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

 
 
 
 

A les deu hores i deu minuts del dia desset 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, 
Alejandro Pablo Espinós Bonmatí, Bartomeu Blanquer i 
Sureda, Juan Verger Pocoví, Guillermo Vidal i Bibiloni, 
Francisco Antich Oliver, José Ramón Orta Rotger, Maria Rosa 
Estaras Ferragut, Carlos Felipe Cañellas Fons, Andres 
Crespí i Plaza, Francesc Triay Llopis, Antoni Alorda i 
Vilarrubias, Juan Mesquida Ferrando, Damià Pons i Pons, 
Antonio José Diéguez i Seguí, Catalina Mercedes Amer i 
Riera, Francesc Quetglas i Rosanes, Catalina Maria Bover i 
Nicolau, Damià Pons i Pons, Pere Sampol i Mas, Antoni Sansó 
Servera, Antonio Pascual i Ribot, Eberhard Grosske i Fiol, 
Maria Margarita Thomas i Andreu, Joana Ana Vidal Burguera. 
  
  

Consellers que excusen la seva assistència: 
Hbles. Srs. José Maria Gonzàlez i Ortea, Juan Flaquer 
Riutort, María Salom i Coll.  

 
 
Secretari General: Sr. Bartomeu Tous i Aymar. 

 
Interventora Adjunta: Sra. Brígida Llinas Ferrer. 

 
  
 

PUNT 1.- PROPOSTA DE PRESIDÈNCIA DE DECLARACIÓ 
D’URGÈNCIA DEL PLE CONVOCAT. 

 
La presidenta proposa la declaració d’urgència 

del Ple motivada per la necessitat d’aprovar inicialment i 



amb temps suficient les taxes i així poder-les publicar i 
aprovar definitivament dins els terminis legals. 

 
Intervé el Sr. Crespí (PSOE). Lamenta que el Ple 

d’ahir s’hagués de suspendre per absència del conseller que 
parla. Argumenta que si els consellers i les conselleres es 
fan una planificació de futur i adquireixen compromisos amb 
temps suficient de vegades resulta impossible cancel·lar-
los. Informa que ahir es trobava fora Mallorca i demana que 
per als propers plens s’avisi amb antelació suficient, ja 
que no té gens d’interès a no formar part d’aquest Ple. 

 
La presidenta agraeix la intervenció. Informa que 

ahir no es va suspendre el Ple, tan sols es va deixar 
damunt la taula un punt de l’ordre del dia referit a les 
taxes en què es requereix la majoria legal absoluta per 
aprovar-les. 

 
Comenta que la Presidència, com que tots els 

ajuntaments també les han d’aprovar, creia que podia 
comptar tranquil·lament amb el suport dels grups de 
l’oposició, ja que també aquests grups en aquells 
ajuntaments on governen amb minoria hauran de menester el 
suport de l’oposició per aprovar les seves taxes. Per això 
no havia pensat que es pogués provocar l’incident que es va 
provocar. Pensa que es pot aprendre qualque cosa d’aquell 
Ple. Comenta que si els grups que aquí no estan a 
l’oposició recomanen que en els ajuntaments actuïn com el 
PP ha actuat aquí, tal vegada es divertiran molt. 

 
El Sr. Crespí (PSOE) diu que la presidenta acaba 

de donar l’argument pel qual el satisfà allò que va passar 
al darrer Ple. Comenta que per a una persona que ha dedicat 
tota la vida a l’ensenyament, el fet que pugui servir per 
aprendre qualque cosa, el deixa ben conhortat. 

 
El Sr. Rovira (PP) indica que avui votaran a 

favor de la urgència i de les taxes pel motiu que avui les 
coses s’han fet, finalment, com s’han de fer. Ahir, hi 
afegeix, no hi estaven d’acord, ja ho varen dir, perquè 
consideren impresentable la forma com es va convocar el Ple 
i, a més, sense donar explicacions ja que compten amb 
l’oposició tan sols quan la necessiten. 

 
Avui, conclou, podran comptar amb el vot del PP, 

ja que fa falta aprovar les taxes. 
 
Pensa que avui tots han après qualque cosa, com 

ara que els plens s’han de convocar bé. 



 
La presidenta s’alegra de poder comptar amb el 

vot del PP, encara que avui no sigui necessari. 
 
S’aprova la declaració d’urgència per 

assentiment. 
 
 
  HISENDA I ESPECIAL DE COMPTES. 
 
 

PUNT 2.- 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. 
 

Es dóna compte de la següent proposta de 
Presidència: 
 

“Se sotmet a consideració d'aquest Ple d’aquest 
Consell Insular, l'expedient tramès, en compliment del que 
disposa la Llei 39/88, de 28 de desembre, reguladora de les 
hisendes locals, i la Llei 25/1998, de 13 de juliol, 
referent a la imposició i les ordenances de taxes, en el 
qual consta: Memòria de la Presidència, informe 
tecnicoeconòmic dels costs dels serveis i activitats 
administratives, així com del valor de mercat pel que fa a 
les taxes per la utilització privativa o aprofitament 
especial del domini públic local, textos íntegres de les 
ordenances fiscals reguladores de les taxes i informe del 
secretari conforme a l'art. 54 del RDL 781/86, de 18 de 
abril en relació amb l'art. 47.3.h)  de la Llei 7/85, de 2 
de abril i dictamen de la Comissió Informativa d'Economia i 
Hisenda, i es proposa que s’adoptin els següents acords:  

 
Primer.-  Aprovar, amb caràcter provisional, la 

imposició i l'establiment de les següents taxes: 
 
A). Taxes per la prestació d'un servei o per la 

realització d'una activitat administrativa: 



 
-Taxa per expedició de documents administraius. 
-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 serveis d’inspecció tècnica de 
vehicles. 

 
 
B). Taxes per la utilització privativa o 

l'aprofitament especial del domini públic local: 
 
-Taxa per utilització privativa o aprofitament 

especial del domini públic insular. 
 
Segon.- Aprovar, també amb caràcter provisional i 

conformement a la documentació que s'adjunta, les següents 
Ordenances Fiscals:  

  
-Ordenança fiscal reguladora de la Taxa per 

expedició de documents administratius. 
-Ordenança fiscal reguladora de la Taxa  per 

servei d’extinció d’indendis. 
-Ordenança fiscal reguladora de la 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. 

-Ordenança fiscal reguladora de la Taxa per 
Inspecció Tècnica de Vehicles. 

- Ordenança fiscal reguladora de la Taxa per 
utilització privativa o aprofitament especial del domini 
públic insular. 

 
Tercer.-  Sotmetre l'expedient a la tramitació i 

a la publicitat preceptiva, mitjançant la publicació 
d'anuncis en el tauler d'edictes del Consell Insular i en 
el BOCAIB, per un termini de 30 dies hàbils. Durant aquest 
termini, els interessats, conformement a l'article 18 de la 
Llei 39/1988, de 28 de desembre, podran examinar 
l'expedient i presentar-hi les reclamacions que tenguin per 
convenients. 

 
 
Quart.- En el cas que no s'hi hagin presentat 

reclamacions, conformement a l'art.17.3 de la Llei 39/1988, 
de 28 de desembre, els acords anteriors es consideraran 
aprovats definitivament sense cap més tràmit”.  

 



 
S’aprova la proposta per unanimitat. 
 
 
I, no havent-hi més assumptes a tractar, la Sra. 

Presidenta, aixeca la sessió a les deu  hores i quinze 
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, 

 
 

 


