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

 
 
 

A les onze hores i deu minuts del dia vint-i-vuit 
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, José Ramón Orta Rotger, María Salom i Coll,  
Juan Verger Pocoví, Alejandro Pablo Espinós Bonmatí, 
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.   

 
Consellers que excusen la seva assistència: Hble. 

Sr. Juan Flaquer Riutort, Carlos Felipe Cañellas Fons, 
Bartomeu Blanquer i Sureda, Maria Rosa Estaras Ferragut, 
Joana Ana Vidal Burguera. 

 
 
Secretari General: Sr. Bartomeu Tous i Aymar. 
 
Interventora General: Sra. Pilar Garcia Docio. 

 
 
  
  PUNT 1.- PROPOSTA DE PRESIDÈNCIA DE DECLARACIÓ 
D’URGÈNCIA DEL PLE CONVOCAT. 
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La presidenta proposa la declaració d'urgència 
del Ple motivada per la necessitat de comptar amb la 
cobertura pressupostària necessària per poder signar, 
dimecres que ve, el conveni amb el Bisbat, relatiu a 
l'Escola de Treball Social, que es preveu a la proposta del 
punt núm. 7 de l'ordre del dia. 
 
 

S'aprova la declaració d'urgència per unanimitat. 
 
 

 
          PUNT 2.- APROVACIÓ ACTA ANTERIOR (14-09-98). 

 
S’aprova l’acta per unanimitat. 

 
 
  

PRESIDÈNCIA. 
 
 
  PUNT 3.- DECRETS A DONAR COMPTE. 
 
 

Intervé el Sr. Grosske (EU). Exposa que dins 
aquest conjunt de decrets n'hi ha una quantitat important 
que fa referència a increments retributius per raons de 
productivitat i de gratificacions. Es tracta d'una inflació 
de casos com aquests que supera la previsió d'aplicar 
aquests decrets per als casos d'exercir amb caràcter 
temporal funcions de superior categoria. 
 

Considera que aquesta vegada hi ha més que això, 
ja que per decret s'introdueixen modificacions retributives 
que varen naufragar a la mesa de negociació i que varen 
provocar una versió reduïda de la modificació de plantilla 
aprovada el més de juny. 
 

Manifesta el desacord del seu grup pel fet que es 
faci una espècie de valoració de llocs de feina via decret, 
ja que pensen que aquesta qüestió ha d'estar reglada. 
Anuncia que el seu grup presentarà al proper Ple una 
proposta de regularització d'aquests conceptes retributius 
i de la seva utilització, de manera que es pugui evitar una 
aplicació de la via del decret que EU considera abusiva i 
que no s'adiu amb allò que es podria considerar una 
política prudent en matèria de personal. 
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Intervé la Sra. Ferrer (PP). Es refereix al 
decret de dia  9-6-98, abonament subvenció concedida a la 
Fundació Teatre del Mar per a modernització 
d'infraestructures, corresponent a la Comissió d'Esports i 
Joventut. Demana per quina raó s'ha concedit aquesta 
subvenció a través de la Comissió d'Esports i no a través 
de la de Cultura.   
 

El Sr. Diéguez (PSOE)  suposa que es tracta d'un 
error que es comprovarà i rectificarà. 
 

Intervé el Sr. Riera (PP). Es refereix al decret 
de dia 12 juny de subvenció de 450.000 PTA concedida al 
Club Voleibol Algaida i a una altra de dia 8 de juliol de 
45.000 PTA concedida al mateix club. Demana per quina raó 
es donen dues subvencions dins un mes a un mateix club. 
 

El Sr. Diéguez (PSOE) respon que es comprovarà i 
li farà arribar la informació. 

 
El Sr. Riera (PP) demana que aquest pic sigui 

ver, ja que sempre la hi prometen però no la hi envien mai. 
 

Intervé la Sra. Carbonell (PP). Es refereix al 
decret de subvenció al GOB per 500.000 PTA destinades a un 
camp de treball a l'illa de la Dragonera. Demana més 
informació. 
 

La Sra. Amer (PSOE) indica que es tracta d'una 
subvenció per a un camp de treball que es fa amb la 

participació d'uns 20 al⋅lots, organitzat per la Trapa i el 
GOB. Bàsicament es dedica a la neteja de camins, marjades i 
espais públics d'aquella illa. 
 

El Sr. Grosske (EU), al marge de la consideració 
general que ha fet al començament, es refereix al decret de 
dia d'abonament a Silvia de la Iglesia Ribero, en concepte 
de gratificacions, de la quantitat d'1.442.000 PTA. Demana 
a quina raó obeeix. 
 

El Sr. Pons (PSM), indica que es tracta de la 
cantant Silvia Corbacho que participa al llarg de l'any en 
diverses òperes del Teatre Principal i que més enllà del 
seu sou mensual com a directora artística cobra també els 
plusos que li corresponen i els cobra a través dels Serveis 
Generals perquè així els cobra el personal de la casa. 
 

El Sr. Grosske (EU) pensa que el Teatre Principal 
no té cantants d'òpera en plantilla i si un persona hi té 
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un contracte per exercir-hi una funció, les gratificacions 
que en rebi han d'anar en relació amb aquesta funció. Allò 
que no pot esser és que una activitat de caràcter artístic, 
que no té gaire coses a veure amb l'activitat per la qual 
ha estat contractada, sigui retribuïda en concepte de 
gratificació. Indica la necessitat de reglamentar aquest 
tipus de gratificacions per activitats professionals que no 
tenen res a veure amb un contracte de treball. 
 

El Sr. Pons (PSM) argumenta que aquesta via ha 
estat indicada pels Serveis de Recursos Humans com 
l'apropiada per abonar les seves intervencions en la 
Temporada d'Òpera. 
 

El Ple en resta assabentat. 
 
 
 
  PUNT 4.- DECRETS A RATIFICAR. 
 
 
  Es llegeixen  els següents decrets: 
 
 
  “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. José Campins Pou, en 
representació dels Srs. José Mª Suarez Cordon, Jaime Cabot 
Crespi, Lorenzo Colom Matas i Gaspar Riera Vila contra 
"resolució del Ple del Consell Insular de Mallorca de 24-07-
98 ordenant la demolició de les obres d'una vivenda c/ Puig 
d'Alaró, per no ajustar-se a la llicència i no 
legalitzables; així com imposar sancions a cada un dels 
recurrents; promotor, constructor, arquitecte i aparellador, 
dictades en exp. de Disciplina Urbanística". Actuacions 
1344/98. 
 
  Vist el meritat recurs contenciós-administratiu i 
examinat l'informe de l'Assessoria Jurídica del C.I.M. de 15 
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 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, 
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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 codemandat davant 
la Sala Contenciosa-Administrativa del Tribunal Superior de 
Justícia de les Illes Balears en el recurs contenciós 
administratiu interposat per la Procuradora Sra. Concepción 
Zaforteza Guasp, en representació del Sr. Antonio Servera 
Capella, contra "la resolució dictada pel consell Insular de 
Malorca, en sessió de 6-4-98, ordenant la demolició de les 
obres realitzades en el Camí S'Hostal finca Can Duran, 
S'Aranjasa, consistent en la construcció d'una nau destinada 
a estable de cavalls". Actuacions 1394/98. 
 
  Vist el meritat recurs contenciós-administratiu i 
examinat l'informe de l'Assessoria Jurídica del C.I.M. de 17 
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 el Procés núm. 755/96 
seguit davant el Jutjat de Primera Instància Num. 11, de 
Palma, en representació i defensa de la menor tutelada Sr. 
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Carmen Silvia Oliver Weiss, sobre reclamació de quantiat i 
defensa dels interessos patrimonials en altres processos si 
s'escau. 
 
  Vist l'informe de l'Assessoria Jurídica del C.I.M. 
de dia 17 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 en el Procés 755/96 seguit davant el 
Jutjat de Primera Instància núm. 11, 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. Juan Cerdó 
Frías, en representació de la Sra. Katja Kagelmann, contra 
"acord del Ple del Consell Insular de Mallorca, d'1-6-98, 
pel qual se li ordena la demolició de les obres realitzades, 
a una parcel.la del terme municipal de Manacor". Actuacions 
1326/98. 
 
  Vist el meritat recurs contenciós-administratiu i 
examinat l'informe de l'Assessoria Jurídica del C.I.M. de 21 
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. 
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  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 pel Procurador Sr. Francisco Javier Gayá Font, en 
representació de l'Ajuntament de Manacor, contra "resolució 
del Ple d'1-6-98 del Consell Insular de Mallorca, sobre 
l'aprovació definitiva de la Norma Subsidiària de 
Planejament del Polígon 4-21 de Manacor". Actuacions 
1323/98. 
 
  Vist el meritat recurs contenciós-administratiu i 
examinat l'informe de l'Assessoria Jurídica del C.I.M. de 21 
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 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 y 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, en la primera sessió que farà, per a la seva 
ratificació.” 
 

Es ratifica el decret per unanimitat. 
 
 
 
  “ASSUMPTE: Compareixença al judici verbal a les 
Actuacions 842/98 davant el Jutjat de Primera Instància Num. 
12, Negociat D de Palma, "desamparament de menors"  
interposades pel Sr. Pedro Antonio Garrido Rodenas. 
 
  Vist l'informe de l'Assessoria Jurídica del C.I.M. 
de dia 22 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 
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de les Bases de Règim Local, resolc que el Consell Insular 
de Mallorca comparegui a les meritades Actuacions número 
842/98 seguides davant el Jutjat de Primera Instància núm. 
12, Negociat D de Palma, mitjançant els lletrats adscrits a 
l'Assessoria Jurídica del C.I.M. Srs. Gabriel de Oleza Serra 
de Gayeta i Carmen de España Fortuny, indistintament que, en 
base a l'article 447.2 de la Llei Orgànica del Poder 
Judicial, assumiran la representació i direcció d'aquest. 
 
  Que es doni compte de la present resolució al Ple, 
en la primera sessió que farà, per a la seva ratificació.” 
 
 

Es ratifica el decret per unanimitat. 
 
 
 
  “ASSUMPTE: Compareixença a les Actuacions 806/98 
davant el Jutjat de Primera Instància Num. 3, de Palma, 
"demanda de recurs contra resolució administrativa"  
interposades pel Sr. Angel Miguel Diaz Alejandro i Maria 
Manuela Tobal Salvá. 
 
  Vist l'informe de l'Assessoria Jurídica del C.I.M. 
de dia 22 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 
806/98 seguides davant el Jutjat de Primera Instància núm. 
3, de Palma, mitjançant els lletrats adscrits a l'Assessoria 
Jurídica del C.I.M. Srs. Gabriel de Oleza Serra de Gayeta i 
Carmen de España Fortuny, indistintament que, en base a 
l'article 447.2 de la Llei Orgànica del Poder Judicial, 
assumiran la representació i direcció d'aquest. 
 
  Que es doni compte de la present resolució al Ple, 
en la primera sessió que farà, per a la seva ratificació.” 
 
 

Es ratifica el decret per unanimitat. 
 
 
 
  PUNT 5.- PROPOSTA NOMENAMENT REPRESENTANT CIM A 
“SA NOSTRA”. 
 
  Es dóna compte de la següent proposta de 
Presidència: 
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  “Havent comunicat “Sa Nostra” Caixa de Balears la 
renovació dels òrgans de Govern, aquesta Presidència 
proposa la ratificació del nomenament a favor del Sr. 
Bartomeu Nadal Bestard com a representant del CIM a “Sa 
Nostra” Caixa de Balears.” 
 
 

S'aprova la proposta la proposta per desset vots 
a favor (PSOE, PSM-NM, UM, EU) i onze abstencions (PP). 
 
 
  PUNT 6.- NOMENAMENT SECRETARI DELEGAT DE LA 
COMISSIÓ INSULAR D’URBANISME I HABITABILITAT. 
 
  Es dóna compte de la següent proposta de 
Secretaria: 
 
  “El Ple del Consell Insular de Mallorca en data 
31-7-95 a proposta de Secretaria i per delegació d’aquesta, 
nomenà per les funcions de fé pública i assessorament legal 
preceptiu recollides als articles 2 i 3 de R.D. 1147/87 als  
funcionaris de distintes comissions informatives. 
 
 
  Atès que en data 14 de setembre es creà la 
Comissió Insular d’Urbanisme i Habitabilitat, aquesta 
Secretaria proposa nomenar Secretari delegat de dita 
comissió al Sr. Jaume Munar Fullana, sense perjudici que el 
nomenament sia efectiu a partir de la data d’aquesta 
proposta, per raons d’urgència, i que es ratifiqui pel Ple, 
fent reserva del dret d’avocar la delegació i de 
desenvolupar la titularitat quan ho consideri pertinent.” 
 
 

S'aprova la proposta per unanimitat. 
 
 
 
  PUNT 7.- APROVACIÓ EXPEDIENT NÚM. 11 DE 
MODIFICACIÓ DE CRÈDITS EN EL PRESSUPOST DE 1998. 
 
 
  Es dóna compte de la següent proposta de 
Presidència: 
 
 
  “Aquesta Presidència, per Decret de dia 16 de 
setembre de 1998, atenent les necessitats que 
s'especifiquen a les memòries corresponents i de les quals 
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n'hi ha constància en els antecedents de l'expedient, 
ordenà la incoació d'un expedient de modificació de crèdits 
en el Pressupost de 1998, a l'objecte de poder atendre 
algunes despeses, les partides a les quals s'havien 
d'imputar no tenien crèdit suficient o no s'havien incloses 
en el pressupost de 1998 i també algunes transferències de 
crèdits entre distints grups de funció. 
  
  Atès que la Intervenció d'aquest Consell Insular 
emeté el dictamen preceptiu, amb data 24 de setembre de 
1998, on es fan constar les operacions de modificació de 
crèdit que es proposen per atendre les despeses esmentades, 
i d'acord amb allò que es preveu a l'art. 158 ,160 i 161 de 
la Llei 39/1988 de 28 de desembre, Reguladora de les 
Hisendes Locals, concordant amb l'art.35 a 38 i 40 a 42 del 
R.D. 500/1990, de 20 d'abril, i amb les bases 5 i 7 de les 
d'execució del pressupost per a 1998, he resolt de proposar 
al Ple de la Corporació la següent  
 
P R O P O S T A  D ' A C O R D 
 
  “1r.- Aprovar l'expedient núm. 11 de modificació 
de crèdits en el Pressupost de 1998, d'acord amb el següent 
detall: 
 
EXPEDIENT NUM.11 DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS EN EL PRESSUPOST 
DE 
DESPESES DE 1998 
 
• Crèdits extraordinaris (CEX-2/98): 
 
A) Relació d’Augments de crèdits P/CRÈDITS EXTRAORDINARIS: 
-----------------------------------------------------------
--- 
Codi    Concepte          Import 
-----------------------------------------------------------
-- 
20.45130.78904 Fundació ACA p/repos.equips audiov. 1.238.880 
20.45310.76201 Conv.Aj.Palma p/preserv.mat.arqueol 2.000.000 
20.45310.76202 Conv.Aj.Palma p/rest.im.C.Històric 25.000.000 
20.45310.78005 Conv.UIB p/excav.arqueològiques 1.500.000 
40.31310.20300 Lloguer maquin.i altres Llars Menor 70.000 
40.42210.62400 Elements de transport Centre Cipres 3.100.000 
 
 TOTAL AUGMENTS P/ CRÈDITS EXTRAORDINARIS  32.908.880 
 
B) FONS DE FINANÇAMENT DELS CRÈDITS EXTRAORDINARIS:   
 
1) BAIXES P/ANUL.LACIÓ: 
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-----------------------------------------------------------
--- Codi   Concepte         Import 
-----------------------------------------------------------
--- 
40.42210.63200 Obres reposició Centre Cipres 3.100.000 
20.45130.46200 Aport.a Ajuntaments Cult.i Patrim. 1.238.880 
20.45310.76200 A Ajuntaments:Rest.patrimoni 20.000.000 
20.45310.78000 Subv.a fam.i istit.s/fi lucre Patr. 7.000.000 
20.45310.48900 Altres transferències Servei Patr. 1.500.000 
40.31310.22709 Svs.assist.social Llars Menor 70.000 
 
 TOTAL baixes p/anul.lació   32.908.880 
  
* Suplements de Crèdits (SUPL-2/98): 
 
A) Relació D'AUGMENTS DE Crèdit P/SUPLEMENTS: 
-----------------------------------------------------------
--- 
Codi    Concepte        Import 
-----------------------------------------------------------
-- 
10.12120.62000 Terrenys i bens nat. Sveis.Grals. 115.000.000 
40.42220.48900 Escola Patronat treball social 3.304.027 
 
 TOTAL AUGMENTS P/SUPLEMENTS  118.304.027 
 
B) FONS DE FINANÇAMENT DELS SUPLEMENTS: 
 
1) MAJORS INGRESSOS: 
-----------------------------------------------------------
--- Codi   Concepte         Import 
-----------------------------------------------------------
--- 
99.38000 Reintegrament pagaments exerc.tancats 115.000.000 
 
 Total  115.000.000 
2) BAIXES P/ANUL.LACIÓ: 
-----------------------------------------------------------
--- Codi   Concepte         Import 
-----------------------------------------------------------
--- 
40.32300.48002 Pla de suport a vivendes tutelades 3.304.027 
� � �����������	��
��
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* TRANSFERÈNCIES DE CRÈDIT (TRA-6/98) 
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A) RELACIÓ D'AUGMENTS DE CRÈDITS P/TRANSFERÈNCIA: 
-----------------------------------------------------------
--- Codi   Concepte         Import 
-----------------------------------------------------------
--- 
70.32200.62200 Edificis i altres constr.Fodesma 2.500.000 
70.32200.62300 Maquinària i altres Fodesma 2.400.000 
40.31300.22604 Act.socio.cult.Llar Ancians 500.000 
  
                       TOTAL AUGMENTS P/TRANSF.  
5.400.000 
 
B) RELACIÓ DE BAIXES P/TRANSFERÈNCIA: 
-----------------------------------------------------------
--- Codi   Concepte         Import 
-----------------------------------------------------------
--- 
50.53300.63200 Obres reposició Sa Dragonera 4.900.000 
40.46300.48903 Altres transfer:Aules tercera edat 500.000 
  
 TOTAL BAIXES P/TRANSFERÈNCIA 5.400.000  
    
  2n.- Aquest acord aprovatori serà considerat com 
a definitiu si no es produeixen reclamacions en contra 
durant el termini d'exposició pública, i entrarà en vigor, 
una vegada s'hagi complit el que disposa l'article 112,3 de 
la Llei 7/1985 de 2 d'abril reguladora de les bases del 
Règim local, i també l'article 150 de la Llei 39/1988, de 
28 de desembre, reguladora de les Hisendes locals.” 
 
 

Intervé el Sr. Pons (PSOE). Informa que la 
modificació es fa per la necessitat de poder dissoldre 
l'Escola de Treball Social  i integrar-la dins la UIB. Se 
signarà un acord pel qual a partir de dia 1 d'octubre la 
Universitat es farà càrrec d'aquests estudis. 
 

Demana disculpes als grups per la urgència. Si no 
es feia així no seria possible signar l'acord, ja que dia 1 
no hi hauria les condicions legals requerides. 
 

Ara, indica, no és el moment de fer una 
explicació detallada de la significació que ha tingut 
aquesta Escola perquè, precisament dimecres, a l'acte de 
signatura, els mitjans de comunicació rebran un dossier 
detallat amb tota la informació sobre aquesta significació. 
 

La modificació, continua, tot i que hi va haver 
previsions, s'ha hagut de fer perquè, a més dels 70 milions 
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destinats a suplir la part proporcional de l'immoble que 
exigia la UIB i que ja es tenien pressupostats, hi ha hagut 
una altra xifra mala de predir amb precisió i que ha estat 
la liquidació dels drets econòmics que tenen els 
treballadors d'aquesta Escola. Aquesta diferència és la que 
obliga a fer la modificació de crèdit d'avui. 
 

Intervé el Sr. Grosske (EU). Proposa que allò que 
se sotmeti avui a la consideració del Ple sigui només 
l'assumpte a què acaba d'al⋅ludir el Sr. Pons que és el 
realment urgent. Demana que la resta de conceptes inclosos 
en la modificació, i que són abundants, es retirin.  
 

Explica que dins les partides que el seu grup 
demana que es retirin hi ha 115 milions que provenen de la 
ITV. Opina que aquesta qüestió és políticament important i 
que requereix més reflexió i, per alta banda, hi ha una 
qüestió de mètode, ja que si el pressupost es va aprovar 
amb el necessari concurs de quatre grups, les modificacions 
també requereixen la negociació entre els quatre grups.  
 

Assegura que no té gaire interès a negociar 
petites qüestions, però sí quan es prenen qüestions 
polítiques importants. En aquest sentit informa que els va 
desagradar molt que al darrer plenari es presentàs per 
donar compte, una decisió de la Comissió de Govern per la 
qual desapareixien 70 milions de pessetes de la partida de 
valoració de llocs de feina, un aspecte important de la 
política de personal de la casa que desapareixen sense 
explicació prèvia ni res. 
 

Adverteix que el seu grup no votarà a favor més 
que l'assumpte de l'Escola de Treball Social i convida 
l'equip de govern a fer una cosa, que pensa que és 
raonable, i que és negociar amb els grups que varen aprovar 
el pressupost, com és fer-ne també ara les modificacions. 
 

Intervé el Sr. Rovira (PP). Anuncia l'acord del 
seu grup amb el conveni. Demana que la documentació que 
s'ha anunciat que es faria arribar als mitjans de 
comunicació, també es faci arribar als grups polítics. 
S'adhereix a la petició formulada pel Sr. Grosske en el 
sentit que se separi la modificació de crèdit en dos blocs 
o bé que es posposin el assumptes que no són urgents per al 
proper Ple. Si no fos així el seu grup s'hauria d'abstenir 
en la votació. 
 

Intervé el Sr. Sampol (PSM). Pensa que el tema 
que constitueix el bessó de la modificació d'avui i que és 
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el conflictiu és la partida dels 115 milions que 
incrementen la partida de Terrenys i béns de Serveis 
Generals. 
 

Recorda que ja hi havia un consens en el 
pressupost d'adquirir una finca de la serra de Tramuntana. 
Per això és varen pressupostar 55 milions sabent que només 
era una part, que ara se sap que pot arribar als 170 
milions.  
 

Explica que allò que es fa, a la vista de les 
dificultats que els Serveis Jurídics de la casa han posat 
per pressupostar una despesa plurianual ha estat aplicar 
els majors ingressos provinents de la ITV per a fer la 
compra dins els 98. Demana, com que hi havia consens en els 
quatre partits per adquirir aquesta finca, que s'aprovi 
avui, sobretot perquè no se sap si demà hi haurà una oferta 
més bona. Pensa que quan hi ha uns propietaris disposats a 
vendre a un preu no especulatiu, s'hauria d'intentar 
materialitzar la compra, ja que la finca és necessària per 
a uns projectes de més envergadura del Consell com són les 
rutes de muntanya i la de pedra en sec, precisament perquè 
la finca està situada estratègicament per completar aquest 
projecte, a més de tenir la virtut d'unir totes les finques 
públiques de la serra. 
 

Torna intervenir el Sr. Grosske (EU). Agraeix les 
explicacions. Assegura que la postura d'EU no prové de 
l'oposició a la compra d'aquesta finca. Tampoc no vol 
invocar una qüestió de mètode, ja que pensa que si s'ha 
aprovat un pressupost és raonable que les modificacions es 
negociïn igualment. La posició d'EU prové del fet que un 
pressupost constitueix una visió global d'assignació de 
recursos i, per tant, com que resulta que ara 70 milions 
que hi havia prevists per a valoracions de llocs de feina, 
que també és un objectiu important de la política del 
Consell com ho pugui esser la compra d'aquesta finca, han 
desaparegut, vol, en el marc de la negociació política, 
tenir les garanties que encara que aquests milions de la 
ITV es destinin a la finca, no hi haurà dificultats per 
poder complir els compromisos en matèria, per exemple, de 
valoració de llocs de feina. Pensa que això és impossible 
de discutir ara dins el Ple i per això, convida a esperar 
el proper Ple ordinari de dilluns que ve, perquè hi ha 
temps per tractar aquests assumptes. 
 

El Sr. Pascual (UM), com a responsable de la 
Comissió d'Hisenda, proposa que avui s'aprovi la proposta 
llevant-ne els 115 milions tant d'augments com de baixes. 
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El Sr. Grosske (EU) considera que aquest no és el 

marc per fer aquests tipus de plantejament. Opina que si 
l'argument és la urgència, no té gaire sentit incorporar a 
l'acord altres coses que es podrien parlar de cara a 
dilluns amb tota tranquil⋅litat, que és com s'han de fer 
les coses.     
 

El Sr. Pascual (UM) manté la proposta que acaba 
de fer perquè les altes són petites coses que permeten 
ajustar les baixes que s'han produït durant l'aplicació del 
pressupost. La partida més alta són uns 20 milions que 
corresponen a Patrimoni i que passen a l'Ajuntament de 
Palma. Unes partides que es poden qualificar de tràmit. 
 

El Sr. Grosske (EU) a preguntes de la presidenta, 
respon que no està d'acord amb la proposta del Sr. Pascual. 
 

La presidenta proposa passar a votació la 
proposta tal com ve. 
 

El Sr. Grosske (EU) considera que per un assumpte 
d'aquestes característiques no s'ha de voler posar en 
qüestió el tema de l'Escola. Pensa que això no són maneres 
de dur els assumptes ni de respondre davant una proposta 
responsable, dialogant, raonable i que cau pel propi pes. 
Pensa que ara la presidenta no pot sortir amb la proposta 
tal com ve, perquè pensa que és una actitud irresponsable. 
Demana cinc minunts de recés. 
 

La presidenta opina que ningú no qüestiona ni 
l'assumpte de l'Escola ni cap altre. Recorda que hi havia 
el consens, com també que no ni ha consens amb la proposta 
que ara ha fet el Sr. Grosske. Per tant, si no hi ha acord, 
s'ha de presentar la proposta tal com ha arribat al Ple. No 
és possible fer-ho de cap altra manera. 
 

El Sr. Rovira (PP) proposa que se separi l'Escola 
de Treball Social de la resta de la proposta. 
 

Se sotmet a votació la proposta excloent-ne 
l'Escola de Treball Social i s'aprova per quinze vots a 
favor (PSOE, PSM-NM, UM) i tretze abstencions (PP, EU). 
 

Se sotmet a votació la part de la proposta que 
inclou l'Escola de Treball Social i s'aprova per 
unanimitat. 
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Intervé el Sr. Pons (PSOE). Informa, referint-se 
al Sr. Rovira, que el dossier informatiu el prepara el 
Bisbat i que es farà arribar a tots els grups polítics. 
 

Pensa que, per altra banda, tots els grups 
polítics haurien d'esser presents a l'acte de la firma, ja 
que es tracta d'un moment realment històric pel que fa als 
estudis en matèria de treball social a Mallorca. 
 
 
 
  PUNT 8.- APROVACIÓ COMPTE GENERAL DEL PRESSUPOST 
EXERCICI 1997. 
 
  Es dóna compte de la següent proposta de 
Presidència: 
 
  “Previ examen de la documentació que justifica 
aquest COMPTE GENERAL corresponent a l' exercici de 1997, el 
qual ha estat elaborat pels serveis d'Intervenció, en 
compliment de l'article 193.2 de la Llei 39/1988, de 28 de 
desembre, reguladora de les Hisendes Locals, comprenent els 
comptes i estats a que es refereix l'article 190.2 i 3 de la 
referida Llei 39/1988, la Comissió d'Hisenda, especial de 
Comptes i Contractació d'aquesta Corporació va emetre el 
preceptiu informe sobre el citat COMPTE GENERAL de 1997 i la 
liquidació de la qual va esser aprovada pel Decret de 
Presidència de data vint-i-set de maig de 1998.               
  D'altre part, als efectes del que disposa 
l'article 193.3 de la referida Llei 39/1988, es va sotmetre 
a informació pública en el Butlletí Oficial de la Comunitat 
Autònoma de les Illes Balears núm. de      de 1998, i tauló 
d'anuncis d'aquesta Corporació per el seu examen i 
formulació per escrit de les objecions i observacions 
pertinents, per un termini de quinze dies hàbils, i vuit més 
sense que durant aquest termini s'hagi presentat qualque 
reclamació en contra. 
 
  En consequència, tot complint l'article 193.4 de 
l'esmentada Llei 39/1988, es sotmet al Ple d'aquesta 
Corporació l'adopció de la següent 
     
PROPOSTA D'ACORD 
 
  APROVAR EL COMPTE GENERAL DE 1997, que consta de 
les següents parts (Art.190.2 i 3 de la Llei 39/1988) 
convenientment desenvolupades: 
 
 -Balanç de Situació. 
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 -Compte de resultats. 
 -Quadre de finançament anual. 
 -Liquidació del pressupost. 
 -Estat demostratiu dels drets a cobrar i obligacions a          
pagar procedents de pressuposts tancats. 
 -L'estat de tresoreria. 
 -L'estat del deute. 
 -Comptes anuals de la Societat mercantil ITEVE 
Mallorca, S.A.” 
 
 

S'aprova la proposta per assentiment. 
 
 
 
 
  CULTURA I PATRIMONI HISTÒRIC. 
 
 
  PUNT 9.- CREACIÓ DE L’ARXIU DEL SO I LA IMATGE DE 
MALLORCA (ASIM). 
 
  Es dóna compte de la següent proposta de la 
comissió de Cultura i Patrimoni Històric:  
 
 
“Introducció i informe 
 
  La cultura del so i la imatge expressada a través 
de diversos tipus de mitjans mecànics és una de les més 
importants -tant en termes de creativitat artística com 
d'interès documental o d'influència social- del nostre 
temps, i sens dubte la més pròpiament representativa del 
segle XX. 
 
  La idea de patrimoni cultural a hores d'ara ja no 
pot reduir-se al que fa referència als béns 
historicoartístics, bibliogràfics o documentals, per 
exemple, sinó que també ja ha d'incloure totes aquelles 
manifestacions que van lligades al món de la imatge 
fotogràfica o cinematogràfica o al de l'expressió verbal de 
base tecnològica. 
 
  És a partir de la consciència d'aquests fets que 
la UNESCO, la màxima institució mundial en l'àmbit de la 
cultura, des de fa més d'una dècada insisteix permanentment 
en la necessitat de salvar el patrimoni cinematogràfic 
universal, en reconeixement del seu valor històric, cultural 
i artístic. Igualment podríem ampliar aquesta necessitat als 



 18 

àmbits de la fotografia i de qualsevol altra mena de 
documents sonors o audiovisuals. 
 
  I la salvació d'aquest patrimoni s'ha de fer a 
cadascun dels territoris del planeta, sigui quin sigui el 
seu abast geogràfic, la seva importància econòmica o 
cultural  o, fins i tot, el nivell de creativitat 
col.lectiva que en cada casa es pugui haver assolit en 
l'àmbit de la cultura del so i la imatge. 
 
  Amb la voluntat de participar d'aquest procés 
universal de salvaguarda i estudi d'aquest patrimoni, el 
Consell de Mallorca crea l'Arxiu del So i la Imatge de 
Mallorca, amb els objectius i procediments que segueixen. 
 
  1. Objectius 
 
  L'Arxiu del So i la Imatge de Mallorca (ASIM) 
pretendrà els següents objectius: 
 
  a) Localitzar, recuperar, protegir i conservar el 
patrimoni fotogràfic, filmogràfic, videogràfic i fonogràfic 
produÏt i/o relacionat amb l'illa de Mallorca, de qualsevol 
època, temàtica i format, bé sigui en suport paper,     
pel⋅lícula, cinta magnètica o en qualsevol altra base 
electrònica. 
 
  b) Permetre als estudiosos i al públic interessat 
la consulta de tots els materials conservats a l'Arxiu i 
promoure iniciatives orientades a fomentar la seva difusió 
(exposicions, publicacions..). 
 
  c) Impulsar i desenvolupar línies de recerca 
historicoartística sobre aquest patrimoni, per tal 
d'ampliar-ne el seu coneixement. 
 
  d) Crear un banc de dades i un arxiu documental 
(amb referència als materials existents a l'Arxiu i també 
als que hi ha en altres entitats o dipòsits) sobre la 
globalitat dels elements que integren aquest patrimoni. 
 
  e) Promoure la recollida de tots aquells objectes 
materials que formen el patrimoni moble de la cultura del so 
i la imatge de l'illa, bé sigui perquè hi varen tenir el seu 
origen o bé perquè hi varen esser emprats o recollits. 
 
  2. Fons 
 



 19 

  L'ASIM procurarà la recol.lecció i conservació de 
la pluralitat d'elements que formen el nostre patrimoni del 
so i la imatge: materials fotogràfics; postals; pel.lícules 
(en els seus diversos formats); discos i cassettes amb les 
noves tècniques i els nous suposrts: infografia, art 
electrònic, videoart, etc; càmeres, projectors i altres 
estris que hi estiguin relacionats; cartells i programes de 
mà; documents escrits de naturalesa diversa (anuncis, 
retalls de premsa, etc.; llibres que ofereixin reculls 
fotogràfics o que tenguin interès en relació al fet 
historicoartístic de la imatge. Qualsevol mena de materials 
sonors d'imatges fixes o cinètiques, de naturalesa, 
contingut i suport físic diversos, seran de l'interès de 
l'ASIM, amb l'única limitació de tenir una relació directa o 
indirecta amb Mallorca. 
 
  Un tipus de fons visual que es conservarà a l'ASIM 
serà el que procedeixi del Consell de Mallorca com a 
institució: fotografies dels seus membres, enregistraments 
videogràfics dels plenaris i d'altres actes institucionals, 
activitats de la corporació, intervencions polítiques 
especialment rellevants, banc de veus dels diferents càrrecs 
institucionals i de persones rellevants que es relacionin 
amb la institució, etc. 
 
  En els casos que la conservació del material 
original exigeixi unes condicions tècniques que el centre no 
pugui oferir, l'ASIM-Consell de Mallorca, en el marc del 
conveni de col.laboració signat amb la Conselleria de 
Cultura de la Generalitat de Catalunya, podrà establir un 
conveni amb la Filmoteca de Catalunya per tal que doni 
acollida a aquests materials en règim de depòsit. 
 
  3. Ubicació 
 
  L'ASIM estarà situat a diferents dependències de 
l'edifici del Museu Krecovich, un immoble que és propietat 
del Consell Insular de Mallorca. 
 
  En el futur, i en la mesura que el procés de 
rehabilitació de l'edifici ho permeti, s'ublicarà al Centre 
Cultural de la Misericòrdia, amb l'objectiu de propiciar la 
concentració dels centres i serveis culturals que siguin 
gestionats pel Consell. 
 
  4. Organització 
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  L'ASIM constarà de diferents seccions: Filmoteca, 
Fonoteca, Discoteca, Videoteca, Fons documental escrit i 
gràfic, Fons de Béns Mobles i Fons Bibliogràfic. 
 
  La direcció de l'ASIM recaurà en una persona que 
sigui llicenciada en Història de l'Art, amb uns coneixements 
suficients sobre el patrimoni del so i la imatge. 
 
  L'ASIM comptarà amb un Consell Assessor, format 
per persones de solvència reconeguda en els diferents àmbits 
del so i la imatge, per tal que orienti les línies de 
treball del centre, tant en l'aspecte de l'adquisició de 
fons com en el de la tasca de recerca o de difusió pública 
dels materials. A les reunions del Consell Assessor hi 
assistiran el Conseller president de la Comissió de Cultura 
i Patrimoni Històric i la persona que sigui responsable de 
la direcció de l'Arxiu. 
 
  5. Pressupost 
 
  L'ASIM disposarà d'un pressupost propi per a 
garantir el seu funcionament i per atendre les seves 
necessitats, quant a l'adquisició de patrimoni i 
d'infraestructura, i d'organització d'activitats. 
 
  Per això es proposa que es prenguin els següents 
 
 
Acords 
 
  1r.- Crear l'Arxiu del So i la Imatge de Mallorca 
(ASIM), amb els objectius, fons, ubicació, organització i 
pressupost exposats. 
 
  2n.- Nomenar Margalida Albertí Cabot, responsable 
del Museu Krecovich, com a responsable del Servei. 
 
  3r.- Crear un Consell Assessor, format inicialment 
amb els següents membres: Catalina Aguiló Ribas, Antoni 
González Olivares, Pere March Torrandell, Vicenç Matas 
Miralles, Maria Josep Mulet Gutiérrez, Andreu Muntaner 
Darder, Josep Antoni Pérez de Mendiola, Josep Truyol Thomàs, 
Jaume Vidal Amengual, Miquel Font Cirer, Josep Planas 
Muntanyà i Miquel Oliver Ribas.”  
   
 

Intervé el Sr. Pons (PSM). Informa que la 
proposta pretén valorar la cultura audiovisual com a 
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mereixedora d'esser considerada com un patrimoni cultural 
digne d'esser conservat. 
 

Els objectius del Servei que es crearia serien 
conservar, recuperar, catalogar i difondre tota aquella 
cultura de tipus audiovisual que s'ha anat produint a 
Mallorca o que fa referència a Mallorca. 
 

La proposta seria, doncs, crear aquest arxiu que 
s'ubicaria  a l'edifici del Museu Krekovic, nomenar 
l'actual responsable del museu, responsable també del 
Servei, amb què la proposta no implica despeses noves en 
concepte d'espai o de personal.  
 

Per altra banda es crea un Consell Assessor, 
format per nou persones, que apareixen relacionades a la 
proposta, rellevants en el món audiovisual. Aprofita la 
intervenció per agrair a aquestes persones que d'una manera 
absolutament desinteressada hagin volgut participar en un 
Consell Assessor del qual s'espera que determini les línies 
bàsiques de la feina i les recomanacions i la informació 
amb l'objectiu d'anar ampliant aquest fons.  
 

Informa que aquest Arxiu també conservarà el 
material que el Consell mateix va produint, tant de tipus 
fotogràfic, com d'enregistrament de les intervencions de 
les sessions plenàries, ja que constitueixen un element 
documental que pot tenir molt d'interès.  
 

Pensa que a aquestes altures del segle XX és 
innecessari justificar la necessitat de l'existència 
d'aquest Arxiu. Per això també pensa que en termes de 
política cultural era una decisió urgent que, a la vegada, 
coincideix amb una necessitat indicada insistentment per la 
UNESCO durant els darrers deu anys. 

L'Arxiu del So i de la Imatge s'inscriu en la 
línia de recuperació i valoració d'aquest tipus de 
patrimoni, conclou. 
 

Intervé el Sr. Orta (PP). Anuncia el vot a favor 
del seu grup, ja que en comparteixen totalment la 
importància.  
 

Exposa la preocupació del seu grup per allò que 
qualifica de fragilitat de mitjans amb què comptarà aquest 
Arxiu. Pensa que el material que es va adquirir, tot i que 
els tècnics varen opinar que bastava, no és suficient. 
Opina que sempre és possible dotar més generosament aquesta 

instal⋅lació amb l'objectiu que sigui un vertader Arxiu que 
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permeti fer còpies que qualitat i suficients per a tots 
aquells que el vulguin utilitzar. 
 

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

PUNT 10.- DECLARAR DESERT EL CONCURS CONVOCAT PER 
LA EXPLOTACIÓ DEL SERVEI DE  BAR DEL POLIESPORTIU SANT 
FERRAN, I  OBERTURA DEL PROCEDIMENT NEGOCIAT  PREVIST PER 
AQUEST CAS  ALS  ARTICLES 74, 93 I 141 DE LA L.C.A.P. 
 
  Es dóna compte de la següent proposta del 
President de la comissió d’Esports i Joventut: 
 

“ANTECEDENTS: El Ple del Consell Insular de 
Mallorca,en sessió celebrada el dia 1 de juny de 1998, 
aprovà el Plec de Clàusules i la Convocatòria del Concurs 
per la Concessió de l´Explotació del Servei de Bar del 
Poliesportiu Sant Ferran, per  lo qual , es procedí a  
convocar a tots els interessats mitjançant anunci al 
B.O.C.A.I.B. de dia 2 de juliol de 1998, i també, 
posteriorment en la premsa local, havent-se presentat dues 
ofertes .  
   Els sobres amb la documentació administrativa es varen 
obrir,segons el previst en la convocatòria, el dia 3 
d´agost de 1998, no havent-se procedit a la obertura dels 
de les ofertes  econòmiques  perquè els defectes i 
mancances en dita documentació administrativa  ho  feren 
impossible, a  criteri de la Taula de Contractació, i varen 
motivar que dita  taula ,segons consta a l´Acta ,recomani  
declara desert el Concurs. 
     Per altre banda, l´urgència de dotar  el mes  aviat 
possible, de servei de bar al  Polisportiu, que totalment 
remodelat i ampliat, s´obrirà el  present mes de 
setembre,fa necessari acudir al procediment negociat, com 
es preveu als articles 74,93 , 141 i concordants del la 
L.C.A.P.,convidant a presentar ofertes tant als dos 
licitadors, si poden subsanar els defectes trobats a la 
seva documentació administrativa, com  els altres que  
s´estimi  procedent, atès lo qual, es sotmet al Ple del 
Consell Insular de Mallorca, la següent  
 
                       P R O P O S T A 
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PRIMER: declarar desert el Concurs convocat per 
acord del Ple de dia  1 de Juny de 1998, per la adjudicació 
de l´Explotació del Servei de Bar del Poliesportiu Sant 
Ferran, d´acord amb la proposta de la Mesa de Contractació 
de dit concurs, de 3 d´agost de 1998. 

 
SEGON: Procedir a l´obertura del procediment 

negociat previst als articles 79, 93 i 141 de la L.C.A.P., 
per la adjudicació, el mes aviat possible, de dita 
explotació.” 

 
 

Intervé el Sr. Diéguez (PSOE). Explica que cap de 
les dues ofertes presentades no reunia les condicions 
administratives requerides i, per això, el concurs es va 
declarar desert. 
 

S'aprova la proposta per unanimitat. 
 
 
 

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

   V.i P, 
LA PRESIDENTA, 

 
 


