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

 
 
 
 

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

Hble. Sra. Presidenta: Maria Antònia Munar 
Riutort. 
 

Hbles. Srs. Consellers:   Margarita Ferrando i 
Barceló, Maria del Pilar Ferrer i Bascuñana,  Maria de los 
Reyes Carbonell Alberti, , Mauricio Rovira de Alós, Juan 
Flaquer Riutort, María Salom i Coll, Alejandro Pablo 
Espinós Bonmatí, Bartomeu Blanquer i Sureda, Guillermo 
Vidal i Bibiloni, Francisco Antich Oliver, José Ramón Orta 
Rotger, Maria Rosa Estaras Ferragut, Francesc Triay Llopis, 
Antoni Alorda i Vilarrubias, Juan Mesquida Ferrando, Damià 
Pons i Pons, Antonio José Diéguez i Seguí, Catalina 
Mercedes Amer i Riera, Francesc Quetglas i Rosanes, 
Catalina Maria Bover i Nicolau, Damià Pons i Pons, Pere 
Sampol i Mas, Antoni Sansó Servera, Antonio Pascual i 
Ribot, Eberhard Grosske i Fiol, Maria Margarita Thomas i 
Andreu.   
  

Consellers que excusen la seva assistència: 
Hbles. Srs. Juan Verger Pocoví, , José Maria Gonzàlez i 
Ortea, Carlos Felipe Cañellas Fons, Andres Crespí i Plaza, 
Joana Ana Vidal Burguera. 

 
 
Secretari General: Sr. Bartomeu Tous i Aymar. 

 
Interventora Adjunta: Sra. Brígida Llinas Ferrer. 

 
  

L’Hble. Sr. Andres Riera i Bennasar i l’Hble. 
Sra. Maria Reyes surten en el punt 7 i tornen entrar en el 
punt 8. 
 
 



 
  PUNT 1.- PROPOSTA DE PRESIDÈNCIA DE DECLARACIÓ 
D’URGÈNCIA DEL PLE CONVOCAT. 
 
  La presidenta proposa la declaració d'urgència 
d'aquest Ple motivada per la necessitat d'aprovar amb temps 
suficient els punts 6 i 7 de l'ordre del dia, referits a 
taxes i preus públics, per poder-se publicar i aprovar 
definitivament dins els termini legal. 
 

Intervé el Sr. Rovira (PP). Anuncia el vot en 
contra de la declaració per la forma com s'ha fet aquesta 
convocatòria. Pensa amb un simple avís durant la darrera 
setmana n'hi hauria hagut prou. No pot esser, continua, 
trobar la convocatòria un divendres horabaixa, quan ja no 
hi ha temps d'avisar els consellers. L'absència de 
consellers del PP no respon a cap epidèmia, sinó a la 
impossibilitat d'avisar-ne qualcun i l'absència de qualcun 
altre perquè ja tenia compromisos per avui. 
 

El Sr. Pascual (UM) comparteix la visió que acaba 
d'exposar el Sr. Rovira. Tot i així recorda que la setmana 
passada hi va haver una Comissió d'Hisenda i s'hi va dir 
que dilluns hi hauria un Ple. 
 

El Sr. Riera (PP) indica que ell i la Sra. 
Carbonell hi eren i no ho varen sentir. 
 

La presidenta explica que la nova legislació 
requereix fer la Comissió que es va fer i convocar el Ple 
amb temps suficient per tramitar l’aprovació definitiva. Si 
avui no es poden aprovar les taxes, es farà una altra 
convocatòria. 
 

Se sotmet a votació al declaració d'urgència i 
s'aprova per setze vots a favor (PSOE, PSM-NM, UM, EU) i 
deu en contra (PP). 
 
 

 
PUNT 2.- APROVACIÓ ACTA ANTERIOR (2-11-98). 
 
S'aprova l'acta per unanimitat. 
 
  
 
PRESIDÈNCIA. 

 
 



  PUNT 3.- DECRETS A RATIFICAR. 
 
  Es llegeixen els següents decrets: 
 
  “ASSUMPTE: Compareixença a les Actuacions 915/98 
davant el Jutjat de Primera Instància Num. 3, de Palma, 
interposades pel Sr. Juan Antonio Martinez Munera. 
 
  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 
915/98 seguides davant el Jutjat de Primera Instància núm. 
3, de Palma, mitjançant els lletrats adscrits a l'Assessoria 
Jurídica del C.I.M. Srs. Gabriel de Oleza Serra de Gayeta i 
Carmen de España Fortuny, indistintament que, en base a 
l'article 447.2 de la Llei Orgànica del Poder Judicial, 
assumiran la representació i direcció d'aquest. 
 
  Que es doni compte de la present resolució al Ple, 
en la primera sessió que farà, per a la seva ratificació.” 
 
 

Es ratifica el decret per setze vots a favor 
(PSOE, PSM-NM, UM, EU) i deu abstencions (PP). 

 
 
 

  “ASSUMPTE: Compareixença com a demandat davant la 
Sala Contenciosa-Administrativa del Tribunal Superior de 
Justícia de Balears en el recurs contenciós-administratiu 
interposat pels Srs. Miguel Mestre Sancho, Miguel Moragues 
Ferrer i Sebastian Vicens Coll contra "La resolució del 
Consell Insular de Mallorca de 29 de juliol de 1998, per la 
qual es desestimen les pretensions de 8-4-98, sobre 
reclamació econòmica i indemnització per raó de servei". 
Actuacions 1716/98. 
 
  Vist el meritat recurs contenciós-administratiu i 
examinat l'informe de l'Assessoria Jurídica del C.I.M. de 30 
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.” 
 

 
Es ratifica el decret per setze vots a favor 

(PSOE, PSM-NM, UM, EU) i deu abstencions (PP). 
 
 
 

 
  “ASSUMPTE: compareixença com a demandat davant la 
Sala Contenciosa-Administrtiva del Tribunal Superior de 
Justícia de Balears en el recurs contenciós administratiu 
interposat pel Lletrat Sr. Pedro A. Ferrer Pascual, en 
representació d'Hotel Cala Tuent S.A., contra "Acord de la 
Comissió Insular de Patrimoni Històric-Artístic de Mallorca 
de 20-3-98, interposat contra la desestimació presumpta del 
recurs ordinari contra l'anterior acord". Actuacions 
1710/98. 
 
  Vist el meritat recurs contenciós-administratiu i 
examinat l'informe de l'Assessoria Jurídica del C.I.M. de 3 
de novembre 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 el Procurador de Palma Sr. Pedro Ferrer Amengual 
i la direcció tècnica el Sr. Gabriel de Oleza Serra de 
Gayeta i la Sra. Carmen de España Fortuny, indistintament, 
lletrats adscrits a l'Assessoria Jurídica del C.I.M., en 
base a l'article 447.2 de la llei Orgànica 6/85. 
 
  Que es doni compte de la present resolució al Ple, 
a la primera sessió que farà per a la seva ratificació.” 
 

 
Es ratifica el decret per setze vots a favor 

(PSOE, PSM-NM, UM, EU) i deu abstencions (PP). 
 
 
 

  “ASSUMPTE: Aquesta Presidència, vista la citació 
del Jutjat Social núm. 1 de Palma, dictada a les Actuacions 



promogudes pel Sr. Pere Ollers Vives i altres contra el 
Consell Insular de Mallorca sobre reclamació de quantitats, 
expedient 657/98 i examinat l'informe de l'Assessoria 
Jurídica del C.I.M. de 3 de novembre de 1998, resolc, que 
per raons d'urgència i amb fonament a l'article 34.1.h) de 
la llei 7/85, de 2 d'abril, que el Consell Insular de 
Mallorca se personi a les meritades Actuacions. Cuidarà la 
representació i defensa del Consell Insular de Mallorca els 
Srs. Gabriel de Oleza Serra de Gayeta i 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 del Poder Judicial. 
 
  Que es doni compte de la present resolució al Ple, 
en la primera sessió que farà, per a la seva ratificació.” 

 
 
Es ratifica el decret per setze vots a favor 

(PSOE, PSM-NM, UM, EU) i deu abstencions (PP). 
 
 
 
PUNT 4.- DONAR COMPTE DE L’ACORD DE LA COMISSIÓ 

DE GOVERN REFERIT A L’EXPEDIENT NÚM. 4 DE MODIFICACIÓ DE 
CRÈDITS EN EL PRESSUPOST DE 1998. 

 
Es dóna compte del següent acord de la comissió 

de govern de dia 2-11-98: 
 
“PUNT 2.- EXPEDIENT núm. 14 DE MODIFICACIÓ DE 

CRÈDITS EN EL  PRESSUPOST DE 1998. 
 
  Es dóna compte de la següent proposta de 
Presidència: 
 
  “ La qui subscriu, Presidenta d'aquest Consell 
Insular, per Decret de dia vint-i-quatre de juliol de mil 
nou-cents noranta vuit, ordenà la incoació d'un expedient de 
modificació de crèdits en el pressupost de despeses de 1998 
, a proposta dels responsables del serveis afectats, i, tot 
en justificació de l'expedient núm.14 de modificació de 
crèdits al pressupost de l'exercici de 1998 per 
transferències (TR-8/98), exposa la següent  
      
MEMòRIA 
 
  Aplicant els articles 160 i 161 de la Llei 39/1988 
de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals, 40, 41 
i 42 del RD 500/1990, de 20 d'abril y Base 11 de les 



d'execució del Pressupost General per a l'exercici de 1998, 
es procedeix a confeccionar el present expedient de 
modificació de crèdits per transferències entre partides 
pressupostàries amb diferent vinculació jurídica incloses a 
un mateix grup de funció i entre partides pressupostàries de 
diferent grup de funció, que afecten a crèdits de personal. 
Per tot això, es proposa a la Comissió de Govern la següent 
  
PROPOSTA D'ACORD    
 
  “Aprovar l'expedient núm. 14 de modificació de 
crèdits al Pressupost de 1998 per transferències (TR-8/98) 
entre partides pressupostàries amb diferent vinculació 
jurídica que afecten a un mateix grup de funció, o a 
crèdits de personal inclosos a diferents grups de funció, 
d'acord amb el següent detall: 
 
A) RELACIó D'AUGMENTS DE CRèDITS P/TRANFERèNCIES: 
------------------------------------------------------------
---- Codi    Concepte        Import 
------------------------------------------------------------
---- 
10.12100.12000 Retr.bàsiques Secretaria General 760.628 
10.12100.12100 Retr.complementàries Secret.General 1.349.495 
10.12100.16000 Seguretat Social Secretaria General 675.239 
 
10.12160.12000 Retr.bàsiques Recursos Humans 380.314 
10.12160.12100 Retr.complement.Recursos Humans 605.213 
10.12160.16000 Seguretat Social Recursos Humans 315.369 
 
10.12130.12000 Retr.bàsiques Serveis Tècnics 322.783 
10.12130.12100 Retr.complementàries Serveis Tècnics 311.886 
10.12130.16000 Seguretat Social Serveis Tècnics 203.094 
 
80.61100.12000 Retr.bàsiques Tresoreria 380.314 
80.61100.12100 Retr.complementàries Tresoreria 605.212 
80.61100.16000 Seguretat Social Tresoreria 315.368 
 
 
50.44400.12000 Retr.bàsiques Medi Ambient 322.783 
50.44400.12100 Retr.complementàries Medi ambient 311.886 
50.44400.16000 Seguretat Social Medi Ambient 203.094 
 
10.22300.12000 Retr.bàsiques Bombers de Mallorca 1.573.938 
10.22300.12100 Retr.complementàries Bombers de Mca. 2.420.501 
10.22300.16000 Seguretat social Bombers de Mca. 1.291.203 
10.22300.13001 Retr.complement.labor.Bombers de Mca. 40.568 
 
10.12110.21400 Conserv.material transport Parc Mòbil 1.000.000 



10.12120.22606 Reunions conf.cursets Svs.Generals 527.174 
10.12140.22706 Contract.treballs tècnics Sv.Informàt. 1.000.000 
10.22300.62400 Mat.transport Bombers de Mallorca 700.000 
10.43230.62500 Mobiliari i estris C.Svs.Llar Joventut 500.000 
20.45110.14100 Altre pers.substit.C.C.La Misericòrdia 1.251.810 
20.45110.16000 Seguretat Social C.C.La Misericòrdia 386.880 
20.45810.62500 Mobiliari i estris Museu Krekovic 700.000 
20.45700.21300 Conserv.instal.lacions Teatre Pral. 1.406.068 
30.45230.21200 Conserv.immobles Hipòdrom Son Pardo 4.000.000 
30.45230.21400 Conserv.vehicles Hipòdrom Son Pardo 1.000.000 
40.31310.62200 Obres millora Llars del Menor 8.500.000 
40.32300.23101 Trasllats personal Svs.A.Social 500.000 
40.42210.62300 Maquinària instal.l. Centre Cipres 1.500.000 
40.42210.62500 Mobiliari i estris Centre Cipres 500.000 
40.42210.23101 Locomoció personal Centre Cipres 1.000.000 
50.44400.62300 Mauinària i altres prot.i mill.M.Ambi 41.500.000 
70.51810 76200 Aport.a Ajuntaments P.O.L. 6.886.451 
70.51900.76200 Ajudes tècniques Pla d’Obres i Sveis. 7.000.000 
 
           TOTAL AUGMENTS P/TRANFERèNCIES........     92.247.271  
 B) RELACIó DE BAIXES P/TRANSFERèNCIES: 
------------------------------------------------------------
---- 
 Codi        Concepte        Import 
------------------------------------------------------------
---- 
00.11100.11000 Retr.func.eventuals Presidència 4.100.000 
10.12120.12000 Retr.bàsiques Svs.Generals i Patrim. 2.100.000 
10.12120.12100 Retr.complementàries Svs.Generals 2.100.000 
70.32200.12000 Retr.bàsiques Fodesma 4.088.888 
 
10.12120.22699 Altres despeses Svs.Generals 1.000.000 
00.12105.22606 Reunions i conf.Pla Modernització 527.174 
10.12140.21600 Mant.equips inform.Svei.d’Informàtica 1.000.000 
10.22300.22000 Telèfon Bombers de Mallorca 700.000 
10.43230.62200 Edificis i al.constr.C.Svs.Llar Jovent. 500.000 
20.45400.22706 Estudis i treb.tècnics Bibl.Arx.i Mus.  1.638.690 
20.45810.62300 Maquinària i instal.Museu Krekovic 700.000 
20.45700.22410 Assegur.edificis Teatre Principal 1.406.068 
30.45230.22609 Premis carreres (travesses) Hip.S.Pardo 5.000.000 
40.31310.63200 Obres reposició Llars del Menor 8.500.000 
40.32300.22004 Còpies i fotoc.Svs.Acció Social 500.000 
40.42210.63200 Obres reposició Centre Cipres 2.000.000 
40.42210.21300 Conserv.maquinària C.Cipres 1.000.000 
50.44400.76200 A Ajuntaments prot.i mill. Medi Amb. 41.500.000 
70.51800.46200 Transf.a Ajuntaments P.O.S. 7.000.000 
70.51820.76200 Ap.a Ajuntaments Pla d’Acció Especial 6.886.451 
 
        TOTAL BAIXES P/TRANSFERèNCIES      92.247.271            



  Per la qual cosa queda anivellat el Pressupost.” 
 
  S'aprova la proposta per assentiment.” 

 
 
 
El Ple en resta assabentat. 
 
 
 
ESPORTS I JOVENTUT. 
 
 
PUNT 5.- CONVOCATÒRIA I NORMATIVA PEL FINANÇAMENT 

DE LES OBRES QUE S'HAN D'INCLOURE EN EL PLA D'EQUIPAMENTS 
ESPORTIUS DEL CIM PEL BIENNI 1999-2000. 
 
  Es dóna compte de la següent proposta de la 
comissió d’Esports i Joventut: 
   

“ANTECEDENTS: El Consell Insular de Mallorca 
convoca amb una seqüència bianual als ajuntaments i 
entitats locals menors illencs, per presentar propostes per 
la seva inclusió en el Pla Territorial d'Equipaments 
Esportius del CIM. Novament, i de cara al propers exercicis 
de 1999 i 2000, i amb la finalitat de que les obres que 
finalment formin part del Pla, puguin esser realitzades, o 
al menys  iniciades, dins de 1999, s'ha preparat la 
normativa que regirà la Convocatòria, i per això, es sotmet 
a la comissió , la següent 
 
           PROPOSTA 
 

PRIMER.- Aprovar la Convocatòria i normes que 
s'aplicaran al finançament de les obres que s'han 
d'incloure en el Pla Territorial d'Equipaments esportius 
pel bienni 1999-2000, que com annex s'uneixen a aquesta 
proposta. 
 

SEGON.- Notificar les esmentades Convocatòria i 
Normes a tots els ajuntaments i entitats locals menors de 
Mallorca perquè, abans del dia 15 de febrer de 1999, 
presentin al CIM  les seves sol.licituts de finançament 
d'obres dins del Pla d'Equipaments Esportius del CIM. pel 
bienni 1999-2000, amb els requisits que s'assenyalen a les 
normes 5, 6 i 7.” 

 
 
S'aprova la proposta per unanimitat. 
 



 
 
 
HISENDA I ESPECIAL DE COMPTES. 
 
 
PUNT 6.- APROVACIÓ D’IMPOSICIÓ I DE LES TAXES 

SEGÜENTS:  
� TAXA PER EXPEDICIÓ DE DOCUMENTS 

ADMINISTRATIUS. 
� TAXA PER SERVEI D’EXTINCIÓ D’INCENDIS. 
� TAXA PER EXPEDICIÓ D’AUTORITZACIÓ D’OBRES I 

INSTAL.LACIONS EN LES ZONES DE SERVITUD I 
AFECTACIÓ DE LES CARRETERES O CAMINS DE 
TITULARITAT INSULAR. 

� TAXA PER UTILITZACIÓ PRIVATIVA O 
APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC 
INSULAR. 

� TAXA PER INSPECCIÓ TÈCNICA DE VEHICLES. 
 

 
La presidenta retira aquest punt de l'ordre del 

dia. 
 
 
PUNT 7.- APROVACIÓ D’IMPOSICIÓ I ESTABLIMENTS DEL 

SEGÜENTS PREUS PÚBLICS. 
� PREU PÚBLIC PER ASSISTÈNCIES, ESTADES I 

SERVEIS ANÀLEGS PRESTATS EN ESTABLIMENTS 
BENÈFICO-ASSISTENCIALS DEL CONSELL. 

� PREU PÚBLIC PER PRESTACIÓ DE SERVEIS I 
REALITZACIÓ D’ACTIVITATS EN LES 
INSTAL.LACIONS ESPROTIVES I CULTURALS DEL 
CONSELL. 

� PREU PÚBLIC DELS SERVEIS PRESTATS AL REFUGI 
TOSSALS VERDS. 

� PREU PÚBLIC DELS SERVEIS PRESTATS AL 
RESTAURANT-ESCOLA DEL CONSELL. 

� PREU PÚBLIC PER L’ENTRADA I VISITA AL MUSEU 
KREKOVIC. 

 
 

Es dóna compte de la següent proposta de 
Presidència : 

 
“Se sotmet a consideració d'aquest Consell 

Insular en Ple, l’ expedient tramès en compliment del que 
disposa la Llei 39/88, de 28 de desembre, reguladora de las 



hisendes locals i de la Llei 25/1998, de 13 de juliol, 
sobre la implantació i ordenació de preus públics, i en el 
qual consten els següents documents: Memòria de la 
Presidència, Informe tecnico-econòmic del cost dels 
serveis, textos de les ordenances reguladores dels preus 
públics i dictamen de la Comissió Informativa de Economia i 
Hisenda, i es proposa que s’adoptin els acords següents: 

 

Primer.- Aprovar inicialment, la imposició i 
l'establiment dels següents preus públics i ordenances 
reguladores que consten en l'expedient: 

-Preu públic per assistències, estades i serveis 
anàlegs prestats en establiments benèfico-assistencials del 
Consell. 

-Preu públic per prestació de serveis i realització 
d’activitats en les                            
intal.lacions esportives i culturals del Consell. 

-Preu públic dels serveis prestats al Refugi Tossals 
Verds. 

-Preu públic dels serveis prestats al Restaurant-
escola del Consell. 

-Preu públic per l’entrada i visita al Museu Krekovic. 

 

Segon.- Donar a l'expedient la tramitació i la 
publicitat preceptiva, mitjançant la seva exposició en el 
tauler d’anuncis d'aquest Consell Insular i en el Butlletí 
Oficial de la Comunitat Autònoma, por un termini de 30 dies 
hàbils, durant el qual els interessats podran examinar-lo i 
plantejar les reclamacions que estimin oportunes. 

 
Tercer.- En cas que no es presentin reclamacions a 

l'expedient, en el termini abans esmentat, s’entendrà 
definitivament adoptat l'acord, fins aleshores provisional 
d’acord amb l'art. 17.3 de la Llei 39/1988, de 28 de 
desembre.” 
 
 

Intervé el Sr. Pascual (UM). Proposa que aquest 
punt es retiri igual que el punt núm. 6. 
 

La presidenta recorda que aquesta proposta no 
requereix la majoria que requeria el punt 6 i, per tant, 
proposa tractar-lo ara. 
 

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

 



 
PROPOSTES GRUPS POLÍTICS. 
 
 
PUNT 8.- MOCIÓ DEL GRUP DE CONSELLERS POPULARS 

REFERIDA A “CONDONACIÓN DE LA DEUDA EXTERNA DE LOS PAISES 
AFECTADOS POR EL HURACAN MITCH I ENVIO DE AYUDA HUMANITARIA 
URGENTE”. 

 
Es dóna compte de la següent moció del grup de 

consellers del PP: 
 

 
“1. El Consell Insular de Mallorca insta el 

Govern espanyol a condonar el deute que els països afectats 
per l'huracà Mitch tenen amb el nostre país. 

 
2. El Consell Insular de Mallorca insta el Govern 

espanyol a defensar en els fòrums europeus la necessitat 
que tots els països procedeixin també a condonar aquest 
deute. 
 

3. El Consell Insular de Mallorca insta el Govern 
Espanyol que s'adoptin les mesures necessàries en l'àmbit 
intern i internacional per estudiar els deutes que tenen 
contrets els països en vies de desenvolupament perquè 
aquests deites no produeixin un fre en el desenvolupament 
d'aquests països, sinó que contribueixin a fer possible 
aquest desenvolupament. 
 

4. El Consell Insular de Mallorca sol�licita que 
la condonació del deute a aquests països es vinculi a les 
inversions en matèries com ara la sanitat, l'educació, etc. 
i a totes aquelles que tenguin com a principal finalitat el 
desenvolupant humà, professional i social de la major part 
de la població. 
 

5. El Consell Insular de Mallorca es compromet a 
destinar una quantitat dels seus pressuposts en concepte 
d'ajuda humanitària d'urgència als països afectats per 
l'huracà Mitch la quantificació de la qual es determinarà 
en una Junta de Portaveus. Així mateix, el Consell Insular 
de Mallorca es compromet a donar suport en els pressuposts 
de l'any que ve a alguns projectes que es posin en marxa 
per procedir a la reconstrucció d'aquests països en 
col�laboració amb les entitats i els ONG mallorquines que 
treballen en la zona. 
 



6. Aquesta moció serà tramesa a les ambaixades 
dels països afectats com a mostra de la solidaritat del 
poble mallorquí.” 

 
 
 
Presenta la proposta el Sr. Espinós (PP). 

Considera que tots els consellers deuen estar d'acord que 
el Consell es pronunciï sobre una situació que ha afectat 
milenars de persones a l'Amèrica Central com a resultat del 
pas de l'huracà Mitch, amb una xifra de morts de més de 
9.000, més d'1.200.000 evacuats, més de 22.000 desapareguts 
i quasi 4.000.000 de damnificats. Això a part de la 
destrucció d'infraestructures i camps de cultius. 
 

La moció, per una banda, es refereix a la 
condonació del deute dels països afectats i, per altra, es 
refereix a un estudi general dels deutes de tots els països 
en vies de desenvolupament. 
 

El deute dels països afectats, continua, suma més 
de tres bilions de pessetes, dels quals més de 70.000 són 
amb Espanya. 
 

Considera que és positiu que el Consell insti el 
Govern perquè s'estudiï aquesta condonació i també perquè 
defensi aquests països en els fòrums internacionals on 
s'hagi de negociar la condonació del deute. Un deute que 
s'hauria de lligar a les inversions en matèria com sanitat, 
educació i infraestructures, per al desenvolupament humà de 
tota aquesta població afectada. 
 

Igualment pensen que és positiu que el Consell 
destini una quantitat en concepte d'ajuda humanitària 
urgent, com també que es prevegi dins el pressupost de 
l'any que ve la posada en marxa d'algun projecte de 
reconstrucció en aquells països amb la col�laboració, tant 
d'entitats, com d'ONG mallorquines que treballin en aquella 
zona. 
 

El darrer punt de la moció indica que el text de 
la proposta es faci arribar a cadascuna de les ambaixades 
dels països afectats. 
 

Intervé la Sra. Thomàs (EU). Felicita, en primer 
lloc, el grup de consellers del PP per haver tingut aquesta 
iniciativa. Considera que el contingut de la moció és 
positiu, ja que es tracta d'una qüestió que va en el sentit 
de la demanda de les ONG d'Europa que han sol�licitat que 



els governs acordin condonar els deutes dels països 
afectats. 
 

Recorda que el Govern espanyol, ha manifestat la 
voluntat de donar un ajut en forma de crèdits blans i de 
retard de l'amortització del deute fins a l'any 2004. Per 
això la moció va més endavant que la voluntat manifestada 
pel Govern i, també per això, seria bo que més institucions 
se sumassin a la iniciativa del Consell per tal que el 
Govern espanyol reconsideràs la seva mesura. 
 

Recorda que França ja ha anunciat que condona el 
deute, i opina que Espanya hauria d'esser el segon país que 
donaria un exemple a la resta d'Europa. 
 

Proposa que, a més de les ambaixades, es faci 
arribar el text als ajuntaments de Mallorca, per tal que el 
Govern vegi que realment els mallorquins i les mallorquines 
demanen aquesta condonació. 
 

Anuncia el suport del seu grup a la moció. 
 

Intervé el Sr. Pons (PSOE). Manifesta l'acord 
fonamental del seu grup amb la moció, ja que aquests països 
han hagut d'experimentar la dita castellana que diu: la 
desgracia llama al mal tiempo, són uns països endarrerits 
econòmicament que ara han de superar els efectes 
devastadors d'aquest huracà. 
 

És evident, continua, que aquests països tenien 
moltes de dificultats per poder pagar el deute extern i és 
clar que ara els resulta impossible, per això és 
absolutament necessari que es condoni aquest deute i és de 
sentit comú instar el Govern espanyol perquè ho faci, com 
també que aquesta decisió la prenguin altres països. 
 

Comparteix igualment la idea que les aportacions 
es dediquin preferentment a reparar les estructures 
educatives, sanitàries, etc. 
 

Pel que fa al punt 5 de la moció, recorda que no 
és avui quan el Consell de Mallorca comença a actuar en 
relació amb aquesta catàstrofe. Informa que el Consell 
aporta aproximadament el 70% dels recursos que té el Fons 
Mallorquí de Solidaritat i que a través d'aquest Fons ja 
s'han iniciat les ajudes destinades a l'Amèrica Central. 
S'hi ha destinat la part que quedava de recursos per a 
situacions excepcionals que és un 10% aproximadament dels 
recursos del Fons, s'ha obert un compte, s'ha fet una 



campanya, i s'ha parlat amb tots els ajuntaments. Vol que 
quedi clar que el Consell s'ha de comprometre a destinar 
una quantitat del pressupost a l'ajuda al tercer món i ha 
d'instar perquè una part d'aquesta ajuda es destini a 
projectes de reconstrucció a aquests països.  
 

Proposa una nova redacció per al punt 5: "El 
Consell Insular de Mallorca destinarà una quantitat del 
pressupost de 1999 en concepte d'ajuda humanitària 
d'urgència i de finançament de projectes de reconstrucció 
als països afectats per l'huracà Mitch, uns recursos que 
seran canalitzats a través del Fons Mallorquí de 
Solidaritat". 
 

Pensa que aquesta redacció seria més correcta, ja 
que una Junta de Portaveus no es pot dedicar a analitzar 
projectes de reconstrucció i difícilment podrà saber la 
infraestructura amb què es compta per poder aplicar 
aquestes ajudes. Recorda que hi ha una xarxa de diferents 
fons de solidaritat ben establerta i que col�labora perquè 
les ajudes del Consell via Fons de Solidaritat arribin a 
bona fi, cosa que no podria fer una Junta de Portaveus.  
 

Conclou la intervenció reiterant l'acord amb la 
moció i demanant que en el punt 5 hi quedi clara la 
matisació que acaba de fer en relació a la canalització de 
les ajudes del Consell a través del Fons Mallorquí de 
Solidaritat.  
 

Intervé el Sr. Espinós (PP). Agraeix els suports 
a la moció que s'han anunciat. En relació a la intervenció 
del Sr. Pons, recorda que la moció es refereix a una ajuda 
extraordinària d'emergència i, per això, la moció demana 
que es reuneixi la Junta de Portaveus, ja que el seu grup 
opina que així és bo de fer arribar a un acord sobre la 
quantitat. La manera com s'aplicarà aquesta quantitat a 
ajudar aquests països, la podrà determinar el Fons 
Mallorquí sempre que en puguin esser beneficiaris tots els 
països afectats. Pensa això, perquè la campanya del Fons de 
Solidaritat sembla que va dirigida tan sols a Nicaragua i 
pensa que Hondures, el país més afectat, també hauria de 
participar en les ajudes. 
 

Recorda també que la moció, a part de les ajudes 
generals, demana que s'aprovi una ajuda urgent, amb 
independència dels projectes que ja hi ha a la zona. 
 

Es refereix a un punt que pensa que no ha quedat 
prou explicat i que és el punt tercer que fa referència a 



tots els països. S'hauria d'estudiar la condonació 
precisament de tots els països en vies de desenvolupament, 
ja que no s'ha d'haver d'esperar que passi una desgràcia 
per estudiar en profunditat quin és el problema d'aquests 
països. 
 

Intervé el Sr. Pons (PP). Manifesta que la idea 
de la primera intervenció ha estat fer veure que els 
mecanismes de solidaritat que sosté fonamentalment el 
Consell, ja s'han posat en marxa, és a dir el Consell no 
comença a esser solidari avui, ja que a través del Fons de 
Solidaritat s'han aplicat mecanismes de resposta immediata. 
Repeteix que els recursos que té aquest Fons per a 
situacions d'emergència es varen activar immediatament. 
 

Anuncia també que la voluntat és que l'any que ve 
hi ha d'haver el 0'7% i si hi ha acord hi pot haver una 
ajuda excepcional que, com ja ha explicat, s'ha de 
canalitzar a través del Fons Mallorquí de Solidaritat. 
 

Opina que pretendre que les ajudes del Consell 
hagin d'arribar a tots els països significaria que es 
dispersarien i no tendrien efectes positius. Recorda que 
avui mateix el Sudan té una situació molt més dramàtica que 
la que té l'Amèrica Central. Lamentablement el Consell no 
té un mecanisme d'actuació que permeti entrar dins la 
societat sudanesa. En conseqüència pensa que comprometre el 
Consell a escampar la poca ajuda a tots els països pot 
semblar suggeridor, però el Consell no és l'únic organisme 
que ajuda l'Amèrica Central i, si el Consell té una 
infraestructura centrada a Nicaragua, val més que no 
pretengui esser utòpic i que destini la poca ajuda que pot 
oferir allà on pot esser més eficaç. Es mostra partidari de 
l'eficàcia i de no voler escampar la idea que el Consell és 
solidari amb tot el món, ja que és evident que les 
quantitats aportades només permeten fer unes coses 
determinades a uns punts determinats. 
 

Demana que consti expressament que les quantitats 
del pressupost del 99 destinades a aquesta finalitat es 
canalitzaran a través del Fons de Solidaritat, cosa que no 
vol dir que es deixin al marge les ONG, ja que aquests fons 
es canalitzen a través de totes les ONG que vulguin 
presentar projectes. 
 

Condiciona l'acceptació d'aquestes matisacions al 
suport de la moció. 
 



Intervé la Sra. Thomàs (EU) proposa que en 
comptes d'acordar un text, que sembla que hi ha acord per 
aprovar, debatent en Ple, es faci un recés per arribar a 
una redacció que compti amb el consens de tots els grups. 
 

La presidenta decideix fer un recés quan són les 
12 hores i quinze minuts. 
 

Es reprèn la sessió quan són les 12 hores i 25 
minuts. 
 

El Sr. Espinós (PP) llegeix el text acordat 
corresponent al punt 5 de la moció: 
 

"5. El Consell Insular de Mallorca es compromet a 
destinar una quantitat del pressupost de 1998 en concepte 
d'ajuda humanitària d'urgència als països afectats per 
l'huracà Mitch. Així mateix, el Consell Insular de Mallorca 
es compromet a habilitar en els pressuposts del 99 una 
partida extraordinària destinada als projectes que es posin 
en marxa per procedir a la reconstrucció d'aquests països 
en col�laboració amb les ONG mallorquines que treballen en 
la zona. Aquestes quantitats es canalitzaran a través del 
Fons Mallorquí de Solidaritat". 
 

El punt 6 duria l'afegit següent: "i a tots els 
ajuntaments de Mallorca" i quedaria : "6. Aquesta moció 
s'enviarà a les ambaixades dels països afectats, com a 
mostra de la solidaritat del poble mallorquí, i també a 
tots els ajuntaments de Mallorca. 
 

S'aprova la proposta per unanimitat substituint-
hi els textos dels punts 5 i 6 pels que acaba de llegir el 
Sr. Espinós. 
 

Acabats els punts de l'ordre del dia la 
presidenta recorda que el Ple d'avui s'havia convocat per a 
l'aprovació de les taxes i els preus públics. Ateses les 
previsions legals anuncia que es convocarà un Ple 
extraordinari per a demà a les 10. Recorda als consellers i 
consellers la importància d'assistir-hi i, especialment als 
del PP, la importància d'aprovar les taxes. 

 
 

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

 
 


