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

 
 
 

A les onze hores i deu minuts del dia dos de novembre de mil nou-
cents noranta-vuit es reuneix, en sessió ordinària 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, Carlos Felipe Cañellas Fons, Bartomeu Blanquer i Sureda, Maria Rosa 
Estaras Ferragut, José Maria Gonzàlez i Ortea, Juan Flaquer Riutort, 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. 

 
 
Secretari General: Sr. Bartomeu Tous i Aymar. 
 
Interventora General Adjunta: Sra. Brígida Llinás Ferrer. 
 
El Sr. Grosske surt al punt 17 i entra al 18, el Sr. Triay surt al 

punt 19 i entra al punt 20, el Sr. Cañellas surt 20 i 21 i torna entrar al punt 
que tracta sobre la suspensió de planejament. A la moció d’EU sobre potestat 
reglamentària, surten i no tornen entrar els Srs. Verger, Salom, Riera, 
Cañellas, Flaquer i Blanquer (PP). 

 
 
El Sr. Quetglas (PSOE), per una qüestió d'ordre, demana que els punts 

24 i 25 de l'ordre del dia, que no varen poder esser objecte d'informe a la 
Comissió per manca de temps, s'incloguin dins l'apartat del  despatx 
extraordinari perquè no hi pugui haver dubtes sobre la formalitat del pas per 
Comissió. 
 

Intervé la Sra. Amer (PSOE). Demana que els punts referits a Medi 
Ambient es tractin també com a despatx extraordinari, però com que és 
necessari aprovar-los abans de l'ordenança fiscal, proposa que tot i 
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considerar-se com a despatx extraordinari es debatin en el moment que 
determina l'ordre del dia de la convocatòria. 
 

La presidenta proposa incloure en l'apartat del despatx 
extraordinari, una moció d'EU sobre l'extradició de Pinochet i també una 
altra sobre la potestat reglamentària dels consells insulars i, presentada 
pel PP, una moció sobre tarifes.També proposa incloure-hi un conveni entre la 
Conselleria de Treball i el Consell Insular de Mallorca. 
 

Se sotmet a votació incloure-hi els punts 19 i 20 i s'aprova 
incloure'ls-hi per unanimitat. 
 

Se sotmet a votació incloure-hi els punts 24 i 25 i s'aprova 
incloure'ls-hi per desset vots a favor (PSOE, PSM-NM, UM, EU) i setze en 
contra (PP, Mixt). 
 

Se sotmet a votació incloure-hi la proposta referida a l'extradició 
de Pinochet i s'aprova incloure-la-hi per unanimitat. 
 

Se sotmet a votació incloure-hi la proposta referida a potestat 
reglamentària i s'aprova incloure-la-hi per desset vots a favor (PSOE, PSM-
NM, UM, EU) i setze abstencions (PP, Mixt). 
 

Se sotmet a votació incloure-hi la proposta referida a tarifes i 
s'aprova incloure-la-hi per unanimitat. 
 

Se sotmet a votació incloure el conveni de col⋅laboració amb la 
Conselleria de Treball i s'aprova incloure-l'hi per unanimitat. 
 

Després d'aquestes votacions, l'ordre del dia del despatx 
extraordinari queda de la manera següent: 
 

1. Pla de gestió integral d'RSU de l'illa de Mallorca.(Anterior 
punt 19) 
 

2. Aprovació de la revisió de tarifes per a l'any 1999 aplicades al 
Servei de Gestió dels RSU de l'illa de Mallorca. (Anterior punt 20) 
 

3. Conveni amb el Col⋅legi d'Arquitectes per a l'escannerització de 
l'arxiu de planejament.(Anterior punt 24) 

4. Suspensió de planejament en sòl urbanitzable a l'illa de 
Mallorca.(Anterior punt 25) 
 

5. Moció presentada pel PP sobre tarifes d'incineració. 
 

6. Conveni de col⋅laboració amb la Conselleria de Treball Social. 
 

7. Moció presentada per EU sobre l'extradició de Pinochet. 
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8. Moció presentada per EU sobre potestat reglamentària dels 

consells. 
 
 
PUNT 1.- APROVACIÓ ACTA ANTERIOR (22-10-98). 
 
S'aprova la proposta per assentiment. 
 
 
PRESIDÈNCIA. 
 
 
PUNT 2.- DECRETS A RATIFICAR. 
 
Es llegeixen els següents decrets: 
 

  “ ASSUMPTE: Compareixença com a demandat davant la Sala Contenciosa-
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el 
recurs contenciós administratiu interposat pel Lletrat Sr. Rafael Ortiz 
Portela, en representació de la Sra. Francisca Vanrell Llompart, contra "Acord 
del Consell Insular de Mallorca de 6-07-98, desestimant les al.legacions en 
relació a demolició de vivenda unifamiliar, sita en el Polígon 3, Parcel.la 54, 
del terme municipal de Pollença". Actuacions 1488/98. 
 
  Vist el meritat recurs contenciós-administratiu i examinat l'informe 
de l'Assessoria Jurídica del C.I.M. de 28 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.” 
 
  S'aprova la proposta per assentiment. 
 
 
 
  “ ASSUMPTE: compareixença com a demandat davant la Sala Contenciosa-
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el 
recurs contenciós administratiu interposat per la Procuradora Sra. Concepción 
Zaforteza Guasp, en representació del Sr. Gabriel Roca Juan, contra "Acord del 
Consell Insular de Mallorca, d'1-06-98, pel qual es va aprovar el Plec de 
Clàusules del concurs per a l'adjudicació de la concessió de l'explotació del 
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servei de bar del polisportiu Sant Ferran publicat en el BOCAIB núm. 86 de data 
02-07-98", Actuacions 1338/98. 
 
  Vist el meritat recurs contenciós-administratiu i examinat l'informe 
de l'Assessoria Jurídica del C.I.M. de 28 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. 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.” 
 
 
  S'aprova la proposta per assentiment. 
 
 
 
  “ 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. Sebastian Coll 
Vidal, en representació de l'Ajuntament de Lluchmajor, contra "la resolució de 
la Comissió Insular del Patrimoni Històric del Consell Insular de Mallorca de 
20 de juny de 1997, en relació a l'expedient d'obres nº 156/97, projecte de 
construcció de vivenda unifamiliar al solar nº 1 de l'Urbanització de Cala Pi 
del terme de Lluchmajor". Actuacions 1533/98. 
 
  Vist el meritat recurs contenciós-administratiu i examinat l'informe 
de l'Assessoria Jurídica del C.I.M. de 5 d'octubre 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.” 
 
  S'aprova la proposta per assentiment. 
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  “ 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 Lletratr Sr. Jaime Bueno Pardo, 
en representació d'Izquierda Unida, contra "acord del Ple del Consell Insular 
de Mallorca de 27 de juliol de 1998, d'aprovació definitiva de la Taxa pel 
Tractament, transferència i transport dels Residus Sòlids Urbans de l'Illa de 
Mallorca". Actuacions 1437/98. 
 
  Vist el meritat recurs contenciós-administratiu i examinat l'informe 
de l'Assessoria Jurídica del C.I.M. de 5 d'octubre 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.” 
 
  S'aprova la proposta per assentiment. 
 
 
 
 
  “ ASSUMPTE: Compareixença a les Actuacions judici verbal 933/98 
davant el Jutjat de Primera Instància Num. 12, Negociat M de Palma, sobre 
recurs de resolució declarant els desamparament dels seus fills, interposat pel 
Sr. Oswaldo Cruz Maseda. 
 
  Vist l'informe de l'Assessoria Jurídica del C.I.M. de dia 6 d'octubre 
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 933/98 
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.” 
 
  S'aprova la proposta per assentiment. 
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  “ ASSUMPTE: Compareixença davant la Sala Tercera del Tribunal Suprem 
en el recurs de cassació interposat per la Sra. Isabel Colom Piza, contra la 
sentència núm. 575 de 24 de setembre de 1998, dictada per la Sala Contenciosa-
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en les 
Actuacions 135/95. 
 
  Aquesta Presidència, vist l'informe de l'Assessoria Jurídica del 
C.I.M. de 8 d'octubre 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 135/95. 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. 
 
  Que es doni compte la present resolució al ple a la primera reunió 
que farà per a la seva ratificació.” 
 
  S'aprova la proposta per assentiment. 
 
 
 
  “ ASSUMPTE: Compareixença a les Actuacions judici verbal 902/98 
davant el Jutjat de Primera Instància Num. 12, Negociat M de Palma, sobre 
Guarda i Custòdia, interposat pel Consell Insular de Mallorca contra el Sr. 
Oswaldo Cruz Maseda. 
 
  Vist l'informe de l'Assessoria Jurídica del C.I.M. de dia 6 d'octubre 
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 902/98 
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.” 
 
  S'aprova la proposta per assentiment. 
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  “ 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 les Sres. Mª Antonia i Juana Maria Truyols Camps, contra 
"acord de la Comissió Insular d'Urbanisme de 24-10-97, denegant l'autorització, 
prèvia per a la construcció de vivenda unifamiliar aïllada a la parcel.la 13, 
polígon 14 Mar-13, de Manacor; i contra l'Acord del Ple del Consell Insular de 
Mallorca de 6-07-98, pel qual es desestima el recurs ordinari". Actuacions 
1576/98. 
 
  Vist el meritat recurs contenciós-administratiu i examinat l'informe 
de l'Assessoria Jurídica del C.I.M. de 14 d'octubre de 1998, aquesta 
Presidència, per raons d'urgència i amb fonament a l'article 34.1.h) de la llei 
7/85, de 2 d'abril, resolc que el Consell Insular de Mallorca comparegui davant 
la Sala Contenciosa-Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les 
Illes Balears en dit recurs. Assumirà la representació del Consell Insular de 
Mallorca la Procuradora de Palma Sra. Maria Luisa Vidal Ferrer la direcció 
tècnica el Lletrat Sr. Miguel Nadal Buades, 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.” 
 
  S'aprova la proposta per assentiment. 
 
 
 
  “ ASSUMPTE: Havent-se rebut diverses Resolucions de la Direcció 
Provincial de l'Institut Nacional d'Ocupació (INEM), en virtud de les quals 
s'exigeix a la nostra Corporació interessos de demora en relació als 
reinteraments de determinades subvencions atorgades pel mateix Institut, i 
considerant-se le esementades Resolucions no ajustades a l'ordinament jurídic 
vigent, aquesta Presidència, tot tenint en compte la necessitat de formalitzar 
les impugnacions adients a dins el termini establert legalment. 
 
  Vist l'informe de l'Assessoria Jurídica del C.I.M. de dia 14 
d'octubre 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 interposi davant el Ministre de Treball i Afers 
Socials, per raons d'urgència, recurs administratiu ordinari contra les 
Resolucions del Director Provincial de l'Institut Nacional d'Ocupació (INEM), 
números de expedient 107, 108, 110, 111, 112, 113 i 114, pels quals s'exigeix a 
la nostra Corporació el pagament d'interessos de demora, amb motiu de 
considerar-les no ajustades a Dret. 
 
  Que es doni compte de la present resolució al Ple, en la primera 
sessió que farà, per a la seva ratificació.” 
 
  S'aprova la proposta per assentiment. 
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  “ 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 BLASSER S.A., contra "acord de la Comissió Insular 
d'Urbanisme de 24-10-97, denegant l'autorització, prèvia per a la construcció 
de vivenda unifamiliar aïllada a la parcel.la 13, polígon , de Manacor; i 
contra l'Acord del Ple del Consell Insular de Mallorca de 6-07-98, pel qual es 
desestima el recurs ordinari". Actuacions 1487/98. 
 
  Vist el meritat recurs contenciós-administratiu i examinat l'informe 
de l'Assessoria Jurídica del C.I.M. de 15 d'octubre de 1998, aquesta 
Presidència, per raons d'urgència i amb fonament a l'article 34.1.h) de la llei 
7/85, de 2 d'abril, resolc que el Consell Insular de Mallorca comparegui davant 
la Sala Contenciosa-Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les 
Illes Balears en dit recurs. Assumirà la representació del Consell Insular de 
Mallorca la Procuradora de Palma Sra. Maria Luisa Vidal Ferrer i la direcció 
tècnica el Lletrat Sr. Miguel Nadal Buades, 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.” 
 
  S'aprova la proposta per assentiment. 
 
 
 
 
  “ 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 les Sres. Mª Antonia i Juana Maria Truyols Camps, contra 
"acord de la Comissió Insular d'Urbanisme de 24-10-97, denegant l'autorització, 
prèvia per a la construcció de vivenda unifamiliar aïllada a la parcel.la 13, 
polígon 14 Mar-7, de Manacor; i contra l'Acord del Ple del Consell Insular de 
Mallorca de 6-07-98, pel qual es desestima el recurs ordinari". Actuacions 
1556/98. 
 
  Vist el meritat recurs contenciós-administratiu i examinat l'informe 
de l'Assessoria Jurídica del C.I.M. de 15 d'octubre de 1998, aquesta 
Presidència, per raons d'urgència i amb fonament a l'article 34.1.h) de la llei 
7/85, de 2 d'abril, resolc que el Consell Insular de Mallorca comparegui davant 
la Sala Contenciosa-Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les 
Illes Balears en dit recurs. Assumirà la representació del Consell Insular de 
Mallorca la Procuradora de Palma Sra. Maria Luisa Vidal Ferrer i la direcció 
tècnica el Lletrat Sr. Miguel Nadal Buades, 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.” 
 
  S'aprova la proposta per assentiment. 
 
 
 
 
  “ 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 les Sres. Mª Antonia i Juana Maria Truyols Camps, contra 
"acord de la Comissió Insular d'Urbanisme de 24-10-97, denegant l'autorització, 
prèvia per a la construcció de vivenda unifamiliar aïllada a la parcel.la 13, 
polígon 14 Mar-14, de Manacor; i contra l'Acord del Ple del Consell Insular de 
Mallorca de 6-07-98, pel qual es desestima el recurs ordinari". Actuacions 
1577/98. 
 
  Vist el meritat recurs contenciós-administratiu i examinat l'informe 
de l'Assessoria Jurídica del C.I.M. de 15 d'octubre de 1998, aquesta 
Presidència, per raons d'urgència i amb fonament a l'article 34.1.h) de la llei 
7/85, de 2 d'abril, resolc que el Consell Insular de Mallorca comparegui davant 
la Sala Contenciosa-Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les 
Illes Balears en dit recurs. Assumirà la representació del Consell Insular de 
Mallorca la Procuradora de Palma Sra. Maria Luisa Vidal Ferrer i la direcció 
tècnica el Lletrat Sr. Miguel Nadal Buades, 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.” 
 
  S'aprova la proposta per assentiment. 
 
 
 
 
  “ 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 les Sres. Mª Antonia i Juana Maria Truyols Camps, contra 
"acord de la Comissió Insular d'Urbanisme de 24-10-97, denegant l'autorització, 
prèvia per a la construcció de vivenda unifamiliar aïllada a la parcel.la 13, 
polígon 14 Mar-1, de Manacor; i contra l'Acord del Ple del Consell Insular de 
Mallorca de 6-07-98, pel qual es desestima el recurs ordinari". Actuacions 
1519/98. 
 
  Vist el meritat recurs contenciós-administratiu i examinat l'informe 
de l'Assessoria Jurídica del C.I.M. de 15 d'octubre de 1998, aquesta 
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Presidència, per raons d'urgència i amb fonament a l'article 34.1.h) de la llei 
7/85, de 2 d'abril, resolc que el Consell Insular de Mallorca comparegui davant 
la Sala Contenciosa-Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les 
Illes Balears en dit recurs. Assumirà la representació del Consell Insular de 
Mallorca la Procuradora de Palma Sra. Maria Luisa Vidal Ferrer i la direcció 
tècnica el Lletrat Sr. Miguel Nadal Buades, 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.” 
 
  S'aprova la proposta per assentiment. 
 
 
 
 
  “ 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 les Sres. Mª Antonia i Juana Maria Truyols Camps, contra 
"acord de la Comissió Insular d'Urbanisme de 24-10-97, denegant l'autorització, 
prèvia per a la construcció de vivenda unifamiliar aïllada a la parcel.la 13, 
polígon 14 Mar-4, de Manacor; i contra l'Acord del Ple del Consell Insular de 
Mallorca de 6-07-98, pel qual es desestima el recurs ordinari". Actuacions 
1532/98. 
 
  Vist el meritat recurs contenciós-administratiu i examinat l'informe 
de l'Assessoria Jurídica del C.I.M. de 15 d'octubre de 1998, aquesta 
Presidència, per raons d'urgència i amb fonament a l'article 34.1.h) de la llei 
7/85, de 2 d'abril, resolc que el Consell Insular de Mallorca comparegui davant 
la Sala Contenciosa-Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les 
Illes Balears en dit recurs. Assumirà la representació del Consell Insular de 
Mallorca la Procuradora de Palma Sra. Maria Luisa Vidal Ferrer i la direcció 
tècnica el Lletrat Sr. Miguel Nadal Buades, 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.” 
 
 
  S'aprova la proposta per assentiment. 
 
 
 
 
  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 les Sres. Mª Antonia i Juana Maria Truyols Camps, contra 
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"acord de la Comissió Insular d'Urbanisme de 24-10-97, denegant l'autorització, 
prèvia per a la construcció de vivenda unifamiliar aïllada a la parcel.la 13, 
polígon 14 Mar-15, de Manacor; i contra l'Acord del Ple del Consell Insular de 
Mallorca de 6-07-98, pel qual es desestima el recurs ordinari". Actuacions 
1496/98. 
 
  Vist el meritat recurs contenciós-administratiu i examinat l'informe 
de l'Assessoria Jurídica del C.I.M. de 15 d'octubre de 1998, aquesta 
Presidència, per raons d'urgència i ambfonament a l'article 34.1.h) de la llei 
7/85, de 2 d'abril, resolc que el Consell Insular de Mallorca comparegui davant 
la Sala Contenciosa-Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les 
Illes Balears en dit recurs. Assumirà la representació del Consell Insular de 
Mallorca la Procuradora de Palma Sra. Maria Luisa Vidal Ferrer i la direcció 
tècnica el Lletrat Sr. Miguel Nadal Buades,, 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. 
 
  S'aprova la proposta per assentiment. 
 
 
 
 
  “ 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 les Sres. Mª Antonia i Juana Maria Truyols Camps, contra 
"acord de la Comissió Insular d'Urbanisme de 24-10-97, denegant l'autorització, 
prèvia per a la construcció de vivenda unifamiliar aïllada a la parcel.la 13, 
polígon 14 Mar-2, de Manacor; i contra l'Acord del Ple del Consell Insular de 
Mallorca de 6-07-98, pel qual es desestima el recurs ordinari". Actuacions 
1486/98. 
 
  Vist el meritat recurs contenciós-administratiu i examinat l'informe 
de l'Assessoria Jurídica del C.I.M. de 15 d'octubre de 1998, aquesta 
Presidència, per raons d'urgència i amb fonament a l'article 34.1.h) de la llei 
7/85, de 2 d'abril, resolc que el Consell Insular de Mallorca comparegui davant 
la Sala Contenciosa-Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les 
Illes Balears en dit recurs. Assumirà la representació del Consell Insular de 
Mallorca la Procuradora de Palma Sra. Maria Luisa Vidal Ferrer i la direcció 
tècnica el Lletrat Sr. Miguel Nadal Buades, 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.” 
 
  S'aprova la proposta per assentiment. 
 



 12 

 
 
 
  “ 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 les Sres. Mª Antonia i Juana Maria Truyols Camps, contra 
"acord de la Comissió Insular d'Urbanisme de 24-10-97, denegant l'autorització, 
prèvia per a la construcció de vivenda unifamiliar aïllada a la parcel.la 13, 
polígon 14 Mar-3, de Manacor; i contra l'Acord del Ple del Consell Insular de 
Mallorca de 6-07-98, pel qual es desestima el recurs ordinari". Actuacions 
1520/98. 
 
  Vist el meritat recurs contenciós-administratiu i examinat l'informe 
de l'Assessoria Jurídica del C.I.M. de 15 d'octubre de 1998, aquesta 
Presidència, per raons d'urgència i amb fonament a l'article 34.1.h) de la llei 
7/85, de 2 d'abril, resolc que el Consell Insular de Mallorca comparegui davant 
la Sala Contenciosa-Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les 
Illes Balears en dit recurs. Assumirà la representació del Consell Insular de 
Mallorca la Procuradora de Palma Sra. Maria Luisa Vidal Ferrer i la direcció 
tècnica el Lletrat Sr. Miguel Nadal Buades, 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.” 
 
  S'aprova la proposta per assentiment. 
 
 
 
 
  “ 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 les Sres. Mª Antonia i Juana Maria Truyols Camps, contra 
"acord de la Comissió Insular d'Urbanisme de 24-10-97, denegant l'autorització, 
prèvia per a la construcció de vivenda unifamiliar aïllada a la parcel.la 13, 
polígon 14 Mar-6, de Manacor; i contra l'Acord del Ple del Consell Insular de 
Mallorca de 6-07-98, pel qual es desestima el recurs ordinari". Actuacions 
1541/98. 
 
  Vist el meritat recurs contenciós-administratiu i examinat l'informe 
de l'Assessoria Jurídica del C.I.M. de 19 d'octubre de 1998, aquesta 
Presidència, per raons d'urgència i amb fonament a l'article 34.1.h) de la llei 
7/85, de 2 d'abril, resolc que el Consell Insular de Mallorca comparegui davant 
la Sala Contenciosa-Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les 
Illes Balears en dit recurs. Assumirà la representació del Consell Insular de 
Mallorca la Procuradora de Palma Sra. Maria Luisa Vidal Ferrer i la direcció 
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tècnica el Lletrat Sr. Miguel Nadal Buades, 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.” 
 
  S'aprova la proposta per assentiment. 
 
 
 
  “ ASSUMPTE: compareixença com a codemandat davant la Sala 
Contenciosa-Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes 
Balears en el recurs contenciós administratiu interposat pel Procurador Sr. 
Juan Cerdo Frias, en representació del Sr. Gottold Skalski., contra "acord de 
la Comissió Insular d'Urbanisme de Mallorca de 23-5-97 denegant l'autorització 
prèvia per a la aconstrucció de vivenda unifamiliar aïllada en Polígon 12-2, 
Parcel.la 467 en terme municipal de Capdepera i contra l'acord del Ple del 
Consell Insualr de Mallorca de 4 de maig de 1998 pel qual es desestima el 
recurs ordinari interposat contra aquell". Actuacions 1555/98. 
 
  Vist el meritat recurs contenciós-administratiu i examinat l'informe 
de l'Assessoria Jurídica del C.I.M. de 19 d'octubre 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.” 
 
  S'aprova la proposta per assentiment. 
 
 
 
 
  “ ASSUMPTE: compareixença com a codemandat davant la Sala 
Contenciosa-Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes 
Balears en el recurs contenciós administratiu interposat pel Lletrat Sr. Rafael 
Ortiz Portela, en representació de BALEAR HANSEATICO S.L., contra "acord del 
Ple del Consell Insular de Malorca, en sessió de 6-7-98, pel qual es desestima 
el recurs ordinari interposat contra l'acord de la C.I.U.M. de 24-10-97, sobre 
la denegació de llicència d'obra". Actuacions 1579/98. 
 
  Vist el meritat recurs contenciós-administratiu i examinat l'informe 
de l'Assessoria Jurídica del C.I.M. de 19 d'octubre de 1998, aquesta 
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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.” 
 
  S'aprova la proposta per assentiment. 
 
 
 
 
  “ 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 les Sres. Mª Antonia i Juana Maria Truyols Camps, contra 
"acord de la Comissió Insular d'Urbanisme de 24-10-97, denegant l'autorització, 
prèvia per a la construcció de vivenda unifamiliar aïllada a la parcel.la 13, 
polígon 14 Mar-5, de Manacor; i contra l'Acord del Ple del Consell Insular de 
Mallorca de 6-07-98, pel qual es desestima el recurs ordinari". Actuacions 
1540/98. 
 
  Vist el meritat recurs contenciós-administratiu i examinat l'informe 
de l'Assessoria Jurídica del C.I.M. de 19 d'octubre de 1998, aquesta 
Presidència, per raons d'urgència i amb fonament a l'article 34.1.h) de la llei 
7/85, de 2 d'abril, resolc que el Consell Insular de Mallorca comparegui davant 
la Sala Contenciosa-Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les 
Illes Balears en dit recurs. Assumirà la representació del Consell Insular de 
Mallorca la Procuradora de Palma Sra. Maria Luisa Vidal Ferrer i la direcció 
tècnica el Lletrat Sr. Miguel Nadal Buades, 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.” 
 
  S'aprova la proposta per assentiment. 
 
 
 
 
  “ ASSUMPTE: Compareixença a les Actuacions 830/98 davant el Jutjat de 
Primera Instància Num. 3, de Palma, interposades per la Sra. Maria Fatima 
Mouthino Silva. 
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  Vist l'informe de l'Assessoria Jurídica del C.I.M. de dia 20 
d'octubre 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 830/98 
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.” 
 
  S'aprova la proposta per assentiment. 
 
 
 
 
  “ ASSUMPTE: compareixença com a codemandat davant la Sala 
Contenciosa-Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes 
Balears en el recurs contenciós administratiu interposat pel Procurador Sr. 
Mateo Cabrer Acosta, en representació de Construcciones de Albañiles Asociados 
S.A. i la Sra. Francesca Grillo, contra "Resolució del Ple del Consell Insular 
de Mallorca de data 6 de juliol de 1998, que desestima les al.legacions i 
s'arxiven les actuacions contra el Sr. Sebastian Pons Fiol i s'imposa a la Sra. 
Fca. Grillo una sanció en exp. de Disciplina Urbanística. Exp. MMR/prr". 
Actuacions 1592/98. 
 
  Vist el meritat recurs contenciós-administratiu i examinat l'informe 
de l'Assessoria Jurídica del C.I.M. de 22 d'octubre 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.” 
 
  S'aprova la proposta per assentiment. 
 
 
 
  “ ASSUMPTE: compareixença com a demandat davant la Sala Contenciosa-
Administrtiva del Tribunal Superior de Justícia de Balears en el recurs 
contenciós administratiu interposat per la Procuradora Sra. Sara Truyols 
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Alvares Novoa, en representació del Sr. Eusebio Perez Avellaneda contra 
"l'acord del Ple del Consell Insular de Mallorca, de data 6 de juny de 1998, 
pel qual se va posa una sanció de 17.826.664 ptas., en qualitat de promotor, 
com a responsable d'una infracció urbanística consistent en la construcció 
d'una vivenda unifamiliar i diverses edificacions auxiliars a les parcel.les 
615, del polígon 11 de Llucmajor". Actuacions 1641/98. 
 
  Vist el meritat recurs contenciós-administratiu i examinat l'informe 
de l'Assessoria Jurídica del C.I.M. de 22 d'octubre 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.” 
 
  S'aprova la proposta per assentiment. 
 
 
 
 
  “ ASSUMPTE: Compareixença a les Actuacions judici verbal 375/98 
davant el Jutjat de Primera Instància Num. 12, Negociat D de Palma, sobre 
opocisió adopció menor, interposat per la Sra. Antonia Fernandez Santiago. 
 
  Vist l'informe de l'Assessoria Jurídica del C.I.M. de dia 26 
d'octubre 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 375/98 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.” 
 
  S'aprova la proposta per assentiment. 
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  “ ASSUMPTE: Compareixença a les Actuacions judici verbal 1043/98 
davant el Jutjat de Primera Instància Num. 12, Negociat D de Palma, sobre 
desemparament de menors, interposat per la Sra. Pilar del Rey Simón. 
 
  Vist l'informe de l'Assessoria Jurídica del C.I.M. de dia 26 
d'octubre 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 1043/98 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.” 
 
  S'aprova la proposta per assentiment. 
 
 
 
 
  “ ASSUMPTE: Compareixença a les Actuacions 3799/98 davant el Jutjat 
d'Instrucció DOS, de Palma, sobre demanda contra el Sr. Angel Miguel Diaz 
Alejandro i la Sra. Maria Manuela Tobal Salvá. 
 
  Vist l'informe de l'Assessoria Jurídica del C.I.M. de dia 27 
d'octubre 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 
3799/98 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.” 
 
  S'aprova la proposta per assentiment. 
 
 
 
 
  “ ASSUMPTE: compareixença com a demandat davant la Sala Contenciosa-
Administrativa del Tribunal Suprem en el recurs de cassació a la Decisió 
Judicial de dia 27 d'octubre de 1998 interposat pel Procurador Sr. Miguel 
Borrás Ripoll, en representació de Limpiezas Urbanas de Mallorca S.A. 
Actuacions 894/97. 
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  Vist el meritat recurs de cassació i examinat l'informe de 
l'Assessoria Jurídica del C.I.M. de 28 d'octubre de 1997, 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 Suprem en dit recurs. Assumirà la 
representació del Consell Insular de Mallorca el Procurador de Madrid Sr. 
Alejandro Gonzalez Salinas 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.” 
 

S'aprova la proposta per assentiment. 
 
 
 
PUNT 3.- ESCRIT FEMP REFERIT A LA CELEBRACIÓ DEL “CINCUENTENARIO DE 

LA DECLARACION UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS”. 
 
Es dóna compte del seguent escrit de la FEMP: 
 
“La FEMP, como organización representativa de la Entidades Locales y 

como miembro del Comité Nacional Español para el Cincuecento de la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos proclamada por las Naciones Unidas, aprobó en 
la reunión de su Comissión Ejecutiva celebrada el pasado 23 de junio, hacer un 
llamamiento a todas las Entidades Locales para que se adhieran a dicha 
celbración mediante la organización de diversas actividades recogidas en el 
Acuerdo que te adjunto. 

 
Como quiera que hasta la fecha no tenemos constancia de la adhesión 

de la Corporación que presides, te invito a que sometas esta propuesta a Pleno 
con el objeto de poder sumarte a la celebración de este Cincuentenario y así 
reforzar la realización de las actividades previstas. 

 
PROPUESTA DE DECLARACIÓN DE LA FEMP. 
 
 El 10 de diciembre de 1948, la comunidad internacional asumió el 

compromiso moral de afirmar los principios de la libertad, la justicia y la paz 
en el mundo en la Declaración Universal de los Derechos Humanos proclamada por 
la Naciones Unidas. Así se inició una nueva era en la relaciones entre la 
naciones y entre las personas en la que “ la libertad, la justicia y la paz en 
el mundo tienen por base en reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los 
derechos iguales e inalienables de todos los miembros dela familia humana”, tal 
como dice el preámbulo de la Declaración. 
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Cincuenta años después, la Federación Española de Municipios y 
Provincias, FEMP, com organización representativa de las Administraciones 
Locales españolas y como miembro del Comité Nacional Español para el 
Cincuentenario, quiere manifestar la necesidad de renovar permanentemente los 
esfuerzos de todos para lograr eses ideal común de pueblos y naciones, 
contenido de la Declaración Universal. 

 
Asimismo, a través de su Comisión Ejecutiva, acuerda hacer un 

llamamiento a todas las Entidades Locales para que adhieran a la celebración 
del cincuentenario y propone las siguientes actividades: 

 
1º- Arbitrar los medios necesarios para difundir los contenidos de la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos entre los vecinos. 
 
2º- Realizar convocatorias de actividades ( debates, exposiciones, 

concursos, acciones educativas, etc) junto con las organizaciones sociales 
sobre los derechos humanos. 

 
3º- Proponer la publicación de un Bando del Alcalde en todos los 

municipios durante las semanas previas al 10 de diciembre de 1998, fecha en que 
se cumple el 50 Aniversario de la Declaración. 

 
4º- Convocar plenos extraordinarios en todas las ciudades y pueblos, 

el 10 de diciembre de 1998, en los que se debatan los derechos y deberes de las 
personas. 

 
5º- Convocar los vecinos el 10 de diciembre, al mediodia, a la 

participación en actos simbólicos que testimonien la defensa de los valores 
contenidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos ( por ejemplo 
encender velas, guardar un minuto de silencio, tocar campanas, izar la bandera, 
etc.) 

 
La Comisión Ejecutiva de la FEMP acuerda finalmente difundir la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos en todos sus medios de 
comunicación.” 

 
El Ple per unanimitat s’adhereix a la proposta de la FEMP. 
 
 
 
 
PUNT 4.- MOCIÓ DEL GRUP DE CONSELLERS SOCIALISTA, PSM-NM, UNIÓ 

MALLORQUINA I ESQUERRA UNIDA REFERIDA A ADHESIÓ A LA MANIFESTACIÓ CONVOCADA EN 
DEFENSA DE LA PROTECCIÓ DEL TERRITORI DE MALLORCA. 

 
Es dóna compte de la següent proposta de la següent moció presentada 

pels grups de consellers socialista, PSM-NM, UM i EU: 
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“El Consell de Mallorca s´adhereix a la convocatòria de la 
manifestació que han efectuat forces polítiques i socials de Mallorca per al 
proper dia 12 de novembre, baix el lema “no volem més urbanitzacions”, i fa 
una crida als ciutadans i ciutadanes de Mallorca a unir-se a la mateixa per 
expressar de manera pacífica i democràtica la seva voluntat de defensa del 
nostre territori davant les agressions urbanístiques que hipotequen el futur 
i amenaçen la qualitat de vida dels ciutadans.” 

 
 
Intervé el Sr. Grosske (EU). Argumenta que la possible objecció 

sobre el fet que una institució s'adhereixi a una manifestació, la desmenteix 
la realitat. Recorda que el Consell mateix s'hi va adherir amb motiu de la 
defensa de valors democràtics, o en defensa de la llengua o de la nostra 
identitat col⋅lectiva. En altres indrets s'han fet convocatòries reiterades a 
favor de manifestacions contra el terrorisme o la violència. Per tant, pensa 
que la crida a donar suport a aquesta manifestació no hauria de cridar 
l'atenció. 
 

Explica que la manifestació té un contingut que constitueix un 
senyal d'alarma sobre una situació extraordinàriament perillosa que viu el 
territori de l'illa de Mallorca amb l'amenaça de destrucció i de 
desarticulació en funció d'un creixement urbanístic desordenat, 
quantitativament inassumible i insostenible, a més de desarticulat i 
desequilibrat, de manera que es podrien produir greus desequilibris 
territorials, especialment a l'illa de Mallorca i a la de Menorca. Recorda 
que aquest diagnòstic el fan les DOT mateixes, per tant aquestes afirmacions 
no són pròpies d'un determinats partits de l'oposició. Recorda també que 
aquesta visió constitueix també un clam social generalitzat i és comunament 
acceptat que ens trobam davant una situació de gravetat. 
 

La manifestació, continua, la provoca no tan sols aquest 
diagnòstic, sinó també la inquietud social que considera que des de les 
institucions no es fa allò que s'hauria de fer per solucionar aquesta 
situació. 
 

Argumenta que davall aquest ample paraigua hi cap molta de gent i, 
per tant, aquesta no és la manifestació d'adhesió a una determinada política 
o a una determinada mesura urbanística, i molt manco una adhesió a segons 
quina institució o a uns partits. Recorda que això ho ha deixat molt clar 
l'entitat convocant que és el Grup d'Ornitologia Balear i assegura que aquest 
esperit el comparteixen tots els signants de la moció. 
 
 

Considera que aquesta posició és molt important des del punt de 
vista del seu grup, ja que és absolutament essencial que la manifestació 
sigui un èxit, ja que el debat polític està obert en tota la seva extensió i 
afecta totes les institucions, de manera que és el moment també que els 
ciutadans hi donin una resposta. Les grans ocasions requereixen grans 
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mesures, assegura, com ara la manifestació, com també és una gran mesura el 
fet que el Consell s'hi adhereixi. 
 

L'esperit dels signants de la moció, continua, no és, per tant, de 
cap manera demanar l'adhesió a uns partits, ni a una mesura política 
concreta. 
 

Després d'aquestes consideracions conclou amb una crida explícita 
als ciutadans i a les ciutadanes de Mallorca perquè converteixin aquesta 
manifestació en un gran èxit que obligui els partits i les institucions a 
resituar-se i a donar una resposta satisfactòria a aquest perill de 
destrucció del territori que significaria, no tal sols la destrucció d'un 
patrimoni natural, sinó també la destrucció de les possibilitats de 
supervivència econòmica. 
 

El Sr. Sampol (PSM) indica que els partits signants adquireixen un 
compromís de defensa del territori. Es tracta d'impedir l'aparició de nous 
nuclis de població, perquè el territori urbà ja és excessiu. 
 

Considera que si els ciutadans es manifesten és perquè les 
institucions no han sabut respondre a les expectatives socials en un moment 
concret. Pensa que això passa ara, ja que dins Mallorca hi ha una gran 
demanda de protecció del territori i una gran preocupació per un creixement 
urbanístic excessiu i per un creixement de la població incontrolat. Considera 
que ara els ciutadans tenen la possibilitat de participar en les decisions 
mitjançant el seu vot i, per altra banda, també poden utilitzar una via 
extrema, encara que sigui pacífica com és manifestar al carrer amb una suma 
de voluntats uns determinats anhels.  
 

Opina, per tant, que la manifestació s'ha d'entendre com un toc 
d'atenció que els ciutadans fan a els institucions i als partits. La societat 
dirà que vol un nou model territorial a l'illa de Mallorca amb més protecció 
i menys creixement urbanístic. 
 

Es refereix a una carta pastoral molt valenta dels bisbes de les 
Illes Balears que ja feia una crida perquè protegissin el medi ambient i el 
territori. Per desgràcia no se'ls va fer gaire cas i avui la situació és 
encara més crítica. 
 

Reitera en nom del seu grup el compromís amb la convocatòria que es 
concretarà en el fet que, des dels ajuntaments, des del Consell i des del 
Parlament el PSM impulsarà mesures per protegir el territori, negant les 
urbanitzacions que impliquin nous nuclis de població a l'illa de Mallorca. 
 

El Sr. Antich (PSOE) considera un fet que a Mallorca hi ha un 
consens social sobre la necessitat que hi hagi un canvi en relació a l'actual 
creixement urbanístic. Opina que el darrer estiu ha creat una sensibilitat 
molt important perquè se n'han pogut comprovar els efectes amb una sensació 
d'ofec, de concentració de cotxes, platges estibades, manca d'aigua, excés de 
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fems, unes situacions que han estat comentades per persones amb molta 
d'influència sobre l'activitat turística com ara la TUI, el Foment del 
Turisme i també s'han expressat opinions en el Fòrum que el Consell ha 
organitzat amb la conclusió que calia reordenar el creixement urbanístic 
actual. 
 

Per altra banda, continua, la realitat demostra que hi ha una manca 
de voluntat de posar ordre en aquesta qüestió. Fa deu anys que s'esperen les 
directrius d'ordenació del territori i les primeres actuacions que es fan en 
aquest sentit, com és la moratòria del govern, afecten únicament aquell sòl 
que no que no té demanda, i no resolen la situació, ni deixen que altres 
institucions la resolguin, ja que el segon aspecte de la moratòria és retirar 
les competències del Consell. 
 

Pensa que tot això crea en la nostra societat una sensació 
d'incertesa i de desconfiança cap a un model en què pesa massa l'especulació 
i el guany ràpid, amb un consum de territori, una destrucció de paisatge i un 
malbaratament de recursos naturals que fan que sigui un model totalment 
insostenible, de manera que si no es corregeix amb contundència pot posar en 
perill al qualitat de vida de tots les nostres ciutadans i el futur de la 
nostra indústria turística. 
 

Per totes aquestes raons, creu que està totalment justificat que la 
societat civil, de forma pacífica, visualitzi el consens social sobre la 
necessitat d'un canvi, com també considera plenament justificat que el 
Consell s'hi adhereixi, ja que el Consell ha manifestat la necessitat del 
canvi en matèria urbanística i dins les seves competències ha arribat allà on 
l'han deixat arribar, ja que se li han confiscat els competències que li 
permetrien respondre amb contundència a la demanda social sobre aquesta 
qüestió. És lògic, per tant, que a la manifestació de dia 12 totes aquelles 
entitats, institucions i persones que aposten per una Mallorca més solidària 
amb el territori manifestin aquesta il⋅lusió. 
 

Conclou concretant que allò que fa el grup del PSOE és una crida 
perquè tots els que pensen així no faltin a la manifestació. 
 

Intervé el Sr. Rovira (PP). Afirma que el seu grup no es pot oposar 
mai al fet que els ciutadans es manifestin lliurement i en democràcia, però 
sí que es pot oposar a la utilització partidista o institucional que es 
pretengui fer de les manifestacions. 
 

Pensa que el Sr. Antich ha deixat molt clar això darrer, ja que, a 
diferència dels altres portaveus, ha criticat la política del PP en matèria 
d'ordenació del territori. 
 

El PP, continua, dubta que aquest equip de govern no vulgui 
intentar capitalitzar l'èxit d'aquesta manifestació. Recorda que el Sr. 
Grosske ha dit que no s'ha de voler posar al servei d'un partit, ni del 
Consell, una manifestació legítimament convocada pel GOB. El PP respecta la 
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convocatòria i respecta les persones que s'hi vulguin adherir, però sempre en 
funció d'allò que defensen. En canvi no consideren correcte que des de les 
institucions s'ataquin altres institucions i en aquest cas resulta claríssim 
que des d'uns certs partits s'intenta manipular una manifestació per anar en 
contra d'una altra institució o en contra d'un partit i, per això el PP, es 
col⋅loca al marge i no hi pot donar suport. 
 

Informa que des de la Vicepresidència del Consell s'han enviat 
mocions als ajuntaments demanant que s'adhereixin a la manifestació convocada 
per al 12 i s'han enviat abans d'aprovar-se, avui, aquesta moció. Pensa que 
això és greu i que encara ho és més el text d'aquesta moció amb un primer 
punt que proposa: "manifestar el rebuig a la política urbanística del Govern 
que no respon ni als interessos generals de la població ni a les demandes de 
sensibilitat dels ciutadans per preservar el territori" i amb una exposició 
de motius que ataca directament la Llei de mesures cautelars aprovada pel 
Parlament. 
 

A partir d'aquesta situació, en què els diversos partits ja es 
manifesten en contra de la política del Govern, amb els antecedents de la 
intervenció del Sr. Antich i a partir de la moció enviada directament per 
Vicepresidència, que demana directament el rebuig de la política del Govern, 
el PP no pot donar suport a aquesta moció, ja que no poden admetre que 
s'utilitzi la manifestació del GOB en contra del Govern i en contra del PP i, 
per això, anuncia el vot en contra del seu grup. 
 

Intervé el Sr. Grosske (EU) en torn de rèplica. Assumeix que la 
voluntat del seu grup és que la manifestació no la patrimonialitzi ni el 
Consell ni el govern del Consell ni, lògicament, EU perquè això aniria en 
detriment de la manifestació i de la pluralitat que pensa que hi ha d'haver 
en aquesta manifestació. Afirma que EU no comparteix la política que fa el 
Consell en matèria d'urbanisme, però així i tot pensa que han d'esser a la 
manifestació, com també hi han d'esser els altres partits, i com també hi han 
d'esser votants del PP.  
 

Fa avinent que la intenció del PP és fer la identificació entre la 
manifestació i el Consell o, més concretament, voldrien que fos la 
manifestació del govern del Consell. Però aquest, continua, no és el cas, ja 
que es tracta d'una manifestació ciutadana, convocada per una entitat 
ciutadana, per manifestar una preocupació davant un fet objectiu i per 
reclamar mesures institucionals potents que posin fi a aquesta situació. 
 

És cert, afirma, que ímplicitament la manifestació comporta una 
crítica de l'actuació del titular de les competències d'ordenació,  ja que si 
hi havia la seguretat que aquest titular fa allò que hauria de fer, 
lògicament, no hi hauria manifestació. Per tant, no s'hi reivindica una cosa 
en abstracte, sinó que s'hi reclama un canvi en l'actuació de les 
institucions des de la consciència que no és fa allò que és necessari fer. 
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El sentit, per tant, és fer una crida amplíssima, oberta i 
apartidista a la presència ciutadana al carrer, dia 12 de novembre, amb la 
presència de tots aquells ciutadans preocupats per aquesta situació. 
 

La presidenta, Sra. Munar (UM) opina, en nom del seu grup, que les 
institucions no s'han d'atacar entre si, com s'ha dit aquí que es feia. Allò 
que passa és que altres institucions han atacat el Consell. Explica que els 
mallorquins i les mallorquines estan representats democràticament en el 
Consell, el qual té un model territorial diferent del model del Govern. UM 
pensa que no s'ha d'urbanitzar més perquè s'ha arribat al límit de les 
possibilitats. Mentrestant, el PP, al llarg de 15 anys, no ha fet allò que 
havia de fer, que eren unes directrius d'ordenació territorial. Ara el PP, a 
través del Parlament ha llevat les competències al Consell, modificant la 
decisió que havien pres democràticament els mallorquins i les mallorquines.  
 

Precisament pel fet que una institució n'ha atacada una altra, avui 
el Consell s'adhereix a la manifestació. Vol que quedi clar que UM no és un 
partit que cregui que els problemes s'hagin de resoldre al carrer. Davant la 
impossibilitat, però, d'una defensa institucional del model triat pel Consell 
i davant l'abús del Govern que vol fer modificar la decisió dels mallorquins 
i les mallorquines i ho vol encimentar tot posant en perill el futur econòmic 
de l'illa, UM, com a partit, s'adhereix a la manifestació i convida al poble 
de Mallorca a participar-hi. 

 
El Sr. Sampol (PSM) replica al portaveu del PP. Lamenta que havent-

hi un gran consens social, no s'hagi pogut arribar a un consens polític en 
matèria d'urbanisme. El PP, continua, ni tan sols ha donat l'oportunitat 
d'arribar-hi convidant a parlar-ne.  
 

Per altra banda, recorda l'oposició constant del PP dins el Consell 
a qualsevol mesura de protecció com passarà d'aquí un estona en què tots els 
partits prendran unes mesures de protecció sense l'acord del PP. Seran unes 
mesures que, amb independència que siguin excessives o no siguin suficients, 
de fet signifiquen un avanç que el PP tracta d'impedir sistemàticament. Per 
això pensa que el Consell està perfectament legitimat per adherir-se a la 
manifestació. Si aquesta manifestació va contra el PP, és perquè el PP és el 
partit que promou més urbanitzacions i, no tan sols això, sinó que quan el 
Consell ha pres acords de protecció el PP intenta evitar-los utilitzant 
altres institucions. Recorda que darrerament ha congelat les competències del 
Consell, no perquè el Consell volgués urbanitzar, sinó, precisament, les ha 
congelades quan el Consell ha volgut protegir. 
 

Pensa que a la manifestació hi aniran molts de votants del PP 
perquè n'hi ha molts que també pensen que s'ha de dir prou a la urbanització 
de Mallorca. 
 

El Sr. Antich (PSOE) recorda que la discussió és sobre l'adhesió 
del Consell a la manifestació. Ha volgut explicar, continua, que hi havia un 
consens social sobre la necessitat d'un canvi de política i, per altra banda, 
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ha fet veure que les actuacions de qui té les competències en aquesta matèria 
no estan a l'altura d'aquesta demanda social. També ha dit que el Consell 
pretén actuar i no pot arribar on voldria per les traves que hi ha posat 
qualcú prenent-li part de les competències.  
 

Argumenta, per tant, que el Consell s'adhereix a la manifestació 
perquè voldria anar més endavant, precisament perquè està totalment d'acord 
amb el consens social a què s'ha referit.   
 

Convida al PP a utilitzar la mateixa mesura per mesurar les 
mateixes coses. Ho diu perquè no ha vist ningú del PP que s'estiràs els 
cabells perquè a Campos es convocàs una manifestació contra la moratòria del 
Consell amb el batle de Campos al davant. Tampoc ningú no ha dit que això fos 
fer partidisme i que les institucions no haurien d'anar en contra d'altres 
institucions. Pensa que per aquesta via es pot entrar en la demagògia 
absoluta i això faria difícil l'enteniment. 
 

El Sr. Rovira (PP) pensa que no es deu haver explicat bé perquè en 
cap moment no ha dit que el seu grup estigués en contra de la manifestació. 
Allò que ha dit, continua, ha estat que estava en contra de la politització i 
de la institucionalització de la manifestació des del Consell. Convida el Sr. 
Grosske a no esser càndid pensant que la manifestació no es polititzarà des 
del pacte d'esquerres. El conseller que parla n'està ben segur perquè els 
portaveus mateixos diuen que estan en contra de la política urbanística del 
PP, cosa lògica en termes d'oposició política, però gens raonable si aquesta 
posició s'utilitza per anar directament contra una altra institució, com és 
el Govern. 
 

Fa notar que ningú no ha explicat les raons per les quals es fa 
campanya entre els ajuntaments en contra de la política del Govern mitjançant 
una moció enviada des de Vicepresidència.  
 

Conclou la intervenció indicant que el seu partit no vol que les 
mobilitzacions ciutadanes es polititzin des de les institucions mobilitzant 
els ciutadans contra les altres institucions. 
 

La presidenta, Sra. Munar (UM) en nom del seu grup opina que tots 
podrien estar d'acord amb algun plantejament dels que s'han exposat. Des de 
les institucions, afirma, s'ha de posar un gran esment amb els formes i si 
des de Vicepresidència va sortir un fax que convidava a presentar una moció, 
opina que es va fer malament, ja que s'havia d'haver fet des dels grups, tal 
vegada la causa va esser que es va passar per aquell fax perquè els altres no 
funcionaven. No obstant això, i pensant que no es va fer correctament, pensa 
que el PP no és el grup més acreditat per fer aquest retret, ja que la 
manifestació sobre l'hospital d'Inca, no la va convocar cap grup, sinó Fires 
i Congressos. Convida, per tant, el PP a anar molt alerta, ja que tenen 
tantes de contradiccions que no estan en situació de defensar segons quines 
coses. 
 



 26 

El Sr. Rovira (PP) respon per al⋅lusions que si hi ha queixes per 
part de l'actuació d'alguna institució dependent del Govern està bé que 
s'expressi i que es digui al Parlament o a la premsa. Insisteix, però, que no 
és igual enviar un fax des d'un grup que des de la Vicepresidència d'una 
institució que reparteix les subvencions i, molt manco, enviar-la abans 
d'haver-la aprovada. 
 

Reitera que el vot del seu grup serà contra la moció, però no 
contra les iniciatives populars. 
 

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

 
 
 
PUNT 5.- DONAR COMPTE DE L’ERROR MATERIAL EXPEDIENT NÚM. 7 DE 

MODIFICACIÓ DE CRÈDITS EN EL PRESSUPOST DE 1.998. 
 
Es dóna compte del següent error: 
  

  “Havent observat un error material a l'expedient núm. 3 de 
modificació de crèdits del pressupost de 1998 (prorrogat de 1997), aprovat per 
Comissió de Govern en sessió ordinaria de dia 11 de maig de 1998, es procedeix 
a la seva rectificació, en el següent sentit: 
 
  on diu " RELACIó D'AUGMENTS DE CRèDITS P/TRANFERèNCIES, ha de dir " 
RELACIó DE BAIXES P/TRANSFERèNCIES" 
 
  on diu " RELACIó DE BAIXES P/TRANSFERèNCIES", ha de dir  RELACIó 
D'AUGMENTS DE CRèDITS P/TRANFERèNCIES" 

 
 
El Ple en resta assabentat. 
 
 
 
PUNT 6.- PROPOSTA EXPEDIENT NÚM. 13 DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS EN EL 

PRESSUPOST DE 1998. 
 
Es dóna compte de la següent proposta de Presidència:  
 

  “Aquesta Presidència, per Decret de dia 26 d’octubre de 1998, 
atenent les necessitats que s'especifiquen a les memòries corresponents i de 
les quals 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. 
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  Atès que la Intervenció d'aquest Consell Insular emeté el dictamen 
preceptiu, amb data 26 d’octubre 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. 13 de modificació de crèdits en el 
Pressupost de 1998, d'acord amb el següent detall: 
 
EXPEDIENT NUM.13 DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS EN EL PRESSUPOST DE 
                     DESPESES DE 1998 
 
• Crèdits extraordinaris (CEX-3/98): 
 
A) Relació d’Augments de crèdits P/CRÈDITS EXTRAORDINARIS: 
 
-------------------------------------------------------------- 
Codi    Concepte         Import 
 
10.12120.62600 Equips informàtics Svs.Generals 500.000 
10.12120.64000 Inversions inmaterials Svs.Generals 1.000.000 
 
20.45130.78905 Conv.Soc.arqueològ.Lul.liana p/infr. 7.000.000 
20.45830.48900 Al.transf.Fundació Casa Museu  
               Llorenç Villalonga  1.000.000 
40.31300.22500 Tributs Llar dels Ancians 418.000 
40.31300.62301 Equipament mèdic Llar dels Ancians 600.000 
 
40.32340 Agermanament Cuba i Burundi  
 i cooperació amb Sahara. 
 
40.32340.22606 Reunions conf.cursets agerman.Cuba 2.000.000 
40.32340.22615 Campanya captació medicaments Cuba 1.000.000 
40.32340.48001 Veïns sense fronteres-ag.Burundi 8.030.752 
40.32340.48901 Creu Roja Espany.(acoll.metges Cub) 1.000.000 
40.32340.78001 Veïns sense fronteres-ag.Burundi 1.969.248 
40.32340.78901 Fons mallorquí solidar.coop.Sahara 15.000.000 
40.32340.79001 Asamblea provincial Ciudad Habana 11.000.000 
 
40.46300.62400 Elem.de transport Prom.sociocultur. 3.951.000 
 
 TOTAL AUGMENTS P/ CRÈDITS EXTRAORDINARIS 54.469.000  
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B) FONS DE FINANÇAMENT DELS CRÈDITS EXTRAORDINARIS: 
   
1)  MAJORS INGRESSOS: 
--------------------------------------------------------------  
Codi   Concepte         Import 
-------------------------------------------------------------- 
99.38000 Reintegrament pagaments exercicis tancats 1.500.000 
 
 Total majors ingressos 1.500.000  
2) BAIXES P/ANULACIÓ: 
--------------------------------------------------------------  
Codi   Concepte         Import 
-------------------------------------------------------------- 
40.31300.21200 Conservació immobles Llar dels Anc. 418.000 
40.31300.62300 Maquinària i instal.l Llar dels Anc. 600.000 
40.46300.62200 Obres millora prom.socio-cult. 2.000.000 
40.46300.62300 Maquinàr.i inst.prom.socio-cult. 483.000 
40.46300.62500 Mobiliari i estris prom.sociocult. 968.000 
40.46300.62600 Equips informàtics prom.sociocult. 500.000 
20.45130.76202 Conv.Ajunt.d’Inca (Infraestr.teatre) 7.000.000 
20.45820.22604 Activitats culturals Ca’n Sabater 1.000.000 
40.32300.48908 Progr.agermanament Cuba i Burundi 40.000.000  
 TOTAL baixes p/anulació 52.969.000   
 TOTAL FONS FINANÇ.CRÈDITS EXTRAORDINARIS 54.469.000   
* SUPLEMENTS DE CRÈDITS (SUPL-3/98): 
 
A) Relació D'AUGMENTS DE Crèdit P/SUPLEMENTS: 
-------------------------------------------------------------- 
Codi    Concepte        Import 
------------------------------------------------------------- 
00.12105.22706 Estudis i treb.tècnics Pla Modern. 8.000.000 
 
20.45130.78902 Conv.Assoc.cult.Sans p/infraestruct. 8.000.000 
40.31330.63200 Obres reposic. Svs.transf.d’A.Soc. 40.000.000 
40.31300.22105 Productes alimentaris Llar Ancians 14.000.000 
 
 TOTAL AUGMENTS P/SUPLEMENTS 70.000.000 
 
B) FONS DE FINANÇAMENT DELS SUPLEMENTS: 
 
1) MAJORS INGRESSOS: 
--------------------------------------------------------------  
Codi   Concepte         Import 
-------------------------------------------------------------- 
99.38000 Reintegrament pagaments exerc.tancats 62.000.000 
 
2) BAIXES P/ ANUL.LACIÓ: 
--------------------------------------------------------------  
Codi   Concepte        Import 



 29 

-------------------------------------------------------------- 
 
20.45130.76202 Conv.Ajunt.d’Inca infraestr.teatre 8.000.000 
 total baixes p/ anul.lació 8.000.000  
 
 
 TOTAL FONS DE FINANÇAMENT DELS SUPLEMENTS 70.000.000 
 
* TRANSFERÈNCIES DE CRÈDIT (TRA-7/98) 
 
A) RELACIÓ D'AUGMENTS DE CRÈDITS P/TRANSFERÈNCIA: 
--------------------------------------------------------------  
Codi   Concepte         Import 
-------------------------------------------------------------- 
10.43220.22101 Aigua Edificis Corporació 532.176 
20.45130.47001 Conveni Caixa de Balears “Sa Nostra” 1.133.970 
70.12175.46700 Transf.corrents Consorci d’Informàt. 600.000 
70.12175.76700 Subv.capital Consorci d’Informàtica 17.400.000 
70.75120.48900 Altres transf.Foment i Ocupació 7.500.000 
 
                       TOTAL AUGMENTS P/TRANSF.27.166.146   
 
 
B) RELACIÓ DE BAIXES P/TRANSFERÈNCIA: 
--------------------------------------------------------------  
Codi   Concepte         Import 
-------------------------------------------------------------- 
20.45130.47000 Aport.a empreses privades Cultura  1.133.970 
40.32300.22699 Altres despeses A.Social 532.176 
70.51800.46200 Transf.a Ajuntaments P.O.S.  25.500.000  
 
 TOTAL BAIXES P/TRANSFERÈNCIA 27.166.146  
 
  
 
  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 la Sra. Salom (PP). Fa notar que ja és la modificació múm 

13 del pressupost, de manera que en acabar l'exercici el pressupost real no 
s'assemblarà gens a l'aprovat inicialment. 
 

S'aprova la proposta per desset vots a favor (PSOE, PSM-NM, UM, EU) 
i setze abstencions (PP, Mixt). 
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  CULTURA I PATRIMONI HISTÒRIC. 
 
 
  PUNT 7.- CONSTITUCIÓ FUNDACIÓ CASA MUSEU LLORENÇ VILLALONGA. 
 
  Es dóna compte de la següent proposta de la comissió de Cultura i 
Patrimoni Històric: 
 
 

“Introducció i informe 
 
  La Fundació Casa Museu Llorenç Villalonga, sense ànim de lucre, té 
com a objectius primordials: 
 
  a) Promoure el foment de l'estudi i la difusió de l'obra i la 
personalitat literària de Llorenç Villalonga 
 
  b) Conservar i mantenir en estat de visita i consulta les 
instal.lacions museogràfiques i els fons documentals i bibliogràfics de la Casa 
Museu Llorenç Villalonga. 
 
  c) Impulsar l'estudi científic i la difusió del patrimoni literari de 
Mallorca i, més sencundàriament, el coneixement del fet literari en general. 
 
  d) Ampliar, en la mesura que sigui possible, el fons museogràfic, 
documental i bibliogràfic de la Casa Museu. 
 
  e) Promoure les activitats necessàries per a la realització d'aquests 
objectius. I igualment col.laborar amb altres entitats per a fer-los possibles. 
 
  La Fundació es regeix pels seus estatuts i per la Llei 30/1994, de 24 
de novembre, de fundacions i incentius fiscals a la participació privada en 
activitats d'interès general. 
 
  Els estatuts, elaborats pels serveis tecnicojurídics, han estat 
visats per la Secretaria General. 
 
  La Fundació té el seu domicili a Binissalem, a Can Sabater, 
residència d'estiu de l'escriptor Llorenç Villalonga. Aquesta casa forma part 
de la dotació inicial, així com els fons -museogràfics, documentals i 
bibliogràfics- que cedí al CIM l'anterior propietari. 
 
  El Consell Insular de Mallorca és l'únic que té la condició de membre 
fundador. S'hi podran adherir altres membres. 
La UIB i l'Ajuntament de Binissalem, per la seva relació especialment rellevant 
amb Llorenç Villalonga, ocuparan una Vicepresidència del Patronat. 
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  Aquí només es proposa nomenar la Presidència i la Vicepresidència 1a. 
del Patronat, ja que les altres vicepresidències es nomenaran un cop s'hagin 
adherit a la Fundació la UIB i l'Ajuntament de Binissalem. 
 
  Les vocalies formen part d'una proposta a part, de Presidència. 
 
 
Pressupost 
 
  Dotació inicial dinerària: 1.000.000.- PTA 
 
  Per això es proposa que es prenguin els següents 
 
Acords 
 
  1.- Constituir la Fundació Casa Museu Llorenç Villalonga, a l'empara 
de l'article 6 de la Llei 30/1994, de 24 de novembre, de fundacions i incentius 
fiscals a la participació privada en activitats d'interès general. 
 
  2.- Aprovar-ne els estatuts adjunts. 
 
  3.- Aportar-hi la quantitat d'1.000.000.- PTA com a dotació inicial 
dinerària. 
   
  4.- Designar els membres següents del Patronat: 
 
  President: Damià Pons i Pons (PSM) 
  Vicepresident 1r.: Andreu Crespí Plaza 
    
  5.- Iniciar-ne els tràmits de legalització, inscripció i dotació 
econòmica.  
 
  6.- Facultar la Presidència del CIM perquè adopti els acords i  signi 
els documents necessaris per dur a terme els acords esmentats.” 
 
 
 

Intervé el Sr. Pons (PSM). Informa que la proposta fa referència a 
la Casa Museu dedicada a la figura de Llorenç Villalonga i a la literatura. 
Per una banda, hi ha els Estatuts que creen l'instrument que permetrà 
gestionar la Casa Museu, per altra els Estatuts mateixos creen el Patronat, 
que estarà format per membres del Consell, el president i el vicepresident 
primer, elegits pel Ple, i uns vocals en representació de cadascun dels grups 
del Consell amb què es garanteix la representació de tots els grups i a la 
vegada es garanteix que el Patronat funcionarà en sintonia amb els que tengui 
la responsabilitat de la gestió de l'Àrea de Cultura del Consell. Fa esment a 
una Vicepresidència segona que correspon a la Universitat i una de tercera 
que correspon a l'Ajuntament de Binissalem. Això perquè la Universitat és la 
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institució que vetla pel rigor dels estudis literaris i l'Ajuntament per raó 
de la ubicació de la Casa Museu i per la necessitat de col⋅laboracions amb la 
institució municipal. 
 

Pensa que amb l'aprovació de la proposta es fa una passa més en el 
camí de fer possible que aquest equipament cultural important i innovador 
pugui començar a funcionar al final d'aquest any, com a mínim amb la 
possibilitat de visitar l'exposició permanent.  
 

Intervé el Sr. Orta (PP). Anuncia el vot a favor del seu grup 
perquè pensen que s'ha de posar en marxa una iniciativa com aquesta. 
Adverteix que allò que fa referència al títol 4 dels Estatuts ho modificaran 
quan arribi el pròxim mandat. 
 

El Sr. Pons (PSM) suposa que si fan aquests canvis serà per 
eliminar la presència dels diversos grups del Consell en el Patronat. 
 

Proposa eliminar dels Estatuts el requeriment de l'acord previ 
d'acceptació per part de l'Ajuntament i de la Universitat. Pensa que així 
podrà començar a funcionar immediatament perquè la Fundació ja naixeria amb 
tots els seus membres. 
 

El Sr. Orta (PP) indica que considera correcta la modificació que 
proposa el Sr. Pons. Recorda que l'organisme de govern de la Fundació estarà 
constituït per nou membres i només n'hi haurà un del PP. No estan d'acord amb 
aquesta composició perquè no respon a la composició real del Ple. 
 

El Sr. Pons (PSM) explica que la voluntat és que hi hagi la 
presència d'un membre de cada grup, llevat del PSM i el PSOE que en tenen dos 
pel fet de tenir una presidència o una vicepresidència en la mesura que tenen 
la responsabilitat de la gestió de l'àrea de Cultura.  
 

Agraeix que es pugui aprovar la proposta per unanimitat. 
 

S'aprova la proposta per unanimitat amb les modificacions 
proposades pel Sr. Pons. 
 
 
 
  PUNT 8.- NOMENAMENT VOCALS FUNDACIÓ CASA MUSEU LLORENÇ VILLALONGA. 
 
  Es dóna compte de la següent proposta de Presidència: 
  

“Introducció i informe 
 
  D'acord amb l'article 14 dels Estatuts de la Fundació Casa Museu 
Llorenç Villalonga, en el Patronat hi haurà un vocal en representació de 
cadascun dels grups polítics que integren la institució. Els vocals consellers 
seran nomenats pel Ple del Consell a proposta de la Presidència. 
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  Això atès, i fetes les consultes preceptives, es proposa que es 
prengui el següent 
 
Acord 
 
  Nomenar els vocals següents del Patronat de la Fundació Casa Museu 
Llorenç Villalonga, en representació de cadascun dels grups polítics que 
integren el Consell Insular de Mallorca: 
 
  Antoni Alorda i Villarrubias (PSM) 
  Damià Pons i Pons (PSOE) 
  Margalida Thomàs i Andreu (EU) 
  Josep Ramon Orta i Rotger (PP) 
  Joana Aina Vidal i Burguera (Grup Mixt) 
  Antoni Pascual Ribot ( UM ).” 
 
 
  S'aprova la proposta per assentiment. 
 
 
 

PUNT 9.- RESOLUCIÓ RECURS ORDINARI INTERPOSAT PEL SR. RAMÓN MUÑOZ 
GARCÍA CONTRA L'ACORD DE LA COMISSIÓ INSULAR DEL PATRIMONI HISTÒRIC ARTÍSTIC 
DE MALLORCA, DE DATA 2 DE JULIOL DE 1998, EN RELACIÓ A L'EXPEDIENT 170/98, 
OBRES DE MILLORA A LA FAÇANA DEL CARRER NOU, 16-18, DEL TERME MUNICIPAL DE 
LLOSETA. 
 
 

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

 
“Vist el recurs ordinari interposat pel Sr. Ramón Muñoz García 

contra l'acord de la Comissió Insular del Patrimoni Històric Artístic de 
Mallorca, de data 2 de juliol de 1998, referent a l'expedient 170/98, obres 
de millora a la façana del carrer Nou, núm. 16-18 del terme municipal de 
Lloseta. 
 

Vist l'informe tècnic i jurídic de data 14 de setembre de 1998, 
redactat per la tècnica arquitecta i el Secretari de la Comissió Insular del 
Patrimoni Històric, així com l'informe jurídic del Lletrat Cap del CIM, de 
data 17 de setembre de 1998, els quals proposen, respectivament, l'estimació 
en part d'aquest recurs ordinari, i la desestimació de la resta 
d'al�legaicons. 
 

Aquest Conseller, vists els precitats informes, du a Ple la següent 
 
 PROPOSTA D'ACORD:    
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I.- ESTIMAR, EN PART, el recurs ordinari interposat pel Sr. Ramón 
Muñoz Garcia contra l'acord de la Comissió Insular del Patrimoni Històric de 
data 2 de juliol de 1998 en relació a l'expedient 170/98, sobre obres de 
millorament a la façana del carrer Nou, núm 16 i 18, Lloseta, en el sentit de 
considerar autoritzades per la Comissió les obres relatives a l'edifici amb 
el núm. 16 del carrer Nou del terme municipal de Lloseta, i la sol�licitud 
que es fa d'un altra sol�lució unitària per a tota la façana s'ha d'entendre 
referida a la planta baixa del núm. 18 del carrer Nou, d'aquest terme 
municipal; i DESESTIMAR la resta d'al�legacions presentades pel recurrent al 
seu escrit de recurs. 
 

Tot això, en base en base als informes de dates 14 i 17 de setembre 
de 1998, que s'adjunten, serveixen de base, i formen part integrant del 
present acord. 
 

II.- Notificar el present acord a l'interessat, Sr. Ramón Muñoz 
García.” 
 
  S'aprova la proposta per assentiment. 
 
 
 
  PUNT 10.- PROPOSTA DE CONVENI MARC DE COL.LABORACIÓ ENTRE EL 
CONSELL INSULAR DE MALLORCA I L'AJUNTAMENT DE PALMA PER A LA RESTAURACIÓ DEL 
PATRIMONI MONUMENTAL DE LA CIUTAT DE PALMA. 
 

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

 
 

“Introducció i informe 
 

Des de fa anys la Conselleria de Cultura del Govern Balear i 
l'Ajuntament de Palma mantenien una col.laboració dins el que el Govern 
Autònom denominava "Campanya de Façanes".  Quan en virtud de la Llei 6/1994, 
de dia 13 de desembre de transferències de Cultura, Esports, etc del Govern 
als Consells Insulars es constituí el Servei de Patrimoni Històric Insular 
dins el Consell de Mallorca la campanya es reedità un any més, el 1996. 

El 1997 s'estimà que els fons dedicats a subvenció era millor 
dirigir-los a parcel.les concretes del patrimoni que s'apreciaven com 
especialment necessitades , cadesquna de les quals constituïa una "línia" de 
subvenció dins una convocatòria general. Aquesta convocatòria general era 
completada per un bloc de subvencions denominades "preferents" on s'hi 
recollien decisions institucionals de subvenció d' elements concrets del 
nostre patrimoni de gran significació i de dedicació considerada 
indiscutible.  

Aquell mateix any s'acordà remodelar la col.laboració especial que 
dins les campanyes de façanes s'havia mantengut amb l'Ajuntament de Palma.  
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La present proposta recull aquesta voluntat materialitzada en 
l'intent d' incidir de manera molt significativa sobre els monuments de la 
nostra ciutat que reuneixen a la vegada un alt valor històric i un remarcable 
caràcter emblemàtic. 

 
Pressupost 

- 25.000.000,- PTA. amb càrrec a la partida pressupostària 
20.45310.76202. 
 

Per tot això es proposa que s'adopti el següent 
 
Acord 
 

I.- Aprovar el text de conveni marc que s'adjunta entre el Consell 
Insular de Mallorca i l'Ajuntament de Palma per a la restauració del 
patrimoni monumental de la ciutat de Palma, i destinar-hi la quantitat total 
de 25.000.000 de pessetes amb càrrec a la partida pressupostària 
20.45310.76202. 
 

II.- Autoritzar a l'Hble. Sra. Presidenta del Consell Insular de 
Mallorca perquè firmi l'esmentat text de conveni.” 
 
 

Intervé el Sr. Pons (PSM). Explica que el conveni s'ha signat 
altres anys i que és hereu d'un conveni anterior que hi havia entre 
l'Ajuntament de Palma i el Govern Balear sobre restauració de façanes. Ara 
s'ha reconvertit i s'orienta més cap a elements arquitectònics que tenguin un 
valor patrimonial més de primer ordre. 
 

Informa que el Consell hi aportarà 25 milions, l'Ajuntament 25 més, 
cosa que permetrà fer una sèrie d'intervencions sobre el portal barroc de 
l'església de Monti-sion, l'església de Santa Eulàlia, el palau Episcopal, un 
palau gòtic del carrer de Sant Feliu, un altre monument del carrer Weyler i 
altres. És evident que la categoria dels immobles objecte de restauració 
constitueix una raó prou sòlida per aprovar un conveni que contribueix a 
millorar el patrimoni de la ciutat. 

 
S'aprova la proposta per unanimitat. 

 
 
 

PUNT 11.- PROPOSTA DE COVENI MARC DE COL�LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL 
INSULAR DE MALLORCA, LA COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARS I 
L'AJUNTAMENT DE PALMA PER A LA REALITZACIÓ DEL PROJECTE D'USOS CULTURALS DEL 
PARC DE LES ESTACIONS DE PALMA. 
 
  Es dóna compte de la següent proposta de la comissió de Cultura i 
Patrimoni Històric: 
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“Introducció i informe 
 

Que el passat 5 de Maig de 1997 el Ple del Consell Insular de 
Mallorca, aprovà per unanimitat la resolució de no declarar Bé d'Interès 
Cultural l'espai ocupat per les estacions d'Inca i de Sóller. Però a la 
mateixa resolució es reconeixia la significació històrica d'aquest indret i 
s'instava a l'Ajuntament de Palma a catalogar i protegir un mínim d'edificis 
ferroviaris i al titular de les instal.lacions a adoptar les messures de 
preservació de divers material ferroviari i documental mentre no es 
formalitzàs un  conveni de cooperació entre les institucions sotasignants amb 
l'objecte de promoure un projecte d'usos culturals.  

Per això, en compliment d'aquest acord , s'ha elaborat una proposta 
de conveni a subscriure, l'objecte del qual és la programació de la redacció 
del projecte d'usos culturals dels immobles, així com de la  conservació, 
inventari i tractament museístic i arxivístic coherent de les instal.lacions 
i material mòbil ferroviari i dels conjunts documentals existents amb una 
aportació de dos milions de pessetes (2.000.000,- ptes.) per part del Consell 
Insular de Mallorca, la Conselleria de Foment i l'Ajuntament de Palma. 
 
Pressupost 
 

2.000.000,- pessetes, amb càrrec a la partida pressupostària 
20.45310.76201. 
 

Per tot això es proposa que s'adopti el següent 
 
Acord 
 

I.- Aprovar el text de conveni que s'adjunta entre el Consell 
Insular de Mallorca, la Conselleria de Foment i l'Ajuntament de Palma,  per a 
la realització del projecte d'usos culturals del Parc de les Estacions de 
Palma, el text del qual s'adjunta al present acord, i destinar-hi la 
quantitat de 2.000.000,- ptes. amb càrrec a la partida pressupostària 
núm.20.45310.76201.  
 

II.- Facultar a l'Hble. Sra. Presidenta del Consell Insular de 
Mallorca, Maria Antònia Munar i Riutort, perquè firmi l'esmentat text de 
conveni.” 

 
Intervé el Sr. Pons (PSM). Explica que, tot i que el Consell 

aprovàs no declarar BIC l'espai ocupat per les estacions d'Inca i de Sóller, 
també va acordar reconèixer el significat històric i la importància en termes 
de patrimoni d'aquells edificis i instar l'Ajuntament perquè catalogàs i 
protegís un mínim d'edificis i adoptàs mesures per conservar el material 
ferroviari divers que hi havia dedins. 
 

Avui, continua, es presenta un conveni per gestionar aquell acord 
mitjançant la redacció d'un projecte d'usos culturals dels immobles que s'han 
de conservar i del material ferroviari i documental que hi queda. El Consell, 
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l'Ajuntament i la Conselleria hi aportaran dos milions perhom, cosa que 
permetrà la preservació d'aquests elements. 
 

El Sr. Verger (PP) indica, i voldria que constàs en acta, que quan 
es fa referècia de l'estació d'Inca, es vol indicar expressament les 
instal⋅lacions que hi ha dins el parc de les Estacions de Palma, i també que 
quan el text fa referència als edificis de la fusteria del taller de 
muntatge, vol dir l'edifici que es coneix com a edifici del pont del tren. 
Pensa que és important aquesta precisió. Es refereix també a l'annex 2 que fa 
referència a material mòbil i concretament als automotors Ferrostal 6 i 7. 
Pensa que s'han de llevar perquè no hi són, com a molt s'hi trobarà qualque 
peça, simplement perquè es varen vendre a l'Argentina. 
 

El Sr. Pons (PSM) es mostra d'acord amb les matisacions perquè 
probablement fan més precises les referències. La primera observació recull 
una denominació que és més general, la segona amb un parèntesi que inclogui: 
"del pont del Tren" especificarà més i la tercera es referirà a una realitat 
que ha canviat a causa del temps transcorregut des de l'acord primer fins 
ara. 
 

Manifesta l'esperança que a partir d'ara les tres isntitucions 
impulsin aquesta tasca de bracet, cosa que permetrà que la cosa reti una mica 
més. 
 

S'aprova la proposta per unanimitat amb les modificacions 
proposades pel Sr. Verger. 
 

 
 
 
COOPERACIÓ MUNICIPAL, FOMENT I OCUPACIÓ 
 
 

 PUNT 12.- AUTORITZACIÓ A L'AJUNTAMENT DE MONTUÏRI PER ALIENAR UN BÉ 
PATRIMONIAL SITUAT AL C/ DE'S FORN S/N. 

 
 Es dóna compte de la següent proposta del President de la Comissió 

de Cooperació Municipal, Foment i Ocupació: 
 
 “ Atès l'expedient que l'ajuntament de Montuïri en data 22 de 

setembre de 1998 remet al Consell Insular de Mallorca, tramès per a 
l'alienació d'uns terrenys, propietat de l'Ajuntament i situats al c/ de's 
Forn s/n, Finca 12714 que consta inscrita en el Registre de Montuïri ( Llibre 
195, Tom 4200, foli 133, inscripció 7ª).  
 
 Atès que l'article 1 de la Llei Autonòmica 8/1993, de dia 1 de 
desembre, d'atribució de competències als Consells Insulars en matèria de 
Règim Local, en  relació amb l'article 30.1.j) del Reglament Orgànic del 
Consell Insular de Mallorca, estableix que l'autorització dels expedients 
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d'alienació, permuta i gravamen de béns immobles patrimonials de les entitats 
locals, quan el valor excedeixi del 25% dels recursos ordinaris del 
pressupost anual de la  corporació, correspon al Ple del Consell Insular. 
 
  Examinat l'expedient instruït a l'efecte per l'Ajuntament,  vists 
els requisits establerts en els articles 109 i següents del Reglament de Béns 
de les Entitats Locals aprovat per RD 1372/86, de 13 de juny  i vist 
l'informe redactat pel SAT a l'efecte, es proposa al Ple del Consell Insular 
de Mallorca, l'adopció del següent acord: 
 
  Primer.- Autoritzar a l'Ajuntament de Montuïri la venda del bé 
situat al carrer de's Forn s/n del Municipi. 
 
  Segon.- L'alienació haurà de realitzar-se d'acord amb la Legislació 
de Contractes de les Administracions Públiques i els ingressos derivats de 
l'alienació no podran esser destinats al finançament de despeses corrents.” 

 
S'aprova la proposta per assentiment. 
 

 
 

PUNT 13.- APROVACIÓ DEL MODEL DE CONVENI DE PRÀCTIQUES A REALITZAR 
PELS ALUMNES DELS PROGRAMES DE MOTIVACIÓ I FORMACIÓ PER A LA INSERCIÓ LABORAL 
EN CÀRREC A LA RMI. 

 
Es dóna compte de la següent proposta de la Comissió de Cooperació 

Municipal, Foment i Ocupació: 
 
  “ ANTECEDENTS: “El Consell Insular de Mallorca, responent a les 
competències que li foren atorgades per Decret 36/1995, de 6 d’abril, pel 
qual es constitueix el Suport Transitori Comunitari o Renda Mínima d’Inserció 
desenvolupa, d’acord amb les Bases Reguladores de la RMI (BOCAIB núm. 74 de 
17 de juny de 1997), un programa de formació i motivació per a la inserció 
laboral en càrrec a la RMI en col·laboració del Govern Balear i FSE. 
 
  Atès que els esmentats programes, gestionats per entitats 
ciutadanes mitjançant convocatòria pública de subvencions econòmiques per a 
programes de RMI (BOCAIB núm. 25 de 21 de febrer) contemplen la possibilitat 
de desenvolupar, com a contingut didàctic, un mòdul de pràctiques formativo-
laborals a empreses relacionades amb el sector professional que desenvolupi 
cada projecte com a mòdul de formació ocupacional. 
 
  Atès que el contingut del model de conveni a signar per a la 
realització del mòdul de pràctiques formativo-laborals ha rebut el vist-i-
plau del Govern Balear i de la Comissió Interdepartamental de RMI, formada 
per la Delegació de Foment i Ocupació i la Conselleria de Benestar Social del 
Consell Insular de Mallorca, celebrada en data 2 d’octubre de 1998. 
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  Per tot l’exposat anteriorment , es sotmet a votació la següent 
proposta d’  
 
          ACORD 
 
  1.- Aprovar la proposta de model de conveni adjunta per a la 
realització dels mòduls de pràctiques formativo-laborals dins el marc dels 
programes i accions de formació i motivació per a la inserció laboral en 
càrrec a la RMI.” 
 
 
  S'aprova la proposta per assentiment. 
 
 
 

PUNT 14.- CONVENI MARC ENTRE EL CONSELL INSULAR DE MALLORCA I EL 
PATRONAT PER A LA RECUPERACIÓ I DEFENSA DE LES RACES AUTÒCTONES DE LES ILLES 
BALEARS. 
 
  Es dóna compte de la següent proposta del President de la Comissió 
de Cooperació Municipal, Foment i Ocupació: 
 
  “ ANTECEDENTS: “ El Consell Insular de Mallorca dóna suport a 
aquelles iniciatives dirigides a la protecció i promoció de les races animals 
i varietats vegetals autòctones de l’illa de Mallorca. En aquest sentit, el 
Patronat per a la Recuperació i Defensa de les Races Autòctones de les Illes 
Balears (PRAIB) ve realitzant accions dirigides a la defensa, control, 
millora i foment d’aquests exemplars mitjançant accions divulgatives, de 
recerca i d’investigació. Per aquests motius, i atesa l’existència de crèdit 
amb el núm. 1998031638, es sotmet a votació la següent proposta d’ 
 

ACORD 
 
  1.- Aprovar la proposta de Conveni Marc adjunta entre el Consell 
Insular de Mallorca i el Patronat per a la Recuperació i Defensa de les Races 
Autòctones de les Illes Balears (PRAIB). 
 
  2.- Autoritzar l’Hble. Sra. Catalina Mª Bover i Nicolau, Consellera 
Delegada de Foment i Ocupació, a signar la proposta de Conveni adjunta. 
 
  3.- Aprovar l’aportació econòmica de 500.000.-PTA. al Patronat per 
a la Recuperació i Defensa de les Races Autòctones de les Illes Balears 
(PRAIB), NIF G-07526064, amb domicili social al c/. Capità Vila, 38  6è B, de 
Palma, en concepte d’annex per a l’any 1998 del present conveni.” 
 
  S'aprova la proposta per assentiment. 
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PUNT 15.- PROPOSTA D´APROVACIÓ DE L´EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ PER A 
L´ADQUISICIÓ DE LA FINCA " SON AMER" DEL TERME MUNICIPAL D´ESCORCA. 

 
Es dóna compte de la següent proposta del President de la Comissió 

de Cooperació Municipal, Foment i Ocupació: 
 
“ El Consell de Mallorca té aprovat el Projecte " Ruta de pedra en 

sec" que pretén enllaçar tota la serra de Tramuntana, des d´Andratx fins a 
Pollença, mitjançant la xarxa de camins de ferradura existent, i per tal de 
facilitar el recorregut es proposa en el projecte la construcció de set 
refugis que se situaran al final de cada una de les etapes. Actualment es 
troben en funcionament " Es Tossals Verds" i un altra en construcció: Muleta. 

 
D´acord amb l´informe tècnic que consta a l´expedient, la finca de 

Son Amer és "la única que es troba en venda i que reuneix les condicions 
necessàries per a situar-hi un refugi amb les característiques necessàries 
per a formar part de la ruta de pedra en sec". 

 
Per tot això, el President de la Comissió de Cooperació Municipal, 

Foment i Ocupació fa la següent proposta d´                 
 
ACORD 
  
1.- Iniciar els tràmits per a l´adquisició, mitjançant procediment 

negociat,  de la finca " Son Amer " del terme municipal d´Escorca, ja que, 
d´acord amb l´informe tècnic que consta a l´expedient, és " la única que es 
troba en venda i que reuneix les condicions necessàries per a situar-hi un 
refugi amb les característiques necessàries per a formar part de la ruta de 
pedra en sec". 

 
2.- Aprovar el Plec de Condicions Administratives Particulars que 

han de regir l´adquisició de la finca esmentada. 
 
3.- Aprovar una despesa màxima per a aquesta contractació de cent 

setanta milions dues-centes mil pessetes (170.200.000 Ptes) amb càrrec a la 
partida pressupostària 10.12120.62200.  

 
4.- Sol.licitar oferta econòmica a la propietat de la finca, que 

s´haurà d´emplanar d´acord amb el model oficial de proposició que figura com 
annexe 1 del Plec de Condicions, acompanyant la documentació que es relaciona 
a la clàusula sisena del Plec esmentat. 
 
         5.- Delegar a la Comissió de Govern del Consell Insular de Mallorca 
l’adjudicació d’aquest contracte.”  
 
 

Intervé la Sra. Bover (PSM). Recorda que el Consell va aprovar el 
projecte de ruta de pedra en sec i que aquest projecte ja es comença a 
gestionar. Ja funciona, informa, la part corresponent als Tossals Verds i que 
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es construeix, a través d'un conveni, un altre refugi a Moleta. Indica que 
l'expedient de compra d'aquesta finca es va iniciar perquè pensen que és 
l'única que té les condicions necessàries per situar-hi un refugi adient per 
acabar de completar la ruta de pedra en sec.  
 

S'aprova la proposta per unanimitat. 
 
 
 

PUNT 16.- APLICACIÓ DE ROMANENTS DEL PLA D’OBRES I SERVEIS DE 1998. 
 
Es dóna compte de la següent proposta del President de la Comissió 

de Cooperació Municipal, Foment i Ocupació: 
 
“ El Ple  del Consell Insular de Mallorca en sessió celebrada el 

dia  23 de març de 1998 va aprovar definitivament el Pla d’Obres i Serveis de 
1998  i el Pla Plurianual 1998-1999-2000-2001. Les obres incloses en el Pla 
d’Obres i Serveis de 1998 han estat adjudicades per el propis Ajuntaments.  

 
Les baixes que s’han produït de l’adjudicació de l’anualitat de 

1998, s’aplicaran a obres corresponents a l’anualitat de 1999, previstes al 
Pla Plurianual.  

 
Per tot això el President de la Comissió de Cooperació Municipal, 

Foment i Ocupació fa la següent proposta d’ 
 
          A C O R D 

 
1r.- Aplicar els romanents de les baixes produïdes per 

l’adjudicació de les obres del Pla d’Obres i Serveis corresponent a 
l’anualitat de 1998 a les següents obres incloses en el Pla Plurianual 1998-
1999-2000-2001: 

 
AJUNTAMENT D’ALARÓ: “Ampliació camí de vela, 1ª fase”. Pressupost: 

7.311.644 pessetes. Aportació CIM: 4.752.569 pessetes. Aportació Ajuntament: 
2.559.075 pessetes.  

 
AJUNTAMENT D’ANDRATX: “Remodelació voraries i carrers, 2ª fase”. 

Pressupost: 9.426.383.- Aportació CIM: 5.278.774.- Aportació Ajuntament: 
4.147.609.- pessetes. 

 
AJUNTAMENT DE BINISSALEM: “Drenatge urbà, 1ª fase”. Pressupost: 

7.234.363.- Aportació CIM: 5.787.491.- Aportació Ajuntament: 1.446.872.- 
pessetes. 

 
AJUNTAMENT DE CAMPANET: “Pavimentación camí Na Pontons”. 

Pressupost: 7.749.755.- Aportació MAP: 3.099.902.- Aportació CIM: 1.937.439.- 
Aportació Ajuntament: 2.712.414.- pessetes. 
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AJUNTAMENT DE CAMPOS: “Sanejament 3r.fase”. Pressupost: 66.577.710.- 
Aportació MAP: 2.989.844.-  pessetes. Aportació CAIB: 39.619.895 pessetes. 
Aportació Ajuntament: 23.967.971 pessetes.  

 
AJUNTAMENT DE COSTITX: “Pavimentación camí Montuïri-Son Barrena”. 

Pressupost: 8.418.220.- Aportació CIM: 6.734.575.- Aportació Ajuntament: 
1.683.645.- pessetes. 

AJUNTAMENT DE FELANITX: “Renovació pavimentació C/ E. Mestre”. 
Pressupost: 13.604.283.- Aportació CIM: 6.121.928.- Aportació Ajuntament: 
7.482.355.- 

 
AJUNTAMENT DE FORNALUTX: “Reposició faroles”. Pressupost: 

1.947.185.- Aportació CIM: 1.752.467.- Aportació Ajuntament: 194.718.- 
pessetes. 

 
AJUNTAMENT DE MARIA DE LA SALUT: “Pavimentació carrer Morell”. 

Pressupost : 2.670.000 pessetes. Aportació MAP: 1.068.000.- Aportació CIM: 
1.068.000 pessetes. Aportació Ajuntament: 534.000 pessetes. 

 
AJUNTAMENT DE MURO: “Zona verda PM 343-2, Muro-Can Picafort”. 

Pressupost: 7.344.180.- Aportació CIM: 7.344.180.- pessetes. 
 
AJUNTAMENT DE PETRA: “Embelliment i enllumenat zona es cos”. 

Pressupost: 7.947.041.- Aportació CIM: 4.809.400.- Aportació Ajuntament: 
3.137.641.- pessetes. 

 
AJUNTAMENT DE POLLENÇA: “ Dotació serveis c/ Cadernera”. Pressupost. 

2.328.247 pessetes. Aportació MAP: 805.000 pessetes. Aportació CIM: 149.579 
pessetes. Aportació Ajuntament: 1.373.668 pessetes. 

 
AJUNTAMENT DE PUIGPUNYENT: “Equip emissor de TV”. Pressupost: 

12.166.665.- Aportació CIM: 7.908.332.- Aportació Ajuntament: 4.258.333.- 
pessetes.  

 
AJUNTAMENT DE SANT LLORENÇ: “Pavimentació Son Moro Vell”. Pressupost: 

2.604.181 pessetes. Aportació MAP: 911.463 pessetes. Aportació CIM: 26.042 
pessetes. Aportació Ajuntament: 1.666.676 pessetes. 

 
AJUNTAMENT DE SINEU: “Empedrat i millora Es Fossar”. Pressupost: 

3.638.915 pessetes. Aportació CIM: 2.911.132 pessetes. Aportació Ajuntament: 
727.783 pessetes. 

 
AJUNTAMENT DE VALLDEMOSSA: “Cementiri municipal, 2ª fase”. 

Pressupost: 9.089.325 pessetes. Aportació MAP: 3.076.617 pessetes. Aportació 
CIM: 3.922.173 pessetes. Aportació Ajuntament: 2.090.535 pessetes. 

 
 2n.- Comunicar aquest acord al Ministeri per a les 

Administracions Públiques.”  
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Intervé el Sr. Alorda (PSM). Explica que recuperant els romanents 

produïts per les baixes, tant del MAP amb 12 milions, com de l'aportació del 
Govern Balear amb 40 milions, per a obres hidràuliques, que es reutilitzen, i 
amb una aportació de 60 milions que hi fa el Consell es pot fer un pla 
complementari per valor de 167 milions.  
 

S'aprova la proposta per unanimitat. 
 
 
 
 
  PUNT 17.- FINANÇAMENT OBRES AMB ELS ROMANENTS DELS PLANS DE 
1990,1991 I  1995. 
 
 
  Es dóna compte de la següent proposta de la Comissió de Cooperació 
Municipal, Foment i Ocupació: 
 
  “Atès  que en el Plans  d’Obres i Serveis de 1990, 1991 i 1995 hi 
ha uns romanents que no varen ésser utilitzat els quals corresponent a obres 
dels Ajuntaments de Andratx, Calvià ,Felanitx, Inca, i Pollença, els quals  
es podran destinar a finançar obres d’aquests mateixos Ajuntaments, el 
President de la Comissió de Cooperació Municipal, Foment i Ocupació fa la 
següent proposta d’ 
 
     A C O R D  
 
 1.- Destinar part del romanent de 11.781.585 pessetes de l’aportació del 
Consell Insular de Mallorca a l’obra  núm 58 “Impulsió depuradora de Sant 
Telm” de l’Ajuntament d’Andratx del Pla d’Obres i Serveis de 1990 al 
finançament de l’obra següent del mateix Ajuntament:  
Obra: Pluvials carrers de S’Arracó” 
Pressupost: 6.252.798 pessetes 
Aportació CIM: 2.861.280 pessetes 
Aportació Ajuntament: 3.391.518 pessetes 
 
 2.- Destinar part del romanent de 8.900.836 pessetes de l’aportació del 
Consell Insular de Mallorca a l’obra  núm 71“Abastament i Sanejament Sa 
Capella de Porto Colom"de l’Ajuntament de Felanitx del Pla d’Obres i Serveis 
de 1990 al finançament de l’obra següent del mateix Ajuntament: 
Obra: “Xarxa clavegueram Portocolom” 
Pressupost: 11.856.825 pessetes 
Aportació CIM: 5.928.413 pessetes 
Aportació Ajuntament: 5.928.413 pessetes 
 

3.- Destinar part del romanent de 53.820.878 pessetes de l’aportació del 
Consell Insular de Mallorca a l’obra núm. 69 “Impulsió des de Cala Sant 
Viçenc a depuradora”                           de l’Ajuntament de Pollença 
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del Pla d’Obres i Serveis de 1990 al finançament de l’obra següent del mateix 
Ajuntament:  
Obra: “Pas peatonal” 
Pressupost: 43.842.510 pessetes 
Aportació CIM: 13.231.670 pessetes 
Aportació Ajuntament: 30.610.840 pessetes 
 
 4.- Destinar part del romanent de 81.784.691 pessetes de l’aportació del 
Consell Insular de Mallorca a l’obra núm. 18  “ Impulsió a dipòsit regulador”  
de l’Ajuntament de Calviá del Pla d’Obres i Serveis de 1991 al finançament de 
les següents obres del mateix Ajuntament:: 
- Obra: “Rehabilitació Teatre Sa Societat” 
    Pressupost: 117.456.004 pessetes 
    Aportació CIM: 19.359.401 pessetes 
    Aportació Ajuntament: 98.096.603 pessetes. 
 
- Obra: “Acondicionament c/ Església Capdellà” 

Pressupost: 69.987.685 pessetes 
Aportació CIM: 20.037.474 pessetes 
Aportació Ajuntament: 49.950.211 pessetes 

   
 5.- Destinar part del romanent de 45.695.798 pessetes de l’aportació del 
Consell Insular de Mallorca a l’obra núm 50 “Impulsió aigua a depuradora” de 
l’Ajuntament de Pollença del Pla d’Obres i Serveis de 1991 al finançament de 
la següent obra del mateix Ajuntament:  
Obra: “Enllumenat plaça” 
Pressupost: 17.628.369 pessetes 
Aportació CIM: 7.962.734 pessetes 
Aportació Ajuntament: 9.665.635 pessetes 
 
 
 6.- Destinar part del romanent de 12.978.344 pessetes de l’aportació del 
Consell Insular de Mallorca a l’obra núm 10 ”Dotació serveis diversos 
carrers” de l’Ajuntament d’Inca, inclosa en el Pla complementari d’Obres i 
Serveis de 1995 al finançament de la següent obra del mateix Ajuntament: 
Obra: “Remodelació c/ Muntanera” 
Pressupost: 12.978.344 pessetes 
Aportació CIM: 5.191.338 pessetes 
Aportació Ajuntament: 7.787.006 pessetes 
 
  7.- Aquestes obres es regiran per les mateixes condicions i 
terminis del Pla d’Obres i Serveis de 1999.”      
 

Intervé el Sr. Alorda (PSM). Informa que, en aquest cas, es 
reaprofiten obres que havien quedat sense fer, corresponents a plans 
anteriors. En un procés de depuració d'exercicis tancats, s'ha trobat oportú 
aprofitar aquests romanents que havien quedat aturats. Són obres per valor de 
280 milions. Amb això es regularitza aquesta situació i es permet que obres 
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que s'havien d'incloure dins el POS del 99 es puguin finançar amb aquests 
romanents. 
 

S'aprova la proposta per unanimitat. 
 
 
   
  BENESTAR SOCIAL 
 
 

PUNT 18.- PROPOSTA DE CONVENI DE COL.LABORACIÓ ENTRE LA CONSELLERIA 
DE SANITAT I CONSUM DEL GOVERN BALEAR I EL CONSELL INSULAR DE MALLORCA PER A 
L'ATENCIÓ A LES DROGODEPENDÈNCIES. 

 
Es dóna compte de la següent proposta de la Comissió de Benestar 

Social: 
 

“ Atès que la Conselleria de Sanitat i Consum del Govern Balear és 
la Institució responsable de la coordinació, avaluació i control de programes 
i serveis a l'àmbit de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, que 
desenvolupa segons les previsions del Pla Nacional de Drogodependències, del 
qual l'esmentada Conselleria forma part. 
 

Atès que el Consell Insular de Mallorca ve desenvolupant, dins 
l'àmbit de les seves competències diverses funcions a l'àmbit de la prevenció 
del consum de drogues tant en el medi escolar, com en el medi sociocomunitàri 
així com altres de caràcter assistencial, de reinserció i de rehabilitació en 
els seus pròpis centres i serveis adequats a aquest efecte, que desenvolupa 
mitjançant equips d'atenció i prevenció de les drogodependències. 
 

Atès que en el pressupost del Consell Insular de Mallorca per a 
1998, hi ha crèdit suficient per fer front als compromisos derivats de la 
signatura del Conveni de Col.laboració amb la Conselleria de Sanitat i Consum 
del Govern Balear. 
 

El President de la Comissió de Benestar Social fa la següent 
proposta d' 
 
ACORD 
 

1.- Aprovar el Conveni de Cooperació entre la Conselleria de 
Sanitat i Consum del Govern Balear i el Consell Insular de Mallorca, que amb 
la present proposta s'adjunta, la vigència d'aquest conveni serà fins a 31 de 
desembre de 1998, amb possibilitats de pròrrogues anuals, amb una aportació 
econòmica per part de la Conselleria de Sanitat i Consum durant l'exercici de 
1998 de QUARANTA MILIONS (40.000.000.-) DE PESSETES. 
 

2.- Autoritzar a la Presidenta del Consell Insular de Mallorca per 
a la firma del Conveni esmentat.”  
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S'aprova la proposta per unanimitat. 
 
 
 
  MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ DEL TERRITORI 
 
 
  PUNT 19.- PLA DE GESTIÓ INTEGRAL D'RSU DE L'ILA A DE MALLORCA. 
 
  Es dóna compte de la següent proposta de la Comissió de Medi Ambient 
i Ordenació del Territori: 
 
  “ Vist el Pla Integral de Gestió dels RSU de l'illa de Mallorca que 
s'adjunta en aquesta proposta i vist l'informe del Cap del Servei de Medi 
Ambient, de data 21 d'octubre de 1998, el President de la Comissió de Medi 
Ambient i Ordenació del Territori eleva al Ple, la següent proposta d' 
 
A C O R D 
 
  1.-El Ple del Consell Insular de Mallorca manifesta que la seva 
voluntat política seria la de dur a terme el Pla Integral de Gestió dels RSU de 
l'illa de Mallorca, tot això previ compliment dels tràmits legalment oportuns.  
 
  2.-Sol.licitar a l'Ajuntament de Palma la cessió dels terrenys 
necessaris per poder dur a terme les actuacions previstes en aquest Pla 
Integral. 
 
  3.-Comunicar el present acord al Govern Balear, a l'Ajuntament de 
Palma i a Tirme S.A.”  
 
 

Es debat considerant-lo el punt primer del despatx extraordinari. 
 

Intervé la Sra. Amer (PSOE). Indica que l'objectiu és trobar per 
aquesta via les solucions a mig i a llarg termini per als greus problemes que 
deriven dels excedents que es produeixen actualment. 
 

La voluntat, continua, és dur a terme les accions de reducció, 
compostatge i reciclatge que marquen les directrius europees i espanyoles. 
Informa que el pla preveu la planta incineradora, ja en funcionament, una 
planta de selecció i compostatge de matèria orgànica recollida en massa, una 
planta de selecció d'envasos i una planta de compost de matèria orgànica 
recollida selectivament. 
 

Altres infraestructures necessàries que s'hi preveuen afecten la 
planta de selecció d'escòries per separar la part metàl⋅lica de la mineral i 
també l'abocador de cendres cimentades. 



 47 

 
Pel que fa als terminis, indica que la planta de selecció i 

compostatge en té un de 18 mesos, la d'escòries i l' abocador en té un de 
sis, i un de tres anys la planta de tractament de rebuigs que encara s'ha de 
decidir. 
 

Encara que els projectes definitius no s'hagin redactat, informa 
que la superfície necessària es calcula en 127.000 m2 amb unes inversions 
d'uns 7.700 milions de pessetes. 
 

La proposta es du al Ple per manifestar la voluntat política del 
Consell de dur a terme el Pla integral i de sol⋅licitar a l'Ajuntament de 
Palma la cessió dels terrenys.  
 

Intervé el Sr. Grosske (PP). Qualifica la proposta de mal pla de 
gestió de residus sòlids. Pensa que, ni tan sols és el pla que hauria 
presentat el govern del Consell, si no fos que té pressions d'altres 
institucions que utilitzen aquest tema de manera partidista i inadequada des 
del punt de vista dels interessos dels ciutadans. 
 

Recorda que aquesta Pla es va aprovar abans de l'estiu, després 
d'unes maratonianes negociacions, i ara es proposa simplement sancionar 
aquell acord. 
 

Opina que l'apartat e) inclou un eufemisme en parlar de la planta 
de tractament de residus, ja que pensa que la denominació adequada és: 
ampliació de la incineradora amb un tercer forn. 
 

Pensa que això és dolent perquè significa l'incompliment del 
compromís del govern del Consell de no ampliar la incineradora. Si s'amplia 
es presenten problemes formals: es presenta un fet consumat i hi ha una 
ambigüitat que amaga un incompliment. 
 

Des del punt de vista del fons, opina que és un pla dolent perquè 
és un pla que aposta per la recollida en massa, quan tothom sap que allò que 
és més convenient i més adequat és la recollida selectiva. L'ampliació de la 
incineradora significa optar encara més per un procediment en si mateix molt 
car, com es podrà comprovar quan es presentin les tarifes, cosa que vol dir 
fer recaure damunt els ciutadans una mala política de residus, com també s'hi 
fa recaure la inversió que implica el tractament d'aquests rebuigs. 
 

Adverteix que aquesta decisió condiciona molt el futur. Argumenta 
que si es construeix el tercer forn, hi haurà una realitat que farà encara 
més difícil optar per un sistema alternatiu i ecològicament acceptable de 
tractament de residus. Un sistema que existeix, que és senzill i que és molt 
més econòmic que totes aquestes destrosses que es fan des del Consell. El 
sistema implica fer la recollida selectiva, tractar tota la matèria orgànica 
i fe-ne compostatge i  de matèria inert reciclar-ne la part que es pot 
reciclar i abocar la que no es pot reciclar dins un abocador controlat. Tot 
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això, comenta, no caldria explicar-ho al PP que condemna Eivissa a un 
abocador en massa.  
 

Assegura que la solució que  proposa seria l'ecològicament més 
correcta i econòmicament més barata. D'aquesta solució, durant l'anterior 
mandat el Consell se'n va allunyar amb l'opció per la incineradora i ara se 
n'allunya més avui amb aquest pla. 
 

Anuncia el vot en contra del seu grup. 
 

Intervé el Sr. Rovira (PP). Pensa que el punt més important és el 
segon que sol⋅licita a l'Ajuntament la cessió dels terrenys. 
 

Anuncia el vot a favor del seu grup sense que això vulgui dir que 
l'Ajuntament no pugui prendre al decisió que consideri oportuna i tampoc no 
condicionen el vot positiu a una possible variació del Pla en el futur, ja 
que el PP en comparteix la filosofia general, però hi ha dubtes sobre les 
quantitats i sobre els procediments concrets. Per exemple pensen que la 
planta de compostatge amb separació prèvia resulta molt problemàtica, com 
també pensen que hi haurà problemes d'ubicació amb aquestes plantes.  
 

Repeteix que el vot és per la filosofia general del Pla. Es 
felicita que, per primera vegada, tot l'equip de govern reconegui que no és 
tan fàcil eliminar els residus, que no tot allò que lluu és or i que en posar 
els peus en terra es veuen les dimensions reals dels problemes.  
 

Pensa que el fet de no haver afrontat aquests problemes fins al 
final del mandat ha provocat unes acumulacions de residus sense tractar que 
són indesitjables. Es tracta, per tant, de fer un exercici de responsabilitat 
de tots els grups manifestant la voluntat política de dur endavant un pla 
integral que es podrà modificar en el futur en funció de si és o no és 
factible dur-lo a terme. 
 

El vot a favor del PP significa un marge de confiança a l'equip de 
govern perquè pugui dur endavant aquest Pla, conclou.. 
 

La Sra. Amer (PSOE) celebra l'àmplia majoria amb què es podrà 
aprovar el Pla. Pensa que tots els mallorquins poden estar contents de veure 
resolta aquest problemàtica a mig i a llarg termini.  

 
Recorda a EU que, des del 95, hi havia la voluntat de la redacció 

del Programa de la gestió integral i dels residus i la confecció dels 
projectes corresponents. El Pla integral indica la voluntat de dur a terme 
aquella voluntat i tan aviat com sigui possible s'iniciarà la redacció dels 
projectes. Insisteix que el tractament dels rebuigs, segons va aprovar el 
Parlament, just és possible amb abocador d'inerts, és a dir no hi pot anar 
cap producte que pugui experimentar una transformació. Pel que fa a la 
recollida en massa, recorda que la voluntat del Consell és anar-la reduint i 
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per això la planta de compost a partir de recollida selectiva serà modular, 
per tal de poder-la ampliar. 
 

Pel que fa a les tarifes, indica que la preocupació és que no 
s'incrementin excessivament. La voluntat és donar una solució ecològicament i 
econòmicament correcta i, per això, pensa que no necessàriament han 
d'augmentar amb la posada en marxa del Pla integral. 
 

Torna intervenir el Sr. Grosske (EU). Lamenta que la Sra. Amer 
lamenti la posició crítica d'EU en relació a aquest Pla. Indica que no ha 
repartit abans ni culpes ni responsabilitats, tot i que opina que això que 
passa amb la qüestió dels residus no és de responsabilitat exclusiva del 
govern del Consell. Diu això perquè la competència de reglamentar aquesta 
gestió és del Govern de la Comunitat, de manera que el qui té aquesta 
responsabilitat, també hauria d'esser l'encarregat de procurar que aquestes 
polítiques fossin correctes a tots els consells i no incorrectes a tots i 
radicalment diferents. A més, el govern del Consell de Mallorca ha estat 
objecte de xantatges permanents per part de diverses institucions. 
L'Ajuntament de Palma ha fet la traveta al Consell perquè no es tractava tant 
de gestionar els residus com de dificultar l'acció de govern del Consell. 
 

Pensa que els ciutadans no tenen raons per estar contents perquè la 
gestió es desvia, com més va més, de la gestió que seria correcta. A més, el 
tercer forn no té lògica, ni tan sols dels del punt de vista dels qui estan 
d'acord amb els altres dos forns. Si sobren 80.000 t de rebuigs inorgànics no 
veu la raó per embarcar-se en una inversió per incinerar aquestes tones. 
Afirma que això passa perquè el PP els ha imposat la tercera línia. No sap si 
es podria haver fet d'una altra manera, però assegura que els principals 
damnificats d'aquesta guerra institucional han estat els ciutadans. 
 

Torna intervenir la Sra. Amer (PSOE). Pensa que la votació d'avui 
representa el 94% dels ciutadans i això és una raó per a la satisfacció, com 
ho és trobar una solució per a la gestió dels residus urbans. 
 

Pensa que el Pla director serà modificat a curt termini perquè és 
un compromís que hi ha amb el Govern i perquè les lleis d'envasos i residus 
fa previsions que obliguen a canviar-lo. 
 

Pel que fa a la planta de rebuigs, pensa que el Sr. Grosske ha 
avançat unes conclusions que l'Institut Cerdà encara ha de presentar. 
Insisteix que els abocadors només poden rebre productes inerts. 
 

Indica al Sr. Rovira que espera poder arribar a un acord amb 
l'Ajuntament per poder treballar amb els projectes definitius. 
 

S'aprova la proposta per trenta vots a favor (PP, PSOE, PSM-NM, UM, 
Mixt) i dos en contra (EU). 
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  PUNTS 20, 21 I MOCIÓ DEL GRUP CONSELLERS PP.- 
 
  PUNT 20.- APROVACIÓ DE LA REVISIÓ DE LES TARIFES PER A L'ANY 1999 
APLICABLES AL SERVEI DE GESTIÓ DELS RSU DE L'ILLA DE MALLORCA.  
 
  Es dóna compte de la següent proposta de la Comissió de Medi Ambient 
i Ordenació del Territori: 
 
  “ Atès l'escrit de TIRME S.A. de data 16 de setembre de 1998 relatiu 
a la proposta de tarifes per a l'any 1999 per un import de 8.856 ptes/T. 
 
  I atès l'informe conjunt dels Srs. Antonio Morano Ventayol i Pere 
Mascaró, Tècnics del Consell Insular de Mallorca, de data 23 de setembre de 
1998 relatiu a la proposta de tarifes per a l'any 1999 aplicables al Servei de 
Gestió dels RSU de l'illa de Mallorca, per un import de 7.839 ptes/T, el 
President de la Comissió de Medi Ambient i Ordenació del Territori eleva al Ple 
la següent proposta d' 
 
A C O R D  
 
  Aprovar la revisió de les tarifes per a l'any 1999 aplicables al 
Servei de Gestió dels RSU de l'illa de Mallorca per un import total de 7.839 
ptes./T (SET MIL VUIT-CENTES TRENTA-NOU PESSETES/T) 
 
 A) en concepte de tractament: 6.777 ptes.- 
 B) en concepte de transferència i transport: 1062 ptes./T 
 
  Aquesta tarifa és única per a tots els residus que es tractin.” 
 
 

Es debat aquest punt considerant-lo el punt 2 del despatx 
extraordinari. 
 

Intervé el Sr. Rovira (PP). Demana que s'agrupi la discussió del 
punt 20 i 21 i també la de la moció que el PP ha presentat i que s'ha inclòs 
dins el despatx extraordinari. 
 
 

S'acorda debatre aquests tres punts conjuntament. 
 
 

PUNT 21.- PROPOSTA DE MODIFICACIó DE L'ORDENANÇA FISCAL DE LA TAXA 
PER A TRACTAMENT I TRANSFERèNCIA I TRANSPORT DELS RESIDUS SòLIDS URBANS DE 
L'ILLA DE MALLORCA PER A L'EXERCICI DE 1999. 
 
  Es dóna compte de la següent proposta de la Comissió d'Hisenda i 
Especial de Comptes: 
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  “ Vista la proposta de tarifes presentada per Tirme,S.A., 
concessionari del Servei de Residus sòlids urbans de l'illa de Mallorca, a 
aplicar per a l'any 1999. 
 
  Vist també l'informe tècnic-econòmic relatiu a la modificació de la 
Tarifa per a 1999 de data 23 de setembre de 1998 i els informes de Secretaria i 
Intervenció, també de data 23 de setembre de 1998,  aquesta Presidència proposa 
al Ple del Consell Insular de Mallorca, la següent  
 
PROPOSTA D'ACORD 
   
  "1r.- Aprovar inicialment la modificació de l'article quart i 
Disposició Final de l'Ordenança reguladora de la taxa per tractament i 
transferència i transport de residus sòlids urbans de l'illa de Mallorca, en 
els termes que es contenen en el text annex. 
 
  2n.- De conformitat amb alló que disposa l'article 17.1 de la Llei 
39/1988, el present Acord provisional, i també el referit text annex, 
s'esposaràn al públic en el tauler d'anuncis d'aquest Consell Insular durant el 
termini de trenta dias hàbils, a fi de que els interessats puguin examinar 
l'expedient i presentar les reclamacions que estimin oportunes. 
 
  3r.- Aquesta exposició al públic s'anunciarà en el BOCAIB, i també en 
un diari dels de major difusió de la Comunitat Autònoma i el seu termini serà 
comptador a partir de l'endemà del dia de la publicació del corresponent anunci 
en el BOCAIB. 
   
  4rt.- Aquest Acord aprovatori serà considerat com a definitiu si no 
es produeixen reclamacions en contra durant el termini d'exposició pública, 
segons el que disposa l'article 17.3 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, 
reguladora de les Hisendes Locals." 
 
 
TEXT ANNEX.- 
 
MODIFICACIó DE L'ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA PER A TRACTAMENT I 
TRANSFERèNCIA I TRANSPORT DELS RESIDUS SòLIDS URBANS DE L'ILLA DE MALLORCA PER 
A L'EXERCICI DE 1999. 
 
 ARTICLE QUART.- 
 
  La tarifa a aplicar és de 7.839 pta./tonelada de residus. A aquesta 
tarifa li serà d'aplicació l'Impost sobre el Valor Afegit quan legalment 
procedesqui. 
 
 DISPOSICIó FINAL 
  
  La present Ordenança Fiscal, originàriament aprovada pel Ple de la 
Corporació el dia 23 de desembre de 1996, la darrera modificació de la qual va 
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aprovar el Ple de la Corporació en sessió de dia       de 199 , entrarà en 
vigor  el mateix dia en que es publicarà en el Butlletí Oficial de la Comunitat 
Autònoma de les Illes Balears i serà d'aplicació a partir de l'1 de gener de 
1999 i romandrà en vigor fins que es modifiqui o derogui expresament.” 
 

S'aprova la proposta per trenta vots a favor (PP, PSOE, PSM-NM, UM, 
Mixt) i dos en contra (EU). 
 
   
  MOCIÓ DEL GRUP DE CONSELLER POPULARS.- 
 
  Es dóna compte de la següent moció presentada pel PP:  
 

“ Mauricio Rovira de Alós en qualitat de Portaveu del Grup de Consellers 
Populars del Consell Insular de Mallorca presenta per a la seva consideració 
al pròxim Ple, la següent moció 
 
 
TITOL........................ 
 
Tarifes d'incineració 
 
 
EXPOSICIO DE MOTIUS........... 
 
 

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

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

Aquesta esmentada documentació estudia la compensació per la 
valorització energètica dels residus d'envasos distingint els que forment 
part del rebuig de les plantes de selecció de residus d'envasos dels que 
romandran continguts als RSU recollit en massa, inclús després de la posada 
en marxa definitiva del Sistema Integrat de Gestió. Per a l'accés a l'ajut a 
la valorització energètica s'estableixen certes condicions prèvies i 
d'operativitat, que poden dur com a conseqüència uns ingressos per a la 
Institució, ara per ara molt difícils de quantificar i que haurien d'anar en 
benefici dels ciutadans en forma de rebaixa de les despeses per l'incineració 
dels RSU. 
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Vists els antecedents, el Ple del Consell Insular de Mallorca adopta el 
següent 
 
A C O R D 
 
Els ingressos que el Consell Insular de Mallorca pugui rebre l'any 1999 en 
concepte de valorització energètica dels residus d'envasos, en aplicació de 
la Llei 11/97, de 24 d'abril , d'envasos i residus d'envasos, s'aplicarà com 
a menor import del tractament a l'hora de regularitzar les tarifes de la 
incineració durant l´any 99.” 
 
 

Intervé la Sra. Amer (PSOE). Explica que es tracta de donar 
compliment a les previsions del contracte amb l'empresa concessionària i 
ajustar els paràmetres que fixen mecànicament la tarifa per a l'exercici 
vinent. El resultat són 7.839 PTA/t que representa un augment del 12% en 
relació a la del 98.  
 

Informa que es preveuen unes entrades de 380.000 t i unes 
inversions 5.553 milions que inclouen el lloguer dels terrenys del depòsit de 
bales. No s'hi inclouen els 121 milions de la proposta de l'empresa 
concessionària en concepte d'interessos de demora d'una subvenció. Els costs 
generals fixos són de 783 milions, que no inclouen els 203 milions que 
proposava l'empresa en concepte de retard en l'aprovació de les taxes. Es 
preveu que les 50.000 t de bales que hi ha actualment estarien tractades en 
començar la temporada alta. Informa que el preu del kWh és de 9 PTA. A la 
resta de paràmetres s'hi aplica l'augment de l'IPC. 
 

Es refereix als informes de Secretaria i d'Intervenció que indiquen 
que si hi ha reclamacions s'haurà de fer un Ple abans de final d'any per 
poder-se publicar abans de dia 1 de gener del 99. 
 

Intervé el Sr. Rovira (PP) per presentar la moció del seu grup. 
Indica que l'objectiu és manifestar la preocupació pel fet que cada any hi 
hagi un increment en el cost de l'eliminació dels residus. Pensa que s'hauria 
de trobar una solució a la baixa per evitar als ciutadans aquesta càrrega. La 
proposta és que els ingressos provinents de l'aplicació de les previsions de 
la Llei d'envasos es destinin directament a disminuir les tarifes en el 
mateix sentit que s'apliquen els ingressos provinents de la generació 
d'energia elèctrica. 
 

Això permetrà que el Consell no prengui una decisió tan costosa per 
als ciutadans. 
 

Indica que s'ha de corregir el text ja que, en primer lloc fa 
referència al 98 i ha d'esser al 99 i, en segon lloc, ha de fer referència a 
la reducció del cost global i no al cost de la incineració. Això darrer és 
per evitar la reducció de les subvencions que es calculen sobre aquesta 
darrera xifra. 
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Pensa que la moció constitueix una aportació positiva que beneficia 

els ciutadans i, per tant, demana el vot a favor del altres grups. 
 

Insisteix en el fet que el PP vol esser responsable aprovant 
aquestes tarifes, sobretot en el moment que hi ha un vertader pla de gestió 
que implica una solució real d'aquest problema. 
 

Intervé el Sr. Grosske (EU). Opina que el Sr. Rovira té motius 
d'estar preocupat per l'augment de les tarifes, ja que han sortit del 
botador, perquè no hi ha cap any que no augmentin per damunt el 10%. Aquest 
increment que demostra que hi ha una desviació molt important entre els 
càlculs sobre els quals des d'aquest Ple es va vendre al incineradora al 
ciutadà i la realitat  de les tarifes que cada any s'aproven. Recorda que el 
94 es preveien 3.750 PTA/t, l'any 96 varen passar a 5.400, el 97 a 6.004, el 
98 6.700 i ara el 99, 7.800. Pensa que hi hauria d'haver un moment en què els 
adalids de la incineració haurien de reconèixer que es varen equivocar quan 
varen calcular el cost econòmic de la incineració. 
 

Vol que consti en acta que en la composició interna de la tarifa hi 
ha elements que donen la raó al recurs contenciós administratiu que EU va 
interposar contra l'aprovació de la tarifa del 98, ja que conceptes que s'hi 
incorporaven ara ja no hi són. Un fet que considera que constitueix un 
reconeixement implícit que el recurs pot prosperar. 
 

Qualifica l'increment constant d'injustificat, inexplicat i no 
reconegut i davant aquesta constatació, arriba una moció del PP que intenta 
tirar una poalada d'aigua damunt l'incendi minorant la tarifa amb els 
ingressos provinents de l'aplicació de la Llei d'envasos. Voldria que el PP 
explicàs quina quantitat pot significar en pessetes per tona. 
 

Manifesta que el seu grup no està d'acord amb aquesta moció perquè 
significa que uns recursos que haurien d'anar a optimitzar el sistema de 
gestió es dediquen a minorar el cop de les tarifes, a base de distreure 
recursos que s'haurien d'aplicar a un altre lloc. EU no s'oposa 
aferrissadament a aquesta moció perquè comprèn que al ciutadà li resulta molt 
costós, però vol fer constar que aquesta no és la manera adequada per fer que 
els ciutadans paguin més poc per aquesta gestió. Pensa que si es volia que 
els ciutadans no resultassin perjudicats econòmicament no s'havia d'haver 
pres la decisió d'incinerar quan no es tenia ni idea del cost que podria 
significar. Aquella decisió va constituir un error i això s'hauria de 
reconèixer. 
 

Anuncia el vot en contra del seu grup. 
 

Intervé la Sra. Amer (PSOE). Anuncia el suport del seu grup a la 
moció del PP. Tot i aquesta rebaixa, anuncia que es continuaran fent esforços 
per tal de recollir selectivament els residus tal com marca la Llei. Per 
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tant, indica al Sr. Grosske que no es retirarà cap recurs per finançar de la 
recollida selectiva.  
 

Informa que aquesta mateixa setmana hi ha una reunió amb els 
sistemes integrats on es podrà detallar una mica més la quantitat que pot 
suposar aquesta valoració energètica dels embalatges. 
 

Pel que fa al preu, que el Sr. Grosske considera elevat, recorda 
que a Alemanya el preu és de 40.000 PTA/t. Recorda que no s'ha d'insistir 
tant en el cost econòmic de la recollida, sinó que també s'ha de tenir en 
compte el preu ecològic i la sortida que es dóna als enderrocs i als residus 
voluminosos, restes de podes i d'escorxadors que representen un cost econòmic 
molt baix, però també un cost ambiental que hauria de preocupar un poc més el 
Sr. Grosske que allò que manifesta. 
 

Informa que la previsió per al 2.000 és que la tarifa baixi un 13%. 
 

Conclou la intervenció agraint el suport de tots els grups i fent 
notar que aquest suport implica el de la majoria de mallorquins i les 
mallorquines. 
 

Intervé el Sr. Grosske (EU). Sobre els altres residus que no són 
urbans indica que la Sra. Amer disposa d'una informació que no diu i que 
utilitza com a moneda de canvi amb les negociacions amb el PP. El dia que EU 
disposi de tota la informació farà que aquest tema surti al primer pla. 
 

Sobre el preu, recorda que s'han de tenir en compte els costos i 
els beneficis socials i mediambientals i econòmics i allò que ha demanat en 
la intervenció anterior és que no consideren responsable que partits que fa 
uns anys es varen pronunciar a favor de la incineració, basant-se entre 
altres coses en uns costs econòmics, quan veuen que aquells costs no tenien 
res a veure amb la realitat, tenguin la valentia de dir que es varen 
equivocar. 
 

Pel que fa als recursos, opina que la Sra. Amer no pot dir que això 
no anirà en detriment de l'esforç econòmic en altres matèries, perquè si uns 
recursos tenen una destinació, és evident que no en poden tenir una altra. 
Per tant, això significa una pèrdua de capacitat d'esforç i, per això mateix, 
no entén l'encaparrotament a considerar que els mallorquins i les 
mallorquines hagin d'estar contents. No hi poden estar perquè avui s'aprova 
un augment de 12% de les tarifes. 
 

La presidenta, Sra. Munar (UM) intervé en nom del seu grup. Indica 
que UM es congratula per l'aprovació d'un pla integral i de les tarifes, ja 
que si no fos així les hauria de pagar el Consell. Agraeix al PP que hagi 
entès que és important aprovar-les, com també pensa que la iniciativa de 
reduir la tarifa també és una bona iniciativa.  
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Exposa el desig que la gestió dels recursos trobi una solució 
definitiva i matisa que no s'ha d'enganar el ciutadà. Allò que té un cost no 
és incinerar, allò que té un cost és fer la recollida selectiva, fer el 
reciclatge, fer el compostatge i eliminar allò que encara queda. Una gestió 
avançada integrada i adaptada a les necessitats actuals té un cost en conjunt 
i no només en té la incineració. Tots estan d'acord que s'han d'aprofitar més 
bé un recursos escassos i, per tant, s'ha de fer tot aquest procés de 
recuperació, s'ha arribat a aquesta convicció i això ha fet que els tarifes 
fossin més altes que quan es preveia només la incineració. Opina que els 
abocadors no s'han d'utilitzar perquè signifiquen una passa enrere en la bona 
gestió. 
 

Es congratula que hi hagi avui una àmplia majoria a favor d'aquest 
Pla com indiquen 31 vots a favor i dos en contra. 
 

Intervé el Sr. Rovira (PP). Opina que la moció del seu grup 
constitueix un acte de justícia envers els ciutadans. Recorda que al moció de 
l'any passat era més contundent i proposava que tots els recursos provinents 
de la Llei d'envasos es dedicassin a baixar la tarifa, cosa que hauria estat 
important. De tota manera, continua, el PP, és conscient que és beneficiós 
que no tots aquests doblers es dediquin a abaixar la tarifa, sinó que només 
s'hi apliquin els que efectivament es recapten en concepte d'incineració dels 
envasos.  
 

Recorda que, si la tarifa és alta, no és per culpa de la 
incineració, sinó precisament perquè dins aquest Consell hi ha hagut un 
problema polític que ha impedit treure endavant un pla integral. La tarifa és 
cara perquè precisament ara no s'aplica un pla integral, conclou. 
 

Intervé la Sra. Amer (PSOE). En relació al Pla de residus indica 
que el Consell no negocia amb el Govern els aspectes que no afecten les 
competències del Consell. Allò que ella sap, i que també hauria de saber el 
Sr. Grosske, ho sap perquè va sortir un concurs i ara s'adjudicarà l'estudi 
per a l'elaboració d'aquest pla de residus. 
 

Pel que fa al reciclatge recorda que és car per la recollida 
selectiva sobretot a grans productors com ara l'hostaleria. Espera que el 
finançament que suposarà l'adhesió als sistemes integrats permetrà compensar 
en part els costs. El reciclatge és car, repeteix, però considera que el 
Consell l'ha d'assumir. 
 

Se sotmet a votació la proposta del punt 1 del despatx 
extraordinari ( punt 20 ordre del dia inicial) i s'aprova per trenta vots a 
favor (PP, PSOE, PSM-NM, UM, Mixt) i dos en contra (EU). 
 

Se sotmet a votació la moció presentada pel PP i referida a tarifes 
que figura com a punt 5 del desptax extraordinari i s'aprova per trenta vots 
a favor (PP, PSOE, PSM-NM, UM, Mixt) i dos en contra (EU). 
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  Se sotmet a votació el punt 21 i s'aprova la proposta per trenta 
vots a favor (PP, PSOE, PSM-NM, UM, Mixt) i dos en contra (EU). 
 
 
 
  PUNT 22.- MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE DE PRÈSTEC NÚM.  390422969 
SUBSCRIT AMB EL BANC DE CRÉDIT LOCAL. 
 
  Es dóna compte de la següent proposta de Presidència: 
 

“ Vist l’informe del Tresorer del Consell Insular de Mallorca, amb 
el Banco de Crédito Local,  pel qual es proposa la modificació del contracte 
de préstec núm. 390422969 subscrit amb el Banco de Crédito Local, en el 
sentit de reduir el marge percentual  sobre el Mibor pactat, en un 50%,  i 
d’ajustar la quota d’amortització,  donada la baixada dels tipus d’interès, 
es proposa al Ple de la Corporació la següent 
   
  PROPOSTA D’ACORD 
 
  PRIMER.- Modificar les clàusules cinquena i sisena del contracte 
número 390422969, formalitzat entre el Banco de Crédito Local i el Consell 
Insular de Mallorca, el 28 de setembre de 1994, i modificat mitjançant 
addenda de 10 de juny de 1997, les característiques del qual són les següents 
: 
 

Import: 4.242.560.810’-pta. 
Termini de reembossament: 12 anys (inclosos 2 de                                                                                 
manca) 
Tipus d’interès: Variable (Mibor trimestral +                         
0,40%. 
Finalitat: Refinançar el deute del CIM amb el Banco de Crédito 
Local a data 1 de juliol de 1994.  

 
  Les modificacions proposades es concreten en els següents punts: 
 

1.- Aplicar a l’operació, amb efectes del primer dia del venciment 
immediat següent a la data de formalització del present document , el Mibor 
més un marge de 0,20 per cent. 
 
  2.- Des del moment de l’entrada en vigor del nou tipus d’interès 
pactat a l’apartat anterior, establir en 42.581.226 pta. l’import de 
cadascuna de les quotes mensuals , comprensives dels interessos i 
amortització , en substitució de les 53.170.634 pta. recollides inicialment a 
l’estipulació sisena de l’esmentat contracte. 
  
  SEGON.- Facultar l’Honorable Sra. Presidenta perquè, en nom i 
representació del Consell Insular de Mallorca, pugui  signar tots els 
documents que siguin necessaris per dur a terme aquest acord.” 
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El Sr. Pascual (UM) recorda que la proposta va comptar amb la 
unanimitat de la Comissió. Pensa és un bona notícia haver pogut renegociar 
aquest préstec. Vol agrair al Banc de Crèdit Local que hagi accedit a 
renegociar, ja que hi havia una clàusula que feia difícil rescindir-lo, dóna 
l'enhorabona als serveis de Dipositaria que han duit a bon port la 
negociació. Requerit per la presidenta informa que l'acord permetrà un 
estalvi de prop d'11 milions mensuals. 
 

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

PUNT 23.- PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE LA PLANTILLA DEL CIM DE L´ANY 
1998. 
 
  Es dóna compte de la següent proposta de la Comissió de Serveis 
Generals i Recursos Humans: 
 
  “ Atesa la necessitat de procedir a la modificació de la vigent 
plantilla de personal del Consell Insular de Mallorca, motivada, per una part, 
per raons d´urgència i per la necessitat exigida per la garantia de la 
prestació dels serveis i, per l´altra, pel compliment de la nova normativa 
sobre prevenció de riscs laborals, segons consta al document de la "Memòria 
justificativa de les modificacions de la plantilla de l´any 1998 (octubre, 
1998).  
 
  Atès que la present proposta de modificació de plantilla ha estat 
sotmesa a la Mesa de Negociació del Consell, la qual, en sessió realitzada dia 
14 d´octubre de 1998, va manifestar el seu acord amb la modificació proposada. 
 
  Atès allò que en relació amb la modificació de la plantilla 
s´estableix a l´article 126 del text refós de les disposicions legals vigents 
en matèria de règim local, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 
d´abril. 
 
  El President de la Comissió Informativa de Serveis Generals i 
Recursos Humans eleva al Ple, per a la seva aprovació, la següent: 
 
     
    P R O P O S T A   D'A C O R D 
 
  APROVAR la modificació de la vigent Plantilla del Consell Insular de 
Mallorca, aprovada pel Ple de la Corporació dia 4 de maig de 1998, que es 
recull al document annex que s'acompanya a la present proposta.” 
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CREACIO DE NOVES PLACES 
 

Places de nova creació E F L AG AE Gr Cd Ce Ac Lloc 
treball 

Note
s 

            

ASSESSORIA JURIDICA            

Lletrat  1   x A 28 28
a 

C   

            

RECURSOS HUMANS            

Tècnic Superior Gestió Rec.Humans  1   x A 26 26
b 

CO Adj. Cap 
Servei 

 

Tècnic especialista en Seguretat en el Treball  1   x A/
B 

22 22 CO  (1) 

Tècnic especialista en Higiene industrial  1   x A/
B 

22 22 CO  (1) 

     NOTA (1): La creació d'aquestes dues places no suposa per enguany cap previsió econòmica, ja 
que la seva dotació és pot ajornar a dia 1 de gener de 1999. 
            

SERVEIS TECNICS            

Arquitecte Tècnic  1   x B 20 20 CO  (2) 
     NOTA (2): En compliment de la normativa sobre Seguretat i Salut al treball, es crea un 
lloc de treball, que tendrà la funció, quan el Consell actuï de Promotor de l’obra, de la 
redacció del Projecte i de la direcció de l’obra en matèria de seguretat i salut. 

 

            

TRESORERIA            

Tècnic Administració General  1  x  A 26 26
b 

CO Recaptador  

            

COOPERACIO MUNICIPAL            

Tècnic Administració General  1  x  A 26 26
b 

CO Cap de 
Servei 

 

            

MEDI AMBIENT            

Enginyer Tècnic  1   x B 20 20 CO   
            

BOMBERS DE MALLORCA            

Caporal  4   x D 13 21 CO   
Bomber conductor  4   x D 13 13

x 
CO   

            

T O T A L   16          

            

MODIFICACIONS A LA 
PLANTILLA 

           

Places que es modifiquen E F L AG AE Gr Cd Ce Ac Lloc 
treball 

Note
s 

            
Modificar la plaça d'Ajudant de Magatzem (D 13 
13b) en una de Bomber adscrit a Magatzem. 

  1   D 13  CO  (1) 

   NOTA (1): El comp.esp.serà de 59.165 pts.,que corresponen a C.Esp. 50.404.-pts. i a comp. per 
pèrdua d’antiquitat: 8.761.-Ptes. 

 
 

El Sr. Pascual (UM) proposa una esmena de modificació de les places 
de tècnic especialista en seguretat en el treball i  de tècnic especialista 
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en higiene industrial que figuren com a del grup A a la proposta. El grup 
seria l'A o el B indistintament per a totes dues. 
 

S'aprova la proposta per unanimitat incloent l'esmena proposada pel 
Sr. Pascual. 
 
 
 
  DESPATX EXTRAORDINARI 
 
  PRIMER PUNT.- PLA DE GESTIÓ INTEGRAL D’RSU DE L’ILLA DE MALLORCA. 
 

S'ha tractat en el moment corresponent al punt 19 de l'ordre del 
dia. 
 
 

SEGON PUNT.- APROVACIÓ DE LA REVISSIÓ DE LES TARIFES PER A L’ANY 
1999 APLICABLES AL SERVEI DE GESTIÓ DELS RSU DE L’ILLA DE MALLORCA. 

 
S’ha tractat en el moment corresponent al punt 20 de l’ordre del 

dia. 
 
 
TERCER PUNT.- CONVENI AMB EL COL.LEGI D’ARQUITECTES PER 

SCANNERITZACIÓ ARXIU DE PLANEJAMENT. 
 

  Es dóna compte de la següent proposta de la Comissió d’Urbanisme i 
Habitabilitat: 
 
  “ Atés que el Consell Insular de Mallorca i el Col.legi Oficial 
d’Arquitectes de Balears varen subscriure un Conveni de Col.laboració el 13 de 
juny de 1996 amb la finalitat de generar una base de dades infor àtica del 
planejament vigent a Mallorca, a partir d’un procés d’escannerització dels 
arxius de la Comissió d’Urbanisme, i que la dita col.laboració s’ha duit a 
terme satisfactòriament, havent-se escanneritzat el planejament vigent fins al 
desembre de 1997. 
 
  Donat que per converses mantingudes entre ambdós organismes es 
considera convenient mantenir contínuament actualitzada la base de dades, a 
través de la incorporació del planejament que es va aprovant. 
 
  Per l’exposat es proposa a la Comissió Insular d’Urbanisme i 
Habitabilitat, que elevi a la Comissió de Govern la següent proposta d’acord: 
 
  1er.- Subscriure amb el Col.legi Oficial d’Arquitectes de Balears el 
conveni de col.laboració que s’adjunta, pel manteniment de la base da dades de 
planejament vigent a Mallorca que ha esta generada a partir d’un procés 
d’escannerització d’arxius, com a resultat de la col.laboració d’ambdues 
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Entitats, en desplegament del Conveni signat pel CIM i el COAB el 13 de juny de 
1996 i que el complementarà. 
 
  2on.- Facultar la Presidenta del Consell Insular de Mallorca per dur 
a terme la signatura del referit conveni.”    
 
 

Intervé el Sr. Quetglas (PP). Informa que es tracta d'una ampliació 
del conveni subscrit l'any 96 per al manteniment de l'arxiu informatitzat 
d'urbanisme per tal de traslladar a suport informàtic tot l'arxiu i 
facilitar-lo als ajuntaments en format de CD-Rom i mantenir-lo actualitzat. 
 

S'aprova la proposta per unanimitat. 
 
 
  QUART PUNT.- SUSPENSIÓ DE PLANEJAMENT EN SOL URBANITZABLE A L’ILLA DE 
MALLORCA. 
 
  Es dóna compte de la següent proposta de la comissió d’Urbanisme i 
Habitabilitat: 
 
  “ La Comissió Insular d'Urbanisme de Mallorca, en sessió 
extraordinària-urgent celebrada el dia 28 d'octubre de 1998, acordà, per 
majoria, elevar al Ple del CIM el següent dictamen: 
 
  <<Atès l'acord del Ple d'aquest Consell Insular de Mallorca, en 
sessió celebrada el dia 5 d'octubre de 1998, pel qual es varen incoar els 
expedients de suspensió de planejament a determinats sectors urbanitzables de 
l'illa de Mallorca; vist l'informe elaborat pels Serveis Tècnics de l'Àrea 
d'Urbanisme, de data 27 d'octubre de 1998, realitzat a la vista de les 
al⋅legacions causades per ajuntaments i particulars, s'acorda:  1r. 
Suspendre, sobre la base del que disposa l'article 51 del Text Refús de la Llei 
del Sòl de 1976, la vigència del planejament, per a la seva revisió, en l'àmbit 
dels següents sectors urbanitzables dels municipis que a continuació es 
relacionen: 
 
 ALCÚDIA: 
 
 1. AS-16, TOSCAMAR, POL. 6, SECTOR VII. 
 2. AN-5, MANRESA. 
 3. AN-7, ES BARCARÈS: EXTENSIÓ. 
 4. AS-3, PORT D'ALCÚDIA: EXTENSIÓ. 
 5. AS-6, PORT D'ALCÚDIA: EXTENSIÓ. 
 6. AS-15, PLATJA D'ALCÚDIA II: EXTENSIÓ. 
 7. AS-20, ALCANADA HOTEL. 
 
 CAMPOS: 
 
 1. THM XX-1, SA MARINA. 
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 2. THM XXII-2, "SA BARRACA DE SA VINYOLA". 
 3. REM XVII, REM XXIII, REM XII, REM XI-1, REM XI-3, REM   XVI-2, 
THM XIX, THM XX-2, THM XIV i THM XIII. 
 4. THM XV, THM XX-3, THM I, THM II, REM VIII, REM IX. 
 5. REM X-1. 
 6. REM X-2 i REM XIII-2. 
 7. THM II, SON DURÍ". 
 8. THM-DP CG-2, "CASETA DES GARRIGUER". 
 9. REM CG-1, "CASETA DES GARRIGUER". 
 
 
 ARTÀ: 
 
 1. SECTORS 6 i 7 de la COLÒNIA DE SANT PERE i SECTOR 22,  
 S'ESTANYOL, Pol. 2 A. 
 
 SES SALINES: 
 
 1. POLÍGONS 4, 5, 6 i 7 devora la COLÒNIA DE SANT JORDI. 
 
 POLLENÇA: 
 
 1. SECTORS UP-5, "Cala Volantina", UP-6, "L'Ullal", i UNP-2,  
 "Carretera de Pollença". 
 
 MANACOR: 
 
 1. SECTOR 3-5, EXTENSIVA CALA MOREIA-CALA MAGRANA. 
 2. SECTOR 3-6, EXTENSIVA CALA MOREIA-CALA MAGRANA. 
 3. SECTOR 3-7, EXTENSIVA CALA MOREIA-CALA MAGRANA. 
 4. SECTOR 3-8, EXTENSIVA CALA MOREIA-CALA MAGRANA. 
 5. SECTOR 4-18, EXTENSIVA CALA MOREIA-CALA MAGRANA. 
 6. SECTOR 6-3, EXTENSIVA CALA ANGUILA-CALA MURADA. 
 7. SECTOR 6-27, EXTENSIVA CALA ANGUILA-CALA MURADA. 
 8. SECTOR 6-28, EXTENSIVA CALA ANGUILA-CALA MURADA. 
 9. POL. 10-3-2, SECTOR 10-3, EXTENSIVA CALA ANGUILA-CALA   MURADA. 
    10. SECTOR 9-1, EXTENSIVA CALA ANGUILA-CALA MURADA. 
    11. SECTORS 6-22 i 6-23, EXTENSIVA CALA ANGUILA-CALA MURADA. 
 
 VALLDEMOSSA: 
 
 1. POLÍGON CHOPIN. 
  
 SANT LLORENÇ DES CARDASSAR: 
 
 1. SECTOR 2. 
 
 BUNYOLA: 
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 Tot l'àmbit del sòl urbanitzable no programat del terme  municipal, 
excepte l'àmbit dels Sectors 5, 6 i 7 proposats  per l'Ajuntament. 
 
 SON SERVERA: 
 
 1. SECTORS 7, 17, 18, 23, 24, 25, 26 i 27. 
 
 LLUCMAJOR: 
 
 1. SUNP-15. 
 2. SUNP-13, SUNP-12, "S'Arenal". 
 3. SUNP-14, "Zona Costanera". 
 
 SANTA MARGALIDA: 
 
 1. SECTOR 8. 
 
 SANTANYÍ: 
 
 1. SA TALAIOLA. 
 2. POLÍGON 16, CALA D'OR. 
 
 CAPDEPERA: 
 
 1. CALA GAT, SECTOR 2. 
 2. SECTOR 6, "ES CARREGADOR". 
 
 FELANITX: 
 
 1. SAU 3, POL. 25, Sa PUNTA. 
 2. POL. 31, CALA FERRERA. 
 3. POL. 29, CALA FERRERA. 
 
  2n. Resoldre les al⋅legacions causades per ajuntaments i particulars, 
en el sentit que es deriva del precedent acord i sobre la base de les 
consideracions efectuades en l'informe dels Serveis Tècnics de l'Àrea 
d'Urbanisme de data 27 d'octubre de 1998, el qual resta expressament incorporat 
al present acord. 
  3r. Significar que el present acord comporta la suspensió de 
l'atorgament de llicències de parcel⋅lació de terrenys, edificació i demolició 
dins els mateixos sectors assenyalats. 
  4t. Publicar el present acord en el Butlletí Oficial de la Comunitat 
Autònoma i en un dels diaris de més difusió>>.  
 
  El trasllat d'aquest acord es fa a reserva de l'aprovació de l'Acta.” 
 
 
 
  Es dóna compte de la següent esmena del Grup de Consellers d’EU: 
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  “ EBERHARD GROSSKE FIOL, com a portaveu del Grup de consellers del 
Grup d’EU del CIM. 
 
  Presenta la seguent 
 
  ESMENA 
 
  A la proposta de suspensió del planejament que es somet a la 
consideració del plenari en funció de l’acord de la Comissió Insular 
d’Urbanisme de 28 de novembre de 1998-11-06 
 
  Inclusió dins la suspensió dels següents sectors urbanitzables 
 
 
  ALCUDIA 
 
  AN1 
  AN3 
  AN5 
 
  CAMPOS 
 
  THM1 
  REM VI 
 
  ARTA 
 
  SECTOR 28 
 
  ANDRATX 
 
  Ses Alcoves 
  S’Almudaina 2 
 
  MANACOR 
 
  Sector 8.1 
  Sector 10.3.1 
 
  VALLDEMOSSA 
 
  Shangri-la 
 
  BUNYOLA 
 
  Sectors 5, 6 i 7 
 
  ST LLORENÇ DES CARDASSAR 
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  Polígon 48 
 
  LLUCMAJOR 
 
  Sector IV.D i Sector IV.D.2 
 
  Vallgornera Nou 
 
  FELANITX 
 
  Pol. 14 de Cala Marçal” 
 
 
 
 

Intervé el Sr. Quetglas (PSOE). Informa que la proposta és la 
concreció de l'acord del Ple que va acordar iniciar els expedients de 
suspensió de planejament en aquells urbanitzables localitzats a la costa o 
que formassin nous nuclis de població i que no tinguessin pla parcial aprovat 
o aquest estigués aturat anb una antiguitat superior als quatre anys. 
 

L'aplicació d'aquests criteris, continua, feia detectar a setze 
municipis, 71 urbanitzables sense pla parcial i 21 amb pla parcial aprovat 
amb antiguitat superior als 4 anys. Aquests 92 urbanitzables varen esser 
sotmesos a informació municipal i també a la dels afectats. 
 

Indica que tot això figura detalladament a l'informe del qual 
destaca que acredita la conveniència de dur a terme aquesta suspensió 
fonamentada en l'inici del Pla territorial de Mallorca i de les DOT que 
recomanen una mesura cautelar com aquesta i també acredita la competència 
segons la Llei 6/98  i també segons les sentències del Tribunal Suprem de 8 
d'abril i de 8 de maig del 98 que asseguren que en cap passatge de la Llei d' 
l'1 d'abril de 1987 d'ordenació del territori no es prohibeix utilitzar la 
tècnica de l'article 51 del text refós de la Llei del sòl. Pensa que això és 
molt important perquè per part del Govern de la Comunitat s'ha posat en dubte 
la pervivència de l'article 51. Un dubte legal que l'informe a què es 
refereix deixa absolutament esvaït. 
 

Informa que ara no es pot parlar de possibles indemnitzacions, ja 
que la mesura d'ara es un tràmit sense cap efecte reclassificatori.  

 
Informa també que tots els ajuntaments afectats han estat 

informats, com també el promotors que figuraven als expedients. Tots els 
ajuntaments han contestat llevat de Felanitx i Capdepera. Com a conseqüència 
d'aquest tràmit s'han suprimit alguns dels urbanitzables proposats, també es 
va deixar a la Comissió Insular d'Urbanisme els criteris sobre alguns altres 
tenint en compte qüestions com l'estat de les obres, la situació jurídica, 
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els retards i altres. Tot això ha permès estudiar bé cada cas, de manera que 
es garanteix que la mesura es pren amb garantia per als ciutadans. 
 

Manifesta el seu agraïment als funcionaris de l'Àrea d'Urbanisme 
que es varen esforçar de manera extraordinària per tenir tot l'expedient 
adequadament preparat.  
 

Informa que la proposta final afecta 77 sectors urbanitzables, 10 
amb Pla parcial aprovat sense desenvolupar i la resta sense pla parcial. 
Pensa que dóna una idea més clara de la mesura el fet que afecta 2.200 ha de 
sòl urbanitzable que representen un total de 103.700 noves places entre 
turístiques i de segona residència. 
 

En nom del seu grup i de la majoria del Consell qualifica la mesura 
d'extraordinàriament positiva. Pensa que la decisió constitueix una 
valuosíssima aportació del Consell a un nou model territorial, de manera que 
el Consell passarà a esser la primera i la més implicada de les institucions 
en la reorientació política del nostre territori cap a la sostenibilitat. 
 

Lamenta que avui no es pugui prendre aquesta mesura per unanimitat 
i que no es pugui ultimar aquesta suspensió amb una mesura 
desclassificatòria. Tot i així expressa el compromís dels seu grup de 
defensar que les directrius mantenguin la mateixa filosofia que inspira 
aquesta suspensió per tal que no hi hagi marxes enrere en el camí de la 
reconfiguració de la nostra capacitat de creixement urbanístic. 
 

Durant la intervenció del Sr. Quetglas, la Sra. Munar ha sortit de 
la sala. La substitueix en la Presidència el Sr. Triay. 
 

Intervé el Sr. Grosske (EU) per defensar l'esmena que ha presentat 
el seu grup i per fer la valoració general de la proposta que es debat. 
 

Indica que l'esmena d'EU està dins la lògica de la moratòria 
aprovada pel Consell fa unes setmanes i, per tant, dins una lògica que no és 
la d'EU. En conseqüència la relació de sectors urbanitzables que es proposa 
incloure dins l'acord de suspensió no esgota ni de molt el nombre de sectors 
que des del punt de vista d'EU s'haurien de suspendre. Es tracta simplement 
d'una correcció de la correcció a la baixa que va fer la Comissió Insular 
d'Urbanisme respecte de les previsions inicials. 

 
Considera que per fer una valoració global de la proposta cal 

evitar el parany de les grans xifres. Es refereix al fet que les grans xifres 
indiquen que la moratòria del Govern afecta el doble d'hectàrees i el triple 
de places que la del Consell, però considera que això no és indicatiu del 
nivell real d'incidència en el desenvolupament urbanístic, ja que les places 
i les hectàrees de la moratòria del Govern no signifiquen res de cara a 
aturar les expectatives de creixement, ja que corresponen a zones on no hi ha 
demanda ni perspectiva d'execució. Es tracta, per tant, d'un brindis al sol, 
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d'una mesura de caràcter propagandístic. En canvi, dins el nombre més modest 
de les xifres del Consell hi ha de tot. 
 

Considera que la moratòria del Consell no es va enfocar 
correctament, ja que se'n varen deixar fora sectors en funció del tipus de 
territori o en funció d'una antiguitat superior als quatre anys amb què 
resulta que es va teixir una xarxa amb forats, que permet que urbanitzacions 
com Regana, o els Pujols quedin fora de la moratòria, com també n'hi queden 
d'altres com els Canons perquè hi havia un acord previ, tot i que tècnicament 
hi quedaven incloses. Es mostra preocupat per un Consell que aprova una 
mesura que d'aquí a uns mesos pugui deixar passar una revisió del Pla general 
de Palma que tots els grups de l'oposició consideren extraordinàriament 
desenvolupista. 
 

Per tot això, pensa que la proposta va desenfocada i que es fa una 
interpretació extraordinàriament poruga d'allò que es podria fer. 
 

Recorda que la darrera Comissió Insular d'Urbanisme encara va 
llevar una sèrie d'urbanitzables més a la proposta inicial, de manera que el 
nombre total d'urbanitzables retirats, de l'ordre de 10 d'un total d'uns 80, 
no és important, però la qualitat dels urbanitzables que cauen sí que ho és, 
ja que dels 20 urbanitzables que tenien pla parcial, en cauen 10 que 
signifiquen un nombre de places de devers un 50% de les previsions inicials. 
De manera que finalment se suspenen tan sols deu urbanitzables amb pla 
parcial aprovat que signifiquen 137 ha i 6.500 places. Unes xifres 
extraordinàriament més modestes que les que es proclamen. De les 2.000 ha 
restants corresponents a 97.000 places, hi ha urbanitzables amb previsió de 
tenir demanda i altres que no i, en aquest sentit, recorda que hi ha un 
urbanitzable monstruós de Bunyola que pràcticament es menja el 31% del total 
de places i el 50% de les ha. 
 

Indica que tot això són arguments que indiquen el caràcter 
insuficient de la moratòria. La qualifica de positiva perquè avança en la 
bona direcció, però no es pot dir que canviï la política territorial i, en 
aquest context, lamenta que el sector de Shangri-la de Valldemossa que amb el 
de Chopin va ocupar una bona part del Ple de la moratòria, ara quedi amb el 
planejament fora suspendre, i que això no sigui per raons tècniques, ja que 
la Comissió ho deixa a superior criteri el qual ha estat donar via lliure a 
Shangri-la, quan fins i tot hauria de quedar fora perquè es va fer un debat 
específic i un acord específic relatiu a una moció presentada per EU. 
Manifesta que els dol doblement, després de tota la retòrica que s'hi va 
desplegar, que una part, encara que sigui la més petita de Son Ferrandell 
quedi amb el planejament sense suspendre. 
 

Des de la perspectiva de considerar la mesura, encara que positiva, 
com a discreta, limitada, centrada i centrista, EU presenta les esmenes de 
recuperació d'una sèrie d'urbanitzables, uns perquè la Ponència Tècnica diu 
que s'han de suspendre i no se suspenen per raons polítiques i d'altres 
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perquè la Ponència no es pronuncia i tampoc no se suspenen per raons 
igualment polítiques. 
 

Recorda que el GOB va fer un estudi, el setembre del 98, amb els 30 
urbanitzables que va qualificar de més perillosos i resulta que d'aquests 30, 
només n'hi ha cinc que quedin afectats per la moratòria. Pensa que aquest fet 
és prou indicatiu de l'abast de la moratòria. Ha aportat aquesta dada per 
situar la qüestió en el seu punt exacte, tot i que EU, des del possibilisme 
que els caracteritza, garantirà que pugui sortir endavant amb el seu vot 
favorable una proposta positiva, però del tot insuficient. 
 

Intervé el Sr. Sampol (PSM). Explica que la proposta correspon a 
uns criteris generals objecte de consens que per al seu grup suposa un avanç 
molt positiu. És cert que es podria anar més endavant, però opina que 
suspendre 77 urbanitzacions a la vorera de mar, coneixent com funciona 
aquesta terra, es pot qualificar de proposta revolucionària. 
 

Es refereix a les urbanitzacions que EU proposa tornar incloure 
dins la suspensió i indica que la pràctica totalitat responen urbanitzables 
que ja tenen un grau de desenvolupament important. Pensa que allò que no es 
pot fer és cirurgia amb una destral, i que la feina de detall no la pot fer 
el Consell perquè no en té l'instrument, ja que això correspon als 
ajuntaments. Pensa, per tant, que amb els criteris generals està ben 
justificat treure aquests urbanitzables i també per una raó política 
important i que és que l'adversari també juga fort i no juga amb una pilota 
de pedaç, sinó amb coces ben fortes i a l'os de la cama. El PP, continua, 
utilitza els petits propietaris com a escut humà per combatre la moratòria 
del Consell. Dins els quinze o 16 urbanitzables que proposa l'esmena, n'hi ha 
molts que es podrien convertir en centenars de veus que clamarien contra 
l'acord que avui pren el Consell. Per això adverteix afectuosament al Sr. 

Grosske que en política s'ha d'esser valents, però també intel⋅ligents, 
qualificatius que pensa que són aplicables a la proposta d'avui. Convida, per 
tant, a esser prudents, no fos cosa que la proposta en lloc d'obtenir una 
gran acceptació popular, provocàs un gran rebuig. 
 

No accepta que el Sr. Grosske vulgui minimitzar excessivament la 
proposta, ja que per exemple, Son Ferrandell es protegeix, encara que quedi 
Shangri-la amb uns petits propietaris, i això vol dir que el projecte del Sr. 
Skasse no es podrà fer. És cert, reconeix, que els Canons queden fora, però 
també ho és que encara queden altres instruments per continuar batallant. 
Convida, per tant, a anar alerta a no desanimar la infanteria i a no 
minimitzar massa, ja que aquesta és la decisió més important que es pren a 
Mallorca des que es va aprovar la Llei d'Espais Naturals. Recorda que la 
carta de la mobilització la juga fort l'adversari i ja es va veure com 
parlaven que en aixecar-se la gent es troba amb la"confiscació" del Consell. 
Insisteix, per tant, en la prudència no fos cosa que el clam popular en favor 
de la protecció es convertís en un rebuig de les propostes que avui 
s'acorden. 
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Intervé la Sra. Salom (PP). Considera que si la decisió d'avui és 

molt important i molt valenta per la raó que afecta moltes d'hectàrees i 
moltes de places, molt més positiva i valenta hauria d'esser la moratòria del 
Govern que n'afecta moltes més.  
Demana més coherència, ja que la moratòria aprovada pel Govern afecta 40 
milions de m2 i impedirà construir unes 330.000 noves places. 
 

Critica que el Sr. Sampol hagi parlat com si es tractàs d'un joc, 
perquè pensa que no es pot dir a la gent ara es pot construir i més tard dir 
que no. Adverteix que en política no es pot actuar d'aquesta manera. 
 

Assegura que el PP actua de forma molt més seriosa intentant fer 
una política que pretén aturar el creixement actual, de manera que segons 
quines urbanitzacions de vorera de mar no es facin i per això defensen una 
moratòria urbanística ja aprovada pel Parlament mitjançant una Llei que 
impedeix que es puguin començar noves urbanitzacions fins que no s'hagi 
definit quin ha d'esser el nou model territorial mitjançant unes DOT que 
s'hauran de discutir i aprovar entre els grups parlamentaris. 
 

Defineix la mesura del Govern com a general, perquè afecta totes 
les illes, i objectiva, perquè afecta a tothom igual. 
 

Oposa el model del Govern al de la majoria del Consell, que atura 
segons quines urbanitzacions que estan a punt de començar les obres, aquelles 
que interessen el PSOE, el PSM o EU i permet que se'n facin d'altres. Es 
demana quins interessos hi deu haver darrere aquesta tria. 
 

Es demana també quina és la frontera que la majoria marca per 
definir què és un especulador, ja que un senyor que té un solar pot especular 
i un senyor que en té 1.000 també. Recorda que les lleis són iguals per a 
tothom, grans i petits, i que no es poden aplicar de manera sectària i 
partidista com ho fa la moratòria del Consell. No considera que es pugui dir 
que una moratòria que tan sols afecta quinze municipis pretén resoldre els 
problemes de Mallorca, la del Govern, en canvi afecta tot el territori. 
 

Fa veure que la discussió de l'altre dia sobre Son Ferrandell 
demostra també la incoherència de la majoria i demana que com a mínim retirin 
un 60% de les coses que varen dir a la Sra. Estaràs, ja que la decisió s'ha 
hagut de tornar arrere. 
 

Argumenta que si el pacte de progrés estava tan convençut de la 
necessitat de la moratòria, l'havia d'haver posada en marxa el primer dia del 
mandat, en comptes de deixar passar tres anys, en què la Comissió Insular 
d'Urbanisme ha anat aprovant un munt coses, i llavors, sis mesos abans de les 
eleccions, en veure que el Govern vol presentar les Directrius al Parlament, 
pretendre passar davant amb aquesta moratòria. 
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Per totes aquestes raons, anuncia que la proposta no comptarà amb 
el vot favorable del PP. 
 

Intervé el Sr. Quetglas (PSOE). Es mostra d'acord amb el Sr. 
Grosske en el sentit que no es tracta de valorar una moratòria amb el criteri 
de la quantitat. Pensa que és una evident falsedat pretendre que les grans 
xifres que maneja el Govern indiquen un gran abast de la seva mesura, ja que 
és realment innòcua, mentre que la del Consell es dirigeix als punts que 
poden explotar a curt termini. 
 

Explica que els urbanitzables que es retiren de la primera llista, 
que era una llista per proposar als ajuntaments, són aquells en relació als 
quals s'han atès les al⋅legacions. Es va dir, recorda, que es feia amb aquesta 
idea i així s'ha fet. Informa que la majoria dels sectors que es retiren 
tenen un desenvolupament urbanístic que ja és irreversible, tant realment com 
jurídicament i, per tant, la desclassificació d'aquests urbanitzables seria 
un exercici inútil. Per tant, no és vera que aquesta reducció hagi estat 
motivada per cap intencionalitat política, a més del fet que totes les 
propostes provenen de la Ponència Tècnica. 
 

S'oposa a la qualificació de poruga que ha fet el Sr. Grosske i, al 
contrari, pensa que és decisiva, tant que des de la Llei d'espais naturals no 
s'havia pres a les Illes Balears, una decisió política tan valenta en matèria 
urbanística. 
 

Recorda, en relació a Valldemossa, que durant el debat de la moció 
es va es va matisar especificant que feia referència als polígons de Chopin i 
Shangri-la. Recorda que l'exclusió, no tan sols sembla raonable, sinó 
obligada, ja que afecta menys del 10% del total de la superfície i inclou la 
gran majoria de persones afectades. 
 

Nega que l'esmena del Sr. Grosske representi la proposta de la 
Ponència Tècnica. Aquesta darrera, afirma, és precisament la que es du aquí, 
llevat d'algunes correccions com ara dues zones d'Alcúdia i una de suprimida 
i dues d'incloses de les que la Ponència elevava a superior criteri. 
 

Es refereix als dos urbanitzables que proposa l'Ajuntament de Sant 
Llorenç als quals fa referència l'esmena del Sr. Grosske. Informa que la 
Comissió va considerar que la indicació de l'Ajuntament no s'ajustava al 
tràmit d'audiència previst per l'article 51 i, per tant, recomanava un nou 
expedient amb una audiència específica, cosa que anuncia que es farà. 
 

Convida la Sra. Salom a presentar la llista dels urbanitzables que 
se suspenen segons el Govern. Pensa que no la presenten perquè probablement 
resultaria ridícula perquè es veuria que no té sentit des del punt de vista 
de voler apagar el foc del perill que representen els urbanitzables a l'illa 
de Mallorca, és a dir tan sols suspèn els llocs on no hi ha demanda, a més 
d'estimular la presentació de projectes on hi havia demanda, ja que tan sols 
suspèn les zones sense projectes presentats. Aquesta, remarca, és la 
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diferència entre la moratòria del Govern i la del Consell. En aquest sentit 
addueix l'exemple de Campos on no hi va haver manifestació perquè els senyors 
estaven ocupats presentat projectes al finestró que els havia obert el senyor 
Matas. 
 

En relació a la qualificació de partidista, fa notar que ja no han 
parlat de Calvià perquè han comprovat que l'acusació era falsa, tot i que el 
Govern suspèn un urbanitzable que el Consell havia deixat fora. Es tracta de 
l'ampliació de Son Ferrer, el barri popular amb habitatges de protecció de 
Calvià, on no hi ha ni una sola plaça hotelera o turística. Assegura que 
Calvià està tot suspès i convida a assenyalar un sol m2 que no hi estigui. 
 

Recorda que el Sr. Triay ja va dir al Parlament que la moratòria 
del Govern era un colador, perquè l'única cosa que fa és emparar tots els 
projectes que empesos pel boom del la construcció fan via i suspèn aquells 
que no tenen interès. La moratòria del Consell té exactament l'efecte 
contrari: s'oblida d'aquests darrers i incideix a la costa.  
 

Pensa que amb la moratòria del Consell els ciutadans hi guanyen, 
perquè urbanitzar és irreversible, en canvi urbanitzar no ho és. Pensa també 
que si el Govern tingués la voluntat proteccionista que diu que té i la 
voluntat d'aprovar les DOT amb vocació cap a la sostenibilitat, avui hauria 
de donar les gràcies al Consell perquè coopera perquè les finalitats de les 
DOT es puguin dur a terme, com també hauria de donar les gràcies a qualsevol 
ajuntament que prengués una mesura semblant per protegir les futures DOT. 
 

Vol subratllar que aquesta moratòria del Govern, que protegeix 
tantes d'hectàrees, deixar passar 15 urbanitzables a Campos que el PP i 
l'Ajuntament de Campos han accelerat perquè no resultassin afectats per la 
moratòria del Govern. Aquesta, remarca, és la diferència, el Consell els 
suspèn i el PP els tramitaria si no fos per la suspensió del Consell. Cita 
també la Talaiola de Santanyí, o el macroprojecte del Sr. Skasse de Son 
Ferrandell, que queden aturats amb la moratòria del Consell. 
 

Durant la intervenció del Sr. Quetglas, la Sra. Munar s'ha 
reincorporat a la Presidència. 
 

Intervé el Sr. Grosske (EU). Considera que aquesta proposta és de 
prou entitat que justifica que s'utilitzin els dos torns d'intervencions que 
preveu el Reglament. 
 

Pensa que avui el Consell ha fet una feina pedagògica important, ja 
que aquest debat ha permès desfer el parany de les grans xifres. Vol creure 
que són certes les xifres que maneja el Govern, però també pensa que la 
moratòria del Govern no serveix per res o, en tot cas serveix per afavorir 
moviments especulatius o per afectar zones que no tenen interès per als 
promotors. Està content que el Sr. Quetglas comparteixi aquesta idea, perquè 
això vol dir que les xifres que aporta sobre la moratòria del Consell també 
s'han de relativitzar. 
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Proposa un pacte al Sr. Quetglas. Es compromet a no ninimitzar si 

el Sr. Quetglas no maximitza la importància de la moratòria. Pensa que, si la 
majoria ha deixat passar tot el mandat sense adoptar mesures globals sobre 
urbanitzacions, amb respostes ambigües i amb un degoteig d'urbanitzacions i 
ara adopta una mesura global limitada, no hi ha raó per treure les trompetes 
i els tambors. 
 

Convida a fer-ne una valoració ponderada i a no presentar la 
moratòria com si fos la gran resposta als problemes del territori, entre 
altres coses perquè aquesta resposta no es pot donar des del Consell. Pensa 
que si no es fa així es pot posar en perill la manifestació, ja que s'ha de 
pensar que la gent no hi anirà per defensar aquesta moratòria, sinó per un 
canvi de política territorial. 
 

Reconeix que és cert que la majoria de Son Ferrandell se suspèn, 
però també és cert que no se'n suspèn una part per raons estrictament 
polítiques, ja que la Ponència Tècnica no diu enlloc que no es pugui 
desclassificar. 
 

Assegura que la moratòria és el resultat d'actuar amb una excessiva 
prudència, cosa que s'ha vist a l'hora d'aplicar els criteris a segons quins 
urbanitzables, com ara els quatre que la Ponència diu que s'han de suspendre 
i la moratòria no ho fa, tot i que amb algun altre, com Alcanada, passa a 
l'inrevés. Alguns urbanitzables, adverteix, no estan tan consolidats com es 
vol suposar i això passa en un cas a Artà on la inspecció ha trobat moviments 
de terres per obertura de vials. Per tant  no admet que es digui que s'ha 
deixat pràcticament tot allò que no està habitat en aquest moment perquè no 
és cert. Per exemple, es deixa fora un projecte d'Alcúdia que no té ni 
projecte d'urbanització, encara que hi hagi devuit cases il⋅legals i junta de 
compensació. Allò que hi ha, per tant, és por política d'allò que pugui 
significar la pressió d'aquests propietaris. 
 

Argumenta que a l'hora de fer política urbanística, els drets dels 
propietaris s'han de respectar d'acord amb la llei i que quan es vulneri un 
dret adquirit s'ha d'indemnitzar i prou. Tot i així, s'ha d'esser rigorós, 
equitatiu i mesurat, de manera que no fos cosa que la intel⋅ligència a què 
feia referència el Sr. Sampol fes incórrer la proposta en febleses 
jurídiques. En aquest sentit pensa que l'esmena d'EU té una coherència 
interna, encara que pugui significar algunes indemnitzacions, i és més audaç, 
tot i que no recupera alguns espais com els Canons i altres que constitueixen 
raons per no esser triomfalistes. Per tant no s'ha de minimitzar una mesura 
que és global i positiva, però tampoc no es pot dir que avui hi ha un abans i 
un després i que el pacte de govern constitueix una garantia per a la solució 
de tots els problemes urbanístics de l'illa. 
 

Intervé la presidenta Sra. Munar (UM). Manifesta que des del seu 
grup estan tranquils perquè consideren que la mesura d'avui és una bona 
mesura i després de sentir aquest debat encara ho estan més perquè han 
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comprovat que no agrada al PP perquè diuen que és excessiva i també han 
comprovat que no agrada a EU perquè pensen que fa curt. Això vol dir, 
conclou, que es tracta d'una mesura centrada i que és la que ha de prendre el 
Consell. És bo, continua, que després de tants d'anys es faci una aturada per 
reflexionar sobre aquest creixement desmesurat. Argumenta que per aturar no 
passa res si és per estudiar i esperar les DOT que ens diran quina és la idea 
que té el Govern d'aquesta Mallorca del futur. 
 

UM opina que el Consell dóna avui la resposta que els mallorquins i 
les mallorquines volen sobre quin ha d'esser el pla territorial del futur. Es 
congratula de la mesura, perquè pensa que el poble de Mallorca és conscient 
que no es pot duplicar els nombre d'habitatges i continuar urbanitzant i, per 
tant, mesures com aquesta, encara que afectin unes persones concretes són, no 
necessàries, sinó imprescindibles. 
 

Intervé el Sr. Sampol (PSM). Considera que avui hi ha l'oportunitat 
de poder aclarir allò que no es va poder aclarir al Parlament, ja que la Sra. 
Salom s'ha referit a la moratòria del Govern i no ho han fet els altres i 
fins i tot ha dit més d'allò que va dir el conseller que presentava el 
projecte de Llei. 
 

Convida a treure la llista de les zones que protegeix la moratòria 
del govern i perquè es puguin comparar els dues moratòries. Està segur que la 
del Govern atura els petits, encara que acusin els rojos de prendre'ls la 
casa per boca del president del Govern i a través del bolletí oficial del PP. 
Recorda que els temps del caciquisme i la ignorància s'ha acabat en aquesta 
terra i adverteix el PP que no podran continuar enganant la gent com fa una 
cinquantena d'anys. 
 

Insisteix que treguin la llista d'espais afectats i es veurà que 
tal vegada afecta una zona de creixement natural de Pina o d'Inca, però no 
Chopin, o la Talaiola i, en canvi, sí que afecta els petits propietaris de 
Sant Jordi.  
 

Respon a la Sra. Salom sobre la diferència que hi ha entre un petit 
especulador i un de gros. Assegura que ell no fa aquesta diferència, sinó que 
la fa entre el qui ha comprat un solar de bona fe i el venedor que no ha 
complit els seus deures d'urbanitzador. El conseller que parla està de part 
d'aquest comprador de Sant Jordi i el PP està de part del Sr. Skasse, aquesta 
és la diferència, remarca. 
 

No és cert que s'hagin pres les mesures sis mesos abans de les 
eleccions, ja que dins aquest mandat s'ha protegit cala Petita i Tolleric i 
el vot del PP va esser en contra perquè deien que anaven contra els 
interessos municipals. També es va protegir cala Brafi perquè l'Ajuntament ho 
va demanar, com també es varen protegir els tretze urbanitzables de Calvià a 
sol⋅licitud dels ajuntaments i el PP sense pensar aquestes vegades en els 
interessos municipals hi va votar en contra. Recorda també que s'han 
presentat uns criteris d'exigència d'aigua per poder aprovar urbanitzacions, 
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amb el vot contrari del PP, gràcies als quals, avui apareix la Talaiola dins 
la llista. Recorda igualment que avui s'aprova una norma de caràcter més 
ample que culmina l'evolució de la Comissió Insular d'Urbanisme i del Consell 
de Mallorca, que avui té una vocació de planificació urbanística. 
 

No creu que això sigui un joc i, si ho és, en tot cas és una ruleta 
russa, perquè no creu que Mallorca pugui admetre més urbanitzacions, 
especialment a vorera de mar. Aquest joc perillós, afirma, el juga el PP que 
està disposat a pegar el darrer tir. Recorda que la decisió del Consell és 
reversible, però la del PP no es podrà rectificar. 
 

Intervé la Sra. Salom (PP). Considera que al pacte de progrés li 
sap molt de greu haver de rectificar. Assegura que Son Ferrandell va esser 
una ficada de pota del pacte i tot i esser-ne conscients no volen rectificar. 
Recorda que el Ple va aprovar una moció per iniciar l'expedient que afectava 
Son Ferrandell i ara l'orgull de la majoria els impedeix reconèixer una cosa 
que és evident, que es varen equivocar i han rectificat. 
 

Fa notar que avui el debat s'ha centrat pràcticament sobre quina de 
les dues moratòries té més incidència. Insisteix que la del Govern afecta 
tothom per igual i que té un abast tres vegades superior. El pacte s'oposa a 
aquesta moratòria i prefereix la del Consell que té un abast tres vegades més 
petit. 
 

Considera que s'ha de tenir en compte que la moratòria és una cosa 
temporal i que allò que vertaderament determinarà el futur urbanístic de la 
Comunitat seran les DOT, no la moratòria. 
 

Pensa que si el pacte actuàs amb responsabilitat i amb preocupació 
real pel futur i pel ciutadans, allò que faria seria aportar idees en pla 
constructiu, asseguts a una taula amb el PP i discutint i pactant aquestes 
directius. 
 

Repeteix que el PP no votarà a favor de la proposta perquè és 
partidista i sectària, ja que està elaborada en funció d'uns interessos i no 
amb criteris objectius. 
 

Intervé el Sr. Quetglas (PSOE). En resposta al Sr. Grosske indica 
que podria arribar a una solució de síntesi. Pensa que la proposta és la que 
correspon prendre en aquest moment i està disposat a acceptar la transacció 
que li ha proposat. Tot i així, vol mantenir que aquesta és la decisió més 
important que en matèria urbanística s'ha pres després del la LEN. Aquesta 
afirmació la retirarà tan aviat com li demostrin que hi ha hagut una altra 
decisió més important. 
 

En relació a la referència que ha fet als 30 urbanitzables 
perillosos detectats pel GOB, recorda que ara no es parla ni de sòl urbà, ni 
de sòl rústic amb declaració d'interès general o social. Per tant, pensa que 
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no són magnituds comparables les urbanitzacions relacionades pel GOB amb allò 
que avui tenim damunt la taula. 
 

Pel que fa als Canons considera que el problema està solucionat. 
Amb tot, vol defensar totes els vegades que faci falta la solució que el 
Consell va donar a aquest problema. Afegeix que si es podia extrapolar 
aquesta solució de manera que al final del procés el nombre de places total 
de Mallorca quedàs en un 20% de la de tots els urbanitzables i la superfície 
afectada en un 10% i el 90% restant passàs a esser públic i, a més, la 
solució resultàs gratuïta per a la Comunitat Autònoma, personalment 
recomanaria al seu grup que se sumàs entusiàsticament a una solució com 
aquesta. 
 

Pensa que la Sra. Salom no ha acabat d'entendre què va passar amb 
Son Ferrandell. Explica que és avui que es pren l'acord de suspendre i els 
tràmits anteriors varen esser de preparació de l'acte administratiu que es fa 
avui. Per tant, no hi ha ni marxa enrera ni es rectifica res que s'hagués 
decidit abans. Després de la tramitació s'ha tingut una idea més elaborada i, 
en funció d'aquest coneixement, es pren la decisió que és impedir una 
monstruositat urbanística com la que pretenia el Sr. Skasse, al qual el PP 
defensa amb tanta de vehemència. 
 

Si realment és cert, continua, que el Govern aplica criteris 
objectius que afecten tothom per igual, demana una vegada més la llista que 
ho demostri. Si no aporten aquesta llista, el conseller que parla dóna les 
xifres per bones, ja que creu que han fet l'estimació a pens. 
 

Demana que el PP sigui mínimament coherent i voldria saber si 
l'argument de bon de veres és el que exposa el Sr. Matas en el Parlament 
recordant que vénen els rojos a confiscar o bé si l'argument és el de la Sr. 
Salom que diu que el PP protegeix tres vegades més que el Consell. Demana 
quin dels dos arguments representa del PP de debò. Li agrairia saber la 
resposta i pensa que la societat mallorquina ho agrairia. 
 

En relació a la preocupació pel futur que ha manifestat la Sra. 
Salom fa veure que avui és el futur de l'any 1987, quan es va dir que es 
fessin les directrius, de manera que tots hi hem arribat tard perquè el PP ha 
retardat les directrius 11 anys. 
 

Assegura que el pacte també voldria pactar, perquè pensa que 
aquestes decisions estratègiques haurien de comptar amb la unanimitat de tots 
els grups. Adverteix, però, que per pactar amb qualcú, aquest ha de respectar 
els regles del joc i actuar amb lleialtat institucional. No es pot pactar amb 
el que avui diu una cosa i al cap d'una setmana fa la contrària i, 
precisament això, ho ha fet el Govern amb el grup socialista aquest darrer 
mes. El Sr. Matas amb el Sr. Antich i el Sr. Ramis amb el conseller que parla 
es varen comprometre a no tocar els competències del Consell en matèria de 
suspensió i desclassificació, i en matèria de moratòries, i a no interferir 
en aquesta matèria i no han complit la seva paraula. A partir d'aquí, indica 
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a la Sra. Salom, es fa molt difícil per no dir impossible mantenir un diàleg 
per arribar a cap mena d'acord. La decisió del Govern és una imposició de 
criteris absolutament allunyada d'un diàleg o un consens que seria allò que 
el nostre territori reclamaria. 
 

Se sotmet a votació l'esmena presentada per EU i es rebutja per dos 
vots a favor (EU) i trenta-un en contra (PP, PSOE, PSM-NM, UM, Mixt). 
 
S'aprova la proposta per desset vots a favor (PSOE, PSM-NM, UM, EU) i setze 
en contra (PP, Mixt). 
 
 
 
  CINQUÈ PUNT.- MOCIÓ PRESENTADA PEL PP SOBRE TARIFES D’INCINERACIÓ. 
 

S'ha debatut conjuntament amb el punt 20 de l'ordre del dia. 
 

 
 
SISÈ PUNT.-APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL.LABORACIÓ ENTRE LA 

CONSELLERIA DE TREBALL I FORMACIÓ I EL CONSELL INSULAR DE MALLORCA SOBRE ELS 
PROGRAMES D’INSERCIÓ EN CÀRREC A LA RMI I DE LA PRÒRROGA DE SUBVENCIONS PER A 
PROGRAMES D’INSERCIÓ DE LA RMI PEL PERÍODE 1998-1999. 

 
Es dóna compte de la següent proposta de la Comissió de Cooperació 

Municipal, Foment i Ocupació: 
 

“ ANTECEDENTS: “Atès que en data 30 de març de 1998, el Ple del 
Consell Insular de Mallorca aprovà la resolució de la convocatòria pública de 
concessió de subvencions econòmiques per a la realització dels  programes 
d’inserció de RMI amb el cofinançament de la Conselleria de Treball i Formació 
del Govern Balear amb vigència fins dia 30 de novembre de 1998. 
 
  Atès que, per qüestió de terminis, no existeix possibilitat de 
formalitzar una nova convocatòria de subvencions amb durada anual, s’ha 
arribat a un acord amb la Conselleria de Treball i Formació del Govern Balear 
per tal de prorrogar durant tres mesos els programes que actualment estan en 
funcionament.  
 

Atès que a la Comissió de Seguiment i Avaluació de la RMI, 
celebrada en data 16 d’octubre de 1998, així com a la Comissió 
Interdepartamental constituïda entre l'Àrea de Benestar Social del Consell 
Insular de Mallorca i la Delegació de Foment i Ocupació del Consell Insular 
de Mallorca, celebrada en data 2 d’octubre de 1998, s'han consultat i 
ratificat els continguts tractats en el present acord. 
 

Atés que a la Comissió de Coordinació Tècnica realitzada entre la 
Delegació de Foment i Ocupació del Consell Insular de Mallorca i la 
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Conselleria de Treball i Formació del Govern Balear, celebrada en data de 5 
d’octubre de 1998, s’han ratificat els continguts del següent acord. 
  

Per tot l’exposat, es sotmet a votació la següent proposta d' 
ACORD 
 
  1.- Aprovar una pròrroga de subvencions econòmiques dels actuals 
programes i accions d’inserció en càrrec a la Renda Mínima d’Inserció per un 
total de 27.342.329 PTA.- a executar des de l’1 de desembre de 1998 fins dia 
28 de febrer de 1999, i l’execució del SOL durant el mes de desembre de 1998 
per un total de 1.796.831 PTA.- tot desglossat en les següents línies 
d’actuació: 
 
- Els programes de la Línia I ………………………………………… 
- 25.722.329 .-PTA. 
- Els programes de la Línia II…………………………………………    1.620.000 .-PTA. 
- SOL (Servei d’Orientació Laboral) …………………………  1.796.831 .-PTA.  
 
  2.- Aprovar la proposta de conveni adjunta entre la Conselleria de 
Treball i Formació del Govern Balear i la Delegació de Foment i Ocupació del 
Consell Insular de Mallorca. 

     3.-   Autoritzar l’Hble. Sra. Catalina Mª Bover i Nicolau, 
Consellera Delegada de Foment i Ocupació, a signar la proposta de conveni 
adjunta. 
 
  4.- Acceptar la subvenció atorgada per la Conselleria de Treball i 
Formació del Govern Balear per un import total de 23.334.618 PTA., 
formalitzada al conveni annex per a la gestió de programes d’informació, 
orientació, formació i motivació per a la inserció laboral en càrrec a la RMI 
l’esmentada aportació representa un màxim del 75% del cost total dels 
esmentats programes. 
 

5.- L'assignació econòmica de l’esmentada pròrroga de programes 
d’inserció serà en càrrec a la partida 70 75120 48010 Atenció Benèfica 
Assistencial: Suport Transitori Comunitari (Renda Mínima d’Inserció). El 
número de reserva de crèdit és el 1998047414. 
 

6.- Aprovar una despesa plurianual per a la Línia I i la Línia II, i 
elevar els percentatges màxims establerts a l’art. 155.3 de la LRHL, en base a 
l’informe sobre l’excepcionalitat de 9 d’octubre de 1998, que figura a 
l’expedient, restant les anualitats aprovades de la següent manera: 
   Anualitat 1998:  9.114.110 PTA.-  
   Anualitat 1999: 18.228.219 PTA.- 
 
    7.- La concreció de l'assignació econòmica esmentada al punt 
anterior serà la següent: 
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PRESSUPOST DE 1998 
Servei d’Orientació laboral –SOL- 
ENTITAT NOM DEL PROJECTE SUBVENCIÓ 

TOTAL 
APORTACIÓ 
CAIB (75%) 

APORTACI
Ó CIM 
(25%) 

 
CIM 

 
Servei d'Orientació 
Laboral –SOL- 

 
1.796.831
.- 

 
 
1.347.623.
- 

 
 
449.208.
- 

 
PRESSUPOST DE 1998 
LÍNIA I : Projectes d’inserció 
 
ENTITAT NOM DEL PROJECTE SUBVENCIÓ 

TOTAL 
APORTACIÓ 
CAIB 
(75%) 

APORTACIÓ 
CIM (25%) 

 
INTRESS 
 

 
Programa de 
Manteniment 
 

 
660.166.- 

 
495.124.- 

 
165.042.- 

 
INTRESS 
 

 
Taller de Repuntat 

 
660.166.- 

 
495.124.- 

 
165.042.- 

 
INTRESS 
 

 
Taller de 
Netejadors/es 

 
647.666.- 

 
485.749.- 

 
161.917.- 

 
INTRESS 

 
Taller de 
Motivació 

 
271.324.- 

 
203.493.- 

 
67.831.- 

 
CARITAS 
 

 
Taller Joana 
Barceló 

 
305.309.- 

 
228.982.- 

 
76.327.- 

 
CARITAS 
 

 
Taller Verge de 
Lluc 

 
687.225.- 

 
515.419.- 

 
171.806.- 

 
CARITAS 
 

 
Taller Pis Petit 

 
368.797.- 

 
276.598.- 

 
92.199.- 

 
CARITAS 
 

 
Taller Vidauba 

 
210.256.- 

 
157.692.- 

 
52.564.- 

 
DEIXALLES 
Sóller 

 
Inserció DS1 

 
741.875.- 

 
556.406.- 

 
185.469.- 

 
DEIXALLES 
Felanitx 

 
Taller Deixalles 
Felanitx 

 
481.250.- 

 
360.938.- 

 
120.312.- 
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IRES 
 

 
Taller AMAS 

 
986.377.- 

 
739.783.- 

 
246.594.- 

 
Aula 
Cultural 
 

 
Treball Domèstic, 
Atenció infància 

 
1.126.324.
- 
 

 
844.743.- 

 
281.581.- 

 
Ateneu 
Alcari 

 
Feim Camí I 

 
1.427.375.
- 

 
1.070.531
.- 

 
356.844.- 

  
Línia I, 

TOTAL ‘98 
 

 
  
8.574.110.
- 

 
6.430.582
.- 
 

 
2.143.528
.- 
 

 
LÍNIA II.  PRESSUPOST DE 1998 
Entitat  programa    nº places  aportació CIM  
 
Fundació 
Deixalles 
 

 
Reciclatge de 
residus 
 

 
  9 
places 

 
  270.000 
.- 

 
Ateneu 
Alcari 
 

 
Feim Camí II 

 
  4 
places  

 
  120.000 
.- .- 

 
Ajunt. 
Palma  
 

 
Casal Ciutat Antiga            

 
  5 
places  

 
  150.000 
.- 

  
TOTAL 
 

 
  18 
places 

 
  540.000 
.- 

 
 PRESSUPOST 1998 
 
 SOL………………………………………………………… 1.796.831.-  
 LÍNIA I …………………………………………… 8.574.110.- 
 LÍNIA II …………………………………………   540.000.- 
 
 
 
PRESSUPOST TOTAL 98-99 
 
Servei d’Orientació laboral –SOL- 
ENTITAT NOM DEL PROJECTE SUBVENCIÓ 

TOTAL 
APORTACIÓ 
CAIB 
(75%) 

APORTACIÓ 
CIM (25%) 
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CIM 
(desembre 
98) 

Servei d'Orientació 
Laboral –SOL- 

1.796.831
.- 

1.347.623
.- 

449.208.- 

 
 
LÍNIA I : Relació detallada de les quantitats econòmiques  
Projectes d’inserció 
ENTITAT NOM DEL PROJECTE SUBVENCIÓ 

TOTAL 
APORTACIÓ 
CAIB 
(75%) 

APORTACIÓ 
CIM (25%) 

 
INTRESS 
 

 
Programa de 
Manteniment 
 

 
1.980.497
.- 

 
1.485.373
.- 

 
495.124.- 

 
INTRESS 
 

 
Taller de Repuntat 

 
1.980.497
.- 

 
1.485.373
.- 

 
495.124.- 

 
INTRESS 
 

 
Taller de 
netejadors/es 

 
1.942.997
.- 

 
1.457.248
.- 

 
485.749.- 

 
INTRESS 

 
Taller de Motivació 

 
813.973.- 

 
610.480.- 

 
203.493.- 

 
CARITAS 
 

 
Taller Joana 
Barceló 

 
915.927.- 

 
686.945.- 

 
228.982.- 

 
CARITAS 
 

 
Taller Verge de 
Lluc 

 
2.061.674
.- 

 
1.546.255
.- 

 
515.419.- 

 
CARITAS 

 
Taller Pis Petit 

 
1.106.392
.- 

 
829.794.- 

 
276.598.- 

 
 
 
CARITAS 
 

 
Taller Vidauba 

 
630.769.- 

 
473.077.- 

 
157.692.- 

 
DEIXALLES 
Sóller 

 
Inserció DS1 

 
2.225.625
.- 

 
1.669.219
.- 

 
556.406.- 

 
DEIXALLES 
Felanitx 

 
Taller Deixalles 
Felanitx 

 
1.443.750
.- 

 
1.082.812
.- 

 
360.938.- 

 
IRES 
 

 
Taller AMAS 

 
2.959.132
.- 

 
2.219.349
.- 

 
739.783.- 

 
Aula 
Cultural 

 
Treball Domèstic, 
Atenció infància 

 
3.378.971
.- 

 
2.534.228
.- 

 
844.743.- 
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Ateneu 
Alcari 

 
Feim Camí I 

 
4.282.125
.- 

 
3.211.594
.- 

 
1.070.531
.- 

  
TOTAL 

 

 
25.722.32
9. 

 
19.291.74
7. 

 
6.430.582
. 

 
 
Aportació 1998,Línia 
I: 
 

 
8.574.110 

 
6.430.582 
 

 
2.143.528 

 
Aportació 1999,Línia 
I:  

 
17.148.21
9 

 
12.861.16
5 

 
4.287.054 

 
 
LÍNIA II.  PRESSUPOST TOTAL 98-99 
Entitat  programa    nº places  aportació CIM  
 
Fundació 
Deixalles 
 

 
Reciclatge de 
residus 
 

 
  9 
places 

 
  810.000 

 
Ateneu 
Alcari 
 

 
Feim Camí II 

 
  4 
places  

 
  360.000 
.- 

 
Ajunt. 
Palma  
 

 
Casal Ciutat Antiga            

 
  5 
places  

 
  450.000 
.- 

  
TOTAL 
 

 
  18 
places 

 
  
1.620.000 
.- 

 
 
Aportació 1998, Línia 
II: 

 
  
540.000 
.- 

 
Aportació 1999, Línia 
II:  

 
1.080.00
0 .- 

 
 
PRESSUPOST TOTAL 98-99 

 
 LÍNIA I …………………………………………… 25.722.329.-  
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 SOL ………………………………………………………  1.796.831.- 
 LÍNIA II …………………………………………  1.620.000.- 
 

8.- Donar trasllat del present acord a la Conselleria de Treball i 
Formació del Govern Balear.” 
 
  S'aprova la proposta per unanimitat. 
   
 
 
   SETÈ PUNT.- MOCIÓ PRESENTADA PER EU SOBRE L’EXTRADICIÓ DE PINOCHET. 

   
  El Grup de Consellers d’EU presenten la següent proposta d’acord 
relativa a la Sol.licitud d’Extradició d’Augusto Pinochet: 
 
“EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 
 
El pasat mes de setembre es varen complir 25 anys del derrocament i 
assassinat d’en Salvador Allende i del Govern constitucionalment el.legit pel 
poble xilé. L’actor principal d’aquest atemptat, el General Augusto Pinochet, 
instal.là l’assassinat i la barbàrie entre els opositors a un règim impost 
per la violència de les armes i del terror. 
 
Ara, 25 anys desprès, dos jutges espanyols, sol.liciten poder jutjar a un 
assassí i genocida per violar drets humans d’espanyols residents a Xile al 
llarg de la sanguinolenta repressió. Per a què això sigui possible, el govern 
espanyol de D. José Mª Aznar ha de complir amb el que s’estableix a la 
legislació vigent espanyola i sol.licitar l’extradicció d’Augusto Pinochet 
per a que pugui ser jutjat a Espanya. 
 
Per tot això es presenta a la consideració del Ple  la següent proposta 
d’ACORD: 
 
 
El Ple del Consell  Insular de Mallorca  insta al Govern de l’Estat Espanyol  
que sol.liciti a la justícia britànica l’extradicció d’Augusto Pinochet en 
base a les acusacions de terrorisme i genocidi realitzats al llarg de la 
dictadura xilena.” 
 
 

Presenta la moció la Sra. Thomàs (EU). Proposa que el Consell, com 
a primera institució de Mallorca, insti el Govern espanyol a sol⋅licitar 
l'extradició del Sr. Pinochet fonamentant-se en les acusacions de terrorisme 
i genocidi de què l'acusen dos jutges espanyols. Pensa que el fet que la Sala 
Segona de l'Audiència Nacional, per unanimitat dels magistrats, declaràs la 
competència dels jutges per continuar el procés, va donar una certa confiança 
a molts de ciutadans en la justícia i en la possibilitat que aquest procés 
pugui continuar. 
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Demana que la proposta s'aprovi per unanimitat. 

 
Intervé el Sr. Alorda (PSM). Manifesta el suport del seu grup a la 

proposta. Pensa que la immunitat no es pot confondre mai amb la impunitat i, 
per tant, opina que aquests fets s'han de jutjar. No es pot permetre que un 
estatus personal del Sr. Pinochet pugui impedir un procés que aclareixi els 
fets. Considera que ha quedat prou provat què va passar a Xile durant la 
dictadura i el fet que això afectàs ciutadans espanyols és una raó més per 
fer un judici en què evidentment s'hauran de provar aquests fets i en què hi 
haurà d'haver totes les garanties. 
 

Intervé la Sra. Munar (UM). Anuncia el suport del seu grup a la 
proposta. 
 

Intervé el Sr. Mesquida (PSOE). Considera lamentable que el fet de 
no tenir amenaces d'aquest tipus faci que aquestes propostes en principi 
perdin interès.  
 

Anuncia el suport del seu grup a la moció, però hi proposa una 
modificació. Proposa que no s'insti el Govern a tramitar l'extradició. 
Recorda que la tramitació la fa el Govern perquè els òrgans judicials la 
demanen. Per tant, considera que seria més correcte que la moció insti el 
Govern de l'Estat espanyol perquè tramiti amb la màxima urgència l'extradició 
en el cas que les autoritats judicials li ho sol⋅licitin. 
 

La Sra. Ferrando (PP) anuncia el suport del seu grup a una proposta 
en els termes indicats pel Sr. Mesquida. No accepten la proposta així com la 
presenta EU perquè no és l'Estat l'òrgan que sol⋅licita l'extradició.  
 

Per això proposa que s'insti el govern espanyol perquè en el 
supòsit que les autoritats judicials ho requereixin sol⋅liciti, com més aviat 
millor, l'extradició del Sr. Pinochet. Insisteix que es faci d'aquesta 
manera, perquè aquesta ha estat l'actitud del PP d'ençà que es va moure 
aquesta qüestió. Recorda que així ho han expressat diversos portaveus del 
Partit i no els han fet gaire cas i si ho han dit altres partits pareix que 
els n'ha fet més. Cita una informació de premsa que recull les manifestacions 
del Sr. Blair en què també es mostra partidari de respectar les decisions 
judicials i convida a tenir en compte que els governs no hi poden interferir. 
 

La Sra. Thomàs (EU) indica que si la modificació insta el Govern 
espanyol a tramitar amb caràcter d'urgència de l'extradició del Sr. Pinochet 
basant-se en la sol⋅licitud judicial, hi està d'acord. 
 

La Sra. Ferrando (PP) indica que la proposta hauria d'esser la 
mateixa que es va presentar al Parlament europeu. Creu que el text era: “ 
Instar el Govern espanyol perquè en el supòsit que les autoritats judicials 
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ho requereixin, sol⋅liciti amb la major rapidesa l'extradició del general 
Pinochet”. 
 

La Sra. Thomàs (EU) recorda que la moció al Parlament europeu la va 
presentar el grup d'EU i, per tant, accepta aquests termes. 
 

S'aprova la proposta per unanimitat segons el text que ha aportat 
la Sra. Ferrando. 
 
 
 
  VUITÈ PUNT.- MOCIÓ PRESENTADA PER EU SOBRE POTESTAT NORMATIVA DEL 
CONSELLS INSULARS. 
 
  El Grup de Consellers d’EU presenten la següent proposta en relació 
a l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears: 
 
          “EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 
 
El proper dia 12 de novembre es debat al Congrés dels Diputats la  Llei 
Orgànica corresponent a la Proposició de Reforma de l'Estatut d'Autonomia de 
les Illes Balears. 
 
En el debat al Parlament de les Illes Balears de l'esmentada proposició, ha 
quedat prou palesa la posició de cada grup sobre el contingut global de la 
mateixa i, en aquest sentit, és prou coneguda la posició molt crítica que 
manté EU respecte a la mateixa. 
 
Des d'aquest punt de vista, sembla innecessari un pronunciament específic del 
Consell Insular sobre aquesta matèria en aquestes altures de la tramitació 
parlamentària. 
 
No obstant això, en el debat en previ en ponència i comissió s'ha produit un 
fet novedós i particularment trascendent pel que al Consell Insular de 
Mallorca i a la resta de Consells Insulars es refereix. 
 
En efecte, el suport del Partit Socialista a dues esmenes d'Esquerra Unida 
(única expressió de disens entre PP i PSOE que es manté a aquestes altures de 
la tramitació de la Llei) sitúa els Consells Insulars de les Illes Balears a 
una passa d'obtenir la capacitat reglamentària normativa sobre les 
competències tranferides, la qual cosa constituiria una passa històrica quant 
al desenvolupament institucional dels Consells Insulars i la seva capacitat 
per convertir-se en autèntics òrgans de govern de cadescuna de les Illes 
 
Es per això que es soptmet a la consideració del Ple - amb un caràcter 
d'urgència que es justifica clarament pels terminis de la tramitació de la 
reforma estatutària al Congrés, la següent Proposta d' 
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                    A C O R D  
 
 
El Ple del Consell  Insular de Mallorca  insta als Grups Parlamentaris 
presents al Congrés dels Diputats perquè recolleixin a  l'Estatut d'Autonomia 
de les Illes Balears que la capacitat reglamentària normativa de les 
competències que li han estat transferides ha de correspondre als Consells 
Insulars.” 
 
 
 

Intervé el Sr. Grosske (EU). Explica que el 12 de novembre hi ha la 
possibilitat, al Ple del Congrés dels Diputats, que es reculli que els 
consells tenguin la potestat reglamentària i normativa sobre les competències 
transferides. Opina que si s'aprovava aquesta possibilitat constituiria una 
passa fonamental en el desenvolupament de la capacitat política dels consells 
insulars. Recorda els problemes que presenta una matèria, com ara els 
residus, en què es gestiona una competència sense aquesta capacitat. 
 

Pensa que això és important per a totes les illes, fins al punt que 
el Partit Socialista mateix ha romput el seu acord amb el PP referent a 
l'Estatut i ha votat a favor de dues esmenes d'EU que van en aquesta línia. 
Amb el suport d'EU i el PSOE només falta el suport dels partits 
nacionalistes, perquè això sigui una realitat. Aquests partits nacionalistes 
han presentat esmenes a l'Estatut i les varen presentar en relació al Règim 
Fiscal, per tant es posicionen respecte a realitats que surten del Parlament 
de les Illes Balears. 
 

Per això, demana d'una manera molt especial al PSM i a UM, que 
mantenen relacions polítiques amb dos partits nacionalistes decisius com són 
el PNB i CiU, que demanin que canviïn el sentit del seu vot i que donin 
suport a aquestes propostes, a veure si per Nadal tenim una alegria amb uns 
consells amb capacitat reglamentària. 
 

Intervé la Sra. Estaràs (PP). No vol entrar en el fons de la 
qüestió perquè ja es va debatre al Parlament el mes de març passat. Recorda 
que és una qüestió que correspon al Parlament d'aquestes Illes i, per tant, 
no considera que sigui correcte que cada vegada que no s'aprova una cosa al 
Parlament s'hagi de dur al Consell on el pacte té majoria. Comenta que si, a 
més, els ajuntaments feien igual, es destrossaria el sistema democràtic. 
 

Intervé el Sr. Sampol (PSM). Opina que aquesta seria una esmena que 
hauria de prosperar i, per tant, es compromet a fer les gestions per intentar 
que es pugui aprovar l'esmena presentada al Congrés. 
 

La Sra. Munar (UM) dóna l'enhorabona al Sr. Grosske per aquesta 
proposta. Anuncia el suport del seu grup i el compromís de gestionar el del 
PNB i el de Coalició Canària. 
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El Sr. Triay (PSOE) no comprèn que pugui perjudicar el sistema 
democràtic intentar que una cosa que sempre s'ha defensat des del Consell, 
com és la necessitat de tenir la potestat reglamentària en aquelles matèries 
que es transfereixen, es defensi també fent-ne un recordatori en un moment en 
què es tramita amb tota legitimitat un projecte de llei que ha tramès al 
Congrés el Parlament de les Illes Balears. 
 

Pensa precisament que és un bon moment ara que els socialistes de 
les Illes Balears han pogut convèncer el Grup Parlamentari Socialista que 
això és una qüestió important, cosa de vegades difícil d'explicar fora de les 
Illes Balears. I és un bon moment ara que falta molt poc perquè hi pugui 
haver una majoria que ho aprovi i quedi, per tant, incorporat a l'Estatut. 
 

Anuncia, per tant, el vot favorable del seu grup a la proposta. 
 

Intervé el Sr. Grosske (EU). Agraeix els suports anunciats i també 
i especialment els compromisos de gestió per part del PSM i d'UM perquè això 
pugui sortir endavant. Es felicita també pel fet que el Partit Socialista 
hagi convençut el seu grup parlamentari i espera que d'això en pugui sortir 
una resolució favorable. 
 

Vol tranquil⋅litzar la Sra. Estaràs anunciant-li que si dia 12 
s'aprova la capacitat reglamentària dels consells, el sistema democràtic 
tindrà una salut envejable perquè en definitiva el Consell és una part 
afectada i si veu que dia 12 es decideix una cosa que el pot afectar 
positivament i és fonamental per al seu futur, no veu quin problema hi pugui 
haver. Per tant, s'adreça als que tenen la decisió en els seves mans per fer-
los arribar la seva opinió. Opina que actuar així és absolutament natural i 
democràtic, de manera que després de dia 12 la Sra. Estarà podrà veure que la 
Constitució i el sistema de llibertats estaran intactes. 
 

S'aprova la proposta per desset vots a favor (PSOE, PSM-NM, UM) i 
nou en contra (PP, Mixt) 
 

 
El Sr Triay (PSOE) vol fer una precisió sobre les al⋅lusions que hi ha hagut 
sobre uns documents que s'havien enviat des de la Vicepresidència. Informa 
que creu que tan sol han rebut aquell fax regidors socialistes. El qui hagi 
rebut el fax, en tot cas, no tindrà cap dubte sobre qui l'hi envia perquè hi 
ha un puny i una rosa i l'encapçalament del Grup de Consellers Socialistes i 
el firma el portaveu. No hi ha, per tant, cap dubte. Es tracta d'una 
comunicació que fa el grup de consellers socialistes a unes determinades 
representacions municipals i el fet que s'hagi utilitzat el fax de 
Vicepresidència no vol dir que el vicepresident trametin un document 
perfectament identificat. Una altra cosa és que s'hagi utilitzat el fax de la 
Vicepresidència incorrectament per avaria del fax del Grup de Consellers que 
com és ben sabut tan fax del Consell és el de les comissions com el dels 
grups de consellers. Ha volgut explicar això perquè quedàs clar. 
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El Sr. Rovira (PP) considera que ha quedat molt clar, per una part, 
que a partir d'ara enviaran la factura del fax del PP, que paga el grup, al 
Consell i, en segon lloc, que la culpa era del Sr. Antich. 
 
 

La Sra. Thomàs (EU) indica que dins la documentació del despatx 
extraordinari hi havia una comunicació del Parlament que informa que dia 20 
es va aprovar una proposició no de llei sobre al candidatura del Sr. Ferrer 
per al premi Nobel de la Pau. Demana si era un document informatiu o si era 
una proposta. 
 

La presidenta respon que era un document informatiu. De tota 
manera, indica que si els portaveus hi estan d'acord es pot considerar una 
proposta per via d'urgència. 
 
  S’acorda per unanimitat incloure aquesta proposta com a despatx 
extraordinari. 
 
 
  NOVÈ PUNT.- PROPOSICIÓ NOVA LLEI RELATIVA A LA CANDIDATURA DE 
VICENÇ FERRER AL PREMI NOBEL DE LA PAU. 
 

Es dóna compte de l’escrit remès pel Parlament referit a la 
proposició no de llei referida  a la candidatura al premi Nobel de la Pau a 
Vicenç Ferrer i es proposa adoptar el següent acord: 
 
  “1.- El Consell Insular de Mallorca reconeix el mèrit de la ingent 
tasca humanitària realitzada per Vicenç Ferrer. 
 
  2.- El Consell Insular de Mallorca proposa la candidatura de Vicenç 
Ferrer al Premi Nobel de la Pau.” 
 
 

S'aprova la proposta per unanimitat. 
 
  

 
  PRECS I PREGUNTES 
 

El Sr. Rovira (PP) es refereix a la campanya que ha aparegut als 
mitjans de comunicació, que el seu grup considera impresentable, i que els 
preocupa pel gran èmfasi que posa sobre la postura política dels grups que 
pertanyen al pacte. Demana quin cost té la campanya electoral de l'equip del 
pacte de progrés que du el lema: "Si estimes Mallorca què t'estimes més?" 
 

El Sr. Quetglas (PSOE) respon que es tracta d'una campanya 
institucional que estava prevista en el pressupost i que la va adjudicar la 
Comissió de Govern per concurs i per un import de 19 milions de pessetes que 
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inclouen la utilització de diversos mitjans, especialment premsa, ràdio i 
tanques publicitàries. 
 

Intervé la Sra. Estaràs (PP). Recorda que fa devers un any que va 
demanar al Ple del Consell quins objectius i quina despesa havia representat 
el viatge que va fer a Cuba el pacte de progrés. Encara espera resposta. 
 

El Sr. Mesquida (PSOE) demana disculpes pel retard. Informa que 
comunicarà a intervenció que li enviïn la informació. 
 

La Sra. Estaràs (EU) demana també els objectius i el programa. 
 

La Sra. Ferrando (PP) demana quina quantitat s'ha abonat fins ara a 
la Sra. Coloma Munar i Vallespir en concepte de coordinació del programa de 
ball de saló. 
 

El Sr. Pons (PSOE) respon que la quantia són 2 milions de pessetes 
en total quan haurà acabat la feina. Recorda que quan es va prendre l'acord 
els consellers del PP hi eren presents. 
 

La Sra. Ferrando (PP) diu que tot això ja ho sabia i que el Sr. 
Pons no ha respost la pregunta. Allò que ha demanat és la quantitat que s'ha 
abonat fins ara perquè en els decrets a donar compte n'hi ha un del 28 de 
setembre que ja és de dos milions. S'estranya que la Comissió prengui l'acord 
el juliol i el mes de setembre ja cobri els dos milions. Pensa que aquesta 
senyora ha ballat molt. 
 

El Sr. Pons (PSOE) li farà arribar la resposta per escrit. 
 

La Sra. Ferrando (EU) diu que quan va fer la pregunta no havia 
tengut ocasió de consultar al revista del Fons Mallorquí. Ara hi ha vist 
quins eren els objectius del viatge de tres consellers a Guatemala, 
Nicaragua, Mèxic i El Salvador. A més dels objectius, volia saber quins varen 
esser els resultats i les despeses d'aquest viatge. 
 

El Sr. Pons (EU) respon que aquesta revista dóna un cert detall. A 
més li farà arribar 10 folis on hi ha l'informe de les activitats, una 
informació amb els objectius, les visites i un detall total de la despesa. 
Matisa que no hi ha hagut un viatge de tres consellers, sinó que el viatge 
està emmarcat en les activitats del Fons Mallorquí de solidaritat i en les 
del Fons de Cooperació de l'Estat Espanyol amb l'objectiu de conèixer sobre 
el terreny la realitat d'aquests països i comprovar si les activitats que es 
programen es fan en la línia correcta. 
 

La Sra. Ferrando (PP) agraeix la informació. Matisa que va veure un 
decret a donar compte amb aquest concepte i això no s'adiu amb la informació 
que acaba de donar el Sr. Pons. 
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La Sra. Thomàs (EU) reconeix que el punt de preguntes és un lloc on 
no es pot prendre cap decisió. Prega que el Consell passi la recomanació al 
Fons Mallorquí de Solidaritat per tal que els fons d'emergència previst per 
enguany es pugui destinar precisament als països devastats aquests dies per 
un huracà.  
 
  Tots els reunits es mostren d’acord a fer arribar aquest prec als 
Fons Mallorqui de Solidaritat. 
 

S'aprova la proposta per unanimitat. 
 

La Sra. Ferrando (PP) formula la pregunta següent: 
 
Quin es l’objecte de la subvenció a Gadeso S.L que va esser 

conseguida per la Comissió de Govern del CIM de dia 9 de desembre de 1996 per 
import de 2.500.000 ptes i que va esser abonada l’abril de 1998, segons 
consta en el resum de decrets a donar compte de 27/04/98, pag. 48.? 

 
 El Sr. Pons (PP) respon que la subvenció a GADESO S.L. per un 

import de 2.500.000 era per fer un estudi de les drogues de disseny. Si en 
vol una còpia la hi farà arribar. 
 

La Sra. Ferrando (PP) formula la següent pregunta: 
 
Quines contractacions s’han realitzats dins 1998 amb l’empresa 

CONTROLS DE MALLORCA C.B, concepte i quantitat? 
 
Diu que li pot fer arribar la resposta per escrit. 
 
 El Sr. Pons (PSOE) la hi farà arribar. 

 
La  Sra. Ferrando (PP) formula la següent pregunta:  
 
Ha finalitzat la Sra. Gual l'estudi pel qual va esser contractada? 

 
El Sr. Pons (PSOE) respon que aquesta senyora és responsable i 

competent. Informa que va tenir un accident domèstic molt seriós que li ha 
retardat la redacció final. Informa que tant la presidenta com el conseller 
que parla tenen constància de l'estat d'elaboració de la feina. Tan aviat com 
estigui enllestidat, probablement la darreria d'aquest mes, la hi farà 
arribar. 
 

La Sra. Ferrando (PP) formula la darrera pregunta: Té ara mateix 
cap tipus de contracte la Sra. Gual? 
 

El Sr. Pons (PSOE) recorda que no hi ha cap institució responsable 
que permeti que una persona treballi sense contracte. Informa que ara mateix 
té un contracte com a funcionària eventual i treballa dins l'Àrea de Serveis 
Socials. 
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La Sra. Ferrando (PP). Demana quina és la seva funció.  

 
El Sr. Pons (PSOE) respon que l'estudi no es va fer per guardar, 

sinó que es va fer per veure quines modificacions o quines noves línies 
d'actuació hi hauria d'haver dins l'Àrea de Serveis Socials. A partir de 
l'estudi es prepara una reestructuració a curt, mig i llarg termini. Aquesta 
serà la seva funció. 
 

Per acabar la Sra. Ferrando (PP) comenta que d'aquesta 
reestructuració n'hauria pogut informar a la Comissió d'Acció Social. Demana 
que ho faci en tenir-ho tot perfilat. 
 

El Sr. Pons (PSOE) creu que difícilment pot anar explicant una cosa 
que encara s'ha d'anar fent. La Sra. Gual va introduint noves propostes així 
com va avançant en la feina. Anuncia que hi haurà novetats en un termini 
relativament curt. 
 

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

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

   V.i P, 
LA PRESIDENTA, 

 
 
 


