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  ACTA   DE    LA  SESSIÓ  ORDINÀRIA   DEL   PLE 
  DEL CONSELL   INSULAR    DE    MALLORCA DE 
  DIA  QUATRE   D’ABRIL   DE    DOS   MIL   CINC. 
 
 
A les onze hores i onze minuts del dia quatre d’abril de dos mil cinc es 

reuneix, en sessió ordinària del Ple del Consell Insular de Mallorca, amb els assistents 
que a continuació es relacionen: 

 
Hble. Sra. Presidenta: Maria Antònia Munar Riutort. 
 
Hbles. Srs. Consellers: Antoni Alemany Cladera, Celestí Alomar Mateu, 

Antoni Alorda Vilarrubias, Miquel Amengual Guasp, Maria Binimelis Amengual, 
Cosme Bonet Bonet, Rafael Bosch Sans, Bàrbara Maria Bujosa Picornell, Miquel 
Càneves Vanrell, Francesc Cañellas Alemany, Caterina Canyelles Marquès, Sara 
Codina Trenzano, Antonio Coll Real, Andreu Crespí Plaza, Carme Feliu Álvarez de 
Sotomayor, Joan Font Rosselló, Dolça Mulet Dezcallar, Miquel Munar Cardell, Miquel 
Nadal Buades, Andreu Obrador Gornals, Gaspar Oliver Mut, Eduardo Puche Castillejo, 
Francisco Quetglas Rosanes, Aina Sebastiana Rado Ferrando, M. Francisca Ramón 
Pérez de Rada, Margalida Rosselló Pons, Fernando Rubio Aguiló, Manuel Suarez 
Salvà, Catalina Sureda Fons, Maria Magdalena Tugores Bautista, Bartomeu Vallori 
Perelló, Carlos Luis Veramendi Mestre. 

 
També hi assistiren els Hbles. Srs. Consellers Executius: Miquel Angel 

Borràs Llabrés, Francesc Buils Huguet, Miquel A. Flaquer Terrasa, Antoni Pascual 
Ribot, Miquel Riera Servera, Bartomeu Vicens Mir. El Sr. Antonio Serra Torres, 
president de l’Institut de Serveis Socials i Esportius de Mallorca, i el Sr. Nicolau Tous 
Palmer, president de l’Institut de l’Esport Hípic de Mallorca. 

 
 

Secretari General: Sr. Bartomeu Tous i Aymar.  
 
Interventora General: Elena Montejo Fuentes. 
 

 
El Sr. Manuel Suárez Salvà s’incorporà en el punt 3r. La Sra. Aina Rado 

Ferrando s’incorporà en el punt 7è. El Sr. Andreu Crespí Plaza, s’incorporà en el punt 
13è. En el punt 16è, s’absentaren els Srs. Gaspar Oliver Mut i Francisco Quetglas 
Rosanes, que retornaren en el punt següent. En el punt 17è, s’absentà el Sr. Andreu 
Crespí Plaza, que retornà en el punt següent. En el punt 18è, s’absentaren el Srs. Andreu 
Obrador Gornals i Eduardo Puche Castillejo, que retornaren en el punt següent. En el 
punt 17è, s’absentà la Sra. Presidenta, Maria Antònia Munar i Riutort, i tornà en el 
capítol de Precs i preguntes. 
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La presidenta llegeix una declaració institucional amb motiu de la mort 
del Papa Joan Pau II aprovada per tots els grups. 
 

DECLARACIÓ INSTITUCIONAL EN LA MORT DE JOAN PAU 
II 
 

“En motiu del traspàs de Sa Santedat Joan Pau II el passat dissabte dia 2, 
el Consell de Mallorca vol transmetre a tota la comunitat catòlica de Mallorca el seu 
més sentit condol per la seva desaparició i, tot fent costat als que senten dolorosament la 
seva pèrdua, fa vots d’esperança pel nomenament del pròxim Papa 

 
Durant els seus més de 26 anys de pontificat, el Sant Pare ha estat un 

exemple de fidelitat, constància i fermesa en la seva tasca de dirigir l’Església Catòlica 
Apostòlica Romana d’acord amb els seus principis i les seves creences. 

 
La seva profunda vocació d’apostolat l’ha conduït a acostar-se als fidels 

de pràcticament tot el món, especialment als joves, mitjançant múltiples viatges, 
trencant així i de manera notable la tradicional reclusió dels pontífexs a l’àmbit vaticà. 

 
Va apostar, de manera lloable, per mantenir estrets contactes amb els 

representants d’altres religions, amb fets tan significatius com ser el primer Papa que 
orà en una mesquita o en una sinagoga. 

 
Com a Cap d’Estat, no es pot oblidar la seva remarcable activitat 

diplomàtica en molts dels episodis que ha viscut la humanitat durant el darrer quart del 
segle XX, així com el seu posicionament clar en defensa de la pau entre els pobles i de 
la dignitat de la persona per damunt de règims polítics o sistemes econòmics. 

 
En el record de qui que està cridat a tenir un lloc important a la història,  
 
Joan Pau II, descansi en pau.” 

 
 

PUNT 1.-APROVACIÓ ACTA ANTERIOR (7-3-05). 
 
S’aprova l‘acta per unanimitat. 
 
 
PRESIDÈNCIA 
 
 
ECONOMIA I HISENDA. 
 
PUNT 4.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT NÚM.5 

DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS EN EL PRESSUPOST PROPI DE DESPESES 
DE 2005. 
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Es dóna compte de la següent proposta de Presidència: 
 
“Aquesta Presidència, per Providència de dia 17 de març de 2005, 

atenent les necessitats que s'especifiquen a la memòria corresponent 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 propi de 2005, a l'objecte de poder atendre 
algunes despeses, les partides a les quals s'havien d'imputar no s'havien incloses en el 
pressupost de 2005. 

 
Atès que la Intervenció d'aquest Consell Insular ha emès el dictamen 

preceptiu, amb data 17 de març de 2005, 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 en el Capítol III Secció 2ona. articles 177 i 179 del TRLRHL aprovat pel RD 
legislatiu 2/2004 de 5 de març, concordant amb els articles 35 a 38 i 40 del RD 
500/1990, de 20 d'abril i amb les bases 9  i 11 de les d'execució del pressupost per a 
2005 he resolt de proposar al Ple de la Corporació el següent 

 
A C O R D: 
 
“1r.- Aprovar l'expedient núm. 5 de modificació de crèdits en el 

Pressupost propi de 2005, d'acord amb el següent detall: 
 
EXPEDIENT NUM.5 DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS EN EL 

PRESSUPOST PROPI DE DESPESES DE 2005 
 
Crèdits extraordinaris (CEX-3/05):  
 
A) Relació d’Augments de crèdits P/CRÈDITS EXTRAORDINARIS: 
 
--------------------------------------------------------------------------------- 
Codi    Concepte         Import 
--------------------------------------------------------------------------------- 
00.46330.48924 Casa de Menorca a Mallorca p/proj.culturals 3.500,00€ 
00.46330.48925 Peña cultural flamenca Grupo de baile Arenal  
               de Llucmajor p/festival benèfic contra el càncer 7.000,00€ 
00.55100.22706 Estud.i treb. tècnics Informació bàsica i estadística 36.000,00€ 
20.45290.48910 Aport. Centre d’Estudis de l’Esplai p/ I congrés estatal 
               d’Escoles de lleure 3.000,00€ 
20.45290.48909 Conveni Fed. Balear de Salvament i socorrisme 30.000.00€ 
20.45130.45101 Conveni UIB Càtedra Joan Ramis i Ramis 12.000,00€ 
10.75100.47903 Conveni ALINMU SA prom.turística org.X temporada ballet 20.000,00€ 
10.75100 47904 Aport.a CIC SA p/ org.Fest.mundial Danses folk.prom.tur. 25.000,00€ 
10.75100.48904 Conveni Ass.profess.d’Informadors turístics (APIT) 12.000,00€ 
 
 TOTAL AUGMENTS P/CRÈDITS EXTRAORDINARIS  148.500,00€ 
 
B) FONS DE FINANÇAMENT DELS CRÈDITS EXTRAORDINARIS:    
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1) BAIXES P/ANULACIÓ: 
 Codi   Concepte         Import 
---------------------------------------------------------------------------------- 
00.46330.48900 Subv. Dinamització Rel. Institucionals 10.500,00€ 
00.11100.23000 Dietes càrrecs electes OG Presidència 36.000,00€ 
20.45290.48904 Conveni UIB 3.000,00€ 
20.45290.47901 Conveni Syres Balear SL 30.000,00€ 
20.45130.46200 Aport. a Ajuntaments Comissió Cultura 12.000,00€ 
10.75100.22604 Activitats culturals/fires promoció turística 47.000,00€ 
10.75110.23300 Altres indemitzacions Svs.inform.turística 10.000,00€ 
 

 TOTAL baixes p/anulació 148.500,00€  
 
 Total fons finançament crèdits extraordinaris 148.500,00€  
 
TRANSFERÈNCIES DE CRÈDITS (TRA-3/05) 
 
A) Relació d’Augments de crèdits P/TRANSFERÈNCIES: 
 
--------------------------------------------------------------------------------- 
Codi    Concepte         Import 
--------------------------------------------------------------------------------- 
20.45130.48913 Aport. programació Teatre del Mar 6.000,00€ 
20.45710.48901 Aport.Fundació Teatre Principal de Palma 120.000,00€ 
 
  Total augments p/transferències 126.000,00 €   
 
B) Relació de baixes P/TRANSFERÈNCIES: 
 
--------------------------------------------------------------------------------- 
Codi    Concepte         Import 
--------------------------------------------------------------------------------- 
 
20.45130.46200 Aport. a Ajuntaments Comissió Cultura 6.000,00€ 
20.45130.46200 Aport.a Ajuntaments Comissió de Cultura 120.000,00€ 
 
  Total baixes p/transferències 126.000,00€   
 
2n.- Modificar el concepte/beneficiari de la següent partida del pressupost PROPI de despeses 
de 2005:  
On diu: 
65.51830.48905 Aportació Mallorca recicla Agenda Local 21   21.000,00€  
ha de dir:  
65.51830.48905 Aportació Fundació Deixalles p/programa Agenda Local 21 21.000,00€ 
 

3r.- 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 
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d'abril reguladora de les bases del Règim local, i també l'article 169 del Text Refós de la 
Llei Reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel RD legislatiu 2/2004 de 5 de març”.  

 
 
El Sr. Alemany (PSOE) anuncia que el seu Grup votarà en contra de la 

proposta, i explica que no estan d’acord amb la supressió de la partida d’aportacions a 
ajuntaments del Departament de Cultura. 

 
La Sra. Mulet (UM) explica que aquesta aportació no es lleva, sinó que 

es traspassa a una bossa comuna de la Fundació del Teatre Principal. 
 
El Sr. Alemany (PSOE) anuncia que la informació que tenen només 

parla de donar de baixa dues partides destinades a ajuntaments i que per tant votaran en 
contra. 

 
S’aprova la proposta per denou vots a favor (PP,UM) i dotze vots en 

contra (PSOE, PSM-EN, EU-Els Verds). 
 
 
 
PUNT 5.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT NÚM.5 

DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS EN EL PRESSUPOST DE L’INS TITUT DE 
SERVEIS SOCIALS I ESPORTIUS DE MALLORCA 2005 ( CEX-2/05 I SUPL-
1/05). 

 
Es dóna compte de la següent proposta de Presidència: 
 
“Aquesta Presidència, per Providència de dia 14 de març de 2005, vista 

la proposta del President de l’ISSEM de 14 de març de 2005 i atenent a les necessitats 
que s'hi especifiquen, ordenà la incoació d'un expedient de modificació de crèdits en el 
Pressupost de l’ISSEM de 2005, a l'objecte de poder atendre algunes despeses, les 
partides a les quals s'havien d'imputar no s'havien incloses en l’esmentat pressupost. 

 
Atès que la Intervenció d'aquest Consell Insular ha emès el dictamen 

preceptiu, el dia 15 de març de 2005, en el qual 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 en el Capítol III Secció 2ona. article 177 del TRLRHL aprovat 
pel RD legislatiu 2/2004 de 5 de març, concordant amb els articles 35 a 38  del RD 
500/1990, de 20 d'abril i amb la base 9 de les d'execució del pressupost del Consell de 
Mallorca per a 2005 he resolt de proposar al Ple de la Corporació el següent 

 
A C O R D: 
 
 “1r.- Aprovar l'expedient núm. 5 de modificació de crèdits en el 

Pressupost de despeses  l’ISSEM de 2005, d'acord amb el següent detall: 
 
EXPEDIENT NUM. 5 DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS EN EL 

PRESSUPOST DE L’ISSEM DE  2005 
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Crèdits extraordinaris (CEX-2/05):  
 
A) Relació d’Augments de crèdits P/CRÈDITS EXTRAORDINARIS: 
--------------------------------------------------------------------------- 
Codi    Concepte           Import 
--------------------------------------------------------------------------- 
30.31352.489XX Pastoral Penitenciària de Mallorca                      24.000,00€  
40.32300.489XX Fed. Associacions pensionistes i jubilats I.B. 29.000,00€ 
 
 TOTAL AUGMENTS P/CRÈDITS EXTRAORDINARIS  53.000,00€ 
 
B) FONS DE FINANÇAMENT DELS CRÈDITS EXTRAORDINARIS:  
  

BAIXES P/ANULACIÓ:  
--------------------------------------------------------------------------- 
Codi   Concepte             Import 
-------------------------------------------------------------------------- 

30.31352.22709 Serveis assis. Sanitari i social Inserció social        24.000,00€ 
40.32300.48900 Altres transferències persones majors 29.000,00€ 
 
 TOTAL baixes p/anulació 53.000,00€  

 
 Total fons finançament crèdits extraordinaris 53.000,00€  
 
 
Suplements de crèdit (SUPL-1/05):  
 
A) Relació d’Augments de crèdits P/Suplement de crèdit: 
--------------------------------------------------------------------------- 
Codi    Concepte                        Import 
--------------------------------------------------------------------------- 
30.31343.48902 Conveni Caritas Diocesana                                                                   24.000,00€  
30.31350.48906 Aportació UNAC                                                                                254.909,67€ 
 
TOTAL AUGMENTS P/SUPLEMENT DE CRÈDITS                                            278.909,67€ 
 
 
B) FONS DE FINANÇAMENT DELS SUPLEMENTS DE CRÈDIT:  
  

BAIXES P/ANULACIÓ:  
--------------------------------------------------------------------------- 
Codi   Concepte             Import 
-------------------------------------------------------------------------- 
30.31342.48904 Convocatòria subvencions integració social            254.909,67€  

30.31352.22709 Serveis assis. Sanitari i social Inserció social      24.000,00€ 

 
 TOTAL baixes p/anulació 278.909,67€  

 
 Total fons finançament suplements de crèdit  278.909,67 €  
 

 
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 169 del Text Refós de la 
Llei Reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel RD legislatiu 2/2004 de 5 de març”.  
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S’aprova la proposta per denou vots a favor (PP,UM) i dotze abstencions 
(PSOE, PSM-EN, EU-Els Verds). 

 
 
 
DEPARTAMENT DE PRESIDÈNCIA. 
 
PUNT 6.- CORRECCIÓ D’ERRADES DETECTADES A 

L’ACORD DE PLE DEL CONSELL DE MALLORCA DE DIA 15 DE  
NOVEMBRE DE 2004, SOBRE APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ  DE LA 
RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL PER A L’ANY 2005. 

   
Es dóna compte de la següent proposta del Conseller Executiu del 

departament de Presidència: 
 
“ PROPOSTA D'ACORD 

 
Atès que el Ple del Consell de Mallorca, en sessió de dia 15 de novembre 

de 2004, va adoptar l'acord d'aprovació de la modificació de la relació de llocs de treball 
per a l'any 2005, el qual ha estat publicat al BOIB número 172, de 04-12-2004. 

 
Atès que s'ha posat de manifest l'existència d'una sèrie d'errades a 

distintes columnes de determinats llocs de treball inclosos al document annex de l'acord, 
que cal esmenar. 

 
Atès que l'article 105,2 de la Llei 30/1992 de 26 de novembre, de règim 

jurídic de les Administracions públiques i del procediment administratiu comú, faculta 
les administracions públiques per rectificar, en qualsevol moment, les errades materials, 
de fet o aritmètiques existents als seus actes. 

 
El conseller executiu del Departament de Presidència del Consell de 

Mallorca eleva al Ple la següent proposta d'acord: 
 
APROVAR la correcció d'errades de la modificació de la relació de llocs 

de treball del Consell de Mallorca, aprovada pel Ple dia 15 de novembre de 2004, que es 
relaciona a continuació i AUTORITZAR  al conseller executiu de Presidència per dur a 
terme l'aplicació individualitzada de les determinacions contingudes a l'esmentada 
correcció d'errades. 
 
Dep. / Codi  On diu Ha de dir 
Obres Públiques   

00626 Categoria: Enginyer tècnic O.P. / Enginyer 
tècnic de sistemes / Enginyer tècnic 
d’Informàtica. 

Categoria: Enginyer de camins, canals i ports 
/Enginyer tècnic O.P. / Enginyer tècnic de sistemes 
/ Enginyer tècnic d’Informàtica. 

00639 Català: B Català: A 
00674 Català: B Català: A 
Territori On diu Ha de dir 

00353 NPns: 3 NPns: 4 
00354 Lloc de treball: Tècnic especialista en 

Urbanisme 
Lloc de treball: Arquitecte superior / Arquitecte 
tècnic 
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00354 NPns: 2 NPns: 1 
Medi Ambient i 

Natura 
On diu Ha de dir 

00292 C E : 30 C E : 21 
00302 NPns: 2 NPns: 1 
00918 En blanc Destinació: Palma 

NPns: 1 
CD.: 21 – CE.: 30 
FP: C 
Adm.: C1 
Grup: B 
PD.: N 
RN.: N 
Jor/hor.: 1 
Categoria: Arquitecte tècnic 

 On diu Ha de dir 
00918  Titulació i altres requisits: 

Carnet de conduir B1 o equivalent. 
Català: B 

00305 Català: C Català: B 
Dep. de 

Presidència 
  

00199 Lloc de treball: Tècnic de sistemes Lloc de treball: Enginyer tècnic en informàtica. 
 
 
S’aprova la proposta per denou vots a favor (PP,UM) i dotze abstencions 

(PSOE, PSM-EN, EU-Els Verds). 
 
 
 
PUNT 7.- MODIFICACIÓ DE L’ARTICLE 25 DEL VIGENT 

CONVENI COL·LECTIU DEL PERSONAL LABORAL DEL CONSELL  DE 
MALLORCA. 

 
Es dóna compte de la següent proposta del Conseller Executiu del 

departament de Presidència: 
 
“ DICTAMEN 

 
Atès que, com a conseqüència del resultat de la negociació dels permisos 

no retribuïts del personal laboral de la Corporació, cal modificar l'article 25 del vigent 
Conveni Col·lectiu del Personal Laboral del Consell de Mallorca, aprovat pel Ple de la 
Corporació en sessió celebrada dia 11 de novembre de 1991 i prorrogat per acord 
plenari de dia 12 d’abril de 1996, per tal de procedir a la seva adaptació al resultat de la 
negociació.  

 
Atès l’acord de la Mesa de Negociació del personal laboral del Consell 

de Mallorca de dia 9 de març de 2005, sobre modificació de l’article 25 del Conveni 
Col·lectiu del Personal Laboral. 

 
Per tot això, propòs que, previ el dictamen de la Comissió Informativa 

General i de Comptes, s’elevi al Ple per a la seva aprovació la següent proposta:  
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ACORD 
 
MODIFICAR el primer paràgraf de l’article 25 del vigent Conveni 

Col·lectiu del Personal Laboral del Consell Insular de Mallorca, aprovat pel Ple de la 
Corporació en sessió celebrada dia 11 de novembre de 1991 i prorrogat per acord 
plenari de dia 12 d’abril de 1996, en el sentit que s’indica a continuació: 

 
On diu: 
 
“En cas de necessitat justificada el treballador fix tindrà dret a una 

llicència sense retribució, la durada acumulada de la qual no podrà en cap cas excedir 
tres mensualitats cada dos anys”. 

 
Ha de dir: 
 
“En cas de necessitat justificada el treballador fix i el personal amb 

contracte laboral d’interinitat per ocupació d’una plaça vacant de l’RLT tindran dret a 
una llicència sense retribució, la durada acumulada de la qual no podrà en cap cas 
excedir tres mensualitats cada dos anys”. 

 
Aquesta modificació entrarà en vigor el dia següent de la seva publicació 

al BOIB.” 
 
 
El Sr. Buils (UM) comenta que vol equiparar el personal laboral al 

funcionari a nivell pràctic i que té el suport unànime dels sindicats. 
 
El Sr. Alorda (PSM-EN) enten que el Sr. Buils vulgui equiparar els 

interins als funcionaris fixos respecte a demanar llicències no retribuïdes, i és per això 
que votarà a favor ja que hi ha hagut consens social, però creu que és necessari realitzar 
ofertes públiques anuals i així no donar lloc a interinitats tant llargues. 

 
El Sr. Buils (UM) creu que aquest acord era important, ja que recorda 

que el sindicat  CCOO ha presentat un recurs de cassació davant el Tribunal Suprem 
sobre l’anterior oferta pública, i per tant la nova oferta estarà aturada pendent de la 
sentència que serà d’obligat compliment, encara que CCOO pretengui no executar-la. 
S’aprova la proposta per unanimitat. 

 
 
 
OBRES PÚBLIQUES 
 
PUNT 8.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DEFINITIVA DE 

L’ACORD ADOPTAT PEL PLE DE CONSELL DE MALLORCA EL D IA 
15/11/2004 EN RELACIÓ A LA SOL·LICITUD DE REVERSIÓ DELS 
TERRENYS EXPROPIATS A LA FINCA D’ALFÀBIA. 
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Es dóna compte de la següent proposta del Conseller Executiu del 
departament d’Obres Públiques: 

 
“ Antecedents: El Conseller Executiu d’Obres Públiques sotmet a 

consideració de la Comissió Informativa General i de Comptes, pel seu dictament previ 
a la seva elevació al Plenari del Consell Insular de Mallorca la següent proposta d’ 

 
ACORD 
 
Atesos els fets i fonaments jurídics obrants dins l’expedient, continguts a 

l’informe de la cap de servei de la Secretaria Tècnica de dia 15 de març de 2005, que 
queda incorporat com a part del present acord, s’eleva al Ple d’aquesta administració 
insular la següent proposta d’: 
 

I.- Desestimar les al·legacions presentat per l’Institut Balear de L’Aigua i 
l’Energia (IBAEN) el dia 19 de gener de 2005 amb registre d’entrada en el Consell de 
Mallorca núm. 1369, dins el termini d’informació pública segon publicació del BOIB de 
dia 18 de desembre de 2004,  atès que manca acreditar a l’expedient l’acord de  
necessitat concreta d’ocupació, amb el qual s’inicia l’expedient d’expropiació, de 
conformitat amb el que disposa l’article 21 de la Llei d’expropiació forçosa de dia 16 de 
desembre de 1954, amb la descripció detallada i individualitzada dels bens i drets a què 
afecti l’expropiació i amb una designació nominal dels interessats, que garanteixi 
l’efectiva possibilitat de reacció que l’ordenament concedeix als administrats, previ el 
tràmit d’informació pública de la relació de bens i drets afectats per l’expropiació que 
possibiliti la presentació d’al·legacions . 

 
I atès que s’ha constatat al llarg de la tramitació de l’expedient de 

reversió dels terrenys de la finca d’Alfàbia expropiats en motiu de les obres de 
“Contrucció, explotació i conservació  del Túnel de Sóller”, que hi ha una discrepància 
entre l’extensió de la superfície de la parcel·la 170 del polígon 7 del T M de Bunyola,  
que  figura en el darrer tràmit d’informació pública del Projecte d’obra  
“APROFITAMENT DELS RECURSOS HIDRÀULICS DE LA SERRA DE 
TRAMUNTANA MALLORCA. ILLES BALEARS” de l’any 2003, acreditat a 
l’expedient i els metres sol·licitats per l’IBAEN en els seus escrits de dia 9 de març de 
2004 i 2 de juny de 2004, que són els que figuren en els  plànols de “planta 
d’expropiacions detall arqueta rotura alfabia” Clau 11.191.113/2011, d’agost de 2002 i 
Clau 11.191.113/0321, de maig de 2004, que acompanya amb ambdós escrits, en els 
quals les superfícies a expropiar a més de no ser coincidents entre sí, en el primer la 
superfície a ocupar eren 729 m2 i en el segon 1069 m2, són molt superiors a la 
superfície que figura en el darrer tràmit d’informació pública esmentat, en el qual la 
superfície a expropiar era de 284 m2 i de titularitat desconeguda. 

 
II.- Aprovar definitivament l’acord adoptat pel Ple del Consell Insular de 

Mallorca en sessió celebrada el dia 15 de novembre de 2004. 
 
“I.- Desestimar la sol·licitud de reversió de 1334,25 m2 de la parcel·la 

170 polígon 7 expropiats en motiu de les obres de construcció, conservació i explotació 
de les obres del Túnel de Sóller, que figuren en el plànol adjunt presentada el dia 20 de 
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març de 2002 pel Sr. Jose Zaforteza Calvet com a mandatari verbal de la Sra. Remedios 
Zaforteza Calvet, Sr. Mariano Zaforteza Calvet, Sr. Mariano Zaforteza Fortuny i la 
comunitat d’hereus del Sr. Jose Zaforteza Delgado, atès que segons els informes tècnics 
que obren a l’expedient aquests terrenys són en l’actualitat necessàries per a les obres de 
manteniment i conservació del Túnel de Sóller. 

 
II.- Procedir a la desafectació de 1069m2 de terreny de la parcel·la 170 

polígon 7 segons plànol adjunt,  acord que haurà de ser adoptat per majoria absoluta del 
nombre legals de membres de la Corporació de conformitat amb l’article 47.3 k) de la 
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local. 

 
III.- Sotmetre a informació pública el present acord provisional per un 

termini d’un mes, mitjançant el corresponent anunci en el Butlletí Oficial de les Illes 
Balears a l’objecte de què es presentin les al·legacions que s’estimin pertinents. 

 
IV.- Que una vegada que hagi transcorregut el termini d’informació 

pública sense que s’hagin presentat al·legacions, o en el seu cas, es resolguin les 
al·legacions presentades l’acord provisional s’entendrà definitiu. 

 
V.- Revertir els 1069m2 desafectats als propietaris expropiats, Sr. José 

Zaforteza Calvet, la  Sra. Remedios Zaforteza Calvet, el Sr. Mariano Zaforteza Calvet, 
el Sr. Mariano Zaforteza Fortuny i la comunitat d’hereus del Sr. José Zaforteza 
Delgado, fixant com import de la indemnització a satisfer per la reversió, prevista a 
l’article 55.1 de la Llei d’expropiació Forçosa, de 16 de desembre de 1954, DOS MIL 
TRES-CENTS TRENTA-DOS EUROS AMB SET CÈNTIMS (2.232,07)€  de 
conformitat amb la valoració realitzada pel Servei d’Expropiació de la Direcció Insular 
de Carreteres en data 16 de setembre de 2004.  

 
VI .- La quantitat a ingressar  s’haurà de fer efectiva dins del període 

voluntari establert en el Reglament General de Recaptació en els següents terminis: 
 

a)per a notificacions rebudes entre els dies 1 i 15 de cada mes, des de la data de 
la notificació fins al dia 5 del mes següent o l’immediat hàbil posterior, i 

 
 b)per a  notificacions rebudes entre els dies 16 i darrer de cada 
mes, des de la data de la notificació fins al dia 20 del mes següent 
o l’immediat hàbil posterior. 

 
L’import podrà fer-se efectiu, en qualsevol de les oficines bancàries de la 
Caixa d’estalvis i Pensions de Barcelona “La Caixa” núm. de compte 
2100  0011  85  0201333349, o bé a la Tresoreria del Consell de 
Mallorca ubicada al carrer Palau Reial núm. 1 de Palma, 07001, amb  
número de CIF: S0711002-F  

 
Els deutes no satisfets dins els terminis esmentats s’exigiran en via de  

constrenyement, computant-se les quantitats pagades fora de termini com a pagament a 
compte. 
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VII.- Notificar el present acord als interessats, amb indicació que contra 
el present acord que posa fi a la via administrativa es poden interposar, alternativament, 
els recursos següents:  

a) Directament el RECURS CONTENCIÓS ADMINISTRATIU 
davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes 
Balears, en el termini de DOS MESOS, comptadors a partir del dia següent al de la 
notificació de la present resolució. 

 
b) El RECURS DE REPOSICIÓ potestatiu davant el Ple del Consell 

de Mallorca, en el termini d’UN MES, comptador a partir del dia següent al de la 
notificació de la present resolució. 

Contra la desestimació expressa del recurs de reposició podrà interposar-
se el recurs contenciós administratiu, en el termini de dos mesos, comptadors a partir 
del dia següent al de la notificació de la desestimació de l’esmentat recurs. Contra la 
desestimació per silenci del recurs de reposició podrà interposar-se el recurs contenciós 
administratiu, en el termini de sis mesos, comptadors a partir del dia següent a la 
desestimació presumpta (un mes des de la interposició del recurs sense que s’hagi 
notificat la resolució). 
 

No obstant l’anterior, es pot exercitar, si n’és el cas, qualsevol altre 
recurs que s’estimi pertinent. Tot això de conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de 
juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa i de la Llei 4/1999, de 13 
de gener, de modificació de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú.” 
 

III.-  Notificar el present acord a les parts interessades indicant que 
contra el present acord que esgota la via administrativa cal interposar Contra aquesta 
resolució que posa fi a la via administrativa es poden interposar, alternativament, els 
recursos següents: 

 
a) Directament el RECURS CONTENCIÓS ADMINISTRATIU davant 

la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes 
Balears, en el termini de DOS MESOS, comptadors a partir del dia següent al de la 
notificació de la present resolució. 

 
b) El RECURS DE REPOSICIÓ potestatiu davant Ple del Consell de 

Mallorca, en el termini d’UN MES, comptador a partir del dia següent al de la 
notificació de la present resolució.  

 
Contra la desestimació expressa del recurs de reposició podrà interposar-

se el recurs contenciós administratiu, en el termini de dos mesos, comptadors a partir 
del dia següent al de la notificació de la desestimació de l’esmentat recurs. Contra la 
desestimació per silenci del recurs de reposició podrà interposar-se el recurs contenciós 
administratiu, en el termini de sis mesos, comptadors a partir del dia següent a la 
desestimació presumpta (un mes des de la interposició del recurs sense que s’hagi 
notificat la resolució). 
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No obstant l’anterior, es pot exercitar, si n’és el cas, qualsevol altre 
recurs que s’estimi pertinent. Tot això de conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de 
juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa i de la Llei 4/1999, de 13 
de gener, de modificació de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú.” 

 
 
S’aprova la proposta per unanimitat. 
 
 
PUNT 9.- PROPOSTA D’ACORD EN RELACIÓ AMB LA 

DESAFECTACIÓ DELS TERRENYS DE L’ANTIC TRAÇAT DE LA 
CARRETERA PM-203 EN EL TRAM DEL PONT DEL TORRENT DE  
BUNYOLA. 

 
Es dóna compte de la següent proposta del Conseller Executiu del 

departament d’Obres Públiques: 
 
“ ANTECEDENTS.- El Conseller Executiu d’Obres Públiques sotmet a 

la consideració de la Comissió Insular Informativa General i de Comptes, per al seu 
dictamen previ a la seva elevació al Plenari del Consell Insular de Mallorca, la següent 
proposta d’ 

ACORD 
 
«A la vista de l’expedient de desafectació tramitat, així com de l’informe 

de data 26 de gener de 2005 del cap de servei d’Explotació i Conservació, i atesa la 
proposta del Conseller Executiu d’Obres Públiques, en ús de les atribucions recollides 
en l’article 8.1.q) de la Llei 8/2000, de Consells Insulars, el Ple del Consell Insular de 
Mallorca acorda: 

 
1r.- Aprovar l’alteració de la qualificació jurídica, mitjançant la 

desafectació i la incorporació al patrimoni del Consell Insular de Mallorca, dels terrenys 
de l’antic traçat de la carretera PM-203 que han restat fora de l’àmbit de la carretera 
amb motiu de l’execució de les obres del projecte de “Millora del traçat de la PM-203 
del pk 0 al 0’070 i del pk 2’150 al 3’400. Pont del Torrent de Bunyola”, concretats en 
3.385 m2 colindants amb la finca s’Heretat, i 1.135 m2 colindants amb la finca son 
Muntaner, segons plànols adjunts. 

 
2n.- De conformitat amb l’article 8 del Reial Decret 1372/1986, de 13 de 

juny, pel que s’aprova el Reglament de Béns de les Corporacions Locals, sotmetre 
l’expedient a informació pública amb l’objecte de què pugui ser examinat per presentar 
les al·legacions que s’estimin convenients en el termini d’un mes, comptador des de la 
data de publicació del corresponent anunci en el Butlletí Oficial de les Illes Balears. Si 
durant aquest termini no es presentés cap reclamació ni suggeriment, aquest acord 
esdevindrà definitiu.»” 
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El Sr. Alorda (PSM-EN) explica que el seu Grup no està d’acord amb la 
desafectació dels terrenys que es proposen en el punt nou i deu, sense conèixer-ne l’ús. 
Voldria que les propostes explicassin el perquè de la desafectació d’aquests béns, i per 
tant el seu Grup s’abstindrà  a la proposta a aquest punt i al següent. 

 
El Sr. Pascual (UM) comenta que la desafectació d’aquests terrenys 

tenen la mateixa finalitat, treure un rendiment i posar-los a subhasta pública com  a 
conseqüència de la seva inutilització.  

 
S’aprova la proposta per vint-i-set  vots a favor (PP, PSOE, UM) i cinc 

abstencions(PSM-EN, EU-Els Verds). 
 
 
 
PUNT 10.- PROPOSTA D’ACORD EN RELACIÓ AMB LA 

DESAFECTACIÓ DELS TERRENYS DE LA FINCA SON PUIGDORF ILA NOU 
DE PALMA LLINDANTS AMB EL PAS INFERIOR D’ACCÉS AL C OL·LEGI “ 
MADRE ALBERTA” QUE EXISTEIX SOTA LA VIA CINTURA PM- 20. 

 
Es dóna compte de la següent proposta del Conseller Executiu del 

departament d’Obres Públiques: 
 
“ ANTECEDENTS.- El Conseller Executiu d’Obres Públiques sotmet a 

la consideració de la Comissió Insular Informativa General i de Comptes, per al seu 
dictamen previ a la seva elevació al Plenari del Consell Insular de Mallorca, la següent 
proposta d’ 

 
ACORD 
 
«A la vista de l’expedient de desafectació tramitat, així com de l’informe 

de data 21 de gener de 2005 del cap de servei d’Explotació i Conservació, i atesa la 
proposta del Conseller Executiu d’Obres Públiques, en ús de les atribucions recollides 
en l’article 8.1.q) de la Llei 8/2000, de Consells Insulars, el Ple del Consell Insular de 
Mallorca acorda: 

 
1r.- Aprovar l’alteració de la qualificació jurídica, mitjançant la 

desafectació i la incorporació al patrimoni del Consell Insular de Mallorca, dels terrenys 
de la finca de Son Puigdorfila Nou (finques núm. 21 i 21-1), dins del terme municipal 
de Palma, que es concreten en una franja de 1.212 m2 llindant amb el pas inferior 
d’accés al col·legi Madre Alberta que existeix sota la via de cintura PM-20, segons 
plànols adjunts. 

 
2n.- De conformitat amb l’article 8 del Reial Decret 1372/1986, de 13 de 

juny, pel que s’aprova el Reglament de Béns de les Corporacions Locals, sotmetre 
l’expedient a informació pública amb l’objecte de què pugui ser examinat per presentar 
les al·legacions que s’estimin convenients en el termini d’un mes, comptador des de la 
data de publicació del corresponent anunci en el Butlletí Oficial de les Illes Balears. Si 
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durant aquest termini no es presentés cap reclamació ni suggeriment, aquest acord 
esdevindrà definitiu.»” 

 
 
S’aprova la proposta per vint-i-set (PP, PSOE, UM) i cinc abstencions 

(PSM-EN, EU-Els Verds). 
 
 
 
PUNT 11.- .APROVACIÓ DE LA REVISIÓ DE TARIFES DE 

PEATGE VIGENTS SOL·LICITADA PER LA “COMPANYA 
CONCESSIONÀRIA DEL TÚNEL DE SÓLLER S.A” PER A L’ANY  2005. 

 
Es dóna compte de la següent proposta del Conseller Executiu del 

departament d’Obres Públiques: 
 

“ El funcionari que subscriu sotmet a la consideració de l’Honorable 
Conseller Executiu d’Obres Públiques, als efectes de la seva posterior elevació al Ple 
del Consell Insular de Mallorca, la següent: 

 
PROPOSTA D’ACORD 
 
Atès que en data 21 de febrer de 2005, va tenir entrada en el Registre 

General del Consell Insular de Mallorca, amb núm. 3866, l‘escrit presentat per la 
“Compañía Concesionaria del Túnel de Sóller, S.A.”, en el qual sol·licita s’acordi la 
revisió de les tarifes vigents de peatge de la “Compañía Concesionaria Túnel de Sóller, 
S.A.”, i s’aprovin les noves tarifes que resulten de l’aplicació de la fórmula de revisió 
aprovada per Reial Decret 210/1990, de 16 de febrer, sobre el procediment de revisió de 
tarifes d’autopistes de peatge. 

 
Atesa la certificació emesa el dia 18 de febrer de 2005 per l’Institut 

Nacional d’Estadística referit a l’índex de preus de consum referit al període de gener 
2004 a gener 2005.  

 
Atès que la clàusula 6n. del document administratiu de formalització de 

la concessió administrativa per a la construcció, conservació i explotació del Túnel de 
Sóller recull literalment el contingut de l’article 9 del Decret 86/1988, de 18 de 
novembre, d’adjudicació de la concessió administrativa per a la construcció, 
conservació i explotació, com a carretera de peatge de la carretera C-711, amb túnel que 
creua la Serra d’Alfàbia i que mitjançant Reial Decret 210/1990, de 16 de febrer, es va 
donar una nova redacció a la clàusula 45 del Plec de Clàusules Generals per a la 
construcció, conservació i explotació de autopistes en règim de concessió, aprovada per 
Decret 215/73 de 25 de gener i posteriorment modificada per Reial Decret 1876/1981, 
de 20 d’agost. 

 
I atès l’informe de fiscalització de conformitat de la Intervenció General 

del Consell de Mallorca, el Conseller del Departament d’Obres Públiques,  de 
conformitat amb el que disposa la Disposició Addicional sisena de la Llei 16/2001, de 
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14 de desembre d’atribució de competències als Consells Insulars en matèria de 
carreteres i camins, mitjançant la qual es modifica la Llei 5/1990, de 24 de maig, de 
carreteres de la Comunitat Autònom a de les Illes Balears, eleva al Ple del Consell de 
Mallorca la següent proposta d‘ 

 
ACORD 

 
Primer.- Aprovar la revisió de les tarifes vigents de peatge de la 

“Compañía Concesionaria del  Túnel de Sóller, S.A.“ resultat de l’aplicació de la 
fórmula de revisió aprovada per Reial Decret 210/1990, de 16 de febrer, sobre 
procediment de revisió de tarifes d’autopistes de peatge, les noves tarifes de peatge 
aprovades són les que a continuació es relacionen: 

 
 NORMALS AMB 16% IVA     ESPECIALS AMB 16% IVA  
 
CATEGORIA I   1,60 €     0,40 € 
CATEGORIA II  4,00 €     1,00 € 
CATEGORIA III   6,25 €     1,60 € 
CATEGORIA IV   7,10 €     1,80 € 
 
Segon.- La revisió de tarifes entrarà en vigor el mateix dia de la seva 

publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears. “ 
 
 
El Sr. Alorda (PSM-EN) assenyala que el seu Grup votarà en contra, ja 

que, com cada any, creu que s’hauria de trobar la manera de recuperar la concessió del 
túnel que té l’Estat, però és conscient que l’actual govern no comparteix les seves 
opinions i inverteix amb altres infrastructures. 

 
El Sr. Pascual (UM) explica que el túnel de Sóller va venir transferit amb 

les competències de carreteres amb unes condicions que es mantenen i que, encara que 
desitgessin que el Govern o l’Estat volguessin suprimir el cànon, no ho veuen factible, 
perquè el Consell tè una dotació econòmica al respecte per a  manteniment de carreteres 
i infrastructures noves. 

 
S’aprova la proposta per devuit vots a favor (PP,UM),  tres vots en 

contra (PSM-EN) i deu abstencions (PSOE, EU-Els Verds). 
 
 
 
TERRITORI 
 
PUNT 12.- MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PGOU DE PALMA 

RELATIVA A L’ARTICLE 69 BIS, ADAPTACIÓ A LA LLEI 10 /2003 DE LA 
MATRIU D’ORDENACIÓ DEL SÒL RÚSTIC. 

 
Es dóna compte de la següent proposta del Conseller Executiu del 

departament de Territori: 
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“ Atès l’expedient relatiu a la modificació puntual del pla general 

d’ordenació del municipi de Palma relativa a l’adaptació de l’article 69 bis a la Llei 10/ 
2003, de 22 de desembre, de mesures tributàries i administratives. 
 

Vist l’informe favorable de la Comissió Insular d’Ordenació del 
Territori, Urbanisme i Patrimoni Històric, s’eleva al Ple del Consell Insular de Mallorca 
la següent proposta d’ 
 

ACORD 
 

Atès l’expedient relatiu a la modificació puntual del pla general 
d’ordenació del municipi de Palma relativa a l’adaptació de l’article 69 bis a la Llei 
10/2003, de 22 de desembre, de mesures tributàries i administratives, i d’acord amb el 
dictamen de la Ponència Tècnica d’Ordenació del Territori i Urbanisme, i vista la 
proposta de la Comissió Insular d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Patrimoni 
Històric, en el tràmit previst a l’article 132.3 del Reial Decret 2159/1978, de 23 de juny, 
Reglament de Planejament Urbanístic, el Ple del Consell de Mallorca, acorda aprovar 
definitivament l’expressada modificació puntual, subjectant-se a les següents 
prescripcions:  
 

1ª.- El text de l’article 69 bis «matriu d’ordenació del sòl rústic» serà el 
següent: «La matriu serà la corresponent a la legislació vigent i a la normativa i 
instruments d’ordenació territorial vigents en cada moment».  

 
Tot això sense perjudici del deure d’adaptació del Pla General al Pla 

Territorial Insular dins el termini assenyalat per aquest últim o, en el moment d’elaborar 
i tramitar la revisió o una modificació de planejament general que no es pugui acollir bé 
al disposat a l’apartat 2 de la disposició addicional tercera de la Llei 14/2000, bé al 
disposat a l’apartat quart de la disposició addicional tercera del Pla Territorial Insular de 
Mallorca, moment en que l’ajuntament haurà d’adaptar-se a la globalitat del dit Pla i 
podrà proposar altres determinacions, a més de les que ja conté, les quals prevaldran 
sobre les del Pla Territorial cas de suposar major restricció o grau de protecció del 
territori que les determinades per l’instrument d’ordenació territorial. 

 
2ª.- Aquesta modificació s’haurà d’incloure dins el text refós que està 

realitzant  l’Ajuntament de Palma, derivat de les prescripcions imposades en els acords 
d’aprovació definitiva de la modificació puntual del Pla General relativa a la nova 
redacció de les seves normes urbanístiques.”  

 
S’aprova la proposta per vint-i-dos vots a favor (PP, PSM-EN, UM), deu 

abstencions (PSOE, EU-Els Verds) 
 
 
CULTURA 
 
PUNT 13.- PROPOSTA  CONSTITUCIÓ DEL CONSELL 

ESCOLAR DE MALLORCA. 
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Es dóna compte de la següent proposta del Conseller Executiu del 

departament de Cultura: 
 
“Atès que la Llei 9/1998, de 14 de desembre, modificada per la Llei 11/ 

2000, de consells escolars de les Illes Balears, el Text refós de les quals fou aprovat pel 
Decret legislatiu 112/2001, de 7 de setembre (BOIB núm. 112, de 18 de setembre de 
2001, i correcció d’errors al BOIB núm. 119, de 4 d’octubre), determina, en l’article 2, 
que els òrgans de consulta i de participació i assessorament en la programació de 
l’ensenyament no universitari a les Illes Balears són el Consell Escolar de les Illes 
Balears, els consells escolars insulars i els consells escolars municipals. 

 
Atès el Decret 10/2003, de 14 de febrer, pel qual el Govern de les Illes 

Balears estableix una disposició reglamentària per fer efectiu el compliment de la Llei i 
contribuir així al foment de la participació dels diversos sectors socials en matèria 
d’educació. 

 
Atesa la voluntat del Consell de Mallorca de facilitar i promoure la 

participació de tota la comunitat educativa de Mallorca en la programació de 
l’ensenyament en el seu àmbit territorial i així assegurar la configuració d’un sistema 
educatiu adaptat a les nostres característiques i necessitats específiques. 

 
Es proposa la constitució del Consell Escolar de Mallorca i se’n preveu 

la composició. 
 
D’acord amb l’esmentat Decret els vocals i el secretari del Consell 

Escolar de Mallorca es nomenaran pel Consell de Mallorca, d’acord amb les propostes 
formulades per les administracions i entitats corresponents. 

 
La proposta de nomenament al Govern de les Illes Balears per ocupar els 

càrrecs de president i vicepresident del Consell Escolar de Mallorca s’efectuarà pel 
Consell de Mallorca, d’entre els membres d’aquest Consell Escolar.  

 
El Consell Escolar de Mallorca quedarà vàlidament constituït quan s’hi 

hagin incorporat, com a mínim, dos terços dels components, tal com marca la disposició 
transitòria del Decret 10/2003, de 14 de febrer, de regulació dels consells escolars 
insulars. 

 
 
Per tot això, la consellera executiva de Cultura proposa al Ple que adopti 

els següents 
 

A C O R D S : 
 
PRIMER. Iniciar els tràmits corresponents, establerts a la Llei de 

consells escolars de les Illes Balears (Decret legislatiu 112/2001, de 7 de setembre) i al 
Decret 10/2003, de 14 de febrer, per a la constitució del Consell Escolar de Mallorca. 
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SEGON. Establir la composició del Consell Escolar de Mallorca amb un 

president, un vicepresident i 35 vocals que es determinen a continuació. La designació 
de tots els membres, que es fa d’acord amb els mínims fixats pel Decret 10/2003, queda 
distribuïda en nombre i representativitat de la forma següent: 

 
1. Dels membres vocals representants del professorat. 
 
1.1. El Consell de Mallorca nomenarà vuit membres vocals en 

representació del professorat dels nivells de l’ensenyament no universitari de Mallorca. 
Dels vuit membres, cinc correspondran a l’ensenyament públic i tres al privat. 

 
1.2. Correspon a les associacions i organitzacions sindicals 

d’ensenyament proposar els nomenaments al Consell de Mallorca, d’acord amb la 
representativitat obtinguda a les darreres eleccions sindicals. 

 
1.3. El Consell de Mallorca sol·licitarà a les associacions i organitzacions 

sindicals d’ensenyament que proposin els seus representants, mitjançant escrit adreçat al 
Departament de Cultura  presentat en el Registre General del Consell de Mallorca, en el 
termini màxim de trenta dies hàbils comptats a partir del següent al de la recepció de la 
sol·licitud de nomenament. 

 
2. Dels membres vocals representants dels pares i mares. 
 
2.1. El Consell de Mallorca nomenarà cinc  membres en representació 

dels pares i mares d’alumnes, tres membres dels quals correspondran al sector públic i 
dos al privat-concertat. 

 
2.2. Correspon a les federacions i/o confederacions de pares i mares de 

Mallorca proposar els nomenaments al Consell de Mallorca, d’acord amb la seva 
representativitat, donada pel nombre d’associats. 

 
2.3. El Consell de Mallorca sol·licitarà a les federacions i/o 

confederacions de pares i mares de Mallorca que proposin els seus representants, 
mitjançant escrit adreçat al Departament de Cultura presentat en el Registre General del 
Consell de Mallorca, en el termini màxim de trenta dies hàbils comptats a partir del 
següent al de la recepció de la sol·licitud de nomenament. 

 
3. Dels membres vocals representants dels alumnes. 
 
3.1. El Consell de Mallorca nomenarà tres membres en representació de 

l’alumnat d’ensenyament no universitari,  2 dels quals hauran de correspondre al sector 
públic i 1 al privat-concertat. 

 
3.2. Correspon a les federacions i/o confederacions d’alumnes de 

Mallorca l’elecció dels seus representants, que seran proposats al Consell de Mallorca 
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per ser nomenats. La representativitat que haurà de determinar la composició s’establirà 
segons el nombre d’associats de cada federació i/o confederació. 

 
3.3. El Consell de Mallorca sol·licitarà a les federacions i/o 

confederacions d’alumnes de Mallorca que proposin els seus representants, mitjançant 
escrit adreçat al Departament de Cultura  presentat en el Registre General del Consell de 
Mallorca, en el termini màxim de trenta dies hàbils comptats a partir del següent al de la 
recepció de la sol·licitud de nomenament. 

 
4. Dels membres vocals representants del personal d’administració i 

serveis. 
 
4.1. El Consell de Mallorca nomenarà dos membres en representació del 

personal d’administració i serveis, dels quals un correspondrà als centres docents 
públics i un  als privats-concertats.  

 
4.2. Correspon a les centrals i organitzacions sindicals de Mallorca 

proposar els nomenaments al Consell de Mallorca, d'acord amb la representativitat 
obtinguda a les darreres eleccions sindicals. 

 
4.3. El Consell de Mallorca sol·licitarà a les centrals i organitzacions 

sindicals que proposin els seus representants, mitjançant escrit adreçat al Departament 
de Cultura presentat en el Registre General del Consell de Mallorca, en el termini 
màxim de trenta dies hàbils comptats a partir del següent al de la recepció de la 
sol·licitud de nomenament. 

 
5. Dels membres vocals representants del Consell de Mallorca. 
 
5.1. El Consell de Mallorca nomenarà per a la seva representació cinc 

membres vocals proposats per la consellera executiva de Cultura del Consell de 
Mallorca.  Dos del quals seran persones de reconegut prestigi dintre de l’àmbit educatiu 
i tres seran representants del Consell de Mallorca. 

 
5.2 El nomenament dels representants a proposta del CIM s’efectuarà per 

resolució de la  consellera executiva de Cultura del Consell de Mallorca. 
 
6. Dels membres vocals en representació de l’Administració educativa. 
 
6.1. El Consell de Mallorca nomenarà dos membres vocals en 

representació de l’Administració educativa competent a proposta d’aquesta. 
 
6.2. El Consell de Mallorca sol·licitarà a l’Administració educativa que 

proposi els seus representants, mitjançant escrit adreçat al Departament de Cultura 
presentat en el Registre General del Consell de Mallorca, en el termini màxim de trenta 
dies hàbils comptats a partir del següent al de la recepció de la sol·licitud de 
nomenament. 

 
7. Dels membres vocals en representació dels ajuntaments de Mallorca. 
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7.1. El Consell de Mallorca nomenarà cinc membres vocals en 

representació dels ajuntaments de Mallorca, un d’ells representarà a l’ajuntament de 
Palma i 4 de la resta d’ajuntaments.  

 
7.2. El Consell de Mallorca instarà la Comissió de Presidents de les 

Corporacions Locals de Mallorca  perquè presenti la proposta de nomenament dels 
representants dels ajuntaments de Mallorca. 

 
7.3. La proposta de nomenament dirigida al Consell de Mallorca haurà 

de ser ratificada per l’òrgan competent dels diferents ajuntaments de l’illa. 
 
8. Del membre vocal representant de les patronals d’ensenyament. 
 
8.1. El Consell de Mallorca nomenarà un representant de les patronals 

d’ensenyament. 
 
8.2. Correspon a les organitzacions patronals d’ensenyament proposar els 

nomenaments al Consell de Mallorca, d’acord amb la seva representativitat, donada pel 
nombre d’associats. 

 
8.3. El Consell de Mallorca sol·licitarà a les organitzacions patronals 

d’ensenyament que proposin els seus representants, mitjançant escrit adreçat al 
Departament de Cultura presentat en el Registre General del Consell de Mallorca, en el 
termini màxim de trenta dies hàbils comptats a partir del següent al de la recepció de la 
sol·licitud de nomenament. 

 
9. Dels membres vocals representants dels sindicats d’ensenyament. 
 
9.1. El Consell de Mallorca nomenarà un representant dels sindicats 

d’ensenyament. 
 
9.2. Correspon a les associacions i organitzacions sindicals 

d’ensenyament proposar els nomenaments al Consell de Mallorca, d’acord amb la 
representativitat obtinguda a les darreres eleccions sindicals. 

 
9.3. El Consell de Mallorca sol·licitarà a les associacions i organitzacions 

sindicals d’ensenyament que proposin els seus representants, mitjançant escrit adreçat al 
Departament de Cultura presentat en el Registre General del Consell de Mallorca, en el 
termini màxim de trenta dies hàbils comptats a partir del següent al de la recepció de la 
sol·licitud de nomenament. 

 
10. Dels membres vocals en representació dels consells escolars 

municipals. 
 
10.1. El Consell de Mallorca nomenarà dos membres vocals en 

representació dels consells escolars municipals. 
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10.2. El Consell de Mallorca instarà la Comissió de Presidents de les 
Corporacions Locals de Mallorca perquè presenti la proposta de nomenament dels 
representants dels consells escolars municipals. 

 
10.3. La proposta de nomenament dirigida al Consell de Mallorca haurà 

de ser ratificada pels diferents consells escolars municipals de l’illa. 
 
 
11. Dels membres vocals representants dels centres públics i privats-

concertats. 
 
11.1. El Consell de Mallorca nomenarà dos membres vocals en 

representació dels centres escolars. 1 en representació dels públics i 1 en representació 
dels centres privats-concertats. 

 
11.2. La proposta de nomenament al Consell de Mallorca haurà d’estar 

ratificada pels consells escolars dels centres que li donen suport. Obtindran 
representació les propostes amb major nombre d’adhesions de consells escolars de 
centres, sempre mantenint la proporció assignada en el punt 11.1. 

 
11.3. Les propostes s’hauran de presentar mitjançant escrit adreçat al 

Departament de Cultura presentat en el Registre General del Consell de Mallorca, en el 
termini màxim de trenta dies hàbils comptats a partir del següent al de la recepció de la 
sol·licitud de nomenament. 

 
 
TERCER. Instar el Govern de les Illes Balears perquè proposi un 

funcionari adscrit a la Conselleria d’Educació i Cultura com a secretari del Consell 
Escolar de Mallorca, tal com marca el Decret 10/2003, de 14 de febrer. La proposta serà 
traslladada al Consell de Mallorca per ratificar-ne el nomenament.” 

 
 
La Sra. Rosselló (EU-Els Verds) mostra la seva alegria ja que aquest 

punt el va proposar el seu Grup. Tot seguit, explica les seves diferències sobre el 
Consell Escolar de Mallorca.  En primer lloc, creu que el termini de constitució hauria 
de ser de tres mesos i no de vuit  perquè ho considera excessiu. En segon lloc, pensa que 
hi figuren massa membres de l’Administració en general i pocs representants socials. En 
tercer lloc, creu que no és apropiat el canvi dels membres que han de representar els 
centres públics i privats concertats, abans els designaven el Consell Escolar i ara serà  
l’Administració educativa en el cas del públics i en el concertats l’Administració 
pertinent. Finalitza anunciant el seu vot a favor, a l’espera que la consellera de Cultura 
tengui en compte les seves peticions. 

 
La Sra. Mulet (UM) dóna les gràcies per aquesta proposta al grup EU-Els 

Verds i a la resta de partits polítics per la seva col·laboració en la creació del Consell 
Escolar.  Accepta la següent modificació: president, vicepresident i 35 membres. 

 
S’aprova la proposta per unanimitat. 
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INSTITUT DE SERVEIS SOCIALS I ESPORTIUS DE 

MALLORCA 
 
 
PUNT 14.- PROPOSTA D’ACORD DE CORRECCIÓ D’ERRADES 

A LA RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL PER A L’ANY 2005 D E 
L’INSTITUT DE SERVEIS SOCIALS I ESPORTIUS DE MALLOR CA. 

 
Es dóna compte de la següent proposta del President de l’Institut de 

Serveis Socials i Esportius de Mallorca: 
 
“ Atès que s'han advertit errors en la transcripció de la Relació de Llocs 

de Treball per a l'any 2005 de l'Institut de Serveis Socials i Esportius de Mallorca, 
aprovada pel Ple del Consell de Mallorca el passat 15 de novembre de 2004, i publicada 
al BOIB núm. 178 de 16 de desembre de 2004, d'acord amb el disposat a l'article 105.2 
de la Llei 30/1992 de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment 
administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener, segons la qual "les 
administracions públiques poden rectificar en qualsevol moment, d'ofici o a instància de 
les persones interessades, els errors materials, de fet o aritmètics existents en els seus 
actes". 

 
Atès l’acord de la Mesa Negociadora celebrada dia 9 de març de 2005, 

en la qual es va aprovar la correcció d’errades de la Relació de Llocs de Treball de 
l’Institut. 

 
Atès que, d’acord amb allò que s’estableix a l’article 6.d dels Estatuts de 

l’Institut de Serveis Socials i Esportius de Mallorca, correspon al president de l'Institut 
elevar al Ple la corresponent proposta d'acord. 

 
Atès el que preveu l’article 25.1 dels Estatuts de l’Institut, aprovats pel 

Ple del Consell de Mallorca en sessió de dia 15 de setembre de 2003,  
 
Es proposa: 
 
RECTIFICAR les errades advertides en la Relació de Llocs de Treball 

per a l'any 2005 de l'Institut de Serveis Socials i Esportius de Mallorca, APROVADA 
PEL Ple de dia 15 de novembre de 2004, que es relacionen a l’annex i AUTORITZAR 
al president de l'Institut de Serveis Socials i Esportius de Mallorca per dur a terme 
l'aplicació individualitzada de les determinacions contingudes a l'esmentada correcció 
d'errades.” 

 
 
S’aprova la proposta per denou vots a favor (PP-UM), i catorze 

abstencions(PSOE, PSM-EN, EU-Els Verds). 
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PUNT 15.- CONSTITUCIÓ DEL CONSORCI ENTRE LA 

COMUNITAT DE LES ILLES BALEARS, L’INSTITUT DE SERVE IS SOCIALS 
I ESPORTIUS DE MALLORCA I L’AJUNTAMENT DE MARRATXÍ PER 
CREAR EL CONSORCI PER AL FOMENT DE L’ESPORT A MARRA TXÍ. 

 
Es dóna compte de la següent proposta del President de l’Institut de 

Serveis Socials i Esportius de Mallorca: 
 

“ El Consell de Mallorca té atribuïdes les competències en matèria 
d'esports d'acord amb la Llei 6/1994, de 13 de desembre, d'atribució de competències 
als consells insulars en matèria de Patrimoni Històric, Promoció Sociocultural, 
Animació Sociocultural, Dipòsit legal de Llibres i Esports. 

 

El Ple del Consell de Mallorca mitjançant acord de data 15 de setembre 
de 2003 aprovà la constitució de l'Institut de Serveis Socials i Esportius de Mallorca 
(L'INSTITUT), el qual té com objecte fonamental, d'acord amb l'article 2.1 dels Estatuts 
de L'INSTITUT, aprovats per acord del Ple del Consell de Mallorca de data 15 de 
setembre de 2003 (BOIB núm.133, de 23-09-2003) l'exercici, en forma directa i 
descentralitzada, de les competències atribuïdes per qualsevol títol al Consell de 
Mallorca en matèria de serveis socials i esports. 

L'administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears, 
L'INSTITUT i l'Ajuntament de Marratxí concorren en l'interès de dur endavant 
polítiques, actuacions i inversions en matèria de promoció i foment de l’esport. 

Atesa aquesta interrelació competencial i la finalitat d'assolir objectius 
comuns en el sector sociosanitari i assistencial a l'illa de Mallorca, es proposa al Ple, 
amb el dictamen previ de la Comissió Informativa corresponent, l'adopcó de l'acord 
següent: 

1r. Aprovar la constitució del “CONSORCI CONSORCI ENTRE LA 
COMUNITAT DE LES ILLES BALEARS, L'INSTITUT DE SERVEIS SOCIALS I 
ESPORTIUS DE MALLORCA I L'AJUNTAMENT DE MARRATXI PER CREAR EL 
CONSORCI PER AL FOMENT DE L’ESPORT A MARRATXI”. 

2n. Aprovar-ne els estatuts, el text dels quals s'incorpora com a annex a 
la present proposta, i sometre'ls a informació pública per un termini de trenta dies per tal 
que totes les persones que hi estiguin interessades puguin examinar l'expedient i 
formular les al·legacions que estimin pertinents. Si no se'n presentessin, l'acord s'elevarà 
a definitiu. 

No obstant això el Ple resoldrà.”  
 
 

La Sra. Rosselló (EU-Els Verds) mostra el seu desacord per la manca de 
planificació i  informació, recorda que fins ara s’han creat dos consorcis, el de Calvià i 
el de Marratxí, municipis governats per PP-UM i PP. Observa també que les 
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competències d’esport base són pròpies del Consell i actualment de l’Institut de Serveis 
Socials i Esportius de Mallorca i que ha d’actuar en concordança amb el Govern, però 
que no es pot fer sense una planificació clara, sobretot del doblers que s’hi destinen. 
Finalitza la seva intervenció i comenta que  veu amb preocupació la creació d’aquest 
consorci i el de Calvià ja que no podran controlar les seves actuacions directament i que 
per tant votaran en contra  de la proposta. 

 
El Sr. Alorda (PSM-EN) assegura que amb la creació de consorcis 

s’intenta defugir del control de les institucions. Creu que les institucions públiques 
tenen prou mecanismes per realitzar tasques puntuals amb municipis. Pensa que si el Sr. 
Serra continua amb aquesta mateixa línia es podrien crear consorcis sectorial socials, 
esportius, urbanístics però afirma que no és una bona idea. Finalitza afirmant que el seu 
grup no donarà suport a la proposta per una manca de planificació general de tot 
Mallorca. 

 
El Sr. Bonet (PSOE)  explica que el seu grup no pot donar suport a la 

proposta i que s’abstendrà. Creu que s’està fent una política de improvisació, i que pot 
donar lloc a diferencies econòmiques per fer activitats esportives entre municipis si no 
s’apliquen a tots. Finalitza dient que vigilaran que la política esportiva sigui igual per a 
tots. 

 
El Sr. Serra (PP) assenyala que de moment existeixen dos consorcis, per 

atendre qüestions específiques i extraordinàries. Observa  que no s’ha de confondre la 
política ordinària de planificació de l’esport base que es desenvolupa correctament, amb 
la política extraordinària que es dóna quant un ajuntament vol realitzar activitats 
esportives diferents, que és el que ha succeït a aquests dos municipis. També comenta 
que el consorci facilita les feines de col·laboració amb diferents institucions i agilita els 
tràmits. 

 
La Sra. Rosselló (EU-Els Verds) reitera el seu arguments anteriors i 

demana una mica de responsabilitat respecte a la planificació esportiva. 
 
El Sr. Alorda (PSM-EN) assenyala que amb el Centre de Tecnificació de 

Calvià estaven d’acord, però no amb la política d’esport adreçada al municipi, ja que 
tots els municipis tenen la seva i tots s’han de tractar per igual. Creu que si Marraxtí 
planteja una qüestió extraordinària d’inversió aquesta es podria resoldre amb una 
convocatòria pública o un conveni que seria més curt i ràpid que les negociacions 
bilaterals del consorci.  Pensa que crear noves personalitats jurídiques representa la 
recuperació de competències  per part del Govern i que així s’allunya el centre de 
decisions i control del Consell. Per finalitzar anuncia que el seu Grup votarà en contra. 

 
El Sr. Bonet (PSOE) comenta que no esta prou clar el motiu perquè 

Marratxí s’ha de tractar diferent si tant sols vol promoure l’esport  com la resta de 
municipis. El seu Grup s’abstendrà i estarà pendent del seu desenvolupament. 

 
El Sr. Serra (PP) afirma que gràcies a la creació del consorci es veuran 

obligats pel seu caràcter permanent a fer un seguiment continu de les actuacions, i 
aconseguiran un finançament més còmode. Continua explicant que les nostres 
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competències en matèria d’esport són fins a joves de 16 anys i és per això que creu 
necessària la creació del consorci amb el Govern balear per poder fer una política 
comuna per a tots els ciutadans. 

 
S’aprova la proposta per denou vots a favor (PP, UM) , dos vots en 

contra (PSM-EN, EU-Els Verds) i dotze abstencions (PSOE). 
 
 

MOCIONS. 
 
PUNT 16.- MOCIÓ DEL GRUP DE CONSELLERS DEL PSM-EN 

SOBRE LA RECUPERACIÓ DEL PATRIMONI CULTURAL FORA DE  
L’ILLA DE MALLORCA. 

 
Es dóna compte de la següent moció: 
 
“Mallorca, integrada en la cultura mediterrània, gaudeix d’un important 

llegat cultural, històric, patrimonial i natural. Aquesta deixa s’ha de servar per a les 
noves generacions.  

 
Són nombroses les peces que es troben fora de Mallorca, però n’hi ha un 

conjunt d’elles que, per la seva singularitat i vàlua, com pel fet de ser de titularitat 
pública, s’escau plantejar-ne el retorn a l’illa. 

 
El cas dels bous de Costitx és dels més destacables. Són tres caps de toro 

de bronze, el major dels quals és gairebé de mides naturals, d’època talaiòtica, trobats 
l’any 1894 al santuari de Son Corró. I que, per la  seva qualitat i les seves mides, són 
considerats el testimoni més destacable del culte al toro. Foren adquirits pel Museu 
Arqueològic Nacional i traslladats a Madrid. 

 
De llavor ençà, hi ha hagut moviments reivindicatius i acords 

institucionals sol·licitant el retorn de tan valuoses peces per a la seva exhibició 
permanent a Mallorca. Recentment, la Presidenta de la institució ha dut a terme 
actuacions en aquest sentit, infructuosament. 

 
L’estat autonòmic permet reconsiderar la política centralista de 

recopilació a Madrid de les col·leccions de més vàlua, i plantejar apropar el patrimoni al 
lloc d’origen sempre que es donin garanties suficients de seguretat i estudi científic, les 
quals ofereix el Museu de Mallorca. De fet, l’article 1.3 de la llei de patrimoni de les 
Illes Balears obliga l’administració a promoure el retorn del patrimoni balear a 
l’exterior. 

 
Per altra banda, no es pot negligir el caràcter de potència mundial del 

Turisme que tenen les Illes Balears, tant per l’interès estratègic de comptar amb 
atractius patrimonials, com les potencialitats d’afluència que suposa un nombre tant 
elevat de visitants. 

 
Per tot això, el Ple del Consell adopta el següent: 
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ACORD 
 
Instar el Govern de les Illes Balears a negociar el dipòsit de la col·lecció 

dels Bous de Costitx que es troben al Museu Arqueològic Nacional en el Museu de 
Mallorca.  

 
El Consell contribuirà en tot allò que li sigui possible per assolir aquest 

objectiu.” 
 
 
El Sr. Alorda (PSM-EN) considera oportuna la reivindicació del retorn 

dels Bous de Costitx i, observa que la presidència ja ha fet passes per aconseguir aquest 
patrimoni. Explica també que la Llei de patrimoni històric de les Illes Balears assenyala 
que les administracions han d’intentar el retorn dels béns fora de l’illa. Afirma que 
encara que aquests siguin de titularitat estatal, no implica que s’hagin de quedar a 
Madrid, pretenen recuperar aquest béns sense canvi de titularitat i ubicar-los al Museu 
de Mallorca. Observa que seria un gran atractiu turístic i que afavoriria la nostra 
economia. 

 
La Sra. Rosselló (EU-Els Verds) considera molt positiva aquesta moció i 

el seu Grup votarà a favor de la proposta com ja han fet al Parlament amb un tema 
similar per unanimitat. 

 
El Sr. Crespí (PSOE) anuncia que el seu Grup votarà a favor d’aquesta 

moció, encara que considera que seria un retrocés buidar tots els museus importants per 
tornar les peces al seu lloc d’origen. Creu que és bo intentar arribar a un acord amb 
l’Estat, com ja  ha fet aquesta presidència. 

 
La Sra. Sureda (PP) considera que els Bous de Costitx tenen un valor 

extraordinari. El seu Grup està d’acord amb la moció i espera donar compliment a la 
Llei de patrimoni i que el Govern negociï amb Estat la cessió en dipòsit d’aquests béns 
al Museu de Mallorca. 

 
La Sra. Mulet (UM) afirma que en anteriors legislatures el Grup PSM-

EN no va realitzà cap esforç per aconseguir la recuperació d’aquests béns i, que l’únic 
grup que sempre ha recolzat aquesta iniciativa ha estat UM i la seva presidenta, per tant 
anuncia que el seu Grup votarà a favor de la moció. 

 
El Sr. Alorda (PSM-EN) explica que esta molt content del consens 

aconseguit.  Contesta a la Sra. Sureda que entén que s’ha de col·laborar amb el Govern 
central per tal d’aconseguir-ho amb les condicions i mitjans oportuns. Per acabar, creu 
que els negociadors haurien de ser més convincents a l’hora de tractar amb el Ministeri 
de Cultura. 

 
La Sra. Mulet (UM) reitera que el seu Grup votarà a favor. 
 
S’aprova la moció per unanimitat. 
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PUNT 17.- MOCIÓ DEL GRUP DE CONSELLER DEL EU-ELS 

VERDS SOBRE REBUIG A L’AUGMENT DE L’IMPOST  SOBRE A CTES 
JURÍDICS DOCUMENTATS ACORDAT  PER GOVERN BALEAR. 

 
Es dóna compte de la següent moció: 
 
“EXPOSICIÓ DE MOTIUS: 
 
Dins de la Llei de mesures tributàries, administratives i de funció pública 

que acompanyà la Llei de pressuposts de la Comunitat Autònoma per a l’any 2005, es 
reforma el tipus impositor per als actes jurídics documentals augmentant-lo del 0’5% a 
l’1%, amb certes justificades excepcions. 

 
Com, òbviament, se’n ha fet ressò la premsa, aquesta pujada impositora 

agreuja molt especialment les adquisicions de béns immobles destinats a habitatge, així 
com les  imprescindibles hipoteques que habitualment fan possible aquestes 
adquisicions. Això a una Comunitat com la nostra, on el preu dels habitatges, la manca 
d’habitatges de protecció oficial i el preu dels lloguers, obliguen als ciutadans, que 
tenen una de les mitjanes més baixes de l’Estat en sous i pensions i de les més elevades 
en càrrega impositora, a greus esforços econòmics i a pèrdua de qualitat de vida. 

 
Ateses aquestes circumstàncies, resulta imprescindible una revisió 

d’aquest augment, a fi i efecte, que, per una part, el dèficit pressupostari de les nostres 
Illes no s’intenti compensar augmentant la càrrega impositora dels ciutadans sinó 
renegociant els fons procedents de l’Estat als quals hi tenen dret els nostres ciutadans i, 
per altra part, que s’arbitrin altres mesures tendents a facilitar l’accés a un habitatge 
digne, en règim de compra o lloguer, a tots els nostres ciutadans. 

 
Per tot això, presentam la següent PROPOSTA D’ACORD: 
 
1.- El Consell de Mallorca rebutja l’augment de l’impost sobre actes 

jurídics documentats, acordat pel Govern Balear dins la Llei de mesures tributàries, 
administratives i de funció pública, i aplicable des de l’1 de gener de 2005. 

 
2.- El Consell de Mallorca insta al govern de les Illes Balears a revisar 

aquesta reforma fiscal en el sentit de mantenir el sistema impositor anterior, si no és per 
millorar-lo en favor d’una més justa distribució de la càrrega impositora entre els 
ciutadans de les nostres Illes.” 

 
   
La Sra. Tugores (EU-Els Verds) anuncia que el seu Grup rebutja la 

pujada de mig punt sobre el actes jurídics documentats.. En primer lloc, perquè el 
Govern assegurava en el seu programa electoral que reduiria els imposts i no ho ha fet. 
En segon lloc, perquè segons el conseller d’Hisenda aquest increment superarà el 
doblers recollits amb l’ecotaxa l’any 2003 amb la diferència que aquest segon ingrés el 
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pagaven majoritàriament el turistes i l’increment anunciat l’abonaran els ciutadans de 
les Illes. I, a més, considera que repercutirà negativament en la compra de habitatges. 

 
El Sr. Alorda (PSM-EN) manifesta que el seu Grup donarà suport a 

aquest moció i pensa que el Govern no esta aplicant una bona mesura per millorar la 
compra d’habitatges. 

  
El Sr. Alemany (PSOE) anuncia que el seu Grup donarà suport a aquesta 

moció i reitera els arguments exposats anteriorment per la Sra. Tugores.  
 
El Sr. Obrador (PP) assenyala que el seu Grup votarà en contra d’aquesta 

proposta, perquè creu que més que un augment és una redistribució de l’impost. 
Assegura que amb l’àmbit estatal l’anterior Govern va davallar impostos, millorant 
l’economia de l’Estat. A l’àmbit autonòmic la retirada de l’ecotaxa ha repercutit 
positivament a l’economia de les Illes. Explica a la Sra. Tugores que sobre la compra de 
l’habitatge i intervenen altres factors molt més importants que s’han de tenir en compte. 
Per finalitzar indica que l’objectiu d’aquest impost és abaratir el cost de les 
transmissions del habitatges i comenta les exempcions. 

 
 
El Sr. Flaquer (UM) anuncia que el seu Grup s’abstendrà. Comenta que 

no està d’acord amb la pujada d’imposts, ja que som una de les comunitats amb més 
pressió fiscal. Demana a l’Estat que revisi amb urgència el model de finançament, 
perquè els ciutadans de les Illes estam discriminats i així no faria falta l’augment de cap 
impost.   

 
La Sra. Tugores (EU-Els Verds) comenta que no entén com el Sr. 

Obrador pot dir que aquest impost pot abaratir el cost de l’habitatge, i reitera els seu 
arguments anteriors. Diu que aquesta comunitat té problemes greus d’habitatges i que 
les bonificacions que planteja el Partit Popular són tan sols per un nombre reduït de 
casos.  

 
 
El Sr. Alorda (PSM-EN) destaca el fet que el Sr. Flaquer recordi que hi 

ha un problema deficitari autonòmic degut a la realització incorrecta de les 
transferències d’educació i sanitat. Subscriu el que ha argumentat la Sra. Tugores. Creu 
que el Partit Popular hauria de reconèixer el seu error a l’anterior legislatura quan 
afirmava continuament que les transferències havien vengudes ben dotades de Madrid. 

  
El Sr. Alemany (PSOE) indica que no creu que la millora del turisme 

tengui res a veure amb l’aplicació de la ecotaxa, de la qual cap turista es va queixar. 
Demana al Govern  que no cerqui excuses, que és ell qui decideix els pressuposts per 
dur endavant la seva gestió i que per tant és la seva responsabilitat. També considera 
que no està gaire clara la finalitat d’aquest capital. 

 
El Sr. Obrador (PP) intervé comentant que amb la pujada d’aquest 

impost s’equipara amb la resta de comunitats autònomes, que la creació de 
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bonificacions afavorirà als més necessitats, i per acabar explica que aquest increment de 
pressupost servirà per una redistribució dels doblers públics. 

 
Se rebutja la moció per tretze vots a favor (PSOE, PSM-EN, EU-Els 

Verds), setze vots en contra (PP),  i tres abstencions (UM). 
 
 
PUNT 18.- MOCIÓ DEL GRUP DE CONSELLERS DEL PSOE 

SOBRE ÚS SEXISTA DE LLENGUA. 
 
Es dóna compte de la següent moció: 
 
“La consciència cada vegada més clara del paper de les dones i la seva 

aportació a la societat, tant a la vida privada com pública, ha de tenir un clar 
reconeixement en el llenguatge.  

 
Les paraules masculines per denominar homes i dones són injustes, ja 

que oculten i exclouen a les dones. 
 
És necessari per tant fer un ús no sexista de la llengua a fi d’evitar 

confusions, a vegades voluntàries, basades en un pensament que considera els homes 
com a subjectes de referència i a les dones com dependents o que viuen en funció d’ells. 

 
Les institucions tenen l’obligació de vetllar per l’ús correcte de la llengua 

a fi d’evitar l’ocultació de les dones que poden conduir a discriminacions per raons de 
sexe. 

 
Per tot això, el Grup de Consellers Socialistes presenta pel seu debat al 

proper Ple de la institució la següent MOCIÓ: 
 
El Consell de Mallorca acorda posar els mitjans necessaris a fi de que no 

es faci un ús sexista de la llengua en cap dels seus Departaments, tant en els seus 
documents interns com als anuncis publicitaris insertats als diferents mitjants de 
comunicació.” 

 
 
La Sra. Rado (PSOE) justifica la seva proposta considerant que és molt 

important adequa des de les institucions públiques el llenguatge políticament correcte 
que no discrimini a les dones. 

 
La Sra. Rosselló (EU-Els Verds) anuncia que votaran a favor d’aquesta 

moció. Creuen que les institucions han de donar exemple a la ciutadania i pensa que ja 
haurien de haver fet alguna actuació al respecte. 

 
La Sra. Canyelles (PSM-EN) indica que el seu Grup donarà suport a 

aquesta moció. Creu que no s’arribarà a la normalització fins que no assimilem que la 
manca de gènere d’un substantiu  ha de ser neutre, encara que normalment s’utilitzi per 
definir el gènere  masculí. 
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La Sra. Binimelis (PP) explica que el seu Grup donarà suport a aquesta 

moció. Creu que el Consell ha de posar el mitjans necessaris per aconseguir un ús no 
sexista de la llengua. 

 
La Sra. Mulet (UM) afirma que el seu Grup votarà a favor d’aquesta 

moció. Proposa la creació d’una direcció d’igualtat d’oportunitats i assegura que esta 
d’acord amb la eliminació de qualsevol tipus de discriminació sexista. 

 
La Sra. Rado (PSOE) agraeix el suport de tots el Grups a la seva moció. 
 
S’aprova la moció per unanimitat. 
 
 
 
PUNT 19.- MOCIÓ DEL GRUP DE CONSELLERS DEL PSOE 

SOBRE IMPOST SOBRE GASOLINA, TRAM AUTONÒMIC. 
 
Es dóna compte de la següent moció: 
  
“La doctrina constitucional ha confirmat reiterades vegades que els 

pressuposts generals han d’incloure la totalitat de despeses i els ingressos, garantint a 
més que hi hagi equilibri pressupostari. 

 
Per altre part la Llei General Pressupostari delega en el Ministeri 

d’Hisenda el control dels pressuposts generals de les Comunitats Autònomes per 
garantir el principi constitucional expressat al principi. 

 
Es evident que el Pressupost per a 2005 de la nostra Comunitat 

Autònoma fa perillar l’equilibri pressupostari pels pròxims anys, donat el fort increment 
de la despesa i l’altíssim endeutament previst. 

 
Detectat aquest fet a l’expedient de sol·licitud d’autorització del préstec 

que ha fet el Govern Balear al Ministeri d’Hisenda, aquest ha advertit al Govern que per 
autoritzar el fort endeutament és necessari aprovar un pla d’equilibri pressupostari. 

 
Són moltes les maneres per aconseguir aquest equilibri i la pitjor de totes 

és sens dubte l’increment dels imposts, entre d’altres la baixada de les despeses i la 
reducció considerable de l’endeutament. 

 
És per això que el Grup de Consellers Socialistes presenta pel seu debat 

al proper Ple del Consell de Mallorca la següent: 
 
MOCIÓ 
 
El Consell de Mallorca insta el Govern Balear a que no pugi sota cap 

concepte el tram autonòmic de l’impost sobre la gasolina ni cap altre impost.” 
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El Sr. Alemany (PSOE) creu que el Govern ha augmentat el pressupost 

considerablement, encara que no té els recursos suficients, és per això, que està 
augmentant diferents impostos. Considera que s’ha de negociar amb el Govern de 
Madrid per tal d’aconseguir una millora econòmica de les transferències i no pujar més 
els impostos sense tenir una finalitat clara. 

 
La Sra. Rosselló (EU-Els Verds) reitera els arguments del Sr. Alemany. 

Afirma que no estan d’acord amb la pujada d’imposts sobretot perquè va destinat a la 
creació de més carreteres i al foment de l’ús de la benzina. 

 
El Sr. Alorda (PSM-EN) reitera els arguments del Sr. Alemany i creu 

que el Partit Popular hauria de reconèixer el canvi de pensament sobre el tema del 
finançament. Assegura que tots els partits haurien d’unir-se per reclamar al Govern de 
l’Estat des de la justícia amb l’autocrítica que pertoqui. Afirma que el seu Grup votarà a 
favor de la moció, creu que no convé pujar la benzina..  

 
El Sr. Rubio (PP) explica que han presentat una esmena on insten a no 

pujar el tram de la benzina a canvi de rectificar el deute sanitari. Comenta que arrel de 
l’increment de població a les Balears hi ha hagut un  augment de la despesa en matèria 
de  sanitat i educació i que per tant aquestes partides haurien de créixer. Assegura que el 
seu Grup no vol pujar la benzina, però que ho faran perquè el Govern de l’Estat els hi ha 
obligat. Diu també que part de l’increment del pressupost del Govern és per la creació i 
posada en funcionament de la televisió autonòmica (IB3). Acaba assegurant que si el 
Partit Socialista vota en contra de la seva esmena  ells seran els responsables de 
l’aplicació d’aquest  impost. 

 
El Sr. Flaquer (UM) assenyala que el seu partit sempre ha defensat que el 

recursos econòmics de les illes són insuficients. Creu que és una vergonya la manera 
com s’han transferit les darreres competències. 

 
El Sr. Alemany (PSOE) creu que el Govern d’aquestes Illes ha de saber 

prioritzar les tasques a dur a terme, tenint en compte el líquid existent. Anuncia que no 
accepten l’esmena del Partit Popular, i que esmena la seva moció canviant el text que 
dirà: que no estan d’acord amb la pujada de la benzina en aquests moments. Per acabar 
comenta que el Govern serà el responsable de la pujada de l’impost ja que són ells que 
han incrementat considerablement el pressupost. 

 
La Sra. Rosselló (EU-Els Verds) matisa al Sr. Flaquer que ella volia 

comentar que si es puja la benzina com que no és una partida finalista, segurament 
donarà lloc a un augment de consum energètic que farà gastar més carburant. Comenta 
que el Govern actual té una política de grans infrastructures i no d’inversions amb temes 
socials. Per finalitzar observa al Sr. Rubio que ells són els responsables d’aquest 
pressupost i el seu endeutament. Anuncia que el seu Grup votarà a favor de la moció. 

 
El Sr. Alorda (PSM-EN) admet l’esmena del Partit Socialista, però no 

accepta la correcció exposada pel Partit Popular. Reitera el seu punt de vista sobre el 
finançament de les Illes. Demana al Sr. Rubio que sigui responsable i assumeixi les 
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responsabilitats del seu partit per governar sense culpar els altres membres de la cambra. 
Afirma que el seu Grup està d’acord amb la televisió autonòmica però no amb la gestió 
que es dur a terme.  

 
El Sr. Rubio (PP) demana més respecte cap a la televisió autonòmica. 

Reitera que el Partit Socialista és el responsable de pujar els imposts. Assegura que fins 
ara la pujada de contribucions ha estat una pràctica habitual del Partit Socialista i que el 
seu Partit a dut a terme una política de reducció de tributs. 

 
El Sr. Flaquer (UM) reitera la seva opinió sobre les mancances del 

finançament. Afirma que si el PSM-EN s’hagués unit a ells ara probablement tendrien 
un diputat a Madrid que defensaria els interessos nacionalistes. Creu que IB3 no s’ha de 
criticar ja que, de moment, encara no emet. El seu Grup està en contra de la pujada 
d’impost i és per això que votarà a favor de l’esmena del Partit Popular. 

 
El Sr. Alemany (PSOE) explica que no accepta l’esmena del Partit 

Popular i que per tant queda amb la modificació feta per ells mateixos. 
 
Es rebutja la moció per catorze vots a favor ( PSOE, PSM-EN, EU-Els 

Verds) i setze vots en contra (PP) i dues abstencions. 
 
 
 
DESPATX EXTRAORDINARI. 
 
PRIMER PUNT.- MOCIÓ DEL GRUP DE CONSELLERS DEL 

PSM-EN SOBRE LA CASELLA SOCIAL DE L’IRPF. 
 

Es dóna compte de la següent moció: 
 
“La Comunitat Autònoma de les Illes Balears té competència exclusiva 

en matèria de serveis socials (article 10 punt 14 de l’Estatut d’Autonomia). Per tant, els 
doblers obtinguts pel fet de marcar la casella d’“altres fins socials” de la declaració de 
l’IRPF han de revertir en projectes socials a les Illes Balears. 

 
Les competències autonòmiques estan transferides en bona mesura als 

consells (Llei 12/1993, de 20 de desembre, d’atribució de competències als consells 
insulars en matèria de serveis socials i assistència social), i també els ajuntaments tenen 
assumides competències socials rellevants.  

 
Actualment, la recaptació per aquest concepte és gestionada per l’Estat, 

que convoca directament subvencions a entitats, enguany mitjançant l’ordre 
TAS/347/2005, de 17 de febrer per la qual s’estableixen les bases reguladores i es 
convoca la concessió de subvencions per a la realització de programes de cooperació i 
voluntariat socials amb càrrec a l’assignació tributaria de l’Impost sobre la Renda de les 
Persones Físiques, que surt publicada al BOE de 21 de febrer i que puja un total de 
96.945.430 euros.  
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Per tot això, el grup de Consellers del PSM-ENTESA NACIONALISTA 
al Consell de Mallorca proposa al Ple que adopti els següents:  

 
ACORDS 
 
1. Instar el Govern de l’Estat que, reconeixent la competència 

autonòmica en matèria de serveis socials, transfereixi a les institucions d’autogovern la 
part que en correspon dels doblers recaptats en la casella “d’altres fins socials” de la 
declaració d’IRPF. 

 
2. Instar el Govern de les Illes Balears a emprendre les negociacions i 

mesures escaients per assolir l’objectiu de rebre la transferència de la part que en 
correspon dels doblers recaptats en la casella “d’altres fins socials” de la declaració 
d’IRPF.” 
 

 
El Sr. Alorda (PSM-EN) explica que la urgència d’aquesta moció ve 

motivada  perquè l’Estat encara no ha repartit aquests doblers i per tant  els podria 
recuperar el Consell de Mallorca ja que té les competències en matèria social. Per 
finalitzar comenta que és la única manera que els grups de l’oposició puguin presentar 
una proposta política al Ple per aquesta via. 

 
El resultat de la votació és de catorze vots a favor (PSOE, PSM-EN, EU-

Els Verds) i devuit abstencions (PP, UM). Per tant, es rebutja la urgència. 
 
 
 

PRECS I PREGUNTES 
 
 
PUNT 20.- PREGUNTA DE L’HBLE. SR. FRANCESC CAÑELLAS 

ALEMANY A L’HBLE. SR. ANTONI SERRA TORRES (AUGMENT SERVEI 
ASSISTÈNCIA I RENDA MÍNINA D’INSERCIÓ). 

 
“D.FRANCESC CAÑELLAS ALEMANY, com a conseller DEL GRUP 

POPULAR al Consell de Mallorca, formula la següent pregunta, amb sol·licitud de 
resposta oral davant el Ple, segons contempla l’article 72 del ROC, adreçada a l’Il·lm. 
President del Institut de Serveis Socials i Esportius de Mallorca Sr. Antoni Serra Torres 
. 

Pregunta: 
 
“Quina incidència tendra en els ajuntaments l’augment d’un 20% en el 

Servei d’Assistència a Domicili, i d’un 40% en la Renda Mínima d’Inserció?”  
 
 
El Sr. Cañellas (PP) formula la pregunta en els seus termes. 
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El Sr. Serra (PP) explica que hi ha hagut un augment del vint per cent al 
Pla de prestacions bàsiques, un altre vint per cent al Servei d’ajudes a domicili i un 
quaranta per cent en el servei de Renda mínima d’inserció. Comenta que hi ha hagut un 
canvi  de criteri amb el repartiment d’aquest ingressos i que ara es farà en funció de les 
persones dependents a cada municipi.  

 
 
PUNT 21.- PREGUNTA DE L’HBLE. SR. BARTOLOMÉ 

VALLORI PERELLÓ A L’HBLE. SR. ANTONI SERRA TORRES ( SENSE 
SOSTRE). 

 
“BARTOLOME VALLORI PERELLO, com a conseller DEL GRUP 

POPULAR al Consell de Mallorca, formula la següent pregunta, amb sol·licitud de 
resposta oral davant el Ple, segons contempla l’article 72 del ROC, adreçada a l’Il·lm. 
President del Institut de Serveis Socials i Esportius de Mallorca Sr. Antoni Serra Torres. 

 
Pregunta: 
 
“Una vegades mantinguts contactes amb els sectors implicats, quin és el 

proper pas o proposta de S’Institut respecte als sense sostre?”   
 
 
El Sr. Vallori (PP) formula la pregunta en els seus termes. 
 
El Sr. Serra (PP) explica en primer lloc que s’ha fer un nou concurs de 

licitació pública de sa Placeta, en segon lloc que han creat un nou centre d’atenció als 
sense sostre que conté un apartat pels drogodependents, en tercer lloc s’han augmentat 
la gestió d’unitat mòbils d’emergència social i se n’ha ampliat l’horari. Per acabar, han 
creat un base de dades compartida per així aconseguir un major èxit amb la inserció 
social. 

 
 
PUNT 22.- PREGUNTA DE L’HBLE. SR. MARIA BINIMELIS 

AMENGUAL A L’HBLE. SR. ANTONI SERRA TORRES (ACTUACI ONS 
ENVERS NINS QUE VIUEN A LA “CUÑA VERDA”). 

 
“Maria Binimelis Amengual, com a consellera DEL GRUP POPULAR al 

Consell de Mallorca, formula la següent pregunta, amb sol·licitud de resposta oral 
davant el Ple, segons contempla l’article 72 del ROC, adreçada a l’Il·lm. President del 
Institut de Serveis Socials i Esportius de Mallorca Sr. Antoni Serra Torres . 

 
 
Pregunta: 
 
“Quina actuació s’ha feta per part de s’Institut o, conjuntament amb 

l’ajuntament de Palma, envers els nins que hi viuen a la “Cuña Verda”. 
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La Sra. Binimelis (PP) formula la pregunta en els seus termes. 
 
El Sr. Serra (PP) destaca la feina de coordinació i col·laboració amb les 

diferents administracions implicades amb el servei de menors. Explica que hi han deu 
menors  afectats amb circumstàncies difícils en l’àmbit sanitari i educatiu. Que s’estan 
tractant de manera personalitzada amb les mitjans oportuns, i que podria ser que hi 
hagués alguna expulsió del país ja que alguns d’ells són estrangers.    

 
 
 
PUNT 23.- PREGUNTA DE L’HBLE. SR. ANTONI ALORDA 

VILARRUBIAS A L’HBLE. SR. CONSELLER EXECUTIU DEL 
DEPARTAMENT D’ECONOMIA I HISENDA (SUBVENCIONS DESPE SES 
FUNCIONAMENT ORDINARI). 

 
“D’acord amb el que preveu l’article 72, punt 2 del Reglament Orgànic 

del Consell de Mallorca, el conseller sotasignant presenta la següent PREGUNTA amb 
sol.licitud de RESPOSTA ORAL davant Plenari. 

 
- A quines associacions subvenciona el Consell les seves despeses de 

funcionament ordinari? Amb quines quanties?.” 
 
 
El Sr. Alorda (PSM-EN) retira la  pregunta. 
 
 
PUNT 24.- PREGUNTA DE L’HBLE. SRA. BÀRBARA BUJOSA 

PICORNELL A L’HBLE. SR. CONSELLER EXECUTIU DEL DEPA RTAMENT 
DE TERRITORI (AVALUACIÓ PLA DE PATRIMONI 2002-2004) . 

 
“D’acord amb el que preveu l’article 72, punt 2 del Reglament Orgànic 

del Consell de Mallorca, el conseller sotasignant presenta la següent PREGUNTA amb 
sol.licitud de RESPOSTA ORAL davant Plenari. 

 
- Quan  es farà  l’avaluació del Pla de Patrimoni 2002-2004?.” 
 
 
La Sra. Bujosa (PSM) explica que la Llei de patrimoni del Govern de les 

Illes contempla la creació de pla insular com a mesura de control.  Que se va fer el Pla 
de patrimoni 2002-2004 i demana si s’avaluarà. A més, també demana si es realitzarà un 
pla pel 2004-2006. 

 
El Sr. Vicens (UM)  contesta que no és farà cap avaluació del Pla insular 

de gestió del patrimoni 2002/2004 ja que es va fer a l’anterior legislatura. 
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PUNT 25.- PREGUNTA DE L’HBLE. SR. ANDREU CRESPÍ 
PLAZA A L’HBLE. SRA. PRESIDENTA DEL CONSELL DE MALL ORCA 
(OPINIÓ SOBRE AUGMENT PREU GASOLINA). 

 
“ANDREU CRESPÍ PLAZA, com a conseller portaveu del GRUP DE 

CONSELLERS SOCIALISTES, presenta per al proper Ple ordinari la següent pregunta, 
amb sol·licitud de RESPOSTA ORAL davant del Ple, segons contempla l’article 72 del 
ROC, adreçada a la Presidenta del Consell de Mallorca, Maria Antònia Munar Riutort. 

 
 
Quina opinió li mereix a la Presidenta del Consell de Mallorca el fet de 

que el Govern de les Illes Balears hagi decidit augmentar el preu de las gasolines per fer 
front al dèficit pressupostari i quines conseqüències preveu que la política 
pressupostària del Govern tendrà per aquesta Institució?” 

 
 
El Sr. Crespí (PSOE) formula la pregunta en els seus termes. 
 
El Sr. Flaquer (UM) contesta que efectivament incrementarà la pressió 

fiscal als ciutadans i que per tant serà negatiu per la nostra economia.  
 
 
PUNT 26.- PREGUNTA DE L’HBLE. SR. MANEL SUÁREZ 

SALVÀ  A L’HBLE. SR. MIQUEL RIERA SERVERA (PERCENTA TGES 
RECOLLIDA SELECTIVA). 

 
“MANEL SUÁREZ SALVÀ, com a conseller del GRUP DE 

CONSELLERS SOCIALISTES, presenta per al proper Ple ordinari la següent pregunta, 
amb sol·licitud de RESPOSTA ORAL davant del Ple, segons contempla l’article 72 del 
ROC, adreçada al Conseller Executiu del Departament de Cooperació Local, el Sr. 
Miquel Riera Servera. 

 
Està satisfet el senyor conseller amb els percentatges de recollida 

selectiva que assoleix actualment l’empresa EMAYA en els municipis on actualment 
presta servei, o considera que encara està molt per darrere els nivells que han assolit els 
municipis de la part forana de Mallorca?”. 

 
 
El Sr. Suárez (PSOE) formula la pregunta en els seus termes. 
 
El Sr. Riera (UM) contesta que esta satisfet de l’actitud positiva del 

actuals dirigents de EMAYA, però creu que aquesta pregunta s’hauria de fer a 
l’Ajuntament de Palma que el seu partit té representació. 

 
 
 PUNT 27.- PREGUNTA DE L’HBLE. SR. COSME BONET 

BONET A L’HBLE. SR. BARTOMEU VICENS MIR (RESTAURACI Ó 
ORATORI DE SANT JOAN DE LA FONT SANTA). 
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“COSME BONET BONET, com a conseller del GRUP DE 

CONSELLERS SOCIALISTES, presenta per al proper Ple ordinari la següent pregunta, 
amb sol·licitud de RESPOSTA ORAL davant del Ple, segons contempla l’article 72 del 
ROC, adreçada al Conseller Executiu del Departament de Territori, Sr. Bartomeu 
Vicens Mir. 

 
Pensa el Conseller de Territori seguir les recomanacions de l’informe 

tècnic de Patrimoni Històric número d’expedient 451/04 i prendre la  iniciativa per 
arribar a un acord amb el Bisbat de Mallorca per iniciar les obres d’apuntalament urgent 
per a una posterior conservació i restauració de l’Oratori de Sant Joan de la Font Santa, 
que forma part del conjunt conegut com Es Banyos, al municipi de Campos? O bé pensa 
deixar que es continuï amb el seu procés de degradació fins que  s’enfonsi aquest 
definitivament?” 
 
 

El Sr. Bonet (PSOE) formula la pregunta en els seus termes. 
 
El Sr. Vicens (UM) contesta que el Consell té un conveni amb el Bisbat i 

per tant és el Bisbat que distribueix el doblers com creu adient. Per altre banda comenta 
que així i tot, a vegades, reben peticions independents del Bisbat o d’alguna parròquia 
però d’aquest oratori no en tenen coneixement. 

 
 
 
El Sr. Alorda (PSM-EN) prega que el Consell tengui present l’acord del 

Ple  de l’Ajuntament de Mancor per la millora de la carretera Mancor-Inca, ja que,  no 
estava prevista amb les inversions dels 2005. 

 
El Sr. Alorda (PSM-EN) demana que el Consell ofereixi el seu serveis 

per complir la sentència  de demolició dels chalets de Deià Llucalcari. 
 
El Sr. Munar (PP) prega a la presidenta que arrel de l’excés de renou de 

la sala un moments puntuals  coloqui d’un modulador de veu, ja que ho considera molt 
molest. 
 
 

S’aixeca la sessió a les catorze hores i trenta-quastre minuts. De tot el 
qual se n’estén la present acta,  números de 1 al 97, ambdós inclosos, 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,  

 
 


