdits 
(EXP.GC3/98) d'acord amb el següent detall: 
 
A) RELACIÓ D'AUGMENTS DE CRÈDITS P/GENERACIÓ: 
-----------------------------------------------------------
---------------------------------------- 
     Codi                             Concepte                    
Import 
-----------------------------------------------------------
---------------------------------------- 
40.32300.48001      Pla Prestacions Socials Bàsiques                       
14.018.124 
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50.44400.48911      Fundació Deixalles (projecte ADAPT-1)             
1.950.001 
 
 
              TOTAL AUGMENTS 
P/GENERACIÓ....................... 15.968.125 
 
B) RELACIÓ D'AUGMENTS DE PREVISIONS D'INGRESSOS: 
 
 *  (Compromisos ferms d'aportacions) 
-----------------------------------------------------------
---------------------------------------- 
     Codi                             Concepte                                                  
Import 
-----------------------------------------------------------
---------------------------------------- 
99.42002     Subv.M.AA.Socials Convenis Acció Social                
14.018.124 
 
 
 * (Majors ingressos) 
-----------------------------------------------------------
---------------------------------------- 
     Codi                             Concepte                                                  
Import 
-----------------------------------------------------------
---------------------------------------- 
99.39901     Ingressos no prevists                                                     
1.950.001 
 

TOTAL AUGMENTS PREVISIÓ INGRESSOS............ 
15.968.125 
 

 
Per la qual cosa queda anivellat el pressupost.” 

 

  S’aprova la proposta per assentiment.”  
   
 
 
          “PUNT 3.- EXPEDIENT núm. 10 DE MODIFICACIÓ DE 
CRÈDITS EN EL PRESSUPOST DE 1998. 
 
  Es dóna compte de la següent proposta de 
Presidència: 
 
  La qui subscriu, Presidenta d'aquest Consell 
Insular, per Decret de dia vint-i-quatre de juliol de mil 
nou-cents noranta vuit, ordenà la incoació d'un expedient de 
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modificació de crèdits en el pressupost de despeses de 1998 
, a proposta dels responsables del serveis afectats, i, tot 
en justificació de l'expedient núm.10 de modificació de 
crèdits al pressupost de l'exercici de 1998 per 
transferències (TR-5/98), exposa la següent  
      
MEMòRIA 
 
  Aplicant els articles 160 i 161 de la Llei 39/1988 
de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals, 40, 41 
i 42 del RD 500/1990, de 20 d'abril y Base 11 de les 
d'execució del Pressupost General per a l'exercici de 1998, 
es procedeix a confeccionar el present expedient de 
modificació de crèdits per transferències entre partides 
pressupostàries amb diferent vinculació jurídica incloses a 
un mateix grup de funció i entre partides pressupostàries de 
diferent grup de funció, que afecten a crèdits de personal. 
Per tot això, es proposa a la Comissió de Govern la següent 
  
PROPOSTA D'ACORD    
 
  “Aprovar l'expedient núm. 10 de modificació de 
crèdits al Pressupost de 1998 per transferències (TR-5/98) 
entre partides pressupostàries amb diferent vinculació 
jurídica que afecten a un mateix grup de funció, o a 
crèdits de personal inclosos a diferents grups de funció, 
d'acord amb el següent detall: 
 
A) RELACIó D'AUGMENTS DE CRèDITS P/TRANFERèNCIES: 
------------------------------------------------------------
---- Codi    Concepte        Import 
------------------------------------------------------------
---- 
00.11100.10000 Retr.bàsiques i altres remun.Presidèn. 5.862.901 
00.11100.16000 Seguretat Social Svs.Presidència 1.876.120 
 
40.32300.11000 Person.eventual Svs.A.Social 2.677.607 
40.32300.12000 Retr.bàsiques Svs.A.Social 14.603.132 
40.32300.12100 Complementàries Svs.A.Social 13.241.504 
40.32300.16000 Seguretat Social Svs.A.Social 9.767.118 
 
40.32330.12000 Retr.bàsiques Svs.transf.Menors  6.095.962 
40.32330.12100 Complementàries Svs.transf.Menors 5.489.835 
40.32330.13100 Lab.eventuals Svs.transf.Menors 1.000 
40.32330.15100 Gratificacions Svs.transf.Menors 1.000 
40.32330.16000 Seguretat Social Svs.transf.Menor 3.705.855 
 
50.43210.12000 Retr.bàsiques O.Territ/Habitab. 1.811.017 
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50.43210.12100 Retr.complementàries O.Territ.Habitab. 1.683.983 
50.43210.16000 Seguretat Social O.Territ./Habitabil. 1.118.400 
 
50.44400.11000 Eventuals Prot. I mill.Medi Ambient 1.747.500 
50.44400.16000 Seguretat Social Prot.i mill.M.Ambient 559.200 
 
50.44500.12000 Retr.bàsiques func.Act.classificades 468.434 
50.44500.12100 Retr.complementàries Act.classificades 382.255 
50.44500.16000 Seguretat Social Act.classificades 272.220 
 
20.45110.62300 Maquinària i altres C.C.Misericòrdia 500.000 
20.45820.63200 Obres reposició Can Sabater 2.000.000 
30.45210.22706 Estudis i treb.tècnics Medicina Esport 4.000.000 
70.32200.21300 Conserv.instal.lacions Focesma 2.000.000 
70.32200.20400 Lloguer elements de transport Fodesma 3.000.000 
70.51900.76200 Ajudes tècniques P.O.S. 24.000.000 
 
           TOTAL AUGMENTS P/TRANFERèNCIES........    106.865.043 
 
 B) RELACIó DE BAIXES P/TRANSFERèNCIES: 
------------------------------------------------------------
---- 
 Codi        Concepte         Import 
------------------------------------------------------------
---- 
10.12199.15200 Fons valoració llocs de treball 71.365.043 
20.45310.64000 Inv.immaterials Svei.Patrimoni 500.000 
20.45820.62500 Mobiliari i estris Can Sabater 2.000.000 
40.46300.48903 Altres transferències Aules 3ª edat 4.000.000 
70.32200.22199 Altres submnistraments Fodesma 5.000.000 
70.51800.46200 Transf.a Ajuntaments: POS 24.000.000 
 
        TOTAL BAIXES P/TRANSFERèNCIES    106.865.043             
   
          Per la qual cosa queda anivellat el Pressupost.” 
 
  S’aprova la proposta per assentiment.” 
 
 
 

El Ple en resta assabentat. 
 
 
 
  PUNT 5.- DONAR COMPTE DEL CANVI DE REPRESENTANT 
D’UM A LA COMISSIÓ DE SERVEIS GENERALS I RECURSOS HUMANS. 
 
  Es dóna compte del següent escrit d’UM: 
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  “El Grup de Conseller d’Unió Mallorquina ha 
acordat nomenar nou titular de la Comissió de Serveis 
Generals i Recursos Humans, l’Hble. Sr. Antoni PASCUAL I 
RIBOT, en substitució de l’Hble. Sra. Presidenta Maria 
Antònia MUNAR I RIUTORT, que passa a ser titular suplent de 
l’esmentada comissió.” 
 
  La presidenta, en nom del seu grup, informa que 
s'ha pres la decisió que el Sr. Pascual es faci càrrec 
d'aquesta responsabilitat que es va assumir inicialment des 
de Presidència, després de la dimissió del Sr. Sansó. 
Recorda que durant aquests mesos s'han complit estrictament 
els acords que hi havia amb els grups i els sindicats, i 
també amb l'equip de govern. No obstant això, considera que 
és impossible assumir aquesta parcel⋅la des de Presidència, 
ja que implica reunions setmanals i també una feina que 
resulta incompatible amb la de cap de partit i presidenta 
del Consell de Mallorca. La decisió, per tant, va en la 
línia lògica i habitual i és que sigui un conseller que 
ocupi la presidència de la Comissió. 
 
 

 El Ple en resta assabentat. 
 
 
  PUNT 6.- MOCIÓ DELS GRUPS DE CONSELLERS DEL PSIB-
PSOE,  PSM-NM, UM  I  EU SOBRE ATRIBUCIÓ DE COMPETÈNCIES AL  
CONSELL DE MALLORCA EN MATÈRIA DE TRANSPORT PER 
CARRETERA.¡Error! Marcador no definido. 
 
  Es dóna compte de la següent moció presentada pels 
portaveus dels grups de consellers del PSIB-PSOE, PSM-NM, UM 
i EU: 
 
  “El Consell de Mallorca s'acull a les previsions 
de l'article 9 de la Llei 5/1989 de Consells Insulars per 
tal de no acceptar la proposta d'atribució de competències 
en matèria de transport per carretera aprovada per la 
Comissió Tècnica Interinsular en sessió de 30 de juliol de 
1998. 
 
  Les raons que justifiquen la no acceptació són les 
següents: 
 
1.  Falta d'informació sobre les xifres que es 

proposen com a cost efectiu de la competència, sobre el 
repartiment del cost efectiu entre illes i  les 
quantitats que en concepte d'ingressos se'n dedueixen. 
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  El Consell de Mallorca no ha estat objecte de cap 

consulta ni informació complementària, ni a nivell 
institucional, ni d'equip de govern, ni abans ni 
després de la reunió de 30 de juliol de la Comissió 
Tècnica Interinsular. 

 
  Ni l'abast de la competència a transferir ni el 

seu finançament han estat prèviament acordats, ni tan 
sols debatuts. 

 
2.  Es proposa transferir un bloc competencial 

incomplet ja que s'ha separat el transport per 
carretera del transport ferroviari, que fins ara 
depenien de la mateixa Direcció General i del mateix 
programa pressupostari. 

 
  El transport ferroviari no té caràcter 

interinsular, afecta només a l'illa de Mallorca, i, a 
més, ha estat formalment requerida la seva 
transferència a la Comissió Tècnica Interinsular, i 
denegada per aquesta. 

 
3.  La proposta del Govern, i de la Comissió Tècnica 

Interinsular, no preveu la potestat reglamentària 
normativa pels Consells Insulars. Sense potestat 
reglamentària no hi ha funció executiva plena. 

 
 
4.  El Govern ha anunciat reiteradament l'elaboració i 

aprovació d'un Pla de Transports, com a conseqüència 
dels greus dèficits actuals en la gestió de la 
competència de transports, i de la baixa qualitat dels 
transports públics. 

 
  De l'aprovació d'aquest Pla de Transport se 

n'hauran de deduir importants inversions i despeses, no 
previstes, ni tan sols a nivell de compromís, a la 
proposta de transferència als consells insulars 
aprovada pel Govern. 

 
5.  El Govern preten reservar-se unes tuteles 

excepcionals en relació a la gestió  dels consells 
insulars com són la suspensió d'acords, el manteniment 
de la potestat inspectora i sancionadora, a més de 
formes obertes de coordinació, fins el punt de situar 
la gestió dels consells insulars sota el control d'una 
direcció general del Govern. 
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6.  El finançament de la competència és clarament 

insuficient, i a més repartit sense equitat entre els 
tres consells insulars, amb clar perjudici per l'illa 
de  Mallorca. 

 
 
 
  Com a conseqüència de les motivacions exposades es 
proposa al Ple del Consell de Mallorca l'aprovació de la 
següent  MOCIÓ : 
 
  "El Ple del Consell de Mallorca, a l'empar del que 
determina l'article 9 de la  Llei 5/1989 de Consells 
Insulars, no accepta la proposta de la Comissió Tècnica 
Interinsular d'atribució de competències en matèria de 
transport per carretera". 
 
 
 

Presenta la moció el Sr. Triay. Recorda que la 
Llei de consells insulars estableix, a l'article 9, que 
aquestes institucions, dins el mes següent a la comunicació 
d'una proposta de transferències podran formular-hi 

al⋅legacions o, per majoria absoluta, podran no acceptar la 
competència. La situació és aquesta i la proposta que avui 
es presenta al Ple, avalada per quatre grups de consellers, 
és  de no acceptar la competència. 
 

Resumeix les raons que avalen aquesta decisió 
són, en primer lloc, el fet que les propostes les presenti 
el Govern a la Comissió Tècnica sense cap tipus de contacte 
previ, sense negociació ni debat amb el Consell de 
Mallorca, ni abans de la reunió de la Comissió Tècnica 
interinsular, ni després d’aquesta Comissió, a la qual els 
representants del Consell ja varen presentar les objeccions 
que feien impossible l'acceptació en aquestes condicions. 
 

Per altra banda, es tracta d'una transferència 
parcial. Recorda que durant els darrers anys els transports 
terrestres han estat objecte d'un sol programa 
pressupostari del Govern de les Illes Balears dins la 
jurisdicció d'una sola direcció general i que ara se separa 
el transport ferroviari del de carreteres. Recorda també, 
que el transport ferroviari ha estat demanat separadament 
pel Consell de Mallorca, entre altres raons perquè aquest 
transport es produeix exclusivament a l’illa de Mallorca i, 
per tant, no té un àmbit interinsular. Per això, no 
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acceptar la petició del Consell i, ara, separar el 
transport terrestre de la seva gestió és una altra dels 
motius pels quals no es pot admetre la proposta del Govern 
de les Illes Balears. 
 

Una tercera raó és que la proposta no inclogui la 
potestat reglamentària, és a dir la capacitat que el qui 
rep la competència pugui fer normes de nivell inferior a la 
llei de caràcter general. Assegura que no pot existir una 
funció executiva real i plena si no existeix aquesta 
potestat. A més, si la potestat de gestió resulta encara 
tutelada, resulta més evident que s'està davant una 
transferència molt insuficient que no permet un 
desplegament real d'una política pròpia del Consell de 
Mallorca amb aquestes condicions. 
 

Recorda que el Govern durant els darrers anys ha 
anunciat la redacció d'un pla de transports urgents per 
superar totes les dificultats, dèficits i insuficiències 
que hi ha a les Illes Balears en matèria de transports per 
una gestió insuficient, per una falta de control de moltes 
situacions, un transport públic de baixa qualitat, una 
falta d'infraestructures bàsiques, com ara estacions 
d'autobusos, etc. Aquest Pla de transports, que suposa que 
el Govern presentarà, encara que sigui difícil amb els 
mesos que queden de legislatura, necessàriament haurà 
d'implicar noves inversions, increments de personal, noves 
formes de gestió, és a dir, més recursos. Fa notar que és 
difícil acceptar una transferència en què cap d'aquestes 
qüestions està plantejada i en què, ni tan s'hi preveu el 
més mínim compromís en el sentit que amb l'aprovació del 
Pla de transports es produirà una transferència als 
consells de les previsions d'inversió necessàries per dur 
endavant el Pla. 
 

Per altra banda, fa notar que hi ha unes tuteles 
excepcionals. Hi ha previst que el Govern pugui suspendre 
els acords del Consell de Mallorca. Al Consell se li 
transfereix la potestat inspectora i sancionadora, però, al 
mateix temps, el Govern la manté, cosa que implica que 
simultàniament hi podrà haver inspeccions i sancions 
separades i independents. Es dóna, a un director general 
del Govern, la potestat d'establir instruccions d'obligat 
compliment per part dels consells. Per això, opina que es 
pot dir que, amb aquesta transferència, el Consell queda 
dins l'organigrama, per davall un director general de la 
Conselleria de Foment. 
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Considera que tot això són elements que demostren 
amb quin mínim grau d'autonomia es vol fer la transferència 
als Consells, quan el Govern es reserva els òrgans 
consultius que continuarien en la seva jurisdicció.  
 

Es refereix a la qüestió econòmica. Afirma que no 
s'hi troba la justificació, ja que no s'ha explicat, ni hi 
ha documents que avalin el càlcul del cost efectiu, ni 
tampoc el de les deduccions que es pretenen fer en matèria 
d'ingressos al Consell de Mallorca. En conjunt això 
representa un finançament insuficient i també un 
finançament distribuït entre les illes de forma perjudicial 
per a Mallorca, com ja ha passat en altres transferències 
anteriors, ja que Mallorca queda per davall la seva 
proporció demogràfica o territorial o del pes de 
l'activitat que es tracta de transferir. En aquest cas 
s'atorga a Mallorca el 67% del cost efectiu i dels 
ingressos que se'n dedueixen per al conjunt dels consells, 
sense que se sàpiga com s'han fet aquests càlculs. 
 

Per tots aquests motius que ha exposat, proposa 
que el Consell de Mallorca voti a favor de la no 
acceptació, ja que la proposta de transferència no reuneix 
les condicions d'esser acceptada perquè en pugui fer una 
bona gestió. 
 

Intervé el Sr. Grosske (EU). No vol insistir en 
els arguments exposats pel Sr. Triay, però vol fer èmfasi 
en uns aspectes que considera cabdals. 
 

Es refereix en primer lloc al procediment segons 
el qual es plantegen aquestes transferències. Recorda que 
aquest procediment l'estableix l'Estatut i que 
lamentablement ha estat ratificat per la reforma aprovada 
fa poc pel Parlament i que qualifica de molt dolent. 
Argumenta que és així perquè no implica una interlocució 
real prèvia entre consells i Govern per preparar una 
transferència, és un procediment rígid i formalista que 

implica oscil⋅lar entre dues possibilitats: acceptar la 
proposta del Govern tal com aquest la proposa o no acceptar 
la transferència.  Això ha passat en aquesta legislatura en 
què hi ha un consell amb una majoria política diferent a la 
del Govern i que es veu amb moltes dificultats per acceptar 
les transferències tal com es proposen. Pensa que, a més de 
les diferències polítiques, aquest procediment no ajuda 
gens a evitar les dificultats. Aporta l'exemple que la 
Comissió tècnica interinsular, teòricament un òrgan de 
representació, no de grups polítics, sinó d'institucions, 
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en què, en ocasió de darrera sessió que va tractar aquesta 
Llei de transferències i una altra de referida a Plans 
territorials parcials, una iniciativa del Consell de 
Mallorca, només va intervenir un conseller del PP i cap 
representant de Menorca i d'Eivissa es va veure en la 
necessitat de d'oposar-s'hi, ja que en definitiva alla s'hi 
va per grups i no per institucions. Sensu contrario quan es 
va tractar el tema dels transports, l'únic que va 
intervenir a favor del projecte va esser el conseller de 
Foment, que teòricament parlava com a Consell de Mallorca, 
encara que, de fet, parlàs com a Govern. Aleshores, ni de 
Mallorca ni d'Eivissa ningú es va sentir en la necessitat 
de parlar a favor, ja que se sentien perfectament 
representats. És a dir no és exactament un lloc de trobada 
entre institucions, sinó un lloc de trobada entre grups i 
per tant, no és un lloc on s'intentin llimar les 
diferències i resoldre els problemes, i facilitar les 
transferències. Pensa que aquest procediment és una de les 
coses que s'haurien de plantejar de revisar, ja que en la 
mesura que no hi hagi coincidència de color polític, hi 
haurà sempre dificultats en les transferències. 
 

Una segona qüestió a la qual es vol referir és la 
manera com està plantejada aquesta Llei, que qualifica 
d'insultant per als consells insulars. Fa notar que, com és 
habitual, només es transfereix l'execució i la gestió, però 
no la capacitat reglamentària. Cita un conseller menorquí 
que qualifica els consells de gestories de competències del 
Govern. Afirma, com s'ha demostrat en la qüestió dels 
residus, que la capacitat reglamentària ha d'anar també en 
les transferències, per tal de garantir-ne un exercici, com 
a mínim eficaç. Més enllà de tot això, resulta que 
l'article 4 preveu que el Govern, en aquest cas, controlarà 
els consells en l'exercici de les competències. Fa notar 
que els ajuntaments tenen més autonomia política ja que no 
hi ha cap institució que els controli. És evident, explica, 
que hi ha una tutela global per part de l'Administració 
central i que hi ha una tutela judicial, però que no hi ha 
un control que, en aquest cas es materialitza en la 
possibilitat d'instruccions de la Conselleria que seran 
d'obligat compliment per part dels consells, és a dir un 
funcionament a cop de circular com una delegació provincial 
ministerial, i també en la possibilitat de les inspeccions 
directes i del procediment sancionador que es reserva el 
Govern i que el conseller que parla opina que no té gens de 
sentit. Qualifica del súmmum dels súmmums la capacitat del 
conseller de Foment de suspendre els actes administratius 
dels consells en aquesta matèria. Considera que la 
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conversió dels consells en oficines de tercera categoria de 
l'administració autonòmica és un fet insultant.    
 

Pel que fa al cost efectiu, remarca que com que 
hi ha un mal procediment de negociació de les 
transferències, resulta que la proposta arriba sense estar 
prou debatuda ni prou estudiada, ni prou documentada, de 
manera que les discrepàncies, de vegades, simplement 
provenen d'una mala informació que s'hauria pogut resoldre 
d'una altra manera. Curiosament, resulta que l'assignació 
de cost per a Mallorca està per davall d'allò que seria el 
percentatge raonable segons el seu pes específic. Resulta 
que la deducció per ingressos a Mallorca és del 50% del 
cost efectiu, a Menorca el 35% i a Eivissa el 29%, una 
reducció molt important i sense explicacions.  
 

Fa notar que les inversions que es plantegen són 
mínimes, ja que el conseller de Foment, avui absent, 
qualificava d'animalada incloure cap qüestió que depassàs 
les que hi ha dins el pressupost de la Comunitat Autònoma. 
Comenta que té l'esperança que Madrid no se n'assabenti, ja 
que a l'hora de negociar amb el Govern central és clar que 
se'ls diu que els dèficits en relació a altres comunitats 
pel que fa a infraestructures o a universitats, s'han de 
preveure dins les inversions. Pensa que no es volen tenir 
en compte aquestes qüestions perquè es té una actitud 
avara, ronyosa i centralista a l'hora d'enfocar globalment 
aquestes transferències. 
 

Lamenta que el desenvolupament que s'ha fet els 
darrers anys de l'Estatut d'Autonomia i de la Llei de 
consells hagi estat sistemàticament des d'una òptica 
extraordinàriament centralista que estreny al màxim els 
consells des del punt de vista del finançament i es reserva 
per al Govern tota una sèrie de controls, potestats i 
prerrogatives que fan inefectiva la transferència 
plantejada. 
 

Per tot això que ha exposat, anuncia el suport 
del seu grup a la moció, és a dir el vot en contra de la 
Llei de transferència. 
 

Intervé la presidenta en nom d'UM. Recorda que 
agradi o no el Consell és el govern de Mallorca, de manera 
que no es pot convertir mai en una oficina perifèrica del 
Govern balear. Per això, UM considera que ha de dir no a 
aquesta proposta de transferència. Entén que és important 
assegurar que acceptar una transferència impliqui millorar 
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les competències per donar un millor servei a l'usuari. No 
fer-ho això no és més que una manera que malmenar 
l'autogovern i que el ciutadà tengui la impressió que les 
coses funcionen pitjor ara que quan és feien des de Madrid 
i això UM no vol que passi mai. 
 

Argumenta per no acceptar aquesta classe de 
competències que la primera cosa que hauria de fer el 
Govern, seria tenir un Pla de transport global que implicàs 
el transport per carretera i també el tren que és un 
element importantíssim a l'hora de decidir quin transport 
volem per a la Mallorca futura. En tenir aquest pla, 
continua, s'haurà de determinar quin cost tindrà, dividir-
lo proporcionalment entre les tres illes i, tan sols 
després, traspassar aquestes competències, ben dotades de 
personal. Reclama també la necessitat prèvia d'un diàleg 
institucional, cosa que tampoc no s'ha produït en aquest 
cas. 
 

Considera fonamental a l'hora d'assumir una 
competència tenir la potestat jurídica necessària per fer-
la complir, tant a nivell reglamentari com a nivell 
sancionador. Per fer veure com resulta d'absurda aquesta 
proposta de transferència fa notar que no es pot decidir 
quin transport públic per carretera hi ha d'haver entre 
Palma i Alcúdia, si no se sap si el tren hi arribarà o no. 
Conclou, per tant, que el Consell seria irresponsable si 
acceptava aquesta competència. Fa veure també l'absurd que 
representaria el fet que hi hagués una potestat 
sancionadora per als pobres caminoners, per exemple, 
provinent de tres institucions diferents: els podrien posar 
multes l'Estat, el Govern i el Consell. La sensació, que UM 
no vol, seria de desgavell, de manera que les competències 
assumides pel Consell en aquest cas, en lloc de millorar, 
empitjoren la gestió. 
 

UM, continua, pensa que les competències s'han de 
transferir des del Govern de l'Estat al de la Comunitat i 
des d'aquest als consells precisament per millorar i 
racionalitzar el servei, de manera que sigui el màxim 
d'efectiu amb el mínim de cost. Per això, UM dirà no a 
aquesta transferència. 

Intervé el Sr. Sampol (PSM-NM). Destaca en primer 
lloc, el poc sentit institucional que presideix aquests 
traspassos de competències. Lamenta que tradicionalment i 
prèviament hi hagi una negociació admesa i reconeguda com a 
pacte de l'hotel, amb els consells d'Eivissa i de Menorca, 
cosa que no passa amb el de Mallorca. Considera 
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especialment greu aquesta manca de sentit institucional, a 
més de la manca de la informació, prevista a la Llei de 
consells i que ha d'acompanyar totes els Lleis de 
transferències. Recorda que el seu grup va demanar el 
certificat dels ingressos dels darrers anys a la Comissió 
i, tot i que es va assegurar que s'enviaria, el conseller 
que parla no l'ha rebuda. Fa notar que no és suficient que 
la Llei digui quins són els ingressos, sinó que aquesta 
quantitat ha d'estar documentada. 
 

Fa notar que a la transferència hi manca una 
dotació econòmica i material, ja que no es transfereixen 
immobles, cosa que sí es va fer quan es varen transferir 
aquestes competències de l'Estat a la Comunitat Autònoma. 
Cita l'exemple de les bàscules i afirma que s'hauran de fer 
inversions no previstes en aquesta Llei per suplir aquesta 
manca. Pel que fa als immobles llogats, recorda què va 
passar amb l'oficina de turisme quan el Consell va haver 
d'invertir uns 30 milions que no figuraven a la dotació.  
 

Assegura que en tot cas la valoració és 
insuficient perquè la dotació de la transferència està 
pensada per a un transport públic molt deficitari i 
calculada amb una mentalitat de foment del transport 
privat. Si des d'un altra opció política es vol fomentar el 
transport públic resulta que la dotació de la transferència 
no basta ni per començar, ja que les instal⋅lacions són 
tercermundistes i no hi ha ni lavabos per a les necessitats 
dels viatgers. Per tant, els recursos que es transfereixen 
són els que corresponen a una competència nefasta i mal 
administrada, cosa que implica que si s'accepta, el Consell 
n'hi haurà de posar dels seus. 
 

Per que fa la qualitat de la competència, afirma 
que es tracta d'una competència de tercera categoria i 
aporta l'exemple de les Canàries on cada cabildo ha rebut 
la transferència literalment com la va rebre la Comunitat. 
Convida a transferir la competència amb aquestes condicions 
i aleshores els consells podran esser el govern de 
cadascuna de les illes, tal com diu l'Estatut. 
 

S'adhereix a les intervencions anteriors 
referides a la tutela.  És possible, continua, que hi hagi 
tres administracions que sancionin, però fa notar que també 
pot passar al contrari, és a dir que un expedient instruït 
pel Consell sigui retirat pel director general de 
Transports. 
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Pel fet que són unes competències de tercera 
categoria, perquè estan mal finançades i perquè estan 
tutelades pel Govern, anuncia que el seu grup demanarà en 
el Parlament que es retiri aquest projecte de llei i que es 
negociï el traspàs amb els tres consells. 
 

Intervé el Sr. Espinós (PP). Opina, referint-se 
al Sr. Grosske, que el Sr. Verger, quan parlava 
d'animalades, tenia raó, perquè aquí se n'han sentides 
moltes i considera, si més no curiós, que hi hagi una moció 
defensada per quatre grups.  
 

Recorda al Sr. Sampol que les bàscules fixes ara 
mateix no es fan servir perquè se'n fan servir de mòbils i 
aquestes sí que es transfereixen. Opina que no han llegit 
bé la Llei, ja que aquesta preveu que la Conselleria pot 
intervenir precisament en relació a les competències 
delegades i la que el Sr. Sampol retreia quan feia 
referència a una possible retirada d'expedient instruït pel 
Consell és una competència pròpia. 
 

Pel que fa a les afirmacions de la Sra. Munar en 
el sentit que el Govern té la voluntat de convertir els 
consells en subdelegacions, recorda que la voluntat és la 
mateixa que hi havia en les set transferències que la Sra. 
Munar va aprovar quan era consellera del Govern. 
 

Recorda que també els ajuntaments o la Junta del 
Port, tenen competències i, per tant, poden sancionar, però 
recorda també que, jurídicament, que per un sol fet no és 
possible que hi hagi més d'una sanció. 
 

Fa avinent que si no es volen acceptar 
transferències sense la capacitat reglamentària, d'aquí a 
poc temps no se'n podrà acceptar cap ja que hi haurà la 
Comissió Europea i el Parlament Europeu que fixaran 
normativa sobre moltes de matèries. 
 

Al Sr. Grosske i, pel que fa al procediment, li 
recorda que si el vol canviar pot fer totes els propostes 
que vulgui a la Comissió. Amb quatre membres n'hi ha prou, 
però ara i aquí no és el lloc adequat. 
 

Pensa que si sempre les transferències 
perjudiquen Mallorca i beneficien les altres illes, els 
grups del PSOE, del PSM i d'EU a Menorca i a Eivissa 
acceptaran aquesta transferència que els beneficia. 
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Al Sr. Triay li fa notar que l'òrgan que es va 
crear per a debatre les transferències és la Comissió 
Tècnica i, per això, tots hi tenen representació. Pel que 
fa a la qualificació de parcial recorda que es tracta de 
tot el transport per carretera. Si també es reclama el tren 
demana si el volen amb el finançament que va donar el 
partit del Sr. Triay o amb les inversions que hi ha fet el 
Govern aquests anys i les que hi farà. Pensa que és molt bo 
de fer dir ara segons quines coses quan al seu temps no es 
varen dir. Pel que fa a les estacions d'autobusos fa notar 
que n'hi ha que estan en marxa. En relació a les tuteles 
excepcionals recorda qeu cal distingir entre allò que són 
competències pròpies i les que són delegades, ja que, pel 
que fa a la suspensió d'acords, per exemple, la 
transferència de l'Estat a la Comunitat inclou la potestat 
del ministre de suspendre els acords de la Comunitat. Si no 
s'incloïa la possibilitat de suspensió per part d'un 
director general sempre l'hi podria suspendre el ministre 
directament. Pel que fa a la funció inspectora, indica que 
en aquest cas també s'ha d'entendre que es tracta d'una 
competència que es transfereix com a delegada, com també 
passa amb el fet que es puguin dictar instruccions o, com 
diu la Llei de consells insulars, elaborar programes i 
dictar directrius sobre la gestió de les competències 
delegades.    
 

Convida a esser sincers i a reconèixer que no hi 
ha hagut cap competència transferida als consells que no 
hagi suposat un increment de pressuposts i un increment de 
personal, cosa que també passa amb aquesta. 
 

El PP, continua, opina que allò que realment 
espanta la majoria són les competències que requereixen un 
responsabilitat, ja que quan arriben, com aquesta o la 
d'ordenació turística no els agraden. Recorda que 
l'autogovern, de què tant es parla darrerament, no 
consisteix tan sols a acceptar competències folklòriques, 
sinó també assumir les que no ho són tant.  
 

Insisteix  en la necessitat de distingir entre 
competències pròpies i delegades i fa referència a 
l'informe del secretari que recull la previsió de la llei 
de Consells Insulars sobre resolució dels recursos 
ordinaris per part del Govern. 
 

Retreu que es vulgui donar la imatge que el 
Govern margina el Consell, quan els únics que el marginen 
son els grups de la majoria que no volen acceptar les 
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competències introduint un clar desequilibri en relació a 
Eivissa i Menorca. Si volen esser coherents i és cert que 
reclamen autogovern, allò que han de fer és acceptar 
aquesta competència que és favorable per als interessos de 
Mallorca. 
 

Intervé el Sr. Triay (PSOE). Assegura que es 
volen les competències, però no en aquestes condicions: 
tutelades i mal finançades, sinó que es vol de manera que 
es puguin exercir per poder donar un servei als ciutadans. 
 

Opina que ni el procediment ni la Comissió són 
responsables d'això que passa en matèria de transferències, 
sinó que la responsabilitat és exclusivament de la força 
política que governa a la Comunitat, el PP, que fa unes 
propostes sense possibilitat de discussió prèvia i sense 
documentació explicativa sobre les xifres bàsiques de la 
proposta i també sense possibilitat de fer una ponència o 
subcomissió per arribar a un acord i que aboca el Consell a 
acollir-se a l'article 9 i rebutjar la competència. 
 

Recorda que els sistemes de coordinació són 
precisament per coordinar, per harmonitzar, els aspectes 
d'àmbit interinsular que afecten el conjunt, però no per 
introduir la tutela quotidiana en la gestió de qüestions de 
són estrictament de l'àmbit d'una illa com passa 
pràcticament amb la totalitat de les matèries d'aquesta 
transferència. Si la competència és delegada, reclama 
simplement la mateixa autonomia que ha tingut el Govern 
balear durant els anys que les ha exercides en relació al 
Govern central, és a dir autonomia total amb capacitat 
reglamentària. Considera un argument demagògic dir que no 
hi pot haver aquesta capacitat perquè la Unió Europea ho 
impedirà, ja que mai la UE mai no cobrirà la possibilitat 
d'adaptació de les legislacions als àmbits dels territoris 
de les comunitats autònomes. Opina que en el cas del 
transport hi ha una escassa acció normativa feta pel Govern 
i que, per tant, és necessària aqeusta acció per poder 
posar ordre en molts de subsectors del transport per 
carretera. 
 

Pel que fa a la pregunta de si es vol el tren amb 
les inversions que ha fet el Govern, convida a veure les 
coses amb perspectiva i recorda que el Govern ha pogut fer 
aquestes inversions precisament perquè aquesta va esser una 
de les matèries més ben dotades quan es va transferir, amb 
un finançament extra per damunt el cost efectiu. 
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Nega que hi hagi por de posar sancions ni de 
posar ordre, ni de corregir els dèficits reconeguts per 
tothom en matèria de transports. Afirma que tenim un 
transport públic nefast en què el Govern ha estat incapaç 
de posar ordre en matèria de concessions o de racionalitat, 
sense cap estació d'autobusos, on amb els tacògrafs fan 
allò que volen els infractors. Ara, el Govern, per acabar 
amb una situació nefasta, sense cap pla de transports, 
sense cap dotació especial per als consells, amb unes 
tuteles inacceptables, vol traspassar la competència als 
consells sense haver posat la més mínima solució als 
problemes que hi ha. 
 

Torna intervenir el Sr. Grosske (EU). Referint-se 
al Sr. Espinós, qualifica de diàlegs de sords tot aquest 
joc de rèpliques i contrarèpliques. Després de sentir la 
seva intervenció, assegura que es reafirma en el cent per 
cent en la seva posició inicial, ja que el Sr. Espinós no 
ha aportat cap argument sòlid perquè hagi de variar la 
posició dels que s'oposen a la transferència. Qualifica la 
intervenció d'ajustament fi de qualque cosa que s'ha dit, 
sense anar al fons de l'argumentació. 
 

Assegura que va fer propostes de procediment quan 
es dabatia la reforma de l'Estatut i que va demanar que 
s'establissin comissions mixtes Govern-consells per 
negociar les transferències. Opina que no té cap sentit que 
el Consell informi una llei que l'afecta directament. 
Recorda que en els procediments de l'Administració són els 
tercers els organismes que informen i no els interlocutors. 
Assegura que els pactes de l'hotel reconeguts ingènuament, 
estan molt bé, només que no s'han de fer a un hotel, sinó 
en una reunió bilateral entre el Govern i un consell per 
arribar a acords sobre aquestes qüestions. 
 

Pel que fa als consellers d'EU de les altres 
illes, assegura que aprovaran aquelles lleis de 
transferència que trobin justes i no les que beneficiïn la 
seva illa en perjudici d'una altra. 
 

A part d'aquestes qüestions, opina que tota la 
intervenció del Sr. Espinós es pot resumir en un judici 
d'intencions: la majoria del Consell no vol transferències 
amb procediments sancionadors perquè poden esser 
impopulars. Convida el Sr. Espinós, deixant ara de banda la 
qüestió ferroviària i la del Pla de transports, a retirar 
les insultants tuteles que conté la Llei i a, no a variar, 
sinó a explicar ben explicats els costs efectius i les 
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deduccions per ingressos presumptes. A partir d'aquí, 
assegura que EU estarà a favor de l'acceptació de les 
competències per molt sancionadora o impopular que pugui 
esser la qüestió. Allò que no pot esser és que es vulgui 
fer passar un competència que després haurà d'estar pendent 
del fax del director general o de la possibilitat de 
suspensió d'actes per part de la Conselleria, perquè 
aquesta situació és impresentable. 
 

Intervé la Sra. Munar (UM). Fa notar que el Sr. 
Espinós no ha fet una defensa de la transferència, sinó que 
s'ha limitat a afirmar que no es volen acceptar per por i 
que, en relació a UM, ha recordat que fa sis anys va fer 
part d'un govern. Opina que no té gens de sentit, a part de 
poca informació, ja que ha parlat de diferents competències 
transferides. Recorda que quan ella va esser consellera del 
Govern, el Consell va acceptar la d'urbanisme a proposta 
del PSOE i que es va aprovar per unanimitat. 
 

Assegura que el fet que el Govern només tengui 
les competències en qualitat de delegades, l'única cosa que 
demostra és que no els han pogudes obtenir millors. Convida 
que obtenir-les completes  dels que governen ara, ja que al 
capdavall són els mateixos que els seus, convida a negociar 
més bé i també a traspassar les competències, com a mínim, 
en les mateixes condicions en què les tenen, sense 
reservar-se potestats.  
 

Convida també a reconèixer que fins ara, en 
matèria de transport per carretera, ho han fet molt 
malament, cosa sabuda de tothom, i que allò que volen amb 
la transferència és llevar-se un mort de damunt. Si no és 
així no s'entén que es vulgui fer una transferència 
parcial, mal dotada, sense estudis i abans d'un pla. 
 

Recorda que el Consell té experiència i sap què 
vol dir rebre transferències del Govern. Una vegada els 
varen enganar, com va passar amb menors, però a partir 
d'ara el Consell vol saber bé com va dotada i amb quin 
personal compta. En definitiva vol saber si el ciutadà 
obtindrà o no una millora amb el traspàs. 
 

El Sr. Sampol (PSM) demana com és possible que el 
Sr. Espinós conegui la relació de béns mobles corresponent 
a la transferència i un vicepresident del Consell no la 
conegui. Respon ell mateix  dient que la relació de béns 
mobles no hi és. Pensa que aquesta pregunta i la seva 
resposta demostren com ha estat d'absurda la tramitació. 
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Demana també on són els certificats d'ingressos promesos 
pel conseller. 
 

Respon el Sr. Espinós (PP). Assegura que no s'ha 
exposat cap argument per rebutjar una transferència ben 
dotada, amb personal suficient per dur-la a terme. Les 
úniques coses que s'ha dit han estat fer creure que amb la 
potestat sancionadora que es transferirà al Consell hi 
haurà devuit administracions  que podran sancionar per un 
mateix fet una mateixa persona, cosa que és absurda. 
Convida el Sr. Sampol a llegir l'acta de la Comissió 
Tècnica o a escoltar bé quan el conseller que parla explica 
què passa amb les bàscules. 
 

Pel que fa a la Sra. Munar comenta que una llarga 
estada en política permet poder fer molts de vaivens. 
Informa que unes competències delegades no es poden 
transferir com a pròpies. 
 

Recorda al Sr. Grosske que les competències 
delegades estableixen limitacions en les capacitats de 
maniobra. Les mateixes limitacions de la delegació de 
l'Estat són les que s'inclouen en la Llei de transferència. 
Convida a llegir-la bé i veure que la capacitat del 
ministre per suspendre actes és la mateixa que es reserva 
el Govern.  
 

Pel que fa al cost efectiu recorda que els 
pressuposts de la Comunitat els recullen i pel que fa a les 
taxes i sancions assegura que els certificats s'han fet i 
que sumaven 107 milions amb una mitjana els darrers tres 
anys de 34 milions de taxes, un total de 142 milions que 
s'han distribuït entre els tres illes.   
 

Les transferències del tren han estat 
incrementades i encara s'incrementaran més, assegura. Pensa 
que al Consell ha de tenir interès perquè el Govern faci 
les inversions i, després, faci la transferència. Pensa que 
hi ha un sistema racional de fer les coses, convida a 
seguir-lo i no anar dient que se sembra el caos i anar 
amollant paraules, com ara tacògrafs i altres coses que no 
són indicatives de la situació i que fan certa la 
qualificació de diàlegs de sords a què s'ha referit el Sr. 
Grosske. Pensa que no és possible arribar a acords si es va 
a les comissions amb postures prèvies ja decidides. Pensa 
que si la majoria vol deixar Mallorca fora d'aquesta 
competència com ja va passar amb l'ordenació turística és 
la seva responsabilitat. 
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Intervé la Sra. Munar (UM) afirma que UM és un 

partit de centre, nacionalista i lliberal i que, per 
desgràcia del Sr. Espinós, pot pactar amb uns i amb altres, 
sense que això sigui un vaivé. El problema és que hi ha 
gent que sempre està en el movimiento que són dues coses 
molt diferents.  
 

Pel que fa al temps que la gent està en política, 
recorda que és el poble mallorquí que decideix qui vol que 
hi estigui en un moment determinat. UM hi posa un cap i 
s'hi manté i no passa com a altres partits que el qui acaba 
comandant és el del número cin o sis de la llista.  
 

Per altra banda, recorda que si tenen les 
competències tan sols delegades, vol dir que han tingut 
incapacitat per negociar amb els seus, ja que a altres 
llocs no les hi tenen. 
 

Recorda que l'opinió general de la societat i de 
les persones que tenen responsabilitats en el camp de la 
transferència és que han estat uns incapaços i que ho han 
fet molt malament. 

Torna intervenir el Sr. Espinós (PP). Convida a 
demanar sobre el movimiento a alguns dels partidaris de la 
Sra. Munar que en deuen saber molt més que el conseller que 
parla. 
 

No sap de quina tendència és UM, tot i així pensa 
que no té res a veure amb el debat d'ara mateix. Pensa que 
hi ha una falta total de voluntat per acceptar 
competències, i opina que això és negatiu per a Mallorca, 
ja que queda amb més poques competències que les que tenen 
els altres consells. 
 

Per altra banda, recorda que el número cinc o sis 
del PP té més vots que el número u d'altres llistes i que 
encara és més patètic que dos en governin 33. 
 

Se sotmet la proposta a votació i s'aprova per 
desset vots a favor (PSOE, PSM-NM, UM, EU) i catorze en 
contra (PP). 
 
 
  PUNT 7.- MOCIÓ DE PRESIDÈNCIA REFERIDA A LA 
CREACIÓ DE LA COMISSIÓ INSULAR D’URBANISME I HABITABILITAT. 
 
  Es dóna compte de la següent moció: 
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  “A la vista dels considerants de la sentència del 
Tribunal Suprem de data 26 de juny de 1998, relativa a les 
Comissions Insulars d’Urbanisme i al preceptiu dictamen 
previ en Comissió Informativa de les decisions 
urbanístiques que corresponen al Ple, aquesta Presidència 
proposa al Ple el següent ACORD: 
 
  Es crea la COMISSIÓ INSULAR D’URBANISME I 
HABITABILITAT, amb la mateixa composició política que les 
altres Comissions Informatives del Consell de Mallorca, que 
tindrà com a funció bàsica estudiar i dictaminar els 
assumptes urbanístics la resolució dels quals correspongui 
al Ple, així com la resta que en virtut de l’article 44 del 
Reglament Orgànic del Consell Insular de Mallorca li 
corresponguin en relació als expedients de l’Àrea 
d’Urbanisme. 
 
  Els Grups de Consellers disposen de tres dies per 
comunicar els noms dels consellers que assignen a 
l’esmentada Comissió.” 
  
 
 

Intervé el Sr. Quetglas (PSOE). Explica que la 
Sentència del Tribunal Suprem de juny del 98 inhabilita en 
certa manera la Comissió Insular d'Urbanisme, tal com està 
estructurada, per fer propostes al Ple i obliga, com a 
solució més senzilla i operativa, a crear una Comissió 
Informativa amb tots els requisits i la proporcionalitat 
exigida per la sentència, que pugui elevar propostes al 
Ple. Això es fa amb la voluntat de no crear una altra 
estructura, sinó que bàsicament estaria formada per les 
mateixes persones que ja formen la Comissió Insular 
d'Urbanisme, amb la idea que es reuneixi en ocasió de les 
mateixes sessions, immediatament abans o immediatament 
després, de manera que les qüestions que hagin de passar al 
Ple hi vagin amb els requisits exigits per la Sentència. 
L'única diferència en la composició seria, per tant, que el 
Govern no hi tendria representació i que s'hi mantendria la 
proporcionalitat. 
 

S'aprova la proposta per unanimitat. 
 
 

I, no havent-hi més assumptes a tractar, la Sra. 
Presidenta, aixeca la sessió a les dotze hores i vint-i-
cinc minuts, de tot el qual se n'esten la present acta, que 
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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, 

 
 


