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

 
 
 
 

A les devuit hores i cinquanta-cinc minuts del 
dia deu de desembre 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, Juan Flaquer Riutort, María Salom i 
Coll, Andreu Riera Bennassar, Guillermo Vidal i Bibiloni, 
Francisco Antich Oliver, José Ramón Orta Rotger, 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, Joana Ana Vidal Burguera. 
  
  

Consellers que excusen la seva assistència: 
Hbles. Srs. José Maria Gonzàlez i Ortea, Bartomeu Blanquer 
i Sureda, Juan Verger Pocoví, Maria Rosa Estaras Ferragut, 
Maria Margarita Thomas i Andreu. 

 
 
Secretari General: Sr. Bartomeu Tous i Aymar. 

 
Interventora General: Sra. Pilar García Docio.  

  
 
  L’Hble. Sr. Carlos F. Cañelas Fons entra en el 
punt 3. 
 
 

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



 
 
La presidenta sol.licita al Ple la declaració 

d'urgència.  
 

Intervé la Sra. Salom (PP). Indica que el seu 
grup nou veu la urgència que motiva aquest Ple. 
 

La presidenta explica el motiu es deu a la 
necessitatm d'aprovar l'expedient de modificació de crèdit 
de manera hi hagi temps per poder-la publicar al BOCAIB 
abans del final de l'any. 
 

La Sra. Salom (PP) manifesta que el seu grup no 
està d'acord amb la improvisació. Opina que hi ha hagut 
onze mesos per aprovar totes les despeses pressupostàries i 
no és el mes de desembre quan s'han d'aprovar aquestes 
partides. Anuncia el vot en contra del seu grup. 
 

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

 
 
PUNT 2.- APROVACIÓ ACTTES ANTERORS (16-11-98 I 

17-11-98). 
 
 
S'aproven per unanimitat les actes corresponents 

al plens de dia 16 i de dia 17 de novembre del 98. 
 
 
 
 
  PRESIDÈNCIA. 
 
 
  PUNT 3.- EXPEDIENT NÚM. 17 DE MODIFICACIÓ DE 
CRÈDITS EN EL PRESSUPOST DE 1.998. 
 
 
  Es dóna compte de la segënt proposta de 
Presidència: 
 
 

 “Aquesta Presidència, per Decret de dia 30 de 
novembre 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 o no s'havien incloses en el pressupost de 1998. 
  
  Atès que la Intervenció d'aquest Consell Insular 
emeté el dictamen preceptiu, amb data 30 de novembre 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. 17 de modificació 
de crèdits en el Pressupost de 1998, d'acord amb el següent 
detall: 
 
EXPEDIENT NUM.17 DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS EN EL PRESSUPOST 
DE 
                     DESPESES DE 1998 
• Crèdits extraordinaris (CEX-4/98): 
 
A) Relació d’Augments de crèdits P/CRÈDITS EXTRAORDINARIS: 
 
-----------------------------------------------------------
--- 
Codi    Concepte        Import 
 
00.46100.48902 Associació Premsa Forana 5.400.000 
00.46100.48903 Federació de televisions locals 5.000.000 
00.46100.78902 Associació Premsa Forana 600.000 
 
 
 TOTAL AUGMENTS P/ CRÈDITS EXTRAORDINARIS 11.000.000  
 
B) FONS DE FINANÇAMENT DELS CRÈDITS EXTRAORDINARIS: 
   
1) BAIXES P/ANULACIÓ: 
-----------------------------------------------------------
--- Codi   Concepte         Import 
-----------------------------------------------------------
--- 



00.46100.47000 Patr.progr.ints.gral.a mitj.comunic. 11.000.000 
 TOTAL baixes p/anulació 11.000.000   
 TOTAL FONS FINANÇ.CRÈDITS EXTRAORDINARIS 11.000.000  
 
  2n.- Aquest acord aprovatori serà considerat com 
a definitiu si no es produeixen reclamacions en contra 
durant el termini d'exposició pública, i entrarà en vigor, 
una vegada s'hagi complit el que disposa l'article 112,3 de 
la Llei 7/1985 de 2 d'abril reguladora de les bases del 
Règim local, i també l'article 150 de la Llei 39/1988, de 
28 de desembre, reguladora de les Hisendes locals.”  
 
 

Intervé el Sr. Pascual (UM). Explica que la 
modificació, correspon a onze milions de pessetes 
corresponents a comunicació, en dues partides que 
teòricament havien d'haver anat com a finalistes en els 
pressuposts per poder aplicar el Reglament de subvencions. 
Ara es fa aquesta modificació perquè les partides tenguin 
la condició de finalistes. 
 
  Intervé la Sra. Salom (PP). Manifesta l’acord del 
seu grup en la concessió d’aquests onze milions a 
l’Associació de la Premsa Forana i a la Federació de 
Televisions Locals, però no està d’acord que el pacte de 
progrés utilitzi la via de les partides finalistes per 
botar el Reglament de subvencions. D’aquesta manera el 
Reglament pot convertir-se en paper banyat. 
 
  Anuncia, el vot en contra del seu grup, ja que 
consideren que aquesta proposta constitueix una burla al 
Reglament. 
 
  La presidenta fa notar que des del moment en què 
hi ha una partida finalista no es bota el Reglament, ja que 
precisament s’hi preveu aquesta possibilitat. En aquest 
cas, opina que en haver-hi un col.lectiu únic com a 
destinatari de l’ajuda resultaria fora de lloc convocar un 
concurs. 
 
  Intervé el Sr. Grosske (EU). Justifica el vot 
favorable del seu grup. El primer motiu del suport prové 
del fet que aquests convenis ja s’havien fet en anys 
anteriors i l’acord no fa més que donar continuïtat a una 
política habitual. En segon lloc reconeix que el Reglament 
es podria botar, en l’esperit, no en la lletra, abusant de 
la figura del conveni, però, com ha explicat la presidenta, 
quan no hi ha lloc per a la competència ni hi ha més 
associacions de premsa ni federacions de  televisions 



locals, el conveni és la fórmula adequada, ja que al 
concurs, per definició, només s’hi podria presentar una 
sola entitat. 
 
  Lamenta la disfunció administrativa que provoca 
el fet de no haver incorporat aquestes partides de la 
manera adequada en el pressupost i ara s’hagi de prendre 
corrents aquesta decisió. 
 
  Se sotmet a votació i s’aprova la proporsta per 
setze vots a favor (PSOE, PSM-NM, UM, EU) i dotze en contra 
(PP, Mixt).   
 
 
 

I, no havent-hi més assumptes a tractar, la Sra. 
Presidenta, aixeca la sessió a les denou  hores, 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, 

 
 
 


