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  ACTA   DE    LA  SESSIÓ  ORDINÀRIA   DEL   PLE 
  DEL    CONSELL    INSULAR     DE     MALLORCA 
  DE   DIA   SIS   DE  JUNY    DE    DOS   MIL   CINC. 
 
 
A les onze hores i vint minuts del dia sis de juny 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, 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. 

 
Excusa l’assistència l’Hble. Sra. Bàrbara Maria Bujosa Picornell. 
 
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. 
 
En el punt 5è, s’absentaren la Sra. Maria Magdalena Tugores i el Sr. Joan 

Font, que tornaren en els punts 7è i 9è, respectivament. En el punt 9è, s’absentaren els 
Srs. Miquel Nadal, Fernando Rubio i Andreu Crespí. En el punt 17è, tornaren el Sr. 
Fernando Rubio i el Sr. Miquel Nadal. En el punt 18è, s’absentaren la Sra. Sara Codina 
i els Srs. Francesc Quetglas, Antoni Alorda i Antoni Alemany. En el punt 19è, tornaren  
la Sra. Sara Codina i els Srs. Antoni Alorda i Antoni Alemany. En el punt 20è, 
s’absentà la Sra. Margalida Rosselló. En el punt 21è, tornaren la Sra. Margalida 
Rosselló i el Sr. Francesc Quetglas. En el punt 22è., s’absentà la Sra. Dolça Mulet i 
tornà després del recés. En el punt 23è, s’absentà la Sra. Presidenta, Maria Antònia 
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Munar, que tornà en el punt següent. En el punt 24è, s’absentà el Sr. Francesc Cañellas, 
que tornà en el punt següent. En el punt 25è, s’absentà la Sra. Aina Rado, que tornà en 
el punt següent. En el punt 26è s’absentaren les Sres. Francisca Ramón i Maria 
Magdalena Tugores i el Sr. Manuel Suárez i tornaren en el punt següent. 

 
Durant l’absència de la Sra. Presidenta, Maria Antònia Munar, fou 

substituïda en la Presidència del Ple pel Sr. Miquel Nadal, vicepresident primer. 
 
 
PUNT 1.-APROVACIÓ ACTA ANTERIOR (5-5-05). 
 
S’aprova l‘acta per unanimitat. 
 
La presidenta llegeix una declaració institucional amb motiu del triomf 

de Rafel Nadal al torneig Roland Garros a París. 
 
DECLARACIÓ INSTITUCIONAL PEL TRIOMF DE RAFEL 

NADAL A ROLAND GARROS. 
 
“El 5 de juny de 2005, serà recordat pels mallorquins i mallorquines com 

el dia en què un jove esportista representant de la nostra terra, inscrivia el seu nom a un 
palmarès de privilegiats del tennis. 

 
Rafel Nadal ha guanyat el torneig de Roland Garros, el més important del 

món en la seva especialitat. 
 
Milions d’espectadors de tot el món veren com a París, ciutat mirall de 

l’art, la cultura i en aquest cas de l’esport, el jove manacorí Rafel Nadal, escrivia una 
pàgina de glòria per a l’esport. 

 
Mallorca està d’enhorabona, els joves mallorquins ja tenen el seu ídol i el 

nom de Mallorca passeja arreu del món de la mà d’aquesta nova figura de l’esport 
mundial. 

 
Rafel Nadal ja és un dels millors ambaixadors de la nostra terra. 
 
El ple del Consell de Mallorca vol donar la seva enhorabona a Rafel 

Nadal, a la seva família, a la ciutat de Manacor i a tota Mallorca per aquest gran èxit, 
que no serà el darrer, i convida al jove tennista a rebre la nostra felicitació en aquest saló 
de Plens en nom de tota Mallorca.”  

 
 
 

PRESIDÈNCIA 
 

 
PUNT 4.- APROVAR L’EXPEDIENT NÚM.12 DE MODIFICACIÓ 

DE CRÈDITS EN EL PRESSUPOST PROPI DE 2005. 
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Es dóna compte de la següent proposta de Presidència: 
 
“ Aquesta Presidència, per Providència de dia 23 de maig 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 23 de maig 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: 
 
“PRIMER.- Aprovar l'expedient núm. 12 de modificació de crèdits en el 

Pressupost propi de 2005, d'acord amb el següent detall: 
 

* CRÈDITS EXTRAORDINARIS (CEX-5/05)    

A) AUGMENTS DE CRÈDITS P/CRÈDITS EXTRAORDINARIS   

PARTIDA CONCEPTE IMPORT   
00 45130 47901 Ap.Mallorca SO, SA 12.000,00  

00,45130,48912 Congr.HH.Celadoras Culto Eucarístico p/beat 3.000,00  

00,46100,47910 Das Inserradio SL   30.000,00  

00,46100,47911 Ambit Digital SL 180.000,00  

00,46330,47902 Siurell Publicitat SL p/prom.jocs populars 74.100,00  

00.46330.48926  Associació Galerinos a Mca "TUTUGI" 2.600,00  

00,72110,22706 Estudis i treb.tècnics Prom.econòmica 120.000,00  

    

80,12140,61200 Obra nova Servei d'informàtica 60.000,00  

10,75100,46203 Subv.Ajunt.Banyalbufar Prom.Turística 12.000,00  

10,75100,46204 Sub.Ajunt.Búger Promoció Turística 9.000,00  

10,75100,46205 Subv.Ajunt.Sineu Prom.Turística 9.000,00  

10,75100,46206 Subv.Ajunt.Alaró Prom.Turística 9.000,00  

    

20,45130,46208 Aport.Ajuntament d'Artà p/ trob.escultors 18.000,00  

20,45130,48956 Aport.Associació Art Palma 6.000,00  

20,45130,48957 Aport.Federació d'Assoc.Teatre Amateur 20.000,00  

20,45130,46206 Aport. Ajuntament de Pollença Cultura 18.000,00  

20,45130,46207 Aport.Aj.Manacor Fira de Teatre 30.000,00  

20,45130,48960 Associació Tia Xiroia 9.000,00  
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50,44400,76201 A Ajuntament d'Alarò rest.pedrera d'ARROM 33.773,04  

    

55,45310,76203 Aj.Manacor p/jaciment S'Hospitalet Vell 30.000,00  

    

    

65,51830,76202  Convocat.Ajunt.: Det.i rep.fuites d'aigua 388.411,00  

65,51830,22707 Treballs d'actualització EIEL 125.000,00  

65,51830,61200 Inversions de reposicions en infrastr. 714.685,21  
    

80,12120,22704 Custòdia, dipòsit i emmagatzematge 100.000,00  

80,44400,63200 Inversió de reposició edificis Medi Ambient 7.048,74  

    

 TOTAL AUGMENTS PER CRÈDITS EXTR. 2.020.617,99  
    

B) FONS DE FINANÇAMENT DELS CRÈDITS EXTRAORDINARIS:    
1) Baixes per anulació   

PARTIDA CONCEPTE IMPORT   
00,45130,48900 Altres transferències Cultura 15.000,00  

00,46100,47900 Patroc.progr.interès general 30.000,00  

00,46330,48900 Subvencions Dinamització Rel.Instituc. 2.600,00  

20,45130,46200 Aport.a Ajuntaments Promoció Cultural 44.000,00  

80,53320,62200 Obra nova finques públiques pròpies 7.048,74  

 TOTAL BAIXES PER ANUL·LACIÓ  98.648,74  
2) Romanent de tresoreria   

PARTIDA CONCEPTE IMPORT   
99,87000 Romanent de tresoreria p/fin.crèdits extr. 1.921.969,25  

 TOTAL ROMANENT DE TRESOR. P/C.EXTR. 1.921.969,25  
    

*SUPLEMENTS DE CRÈDITS (SUPL-1/05)   

A) RELACIÓ D'AUGMENTS DE CRÈDITS P/SUPLEMENTS:  

PARTIDA CONCEPTE IMPORT   
00,11100,22601 Protocol i repres.OG Presidència 4.794,90  

00,12100,22000 Mat.d'Oficina S.Gral 63,68  

00,45100,22604 Publicacions/act.culturals Diada de Mca 21.568,65  

    

00,31340,41000 Aport.Institut serveis socials i esportius  4.073.558,92  

00 45250 41000 Aport.Institut de l'Esport Hípic  254.000,00  

00,11100,22000 Material d'oficina no inv.OG Presidència 7.000,00  

00,11100,22001 Premsa i llibres OG Presidència 7.000,00  

00,11100,22003 Material tècnic d'oficina OG Presidència 15.000,00  

00,11100,22199 Altres subministraments OG Presidència 20.000,00  

00,11100,22203 Telex i Telefax OG Presidència 3.000,00  

00,11100,22300 Serveis de transport OG Presidència 10.000,00  

00,11100,22606 Reunions conf.i cursets OG Presidència 10.000,00  

00,11100,22699 Altres despeses OG Presidència 23.000,00  

00,11100,22706 Estudis i treballs tècnics OG Presidència 63.060,00  

00,11100,22799 Altres prestacions OG Presidència 20.000,00  
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00,45900,22602 Publicitat i propaganda Normal.lingüística 60.000,00  

00,46100,47905 Editora Balear, SA prom.prod.mallorquins 104.400,00  

00,46100,22602 Publicitat i propaganda Gab.Premsa 255.000,00  

00,46100,47909 Bahia Difusion, SL 180.000,00  

00,72110,22602 Publicitat i propaganda Prom.Econòmica 70.000,00  

00,12160,22602 Publicitat i propaganda Recursos Humans 15.000,00  

00,75110,22602 Publicitat i propaganda Svei.Inform.Turís. 100.000,00  

00,46330,22606 Reunions Conferències i cursets Rel.Inst.  90.000,00  

00,55100,22706 Est.i treb.tècnics Inform.bàsica i estad. 60.000,00  

    

10,75110,22000 Mat.d'oficina Serv.informació turíst. 2.803,26  

10,12140,22706 Est.i treballs tècnics Svei.Informàtica 9.999,99  

10,11100,21600 Mant.equips informàtics OG Presidència 160,00  

10,12100,21600 Mant.equips informàtics OG Secretarìa Gral 600,00  

10,12120,21600 Mant.equips informàtics Svs.Generals 320,00  

10,12140,21600 Mant.equips informàtics Informàtica 196,00  

10,12160,21600 Mant.equips informàtics Recursos humans 800,00  

10,22300,21600 Mant.equips informàtics Bombers de Mca 224,00  

10,43210,21600 Mant.equips informàtics Urbanisme 1.280,00  

10,43240,21600 Mant.equips informàtics Territori 160,00  

10,44400,21600 Mant.equips informàtics Medi Ambient 1.860,00  

10,44400,22200 Telèfon Medi Ambient 30,56  

10,44500,21600 Mant.equips informàtics Act.classificades 160,00  

10,45110,21600 Mant.equips informàtics CC Misericòrdia 3.200,00  

10,45110,22200 Telèfon CC La Miseridòrdia 1.084,38  

10,45320,21600 Mant.equips informàtics Patrimoni històric 160,00  

10,46100,21600 Mant.equips informàtics Premsa 320,00  

10,46100,22200 Telèfon Premsa 1.007,68  

10,51100,21600 Mant.equips informàtics Carreteres i Camins 1.240,00  

10,51100,22200 Telèfon Carreteres 1.622,78  

10,51110,21600 Mant.equips informàtics Carreteres 1.640,00  

10,51830,21600 Mant.equips informàtics Cooperació Local 320,00  

10,61120,21600 Mant.equips informàtics Economia i Hisenda 600,00  

10,12160,22001 Premsa i llibres Recursos humans 447,15  

10,12140,22706 Estudis i treballs tècnics Svei.Informàtica 18.000,00  

10,75100,22706 Estudis i treballs tècnics Prom.Turística 163.000,00  

    

20,11103,22601 Protocol i repres.OG Cultura 227,35  

20,45110,62300 Nova inv.Maquinària CC La Misericòrdia 15.566,33  

20,45400,22604 Publicacions/ Act.culturals Bibl.arxius 24.744,35  

20,11103,22601 Protocol i representació OG Cultura 87.000,00  

20,45110,22706 Estudis i treballs tècnics CC La Miseric. 100.000,00  

20,45110,62500 Nova inv.mobiliari i estris CC La Miseric 30.000,00  

20,45130,48906 Conveni Fed.Bandes de Música 6.000,00  

20,45130,78909 Conveni ACA 42.070,00  

20,45190,22604 Publicacions Act.culturals Cultura 94.000,00  

20,45190,48914 Conveni Gremi editors 36.000,00  
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20,45190,68900 Adquisició Obres d'Art Cultura 11.000,00  

20 45710 48901 Aport.Fundació Teatre Principal de Palma 450.000,00  

80,45810,62200 Obra nova Museu Krekovic 20.000,00  

    

50,44400,21400 Conserv.vehicles medi ambient i natura 1.439,26  

50,44400,22706 Estudis i treballs tècnics Medi Ambient 60.000,00  

50,44400,14100 Retribucions altre personal subst.Medi Amb. 66.700,00  

50,44400,16000 Seguretat Social Medi Ambient 23.300,00  

80,53320,63200 Obra reposició finques públiques pròpies 218.000,00  

50,53320,62500 Nova inv.mobiliari i estris finques públiq. 112.000,00  

50,44400,22613 Material didàctic Medi Ambient 30.000,00  

50,45330,22799 Altres prestacions Serv.P Mallorca i la Mar 3.000,00  

    

55,43210,22201 Premsa i llibres patrimoni cultural 507,18  

55,45310,76202 Aj.Banyalbufar p/rest.Arc Sa Baronia 60.000,00  

55,45320,21300 Conserv.maquinària patrimoni històric 608,62  

55,43240,22706 Estudis i treballs tècnics O.Territori 227.000,00  

55,45320,22699 Altres despeses Patrimoni històric 72.000,00  

    

65,51830,22001 Premsa i llibres Cooperació local 1.846,95  

65,11109,22601 Protocol  i repr.ÒG Cooperacio Local 15.000,00  

65,44200,48902 Fundació PIME Balears "No la Llancis" 12.000,00  

65,51830,22706 Estudis i treballs tècnics Coop.i A.Local 60.000,00  

65,51830,22699 Altres despeses Coop.i A.Local 60.000,00  

    

80,12120,22000 Mat.d'oficina Svs.Generals 12.602,91  

80,72110,22199 Altres subministraments Prom.Econòmica 1.868,17  

80,43250,63200 Obra reposició Llar de la Infància 76.901,07  

80,22300,22400 Assegurances vehicles Bombers de Mca. 156,11  

80,44400,22400 Assegurances vehicles Medi Ambient 77,79  

80,51110,22400 Assegurances vehicles Svs.transf.carreteres 233,91  

80,12120,21200 Conserv.immobles Sveis.Generals 60.000,00  

80,12120,63200 Obres de reposició Svis.General 300.000,00  

80,72100,22000 Material d'oficina Servei ITV 7.000,00  

80,72100,62300 Nova inversió maquinària Servei ITV 3.000,00  

10,72100,62600 Equips informàtics Servei ITV 23.000,00  

80,72110,22699 Altres despeses Promoció Econòmica 120.000,00  

    

90,22300,21400 Conserv.vehicles Bombers de Mca. 22.526,76  

90,43230,21200 Conserv.immobles Llar Joventut 2.433,54  

90,43250,22100 Energia elèctrica Llar Infancia 6.810,58  

90,44500,22101 Aigua Activitats classificades 260,53  

90,51100,22706 Estudis i treballs tècnics Carret.i Camins 2.176,34  

90,51110,22706 Est.i treballs tècnics Svs transf.Carret. 125.226,41  

    

90,11111,22601 Protocol i representació OG Obres públiques 10.000,00  

90,22300,21400 Conservació vehicles Bombers de Mca. 200.000,00  
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90,51100,22706 Estudis i treballs tècnics Carret.i Camins 82.500,00  

90,51100,61200 Reposició infrastructura Carret.i Camins 1.000.000,00  

90,51110,22706 Estudis i treb.tècnics Svs.transf.Carret. 82.500,00  

90,51110,60100 Inversió nova infrastruct.Svs.transf.Carret. 1.000.000,00  

 TOTAL 10.756.966,11  
    

B) FONS DE FINANÇAMENT DELS SUPLEMENTS:  

1) Romanent de tresoreria  

PARTIDA CONCEPTE IMPORT   
99 87001 Romanent de tresoreria p/fin.suplements 10.756.966,11  

 TOTAL ROMANENT DE TRESORERIA P/SUPL. 10.756.966,11  
    

*TRANSFERÈNCIES DE CRÈDITS (Tra-7/05)  

a) Augments de crèdits per transferències:  

PARTIDA CONCEPTE IMPORT   
65,44200,22706 Estudis i treballs tècnics gestió res.Mca. 60.000,00  

 TOTAL AUGMENTS 60.000,00  
    

b) Disminucions per transferències:  

PARTIDA CONCEPTE IMPORT   
90,51110,22799 Altres prestacions carreteres transferides 60.000,00  

 TOTAL DISMINUCIONS 60.000,00  
    
 

SEGON.- 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”.  

 
 
Intervé el Sr. Alemany (PSOE). Anuncia que el seu Grup votarà en 

contra de la proposta, ja que considera que les partides de protocol i d’estudis i treballs 
tècnics han augmentat massa. Creu que el Consell és una repartidora i que, a més, les 
contractacions es fan a dit. 

 
El Sr. Flaquer (UM) comenta que es donaren les explicacions pertinents a 

la Comissió Informativa, assenyala que el Consell ja ha tret totes les subvencions i 
afirma que s’han creat partides genèriques per tal d’oferir una convocatòria pública 
transparent. S’ha invertit el 56 % del romanent en carreteres, en xarxa turística i en els 
refugis de la Trapa i del Pont Romà de Pollença.  

 
El Sr. Alemany informa que ell no és membre de la Comissió 

Informativa i que, per tant, no estava al corrent de les explicacions. Creu que hi ha hagut 
una mala gestió del pressupost i que és per això que ara s’han de rectificar les partides. 
Comenta que rectificarà les seves declaracions quant constati un canvi en la política 
pressupostària. 
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Contesta el Sr. Flaquer. Diu que el superàvit s’aconsegueix amb una 

menor despesa i un major ingrés i que, per tant, no hi ha hagut una mala gestió. 
Comenta que el Partit Socialista no té cap prova per considerar incorrecta la gestió del 
pressupost. 

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

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

12 DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS EN EL PRESSUPOST DE L’ INSTITUT 
DE SERVEIS SOCIALS I ESPORTIUS DE MALLORCA 2005. 

 
Es dóna compte de la següent proposta de Presidència: 
 

“ Aquesta Presidència, per Providència de dia 25 de maig de 2005, vista 
la proposta del President de l’ISSEM de 24 de maig 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 tenien crèdit suficient. 

 

Atès que la Intervenció      maig 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. 12 de modificació de crèdits en el 

Pressupost de despeses  l’ISSEM de 2005, d'acord amb el següent detall: 
 
EXPEDIENT NUM. 12 DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS EN EL PRESSUPOST DE 
L’ISSEM DE 2005. 
 
A) RELACIÓ D’AUGMENTS PER SUPLEMENT: 
Codi    Concepte     Import 
00.11120.22601 Protocol i representació òrgans de g overn            20.000,00 
10.31310.22105 Productes alimentaris Llar d’Ancians              75.000,00 
20.31339.22709 Concerts entitats col.laboradores me nors           123.289,48 
20.31331.48001 Ajudes families acollidores              69.420,18 
30.31350.22709 Serveis assist. Sanitària I social d iscapacit.   2.500.000,00 
30.31359.62300 Nova. Inv. Maquinària alt. Programes  A. Social     400.000,00 
40.32300.13100 Retrib. Laboral personal eventual pe rs. majors      20.000,00 
50.32310.13100 Retrib. Laboral pers. eventual ig. o portunitats     20.000,00 
 
TOTAL AUGMENTS:        3.227.709,66 € 
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B) FONTS DE FINANÇAMENT DELS SUPLEMENTS 
Codi    Concepte       Import 
02.87001  Romanent de tresoreria p/fin. suplements 3.227.709,66 
 
TOTAL ROMANENT DE TRESORERIA P/SUPLEMENTS   3.227.709,66 €  

 
 

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”.  

 
 
La Sra. Rosselló (EU-Els Verds) anuncia que el seu Grup votarà en 

contra, ja que és la tercera vegada que es modifica la partida. Comenta la seva sorpresa 
pels 2.500.000 d’euros de la partida de serveis d’assistència sanitària i social a 
discapacitats. Creu que no hi ha hagut una adequada planificació econòmica. 

 
Intervé el Sr. Serra (PP). Explica que els romanents són una practica 

habitual de les administracions públiques i que el pressupost és un element àgil que 
preveu aquest tipus de moviments. Puntualitza que els acords de l’Institut són fruit de la 
capacitat de diàleg. 

 
La Sra. Rosselló creu que no ha contestat la seva pregunta. Demana al 

Sr. Serra que intenti planificar millor la gestió econòmica. 
 
Contesta el Sr. Serra. Explica que amb l’augment aconseguiran 228 

places assistencials, i llevaran la llista d’espera d’enguany. Creu que és una ampliació 
històrica i que no cal deixar l’aplicació per l’any vinent. 

 
La Sra. Rosselló comenta que està d’acord amb la creació de més places, 

però creu que s’haurien de cenyir al pressupost. 
 
El Sr. Serra contesta a la Sra. Rosselló que és millor fer-ho enguany ja 

que hi ha doblers i no deixar-ho per l’any 2006. 
 
El Sr. Alemany (PSOE) opina que el debat ha de ser entre càrrecs 

electes, i per aquest motiu, el Sr. Serra no està qualificat. 
 
Veu positiu que el romanent de Tresoreria es destini a l’increment de 

places, però no que es faci mitjançant concerts amb altres entitats. Per altra banda creu 
que és prioritari que es paguin les subvencions a la gent gran. Finalment anuncia que el 
seu Grup s’abtindrà. 

 
Intervé el Sr. Serra. Dóna les gràcies al Partit Socialista per l’abstenció. 

D’altra banda, pensa que si al Sr. Alemany no li agrada que intervengui en el Ple, 
s’hauria de modificar el Reglament. Comenta que la gent gran ja ha cobrat el 50% de les 
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ajudes per avançat i demana al Sr. Alemany si vol que cobrin la resta enguany o l’any 
vinent. 

 
Respon el Sr. Alemany. Diu que millor enguany, però a càrrec dels 

recursos propis, no amb el romanent. 
 
El Sr. Serra afirma que per aconseguir més recursos cal tenir més 

ingressos. 
 
S’aprova la proposta per devuit vots a favor (PP,UM) i dotze abstencions 

(PSOE, PSM-NM, EU-Els Verds). 
 
 

CULTURA 
 
 
PUNT 6.- PROPOSTA D’ESTABLIMENT DE PREUS PÚBLICS 

PER A LA REPRODUCCIÓ DE DOCUMENTS A LES UNITATS OBE RTES AL 
PÚBLIC DEL SERVEI DE CULTURA DEL DEPARTAMENT DE CUL TURA 
DEL CONSELL DE MALLORCA I D’APROVACIÓ DE L’ORDENANÇ A 
CORRESPONENT. 

 
Es dóna compte de la següent proposta de la Consellera Executiva del 

departament Cultura : 

 “ ANTECEDENTS 

El Servei de Cultura del Consell de Mallorca està format, entre d´altres, 
per diferents unitats que custodien fons documentals diversos que estan a disposició de 
públic per a la seva consulta i estudi: Arxiu General del Consell de Mallorca, Biblioteca 
de Cultura Artesana, Arxiu del So i de la Imatge i Biblioteca Lluís Alemany. 

  
La reproducció de documents comporta unes despeses tant de material 

tècnic com d´inversió en temps de realització de les còpies. 
  
Per aquest motiu, se´n fa necessària una Ordenança reguladora dels  

preus públics a aplicar. 
  
Per regular la tramitació i el funcionament del servei de reprografia, se´n 

preveu també un Reglament, objecte d´aprovació a part.  
  
L´establiment o la modificació dels preus públics correspon al ple de la 

corporació, sense perjudici de les seves facultats de delegació a la Comissió de Govern, 
de conformitat amb l´article 23.2.b) de la Llei 7/1985, de 2 d´abril, reguladora de les 
bases de règim local (article 47.1. del RDL 2/2004, de 5 de març, que aprova el text 
refós de la Llei d´Hisendes Locals). 

  
El Ple del Consell de Mallorca, en 21 de juliol de 2003, ha delegat 

aquesta competència en la Comissió de Govern (BOIB 111, de 5/8/2003). 
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És competència del Ple, entre d´altres,  l´aprovació d´ordenances i 

reglaments (article 70 del RD 2568/1986, de 28 de novembre, que aprova el Reglament 
d´Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals i concordants: art. 
28 del Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d´abril l´article 8 de la Llei 8/2000, de 
27 d´octubre, de consells insulars i l´article 24 del Reglament Orgànic del Consell de 
Mallorca, de 2 de juliol de 2003). 

  
Això atès i, vist l´informe favorable sobre els aspectes jurídics de 

l´Ordenança, aquesta Consellera Executiva del Departament de Cultura, proposa,  en 
virtut de la lletra e) de l´article 31 del Reglament d´organització del Consell de Mallorca 
elevar a la Comissió de Govern la proposta present perquè prengui el següent  

ACORD 

 Establir els preus públics per a la reproducció de documents al Servei de 
Cultura del Departament de Cultura del Consell de Mallorca, conformement al llistat 
que s´adjunta.  

  
I, amb l´informe previ de la Comissió informativa General i de Comptes, 

la proposa elevar al Ple del Consell de Mallorca  perquè prengui els següents: 
  
  
ACORDS 
  
1.- Aprovar inicialment l´Ordenança corresponent, adjunta a la proposta 

present   
2.- Publicar-la en el BOIB  durant el termini mínim de trenta dies, perquè 

se´n puguin presentar reclamacions i suggeriments   
En el cas que no se´n  presenti cap, s´entendrà definitivament aprovada. 
  
  
Tot això a l´empara de l´article 49 de la Llei 7/1985, de 2 d´abril, 

reguladora de les bases de règim local, modificada per la Llei 11/1999, de 21 d´abril i la 
Llei 57/2003, de 16 de desembre i concordants.  

  
L´Ordenança no entrarà en vigor fins que no se n´hagi  publicat 

completament el text i hagi transcorregut el termini previst a l´art. 65,2 L 7/1985 de 2 
abril (art.196.2 del RD 2568/1986, de 28 de novembre, que aprova el Reglament 
d´Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals). 

  
ORDENANÇA REGULADORA DEL PREU PÚBLIC PER A LA 

PRESTACIÓ DEL SERVEI DE REPRODUCCIÓ DE DOCUMENTS A  LES 
UNITATS OBERTES AL PÚBLIC  DEL SERVEI DE CULTURA DEL 
DEPARTAMENT DE CULTURA DEL CONSELL DE MALLORCA 

Article 1r.- Fonament.   
En ús de les atribucions conferides en els articles 41 a 47 i 148 del RDL 

2/2004, de 5 de març , aquest , estableix el preu públic per la prestació del servei de 
reproducció de documents  a les unitats obertes al públic del Servei de Cultura. 
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 Article 2n. - Fet imposable   
Els preus públics es meritaran des del començament de la prestació del 

servei.   
   
Article 3r.- Obligats al pagament.   
Estaran obligats al pagament els qui es beneficiïn de la prestació del 

servei, objecte de la present Ordenança.   
    
Article 4t.- Quantia.   
La quantia dels drets a percebre pel preu públic serà la següent:   
  
CÒPIES DIGITALITZADES 
  
 Mitjançant una càmera digital 
            Foto digital amb disquet......................................... 5´90 € 
            Per cada foto addicional........................................  5´60 € 
  
            Foto digital amb CD¿R........................................... 6´60 € 
            Per cada foto addicional......................................... 5´60 € 
  
 Mitjançant un escàner  
            Foto escanejada amb suport disquet...................... 6´40 € 
            Per cada foto addicional.........................................  6´10 € 
  
            Foto escanejada amb suport CD¿R........................ 7´10 € 
            Per cada foto addicional.......................................... 6´10 €           
   
  
CÒPIES DE VÍDEO 
  
             VHS 
                        Enregistraments fins a 15 minuts 
Còpia amb cinta de 30 minuts...................... 21´90 € 
Còpia amb cinta de 60 minuts...................... 22´40 € 
                        Per cada minut addicional.......................................   0´40 € 
  
        DVD 
Enregistraments fins a 15 minuts............................ 23´15 € 
Per cada minut addicional.......................................   0´40 € 
  
        DVDCAM 
Enregistraments fins a 15 minuts 
Còpia amb cinta de 30 minuts...................... 28´80 € 
Còpia amb cinta de 60 minuts...................... 37´80 € 
Per cada minut addicional......................................    0´40 € 
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CÒPIES D´ÀUDIO 
  
        CD-R 
Enregistraments en CD¿R fins a 15 minuts............ 13´00 € 
Per cada minut addicional.......................................   0´40 € 
   
IMPRESSIONS D´ORDINADOR 
                         
Cada full...................................................................  0´10 € 
  
  
TRAMESES PER FAX 
  
 Fins a 3 fulls 
Palma.......................................................................  2´25 € 
Illes Balears..............................................................  2´30 € 
Espanya....................................................................  2´35 € 
Resta del món...........................................................  5´35 € 
  
        Per cada full addicional 
Palma.......................................................................  0´75 € 
Illes Balears..............................................................  0´80 € 
Espanya....................................................................  0´85 € 
Resta del món...........................................................  1´80 € 
  
Article 5è.- Cobrament.   
1. L´obligació de pagar el preu públic neix des del moment en què se 

inicia la prestació del servei.   
2. Quan per causes no imputables a l´obligat al pagament, el servei no es 

presti, procedirà la devolució del import corresponent.   
3. El preu públic s´exigirà en règim d´autoliquidació.   
  
DISPOSICIÓ FINAL 
   
Aquesta ordenança no entrarà en vigor fins que no se n´hagi publicat 

completament el text i hagi transcorregut el termini previst a l´article 65.2 de la llei 
7/1985, de 2 d´abril i continuarà en vigor mentre no se n´acordi la derogació o 
modificació expressa.” 

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

(PSOE, PSM-NM, EU-Els Verds). 
 
 
PUNT 7.- PROPOSTA D’ESTABLIMENT DE PREUS PÚBLICS 

PER A LA PRESTACIÓ DE SERVEIS DE PRÈSTEC INTERBIBLI OTECARI A 
LES UNITATS DEL SERVEI DE CULTURA DEL DEPARTAMENT D E 
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CULTURA DEL CONSELL DE MALLORCA I D’APROVACIÓ DE 
L’ORDENANÇA CORRESPONENT. 

 

Es dóna compte de la següent proposta del Consellera Ejecutiva del 
departament de Cultura: 

“ ANTECEDENTS 

Una de les funcions bàsiques de les biblioteques és l´accés a la 
informació i al coneixement, ja sigui  mitjançant el fons documental propi, ja sigui 
proporcionant a l´usuari l´accés als fons d´altres biblioteques.  

La implantació de noves tecnologies a les biblioteques ¿entre aquestes, 
Internet- fan possible conèixer els fons bibliogràfics d´altres biblioteques d´arreu del 
món. 

  
A més, les biblioteques de les Illes Balears participen del mateix catàleg 

col·lectiu -CABIB- que dóna idea de  xarxa. 
  
Per tot això, esdevé  un servei ineludible el del préstec interbibliotecari i, 

per tant, l´establiment dels preus públics corresponents, mitjançant una Ordenança 
reguladora. 

  
L´establiment o la modificació dels preus públics correspon al ple de la 

corporació, sense perjudici de les seves facultats de delegació a la Comissió de Govern, 
de conformitat amb l´article 23.2.b) de la Llei 7/1985, de 2 d´abril, reguladora de les 
bases de règim local (article 47.1. del RDL 2/2004, de 5 de març, que aprova el text 
refós de la Llei d´Hisendes Locals). 

  
El Ple del Consell de Mallorca, en 21 de juliol de 2003, ha delegat 

aquesta competència en la Comissió de Govern (BOIB 111, de 5/8/2003). 
  
És competència del Ple, entre d´altres,  l´aprovació d´ordenances i 

reglaments (article 70 del RD 2568/1986, de 28 de novembre, que aprova el Reglament 
d´Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals i concordants: art. 
28 del Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d´abril l´article 8 de la Llei 8/2000, de 
27 d´octubre, de consells insulars i l´article 24 del Reglament Orgànic del Consell de 
Mallorca, de 2 de juliol de 2003). 

  
Això atès i, vist l´informe favorable sobre els aspectes jurídics de 

l´Ordenança, aquesta Consellera Executiva del Departament de Cultura, proposa,  en 
virtut de la lletra e) de l´article 31 del Reglament d´organització del Consell de Mallorca 
elevar a la Comissió de Govern la proposta present perquè prengui el següent  

ACORD 

Establir els preus públics per a la prestació del servei de préstec 
interbibliotecari a a les unitats del Servei de Cultura del Departament de Cultura del 
Consell de Mallorca, conformement al llistat que s´adjunta.  
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I, amb l´informe previ de la Comissió informativa General i de Comptes, 
la proposa elevar al Ple del Consell de Mallorca  perquè prengui els següents: 

  
ACORDS 
  
Aprovar inicialment l´Ordenança corresponent, adjunta a la proposta 

present   
Publicar-la en el BOIB  durant el termini mínim de trenta dies, perquè 

se´n puguin presentar reclamacions i suggeriments   
En el cas que no se´n  presenti cap, s´entendrà definitivament aprovada. 
  
Tot això a l´empara de l´article 49 de la Llei 7/1985, de 2 d´abril, 

reguladora de les bases de règim local, modificada per la Llei 11/1999, de 21 d´abril i la 
Llei 57/2003, de 16 de desembre i concordants.  

  
L´Ordenança no entrarà en vigor fins que no se n´hagi  publicat 

completament el text i hagi transcorregut el termini previst a l´art. 65,2 L 7/1985 de 2 
abril (art.196.2 del RD 2568/1986, de 28 de novembre, que aprova el Reglament 
d´Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals). 

   
ORDENANÇA REGULADORA DEL PREU PÚBLIC PER A LA 

PRESTACIÓ DEL SERVEI DE PRÉSTEC INTERBIBLIOTECARI A LES UNITATS 
DEL SERVEI DE CULTURA DEL DEPARTAMENT DE CULTURA DEL 
CONSELL DE MALLORCA 

  
   
Article 1r.- Fonament.   
En ús de les atribucions conferides en els articles 41 a 47 i 148 del RDL 

2/2004, de 5 de març, aquest , estableix el preu públic per a la prestació del servei de 
préstec interbibliotecari a les unitats del Servei de Cultura   

  
  
Article 2n. - Fet imposable   
Els preus públics es meritaran des del començament de la prestació del 

servei.   
  
  
Article 3r.- Obligats al pagament.   
Estaran obligats al pagament els qui es beneficiïn de la prestació del 

servei, objecte de la present Ordenança.   
  
  
Article 4t.- Quantia.   
La quantia dels drets a percebre pel preu públic serà la següent:   
  
  
        Preus per enviament fins a 2.000 gr.: 
Palma.................................................. 6´30 € 
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Balears................................................ 6´30 € 
Espanya.............................................. 6´30 € 
Resta del món................................... 30´00 € 
  
        Preus per enviament de 2.001 gr. Fins a 5.000 gr.: 
Palma.................................................. 7´00 € 
Balears................................................ 7´00 € 
Espanya.............................................. 7´00 € 
   
..  Article 5è.- Cobrament.   
1. L´obligació de pagar el preu públic neix des del moment en què se 

inicia la prestació del servei.   
2. Quan per causes no imputables a l´obligat al pagament, el servei no es 

presti, procedirà la devolució del import corresponent.   
3. El preu públic s´exigirà en règim d´autoliquidació.   
   
DISPOSICIÓ FINAL 
   
Aquesta ordenança no entrarà en vigor fins que no se n´hagi publicat 

completament el text i hagi transcorregut el termini previst a l´article 65.2 de la llei 
7/1985, de 2 d´abril i continuarà en vigor mentre no se n´acordi la derogació o 
modificació expressa.” 

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

(PSOE, PSM-NM, EU-Els Verds). 
 
 
PUNT 8.- PROPOSTA DE MODIFICACIÓ ESTATUTÀRIA DE 

LA FUNDACIÓ SANTUARI DE LLUC PER ADAPTAR-LA A LA NO VA LLEI 
50/2002, DE 26 DE DESEMBRE, DE FUNDACIONS. 

 
Es dóna compte de la següent proposta de la Consellera Executiva del 

departament de cultura : 
 
“ ANTECEDENTS.- El Consell de Mallorca és membre de la 

FUNDACIÓ SANTUARI DE LLUC (Ple d´1 de juny de 1992). L´escriptura de 
constitució se subscrigué a Inca, el 28 de juny de 1992. 

  
Havent entrat en vigor la Llei 50/2002, de 26 de desembre, de 

Fundacions, cal adaptar-hi els estatuts, en compliment del mandat contingut en la 
Disposició Transitòria Primera. 

  
La proposta de nou articulat estatutari ha estat revisada pel Protectorat de 

Fundacions, segons el comunicat de la Secretaria de la Fundació.    
   
Consta a l´expedient l´informe favorable sobre els aspectes jurídics 

d´aquesta proposta. 
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Això atès,  aquesta Consellera Executiva del Departament de Cultura, en 

virtut de la lletra e) de l´article 31 del Reglament d´organització del Consell de 
Mallorca, de 17 de maig de 2004,  i, amb l´informe de la Comissió informativa General 
i de Comptes, proposa elevar la proposta present al Ple del Consell de Mallorca  perquè 
prengui el següent: 

  
ACORD 
 
Primer. Atorgar el vist-i-plau a la proposta de modificació dels estatuts 

de la Fundació Santuari de Lluc,   que acordarà el Patronat de la Fundació,  per  adaptar-
los a la nova Llei 50/2002, de 26 de desembre, de Fundacions, segons la nova  redacció 
adjunta. 

 
Segon. Donar conformitat a la incorporació en la Fundació Santuari de 

Lluc, com a membres adherits, de la Federació d’Entitats Locals de les Illes Balears 
(FELIB) i de l’Associació de Municipis de les Illes Balears  (AMIB), i per tant, a la 
incorporació en el Patronat de la Fundació Santuari de Lluc, com a patrons, al president 
de la Federació d’entitats Locals de les Illes Balears (FELIB)  i al president de 
l’Associació de Municipis de les Illes Balears (AMIB). 

 
Tercer. Donar conformitat a la incorporació dels dos patrons següents, 

proposats pel Bisbat de Mallorca: el Vicari Episcopal d’Assumptes Econòmics de la 
diòcesi i el Pare delegat dels Missioners dels Sagrats Cors a Mallorca. 

 
Quart. Les modificacions i autoritzacions esmentades en els apartats 

anterior hauran de ser objecte dels acords corresponents del Patronat de la Fundació 
Santuari de Lluc, amb la posterior formalització en escriptura pública i inscripció en el 
registre d’Entitats Jurídiques de la comunitat autònoma.”               

 
 
S’aprova la proposta per unanimitat. 
 
 
PUNT 9.- PROPOSTA DE CREACIÓ DEL CONSELL ASESOR 

DE CULTURA POPULAR I TRADICIONAL DE MALLORCA I 
D’APROVACIÓ DEL REGLAMENT CORRESPONENT. 

 
Es dóna compte de la següent proposta de la Consellera Executiva del 

departament de cultura : 
 
“ ANTECEDENTS 
El dia 28 de març de 2002 es va publicar en el Boib nº 38 la Llei 1/2002, 

de 19 de març, de cultura popular i tradicional per tal d´establir per una banda, un marc 
jurídic general en què s´han de desenvolupar les polítiques públiques en matèria de 
cultura popular i tradicional i, per altra banda, la protecció, el foment, la difusió i la 
investigació de la cultura popular i tradicional de les Illes Balears. 
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Els consells insulars en virtut de la Llei 6/1994, de 30 de desembre, sobre 
atribució de competències en matèria de patrimoni històric, promoció i animació 
sociocultural, de depòsit legal de llibres i d´esports, són les institucions idònies per 
aconseguir els objectius i finalitats que s´indiquen en el text legal ressenyat. En aquest 
sentit, a l´article 10 del capítol III de l´esmentada llei es preveu la creació, en cada 
consell insular, d´òrgans insulars de consulta, similars al Consell Assessor de Cultura 
Popular i Tradicional, per tal què puguin exercir millor les seves competències en les 
matèries regulades en aquesta llei.  

  
Amb la intenció d´exercir la previsió legal indicada i assolir una major 

eficàcia en l´exercici de les competències d´aquesta matèria, es pretén constituir la 
Consell Assessor de Cultura Popular i Tradicional de Mallorca que conjuntament amb 
el Consell de Mallorca col·laboraran en la consecució dels objectius legals de la defensa 
i de promoció de la cultura popular i tradicional. 

  
Per regular-ne les funcions i el funcionament, se n´ha previst un 

Reglament.  
  
Això atès i, vist l´informe favorable sobre els aspectes jurídics del 

Reglament, aquesta Consellera Executiva del Departament de Cultura, proposa,  en 
virtut de la lletra e) de l´article 31 del Reglament d´organització del Consell de Mallorca 
i amb l´informe previ de la Comissió informativa General i de Comptes, elevar al Ple 
del Consell de Mallorca aquesta proposta perquè prengui els següents 

  
ACORD 
  
1.- Crear el Consell Assessor de Cultura Popular i Tradicional de 

Mallorca.   
2.- Aprovar inicialment el Reglament corresponent, adjunt a la proposta 

present   
3.- Publicar-lo en el BOIB durant el termini mínim de trenta dies, perquè 

se´n puguin presentar reclamacions i suggeriments   
   
En el cas que no se´n  presenti cap, s´entendrà definitivament aprovat. 
  
Tot això a l´empara de l´article 49 de la Llei 7/1985, de 2 d´abril, 

reguladora de les bases de règim local, modificada per la Llei 11/1999, de 21 d´abril i la 
Llei 57/2003, de 16 de desembre i concordants.  

  
El Reglament no entrarà en vigor fins que no se n´hagi  publicat 

completament el text i hagi transcorregut el termini previst a l´art. 65,2 L 7/1985 de 2 
abril (art.196.2 del RD 2568/1986, de 28 de novembre, que aprova el Reglament 
d´Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals). 

  
                                       
REGLAMENT DEL CONSELL ASSESSOR DE CULTURA 

POPULAR I TRADICIONAL DE MALLORCA 
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Article 1   
El Consell Assessor de Cultura Popular i Tradicional de Mallorca és 

l´òrgan superior consultiu en matèria de defensa i promoció de cultura popular i 
tradicional d´àmbit insular, i es crea a l´empara de la Llei 1/2002, de 19 de març, de 
cultura popular i tradicional de les Illes Balears, amb la composició, l´estructura i les 
funcions que s´estableixen a continuació. 

S´adscriu al Departament de Cultura del Consell de Mallorca. 
  
Article 2.  Composició   
a) Integren el Consell Assessor de Cultura Popular i Tradicional de 

Mallorca la Presidència, la Vicepresidència, la Secretaria i 7 vocalies, totes, llevat de la 
Secretaria, persones de competència reconeguda en l´àmbit de la cultura popular i 
tradicional.  

  
b) La Secretaria, l´exerceix la persona que ocupi la Secretaria Tècnica del 

Departament de Cultura del Consell de Mallorca. 
   
c) Els membres del Consell Assessor són nomenats per la Presidència del 

Consell de Mallorca, a proposta de la consellera executiva del Departament de Cultura. 
  
Article 3. Funcions   
Són funcions del Consell Assessor: 
a)      Assessorar l´Administració insular en l´exercici de les funcions que 

té encomanades en matèria de cultura popular i tradicional. 
b)      Emetre informe en els procediments de declaració de festes 

d´interès cultural i de declaració d´interès cultural de les associacions i fundacions en 
l´àmbit del seu territori. 

c)      Proposar les accions que consideri convenients per a la protecció i 
per a la difusió de la cultura popular i tradicional. 

d)      Totes les altres que per norma legal o reglamentària se li 
atribueixen. 

  
Article 4.  Règim de sessions   
El Consell Assessor s´ha de reunir de manera ordinària dues vegades 

l´any amb una periodicitat semestral i, amb caràcter extraordinari, quan sigui convocada 
per la Presidència i/o a sol·licitud de la majoria dels membres. 

  
La constitució del Consell Assessor requereix l´assistència d´almenys la 

meitat dels vocals, i també de la Presidència i de la Secretaria, o de les persones que 
legalment les substitueixin. 

  
La Secretaria del Consell Assessor ha d´aixecar acta de les reunions, la 

qual ha de reflectir els acords adoptats. 
  
La Secretaria ha de custodiar les actes del Consell Assessor. 
  
Article 5. Acords   
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Els acords del Consell Assessor s´adopten per majoria simple i tenen 
caràcter no vinculant. 

Tots els membres del Consell Assessor hi tenen veu i  vot, llevat de la 
Secretaria, que només hi té veu. 

En cas d´empat, la Presidència gaudeix de vot de qualitat. 
  
Article 6. Pèrdua de la condició de membre 
  
Són causes de pèrdua de la condició de membre del Consell Assessor: 
  

a- La renúncia expressa, manifestada mitjançant escrit 
adreçat a la Presidència del Consell de Mallorca.  

b- La destitució, lliurement acordada en qualsevol moment, 
per la Presidència del Consell de Mallorca. 

c-  El cessament en el càrrec de la Presidència del Consell de 
Mallorca que els hagi nomenat, sense perjudici que se´n prorroguin les funcions 
fins que la nova Presidència hagi pres possessió del càrrec.  

d- Qualsevol causa sobrevinguda que l´incapaciti per a 
l´exercici del càrrec.   

  
 Article 7. Dret supletori   
En els aspectes no prevists en aquest Reglament regeix el Reglament 

orgànic del Consell de Mallorca, aprovat definitivament pel Ple de dia 8 de març de 
2004 (BOIB núm. 38, de 16-03-2004), i la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim 
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu. 

  
Disposició final   
Aquest Reglament entra en vigor l´endemà de la publicació en el BOIB i 

una vegada transcorregut el termini previst a l´article 65.2 de la Llei 7/1985, de dia 2 
d´abril, de bases de règim local.” 

 
 
La Sra. Rosselló (EU-Els Verds) creu que és una bona idea la creació del 

Consell Assessor de Cultura Popular i Tradicional de Mallorca. Pensa que l’article 
segon, que preveu que els vocals, persones de competència reconeguda en l’àmbit de la 
cultura popular i tradicional, seran nomenats per la presidència del Consell a proposta 
de la conselleria executiva de Cultura, s’hauria de modificar i disposar que els membres 
siguin triats pel Ple. 

 
Intervé el Sr. Alorda (PSM-EN). Felicita a l’equip de govern per a la 

creació del Consell Assessor de Cultura Popular i Tradicional de Mallorca i comenta 
que a Menorca i Eivissa ja existeix. Creu que els membres s’haurien de consensuar en el 
Ple.  

 
Pel que fa al Consell Assessor de Cultura Popular i Tradicional de les 

Illes Balears informa que darrerament no es convoca. Pensa que els tres membres que hi 
representen el Consell haurien de ser els mateixos que formin part del Consell Assessor 
de Cultura Popular i Tradicional de Mallorca per, així, coordinar les tasques.  
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També considera oportú comptar d’alguna manera amb els ajuntaments 

perquè sempre tenen alguna cosa a dir. Per finalitzar, anuncia que el seu Grup 
s’abstindrà. 

 
El Sr. Bonet (PSOE) assenyala que hauria de ser el Ple i no la presidenta 

el que decidís els membres del Consell Assessor i reitera l’argument del Sr. Alorda 
sobre el paper dels ajuntaments a l’organisme. 

 
La Sra. Mulet (UM) creu que és positiu que el Sr. Alorda s’abstengui. 

Explica que el Consell Assessor no s’ha creat fins ara, perquè les passes dins 
l’Administració són lentes. 

 
Informa que tendrà en compte els ajuntaments i que els membres del 

Consell Assessor seran tots persones de reconegut prestigi. 
 
S’aprova la proposta per desset vots a favor (PP,UM) i dotze abstencions 

(PSOE, PSM-NM, EU-Els Verds). 
 
 
COOPERACIÓ LOCAL 
 
PUNT 10.- CONVOCATORIA DEL PLA D’OBRES I SERVEIS 

PER A L’ANY 2006. 
 
Es dóna compte de la següent proposta del Conseller Executiu del 

departament de Cooperació Local: 
 
“ ANTECEDENTS 
 
Una de les formes més importants en què s'instrumenta la cooperació que 

el Consell de Mallorca ha de prestar a les Entitats locals de l'illa és en l'elaboració, 
aprovació i execució d'un Pla insular d'obres i serveis municipals. Aquest Pla, d'acord 
amb el que disposa l'art. 36 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de 
Règim Local, s'ha d'aprovar anualment, havent de participar en la seva elaboració els 
municipis de l'illa, i es podrà finançar amb mitjans propis del Consell Insular, 
aportacions municipals o privades i les subvencions que acordin la Comunitat 
Autònoma i l'Estat amb càrrec als seus respectius pressuposts. 

  
Per això, propòs que, previ l’informe preceptiu de la Comissió 

Informativa General i de Comptes, el Conseller Executiu de Cooperació Local elevi al 
Ple del Consell de Mallorca la següent proposta d' 

  
                                 ACORD   
 
1.- Convocar tots els Ajuntaments de Mallorca així com les 

Mancomunitats i la resta d'Entitats Locals compreses a l'art. 3.2 de la Llei 7/1985, de 2 
d'abril, sempre que ostentin competències d'execució d'obres i prestació de serveis de 
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caràcter municipal, perquè, abans de dia 15 de setembre de 2005, presentin al Consell 
de Mallorca les peticions de les obres i els serveis que vulguin incloure en el Pla Insular 
d'Obres i Serveis de l’any 2006. 

  
2.- Les normes reguladores del Pla per a l’any 2006, (les quals s'adjunten 

a aquest acord), seran les del títol primer del Reglament de Cooperació Municipal 
aprovat per acord del Ple del Consell de Mallorca de dia 6 de març de 2000 (BOIP núm. 
80, de 29-06-2000 i núm. 96, de 05-08-2000), amb les següents particularitats: 

  
Els projectes que es sol·licitin incloure en el POS de 2006 han de tenir un 

pressupost igual o inferior als 601.012,10 euros, excepte que siguin actuacions 
d’Arquitectura i, a la vegada, que no admetin fraccionament. La resta de projectes que 
superin aquest import s’han de presentar fraccionats en fases de pressupost igual o 
inferior a l’esmentada quantitat, i cada una d’aquestes fases ha de permetre ser lliurada a 
l¿ús públic de forma independent i objecte de recepció parcial, de conformitat amb el 
que disposa l¿art. 147.5 del R. Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, en relació amb 
l¿article 68 del mateix R. Decret, que diu: 

  
1.- El expediente deberá abarcar la totalidad del objeto del contrato y 

comprenderá todos y cada uno de los elementos que sean precisos para ello. 
............................................................................................................. 
3.- Cuando el objeto admita fraccionamiento, justificándolo debidamente 

en el expediente, podrá preverse en el mismo la realización independiente de cada una 
de sus partes, mediante su división en lotes, siempre que éstas sean susceptibles de 
utilización o aprovechamiento separado o así lo exija la naturaleza del objeto. 

  
Els projectes d¿Arquitectura referits a obra nova o reforma 

d¿equipaments esportius, socials, culturals, educatius i similars que tenguin un 
pressupost total igual o superior als 601.012,10 euros i que tècnicament no puguin ser 
objecte de fraccionament en els termes abans esmentats, amb caràcter excepcional, 
d’acord amb l’art. 10.2 del vigent Reglament de Cooperació Municipal, seran finançats 
mitjançant la fórmula del Conveni Administratiu, el qual permet l’execució continuada 
de tota l’obra sense la necessitat d’haver de fer recepcions parcials per adaptar la seva 
execució al finançament aprovat en cada exercici. 

             
Per a la sol·licitud municipal de finançament d’obres a través de Conveni, 

totes les peticions també s’han de presentar en el termini d’aquesta convocatòria, i a 
més de tota la documentació requerida per a la inclusió de l’obra en el POS s’haurà 
d’acompanyar un certificat d’un tècnic municipal que indiqui: 

  
1.- Que l’obra sol·licitada és d’Arquitectura i de les referides en el 

paràgraf abans esmentat. 
  
2.- Que no és susceptible de ser executada per fases que permetin ser 

lliurades a l’ús públic de forma independent i objecte de recepció parcial.” 
 
 
S’aprova la proposta per unanimitat. 
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MEDI AMBIENT I NATURA 
 
 
PUNT 11.- PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DEL REGLAMENT 

REGULADOR DELS USOS I SERVEIS DELS REFUGIS DEL CONSELL DE 
MALLORCA. 

 
 Es dóna compte de la següent proposta del Conseller Executiu del 

departament de Medi Ambient i Natura: 
 
“ ANTECEDENTS 
 
El Ple del Consell de Mallorca, en sessió de dia 8 de març de 2004, 

adoptà l´acord d´aprovar incialment el Reglament regulador dels usos i serveis dels 
refugis del Consell de Mallorca. 

 
Publicat al BOIB núm. 45, de 30 de març de 2004, entrà en vigor en el 

termini fitxat a la seva disposició final. 
 
La gestió dels refugis del Consell de Mallorca, des de l´entrada en vigor 

del Reglament fins a la data, aconsella introduir unes modificacions a la norma per tal 
de millorar la gestió dels refugis. 

 
Atesos els informes favorables del cap de Servei de Medi Ambient i 

Natura i del cap del Servei Jurídic,emesos en data de 20 de maig de 2005. 
 
Per tot això, el conseller executiu de Medi Ambient i Natura eleva al Ple 

del Consell de Mallorca la següent  
  
PROPOSTA 
 
Primer.- Aprovar inicialment la modificació del Reglament regulador 

dels usos i serveis dels refugis del Consell de Mallorca, que s´adjunta com annex. 
 
Segon.- Sotmetre, mitjançant publicació en el taulell d´anuncis del 

Consell de Mallorca i en el BOIB, a informació pública aquest acord i el texte annex, 
per un termini de trenta dies, perquè els interessats puguin presentar reclamacions o 
suggerències. En el su`pòsit que no es presentin reclamacions en el termini abans 
esmentat, s´entendrà definitivament adoptat l´acord fins aleshores provisional i entrarà 
en vigor en cop publicat al BOIB.” 

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

abstencions (PSOE, PSM-EN, EU-Els Verds). 
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DEPARTAMENT DE PRESIDÈNCIA 
 
 
PUNT 12.- MODIFICACIÓ DE L’ARTICLE 30 DEL VIGENT 

CONVENI COL.LETIU DEL PERSONAL LABORAL DEL CONSELL DE 
MALLORCA. 

 
 Es dóna compte de la següent proposta del Conseller Executiu del 

departament de Presidència: 
 
“ ANTECEDENTS 
 
Atès que, com a conseqüència del resultat de la negociació de les 

bestretes a compte del personal laboral de la Corporació, cal modificar l´article 30 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 12 de maig de 2005, sobre modificació de l´article 30 del vigent 
Conveni Col·lectiu del Personal Laboral.  

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

General i de Comptes, s´elevi al Ple per a la aprovació la següent 

PROPOSTA 

MODIFICAR el primer paràgraf de l´article 30 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:  
   
"El personal fix tindrà dret a percebre com a bestreta l´import de fins a 

tres mensualitats del salari base més antiguitat, quan ho necessiti per atendre necessitats 
urgents de la seva vida".  

   
Ha de dir:  
   
"El personal laboral que a continuació es relaciona tindrà dret a percebre, 

com a bestreta, i quan ho necessiti per atendre necessitats urgents de la seva vida, els 
imports que a continuació es detallen:  

   
-        El personal fix: l´import de fins a tres mensualitats dels conceptes 

retributius de sou i de triennis.  
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-        El personal amb contracte laboral d´interinitat per ocupació d´una 
plaça vacant a l´RLT: l´import de fins a tres mensualitats del concepte retributiu de 
sou."  

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

al BOIB.” 
 
 
S’aprova la proposta per unanimitat. 
 
 

 PUNT 13.- MODIFICACIÓ DE L’ARTICLE 30 DELS VIGENTS 
ACORDS DEL PERSONAL FUNCIONARI DEL CONSELL DE MALLO RCA  

  Es dóna compte de la següent proposta del Conseller Executiu del 
departament de Presidència: 

 
“ ANTECEDENTS 
Atès que, com a conseqüència del resultat de la negociació de les 

bestretes a compte del personal funcionari de la Corporació, cal modificar l´article 30 
dels vigents Acords del Personal Funcionari del Consell de Mallorca, aprovats pel Ple 
de la Corporació en sessió celebrada dia 11 de novembre de 1991 i prorrogats 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 Funcionari del 

Consell de Mallorca de dia 12 de maig de 2005, sobre modificació dels vigents acords 
del personal funcionari del Consell de Mallorca  

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

General i de Comptes, s´elevi al Ple per a la aprovació la següent  
  
PROPOSTA 
 
MODIFICAR el primer paràgraf de l´article 30 dels vigents Acords del 

Personal Funcionari del Consell Insular de Mallorca, aprovats pel Ple de la Corporació 
en sessió celebrada dia 11 de novembre de 1991 i prorrogats per acord plenari de dia 12 
d´abril de 1996, en el sentit que s´indica a continuació:  

   
On diu:  
   
"El funcionari en propietat tindrà dret a percebre com a bestreta l´import 

de fins a tres mensualitats del salari base més antiguitat, quan ho necessiti per atendre 
necessitats urgents de la seva vida".  

     
Ha de dir:  
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"El personal funcionari que a continuació es relaciona tindrà dret a 
percebre, com a bestreta, i quan ho necessiti per atendre necessitats urgents de la seva 
vida, els imports que a continuació es detallen:  

   
-        Els funcionaris de carrera: l´import de fins a tres mensualitats dels 

conceptes retributius de  sou i de triennis.  
   
-        Els funcionaris interins: l´import de fins a tres mensualitats del 

concepte retributiu de sou."   
   
Aquesta modificació entrarà en vigor el dia següent de la seva publicació 

al BOIB.” 
 
 
S’aprova la proposta per unanimitat. 
 
 
TERRITORI 
 
PUNT 14.- MODIFICACIÓ PUNTUAL NÚM.01.SPN/2003 

RELATIVA A LA REDELIMITACIÓ DE VIALS A SANTA PONÇA,  DEL 
PGOU DEL MUNICIPI DE CALVIÀ. 

 
 Es dóna compte de la següent proposta del Conseller Executiu del 

departament de Territori: 

“ ANTECEDENTS 

Atès l´expedient relatiu a la modificació puntual núm. 01. SPN/2003 del 
Pla General d´Ordenació del municipi de Calvià relativa a l´adaptació al Pla Parcial de 
Santa Ponça, aprovat en data 8 d´octubre de 1979 (redefinir i ajustar amb major grau de 
precisió la delimitació correcta de l´alineació oficial d´uns solars respecte als vials als 
quals fan front, modificant el traçat i diàmetre de quatre rodones numerades P-4, P-5, P-
12, i P-14) , vist l´informe favorable de la Comissió Insular d´Ordenació del Territori, 
Urbanisme i Patrimoni Històric, així com el dictamen favorable del Consell Consultiu 
de les Illes Balears, s´eleva al Ple del Consell Insular de Mallorca la següent proposta d´ 

  
ACORD 

1r.- Atès l´expedient relatiu a la modificació puntual núm. 01. SPN/2003 
del Pla General d´Ordenació del municipi de Calvià relativa a l´adaptació al Pla Parcial 
de Santa Ponça, aprovat en data 8 d´octubre de 1979 (redefinir i ajustar amb major grau 
de precisió la delimitació correcta de l´alineació oficial d´uns solars respecte als vials 
als quals fan front, modificant el traçat i diàmetre de quatre rodones numerades P-4, P-
5, P-12, i P-14), i d´acord amb el dictamen de la Ponència Tècnica i 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, i d´acord amb el dictamen del Consell Consultiu de les Illes 
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Balears número 38 / 2005, de data 24 de febrer, el Ple del Consell Insular de Mallorca 
acorda aprovar definitivament l´esmentada modificació. 

  
2n.- Comunicar el present acord al Consell Consultiu de les Illes Balears, 

en aplicació del disposat a la Llei 5/1993, de 28 març, així com a l´article 23.2 del 
Decret 24/2003, de 28 de març.” 

 
 
S’aprova la proposta per unanimitat. 
 
 
PUNT 15.- MODIFICACIÓ PUNTUAL RELATIVA A LA U.E. 

8.1.1, DEL PERI D’ES JONQUET, DEL PGOU DEL MUNICIPI  DE PALMA. 
 

Es dóna compte de la següent proposta del Conseller Executiu del 
departament de Territori: 

 “ ANTECEDENTS 

Atès l´expedient relatiu a la modificació puntual del PGO del municipi de 
Palma, relativa a la UE 8.1.1 del PERI des JONQUET, vist l´informe favorable de la 
Comissió Insular d´Ordenació del Territori, Urbanisme i Patrimoni Històric, així com el 
dictamen favorable del Consell Consultiu de les Illes Balears, s´eleva al Ple del Consell 
Insular de Mallorca la següent proposta d´ 

 ACORD 

 PROPOSTA 

1r.- Atès l´expedient relatiu a la modificació puntual del PGO del 
municipi de Palma, relativa a la UE 8.1.1 del PERI des JONQUET, i d´acord amb el 
dictamen de la Ponència Tècnica i 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, i d´acord amb 
el dictamen del Consell Consultiu de les Illes Balears número 39/2005, de data 24 de 
febrer, el Ple del Consell Insular de Mallorca acorda aprovar definitivament l´esmentada 
modificació subjectant-se a les següents prescripcions: 

-      la parcel·la queda qualificada com a N3 amb la condició que (per a 
una millor adequació  a la resta de tipologies del PERI) serien d´aplicació les altures 
mínimes per a les parcel·les d´amplària superior als 8 metres. 

-      S´ha de presentar el plànol D.04-01, ordenació del Jonquet del 
PGOU de Palma, d´acord amb aquesta qualificació. 

-      Prescripcions de Patrimoni: 
1)   La interpretació de la normativa N3 s´haurà de fer amb el sentit més 

restrictiu per tal d´una millor intgració tant en la zona com en la filosofía de la 
normativa del PERI vigent. 

2)   Mantenir la prescripció imposada en anterior acord de la CIOTUPH 
de data 06-05-03 sobre la base de l´informe emès en data 31-03-03, respecte al 
manteniment del petit molí d´estil ¿modernista¿ que es troba en aquesta àrea. 
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2n.- Comunicar el present acord al Consell Consultiu de les Illes Balears, 

en aplicació del disposat a la Llei 5/1993, de 28 març, així com a l´article 23.2 del 
Decret 24/2003, de 28 de març.”  

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

abstencions (PSOE, PSM-EN, EU-Els Verds). 
 
 
PUNT 16.- MODIFICACIÓ PUNTUAL A LA REQUALIFICACIÓ 

D’UN SECTOR COM A VIAL I EQUIPAMENT AL PORT DE SÓLL ER DEL 
PGOU DEL MUNICIPI DE SÓLLER. 

 

Es dóna compte de la següent proposta del Conseller Executiu del 
departament de Territori: 

 “ ANTECEDENTS 

Atès l´expedient relatiu a la modificació puntual del PGOU del municipi 
de Sóller relativa a la reaqualificació d´un sector com a vial i equipament al Port de 
Sóller, vist l´informe favorable de la Comissió Insular d´Ordenació del Territori, 
Urbanisme i Patrimoni Històric, així com el dictamen favorable del Consell Consultiu 
de les Illes Balears, s´eleva al Ple del Consell Insular de Mallorca la següent proposta d´ 

ACORD 

1r.- Atès l´expedient relatiu a la modificació puntual del PGO del 
municipi de Sóller relativa a la reaqualificació d´un sector com a vial i equipament al 
Port de Sóller, i d´acord amb el dictamen de la Ponència Tècnica i 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, i d´acord amb el dictamen del Consell Consultiu de les Illes 
Balears número 43 / 2005, de data 7 de març, el Ple del Consell Insular de Mallorca 
acorda aprovar definitivament l´esmentada modificació tot entenent que es pot acumular 
l´informe favorable de la DA 3a a l´acord d´aprovació definitiva de la modificació 
puntual.  

  
2n.- Comunicar el present acord al Consell Consultiu de les Illes Balears, 

en aplicació del disposat a la Llei 5/1993, de 28 març, així com a l´article 23.2 del 
Decret 24/2003, de 28 de març.” 

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

abstencions (PSOE, EU-Els Verds). 
 
 
PUNT 17.- MODIFICACIÓ PUNTUAL NÚMERO 1/2004, 

RELATIVA AL CANVI D’UBICACIÓ DE ZONA VERDA PÚBLICA I 
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IMPLANTACIÓ D’EQUIPAMENT ESCOLAR DE LES NORMES 
SUBSIDIÀRIES DE PLANEJAMENT MUNICIPALS DE VALLDEMOS A. 
 

Es dóna compte de la següent proposta del Conseller Executiu del 
departament de Territori: 

 
 “D’acord amb la proposta de la Ponència Tècnica d’Ordenació del 

Territori i Urbanisme, l’informe favorable de la Comissió Insular d’Ordenació del 
Territori, Urbanisme i Patrimoni Històric, i el dictamen del Consell Consultiu de les 
Illes Balears amb relació a la modificació puntual de les normes subsidiàries de 
Valldemossa, s’eleva al Ple del Consell Insular de Mallorca la següent proposta d’ 

 
ACORD 

 
Primer.- Atès l’expedient relatiu a la modificació puntual de les normes 

subsidiàries de planejament del municipi de Valldemossa, relativa al canvi d’ubicació 
de zona verda i la implantació d’un equipament docent, i d’acord amb el dictamen de 
la Ponència Tècnica i 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, i d’acord amb el 
dictamen del Consell Consultiu de les Illes Balears número 101/2005, de data 24 de 
maig de 2005, el Ple del Consell Insular de Mallorca acorda aprovar definitivament 
l’esmentada modificació, tot subjectant-la a les següents prescripcions: 

1.- Referent als plànols aportats núm. AP 5.2.1 i AP 5.2.2, s’haurà de 
rectificar en la llegenda que l’equipament E-17 es tracta d’equipament docent i no 
d’equipament esportiu, tal i com figura en l’article 223 modificat. 

2.- Concretar en l’article 222 pels equipaments E-16 i E-17, que la resta 
de paràmetres no especificats —ocupació i endinsades— seran els de  la zona on s’hi 
troben ubicats, a l’igual que la resta d’equipaments. 

3.- Incorporar la prescripció de la Direcció General de Recursos Hídrics 
en el seu informe emès en data 10 de març de 2005: en compliment de l’article 9 del 
Reglament de Domini Públic i Hidràulic, s’haurà de requerir informe previ d’aquesta 
Direcció General, del projecte executiu de l’equipament en el procés de la seva 
tramitació. 

4.- El projecte arquitectònic de l’equipament corresponent a E-17 haurà 
de justificar el compliment del Decret 87/2004, de 15 d’octubre de 2004, pel qual es 
modifica el Decret 105/1997, de 24 de juliol d’aprovació del Reglament de Policia 
Sanitària mortuòria de la Comunitat autònoma de les illes Balears. 

 
Segon.- Comunicar el present acord al Consell Consultiu de les Illes 

Balears, en aplicació del disposat a la Llei 5/1993, de 28 març, així com a l’article 23.2 
del Decret 24/2003, de 28 de març.” 

 
 
Atès que aquest punt no va passar per Comissió Informativa, es vota la 

inclusió a l’ordre del dia. 
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S’aprova la inclusió a l’ordre del dia per vint-i-vuit vots a favor (PP, 
PSOE, UM, PSM-EN) i dues abstencions (PSM-EN). 

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

abstencions (PSM-EN, EU-Els Verds). 
 
 
INSTITUT DE SERVEIS SOCIALS I ESPORTIUS DE 

MALLORCA 
 
PUNT 18.- BASES REGULADORES DE L’ACTIVITAT DE 

PATROCINI A PERSONES I ENTITATS PER PART DE L’INSTI TUT DE 
SERVEIS SOCIALS I ESPORTIUS DE MALLORCA. 

 

Es dóna compte de la següent proposta del President de l’Institut de 
Serveis Socials i Esportiu de Mallorca: 

“ ANTECEDENTS 

Vista la proposta de la cap de premsa de l´Institut, de dia 16 de maig de 
2005, on consten els següents antecedents: 

“ 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), organisme autònom creat i depenent del Consell, l´objecte fonamental 
del qual és, d´acord amb l´article 2.1 dels seus estatuts (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. 

 
Entre aquestes competències, hi figuren les atribuïdes per la Llei 

12/1993, de 20 de desembre, d´atribució de competències als consells insulars en 
matèria de serveis socials i assistència social, les atribuïdes per la Llei 14/2001, de 23 
d´octubre, d´atribució de competències als consells insulars en matèria de serveis socials 
i seguretat social, i també la resta de competències pròpies del Consell de Mallorca 
referides a l´àrea de serveis socials, i les atribuides per la Llei 6/94, 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. 

 
Atès que la llei 5/2002, de 21 de juny, de subvencions, modificada per la 

Llei 6/2004, de 23 de desembre, configura l´activitat subvencional com una de les 
formes de foment que desenvolupen les administracions públiques.  

 
Atès que l´article 4.3 d´aquesta llei disposa que ¿L´activitat de patrocini 

s´ha de regir per la seva normativa específica i, supletoriament, per aquesta llei¿. 
Atès que l´activitat de patrocini publicitari, en general, és aquella 

mitjançant la qual el patrocinat, a canvi d´una ajuda econòmica per a la realització, entre 
d´altres, d´una activitat  esportiva, benèfica, cultural o científica, es compromet a 
col·laborar en la publicitat del patrocinador. 
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Atesa la importància que pot tenir l´activitat de patrocini per donar a 

conèixer les activitats de determinats ens i associacions que, per la seva naturalesa, 
coincideixen en alguns dels fins propis de l´Institut en qualsevol de les àrees en que es 
troba estructurada. 

 
Atesa la inexistència de normativa específica reguladora de l´activitat de 

patrocini, es considera necessària la regulació, mitjançant l´aprovació d´unes bases 
reguladores, dels aspectes procedimentals i materials per al desenvolupament de 
l´activitat de patrocini a càrrec dels pressuposts de l´Institut de Serveis Socials i 
Esportius de Mallorca.” 

 
Vist l´informe jurídic de dia 17 de maig de 2005 i l´informe de 

fiscalització favorable. 
 
D´acord amb el que es preveu a l´art. 7.2 r) dels Estatuts de l´Institut es 

proposa al Ple l´adopció de l´acord següent:acord següent: 

Primer.- Aprovar inicialment les BASES REGULADORES DE 
L´ACTIVITAT DE PATROCINI A PERSONES I ENTITATS PER PART DE 
L´INSTITUT DE SERVEIS SOCIALS I ESPORTIUS DE MALLORCA i que 
s´adjunten com a annex. 

Segon.- Sotmetre l´expedient a informació pública mitjançant la inserció 
dels corresponents anuncis en el tauler d´edictes de l´Institut i en el Butlletí Oficial de 
les Illes Balears per tal que totes les persones que estiguin interessades puguin 
examinar-lo i presentar les reclamacions i els suggeriments que estimin pertinents, dins 
el termini de trenta dies a comptar des de la inserció del corresponent anunci en el 
butlletí. 

 
En el supòsit que no se´n presentessin, l´acord s´entendrà definitivament 

aprovat i es publicarà el text íntegre de les bases al Butlletí Oficial de les Illes Balears.” 
 
 
Intervé la Sra. Rado (PSOE). Pensa que no és acceptable que a canvi de 

les subvencions s’obligui a lluir propaganda de l’Institut. Irònicament es demana si a 
partir d’ara les cadires de rodes lluiran ferratines de l’Institut. Assenyala que aquesta 
mesura és inacceptable perquè l’Institut no és una empresa privada a la qual calgui 
publicitat i pensa que és una mostra del que entén el Sr. Serra com a Serveis Socials: un 
acte de caritat i no un acte de justícia. Considera que amb accions com aquesta, poc 
clara i parcial, l’ISSEM esdevé una repartidora. Lamenta haver d’anunciar que el seu 
partit per primera vegada no donarà suport a les bases d’una convocatòria. Finalment, 
aconsella al Sr. Serra la conveniència d’arribar a acords amb l’oposició. 

 
Intervé el Sr. Serra. Demana a la Sra. Rado quins mecanismes utilitzava 

quan tenia responsabilitats de gestió per donar suport a curses, activitats lúdiques de 
menors,... Tot seguit respon que es feia mitjançan el patrocini. Considera que per poder 
atorgar aquesta mena d’ajudes moltes vegades s’utilitzen mecanismes poc seguibles i 
que amb aquesta proposta intenten normalitzar la situació i donar transparència a 
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aquestes ajudes. Demana a la Sra. Rado que separi el que són mesures de patrocini de 
les mesures socials i que admeti que les entitats són vives, que desenvolupen activitats 
al llarg de l’any i a vegades les accions a dur a terme no són previsibles a tant llarg 
termini. 

 
Intervé la Sra. Rado (PSOE). Assegura que no donarà resposta a la 

primera part de la intervenció del Sr. Serra, perquè el Ple és per controlar a l’equip de 
govern, i no al contrari. Reitera els arguments de la intervenció anterior i assenyala que 
a les bases es parla clarament de “persones amb discapacitat”. 

 
Intervé el Sr. Serra. Reitera els arguments anteriors. 
 
S’aprova la proposta per denou vots a favor (PP, UM), tres abstencions 

(PSM-EN, EU-Els Verds) i sis vots en contra (PSOE). 
 
 
PUNT 19.- BASES REGULADORES I CONVOCATORIA DE LES 

AJUDES ECONOMIQUES PER A PETITES INVERSIONS DE LA DIRECCIO 
DE L’ÀREA DE PROMOCIO SOCIOCULTURAL DE L’INSTITUT D E 
SERVEIS SOCIALS I ESPORTIUS DE MALLORCA A ENTITATS I 
ASSOCIACIONS DE GENT GRAN DE MALLORCA. 

 

 Es dóna compte de la següent proposta del President de l’Institut de 
Serveis Socials i Esportiu de Mallorca: 

“ ANTECEDENTS 
 
Vist l´informe de la tècnica de Promoció Sociocultural, de dia 5 de maig 

de 2005, on consten els següents antecedents:  
 
Atès, que en data 15 de setembre de 2003 el Ple del Consell de Mallorca 

aprovà la constitució de l´Institut de Serveis Socials i Esportius de Mallorca, el qual té 
com objecte fonamental, d´acord amb l´article 2.1 dels Estatuts de L´INSTITUT, 
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. 

  
Atès que per tal de dur a terme aquestes funcions i en particular, la 

millora tant a nivell físic com a nivell mental de la gent gran de Mallorca i per tant, dels 
majors puguin gaudir d´unes instal·lacions e infrastructures adequades i en les millors 
condicions en el marc de la seva inserció a les diferents associacions o entitats sense 
ànim de lucre dedicades a l´atenció i millora del sector de la gent gran. 

  
Atès que la Convocatòria de subvencions econòmiques per a petites 

inversions a entitats i associacions de gent gran de Mallorca té per finalitat ajudar i 
col·laborar amb les associacions i entitats privades sense ànim de lucre que es dediquin 
a millorar la qualitat de vida dels majors. 
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Atès que aquesta convocatòria de subvencions té com a principal objectiu 
l´atorgament d´ajudes adreçades a finançar petites inversions als immobles que siguin 
seu de les entitats i associacions sense ànim de lucre dedicades a desenvolupar 
activitats, actuacions i programes adreçats a la nostra gent major de l´illa de Mallorca. 

  
La quantitat total a destinar per a la Convocatòria de subvencions 

econòmiques per a petites inversions a entitats i associacions sense ànim de lucre de 
gent gran de Mallorca, per a l´any 2005, serà de 220.000,00 € (dos-cents vint mil euros) 
amb càrrec a la partida pressupostaria 40 32300 78900 del vigent pressupost de 
despeses de l´Institut”. 

  
Atesa la Llei 12/1993, de 20 de desembre, d´atribució de competències 

als consells insulars en matèria de serveis socials i assistència social, un dels objectius 
de la qual es la concessió i gestió de les subvencions i ajudes amb finalitats assistencials 
a persones físiques i a centres o entitats per a beneficiaris residents a l´àmbit territorial 
de cada un dels consells sobre matèries de tercera edat.  

  
Atès l´acord del Ple del Consell de Mallorca de data 15 de setembre de 

2003 pel qual s´aprova la constitució de l´Institut de Serveis Socials i Esportius de 
Mallorca, 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 e 
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. 

 
Atès el que disposa la lletra r) de l´article 7 dels Estatuts de l´Institut de 

Serveis Socials i Esportius de Mallorca, la presidenta de l´Institut és competent per 
proposar al Ple del Consell de Mallorca l´aprovació de les bases reguladores de les 
ajudes i subvencions públiques. 

 
Vist l´informe jurídic i de fiscalització favorable.  
 

D’acord amb el que es preveu a l’art. 7.2 r) dels Estatuts de l’Institut es 
proposa al Ple l’adopció de l’acord següent: 

Únic.- Aprovar les BASES REGULADORES I LA CONVOCATÒRIA 
DE LES AJUDES ECONÒMIQUES PER A PETITES INVERSIONS DE LA 
DIRECCIÓ D’ÀREA DE PROMOCIÓ SOCIOCULTURAL DE L’INSTITUT DE 
SERVEIS SOCIALS I ESPORTIUS DE MALLORCA A ENTITATS I 
ASSOCIACIONS DE GENT GRAN DE MALLORCA, que s’adjunten com annex.  

 

BASES REGULADORES DE LA CONVOCATÒRIA DE LES 
AJUDES ECONÒMIQUES PER A PETITES INVERSIONS DE LA DIRECCIÓ 
D’ÀREA DE PROMOCIÓ SOCIOCULTURAL DE L’INSTITUT DE SERVEIS 
SOCIALS I ESPORTIUS DE MALLORCA A ENTITATS I ASSOCIACIONS DE 
GENT GRAN DE MALLORCA 
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La Llei 5/2002, de 21 de juny, de subvencions, modificada per la Llei 
6/2004, de 23 de desembre, configura l’activitat subvencional com una de les formes 
més importants de foment que desenvolupen les administracions públiques.  

La disposició addicional de la Llei 5/2002 estableix que els consells 
insulars han d’adequar la concessió de subvencions a aquesta llei quan duen a terme 
l’activitat subvencional en matèries en les quals la comunitat autònoma els ha atribuït 
competències.  

L’Institut de Serveis Socials i Esportius de Mallorca, en endavant 
l’Institut, és un organisme autònom creat i dependent del Consell de Mallorca, i té com 
a objecte fonamental, d’acord amb el Estatuts, exercir de forma directa i 
descentralitzada les competències atribuïdes per qualsevol títol al Consell de Mallorca 
en matèria de serveis socials i esports. 

Entre aquestes competències, hi figuren les atribuïdes per la Llei 
12/1993, de 20 de desembre, d’atribució de competències als consells insulars en 
matèria de serveis socials i assistència social, les atribuïdes per la Llei 14/2001, de 23 
d’octubre, d’atribució de competències als consells insulars en matèria de serveis socials 
i seguretat social, i també la resta de competències pròpies del Consell de Mallorca 
referides a l’àrea de serveis socials. 

L’Institut, a través de la Direcció d’Àrea de Promoció Sociocultural, 
exerceix, doncs, aquestes funcions. 

Per tot això, i d’acord amb l’art. 7.2 r) dels Estatuts de l’Institut (BOIB 
núm. 133, de dia 23 de setembre de 2003), el Ple del Consell de Mallorca adopta el 
següent: 

ACORD 

BASE 1. OBJECTE 

L’objecte d’aquest acord és establir les bases reguladores de la 
convocatòria de subvencions adreçades a finançar petites inversions als immobles que 
siguin seu de les entitats i associacions sense ànim de lucre que desenvolupin actuacions 
adreçades a l’atenció del sector de població de la gent gran de Mallorca. 

Als efectes d’aquestes bases s’entén per petites inversions aquelles el 
pressupost de les quals no sigui superior als DOTZE MIL EUROS (12.000 €), IVA 
inclòs. 

Es podran subvencionar despeses ja realitzades en el moment de la 
presentació de la sol·licitud, si bé únicament poden incloure’s despeses corresponents a 
l’any 2005. 

 

BASE 2.- IMPORT MÀXIM QUE ES DESTINA A LES 
SUBVENCIONS I CRÈDIT PRESSUPOSTARI AL QUAL S’IMPUTA 
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Es destina a aquesta convocatòria la quantitat de DOS-CENTS VINT 
MIL EUROS (220.000 €) amb càrrec a la partida 40.32300.78900 del vigent pressupost 
de despeses de l’Institut. 

BASE 3.- BENEFICIARIS 

Poden acollir-se a les subvencions les entitats i les associacions privades 
sense ànim de lucre els estatuts de les quals les qualifiquin com associacions de gent 
gran, dedicades a desenvolupar activitats, actuacions i programes adreçats a la gent gran  
dins l’àmbit territorial de l’illa de Mallorca. 

Amb caràcter general, les associacions han d’acreditar que tenen 
capacitat per ser beneficiàries mitjançant el certificat de la inscripció en el registre 
d’associacions corresponent, mitjançant la presentació de la còpia acarada dels estatuts 
dipositats a l’esmentat registre o mitjançant qualsevol altra documentació que estableix 
la resolució de la convocatòria. 

No poden ser beneficiaris de subvencions: 

1. Les entitats associatives amb finalitat lucrativa, comercial, 
mercantil o similar, els col·legis professionals i les associacions professionals i 
les cooperatives. 

2. Les associacions en les quals concorre alguna de les 
prohibicions establertes a l’apartat 4 de l’article 9 de la Llei 5/2002, de 21 de 
juny, de subvencions, modificada per la Llei 6/2004, de 23 de desembre. 

3. Les entitats locals territorials. 

4. Residències per a majors i associacions dependents de 
residències de majors, centres de dia o d’aules de tercera edat. 

5. Les entitats i les associacions privades sense ànim de lucre 
els estatuts de les quals les qualifiquin com associacions de gent gran, que ja 
hagin rebut subvencions a càrrec de les altres línies d’ajudes econòmiques de 
l’Àrea de Promoció Sociocultural de l’any 2005 per conceptes similars.  

En el marc que estableix l’apartat 3 de l’art. 13 de la Llei 38/2003, de 17 
de novembre, general de subvencions, no poden ser beneficiàries: 

a. Les associacions que incorren en les causes de 
prohibició previstes en els apartats 5 i 6 de l’article 4 de la Llei orgànica 
1/2002, de 22 de març, reguladora del dret d’associació. 

b. Les associacions que tenen suspès el procediment 
administratiu d’inscripció perquè s’han trobat indicis racionals 
d’il·licitud penal, en aplicació d’allò que disposa l’art. 30.4 de la Llei 
orgànica 1/2002, mentre no es dicta resolució judicial ferma en virtut de 
la qual pot fer-se la inscripció en el registre corresponent. 
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BASE 4. OBLIGACIONS DELS BENEFICIARIS 
 

1. Dur a terme la inversió subvencionada en els termes 
establerts en la resolució d’atorgament de la subvenció. 

2. Justificar la realització de la inversió, com també el 
compliment dels requisits i de les condicions que determinen la concessió de la 
subvenció. 

3. Sotmetre’s en qualsevol moment del desenvolupament de 
la inversió a les actuacions de comprovació que efectuï l’Institut, a les de control 
financer que corresponen a la Intervenció Delegada de l’Institut en relació amb 
les subvencions concedides, i a les previstes en la legislació de la Sindicatura de 
Comptes. 

4. Fer constar, si la naturalesa de la inversió ho fa possible, el 
patrocini de l’INSTITUT.  

5. Comunicar l’obtenció d’altres subvencions per a la 
mateixa finalitat procedents de qualsevol administració o entitat pública o 
privada, nacional o internacional. 

6. Acreditar, abans de la proposta de resolució definitiva, que 
està al corrent de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social. 

7. Justificar les despeses efectuades d’acord amb la base 12. 

8. Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels 
fons percebuts, amb inclusió dels documents electrònics, mentre puguin ser 
objecte d’actuacions de comprovació i control.  

9. Reintegrar els fons percebuts en els supòsits prevists.  

10. Assistir a les reunions de seguiment i d’avaluació que es 
proposin des de l’Institut i complir les mesures de difusió relatives al caràcter 
públic del finançament de la inversió. 

11. Mantenir l’associació constituïda durant un mínim de cinc 
anys a partir del darrer cobrament de la subvenció objecte d’aquestes bases  

12. Qualsevol altra en aplicació de la normativa vigent. 

 

BASE 5. PRESENTACIÓ DE LES SOL·LICITUDS 

Les entitats interessades que compleixin els requisits generals que 
determinen les bases o que estiguin en condicions de complir-los en el termini de 
presentació de sol·licituds, poden presentar les sol·licituds d’acord amb el model de 
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l’annex 1 de la convocatòria. En qualsevol cas, les sol·licituds han de contenir totes les 
dades necessàries per identificar l’entitat i el seu representant legal. 

Per tal de facilitar la tramitació de les ajudes que figuren en la 
convocatòria, us podeu dirigir al Departament de Gent Gran de l’Institut, Direcció 
d’Àrea de Promoció Sociocultural, c/ del General Riera, 67, 07010, Palma, tel. 971 763 
325 (extensió 1295). 

Les instàncies s’han de dirigir a la Presidència de l’Institut de Serveis 
Socials i Esportius de Mallorca, i es poden  presentar al Registre General de 
L’INSTITUT, c/ del General Riera, 67, 07010, Palma, o a qualsevol dels llocs que 
preveu l'art. 38 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú. 

Si la sol·licitud s’envia per correu, la documentació corresponent s’ha de 
presentar en un sobre obert per tal que l’exemplar destinat a l’Institut es dati i segelli 
abans que se certifiqui, d’acord amb el que disposa l’article 31 del Reial decret 
1829/1999, de 3 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament que regula la prestació 
dels serveis postals (BOE núm. 313, de 31 de desembre). En cas que l’oficina de 
correus corresponent no dati i segelli la sol·licitud, s’entendrà com a data vàlida de 
presentació aquella en què tingui entrada al registre de l’Institut. 

Si la sol·licitud es lliura en un lloc diferent de l’Institut, s’ha d’enviar per 
fax el full amb segell d’entrada dins termini a la Direcció de Promoció Sociocultural 
(núm. de fax:  971 29 25 81), durant les 24 hores següents que acabi el termini hàbil. En 
els mateixos termes, si s’envia per correu certificat, s’ha de trametre per fax el full de la 
sol·licitud amb el segell de l’Oficina de Correus en què consti la tramesa dins termini. 

El termini per a la presentació de les sol·licituds és de vint dies hàbils, 
comptadors a partir del següent al de la publicació de la convocatòria corresponent en el 
Butlletí Oficial de les Illes Balears. Si el darrer dia fos dissabte o inhàbil, s’entendrà 
prorrogat fins el primer dia hàbil següent. 

Si la sol·licitud no reuneix les dades d'identificació, tant de la subvenció 
sol·licitada com de la persona sol·licitant, o alguns dels requisits prevists a l'article 70 de 
la Llei de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu 
comú, s’ha de requerir l'entitat sol·licitant d'acord amb el que estableix l'article 71.1 de 
l'esmentada Llei perquè, en un termini no superior als deu dies, esmeni la falta o 
acompanyi els documents preceptius amb indicació que, si així no ho fa, es tindrà per 
desistida la petició, prèvia resolució expressa. 

BASE 6.- DOCUMENTACIÓ QUE S’HA DE PRESENTAR 

A la sol·licitud de subvenció s’ha d’adjuntar la documentació següent: 

a) Document acreditatiu que la persona sol·licitant és la representant 
legal de l'entitat. (Aquest requisit es compleix presentant el primer full de la 
sol·licitud degudament emplenat) 

b) Fotocòpia de la targeta d'identificació fiscal de l'entitat. 
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c) Fotocòpia compulsada dels estatuts inscrits en el registre oficial 
corresponent, degudament legalitzats, en els quals ha de constar explícitament la 
inexistència d'ànim de lucre de l'entitat. 

d) Certificat bancari de la llibreta o compte corrent de l'entitat al qual 
s'ha de fer, si pertoca, el pagament de la subvenció (Model I). 

e) Document que acrediti la disponibilitat de l’immoble on es previst 
la realització de les inversions  

f) Declaració expressa o promesa d’estar al corrent de les obligacions 
econòmiques amb l’Institut i de les altres obligacions tributàries i de la seguretat social 
imposades per la normativa vigent i de no trobar-se sotmesa a cap procediment de 
reintegrament de subvencions públiques o cap procediment sancionador (Model III). 

g) Pressupost de la inversió a realitzar que en cap cas pot superar els 
12.000 € i que ha d’incloure un mínim d’una actuació i un màxim de tres, i que, a 
més, haurà d’anar acompanyat de tota la documentació que permeti la valoració 
d’acord amb el que s’ha establert a la base 9 d’aquesta convocatòria.  

No és necessari presentar els documents exigits en els punts b), c) i d), si 
ja es varen acreditar a les convocatòries del Consell de Mallorca o de l’Institut de 
subvencions econòmiques dels anys anteriors, llevat que en aquests anys s'hagi produït 
qualque modificació. No obstant això, han de presentar còpia dels estatuts aquelles 
associacions socioculturals que no tenguin a la denominació les expressions “3ª edat”, 
“gent gran” o similars. 

BASE 7.- INSTRUCCIÓ DEL PROCEDIMENT 

L’òrgan instructor és la Direcció d’Àrea de Promoció Sociocultural de 
l’Institut, que ha de dur a terme les actuacions a què es refereixen l’article 14 i següents 
de la Llei 5/2002,de 21 de juny, de subvencions, i ha de formular la proposta de 
resolució. 

BASE 8.- COMISSIÓ AVALUADORA 

La Comissió Avaluadora ha d’estudiar i comprovar totes les sol·licituds 
presentades, i ha d’emetre’n un informe que ha de servir de base a l’òrgan instructor per 
elaborar la proposta de resolució corresponent. 

D’acord amb el que disposa l’article 16.2 de la Llei 5/2002, de 21 de 
juny, de subvencions, es constitueix la Comissió Avaluadora que integren aquests 
membres: 

Presidenta: La directora de l’Àrea de Promoció Sociocultural. 

Vocals:   

- El director Gerent de L’INSTITUT 



 39

- La coordinadora de l’Àrea de Promoció Sociocultural de 
Palma. 

- La coordinadora de l’Àrea de Promoció Sociocultural de 
Part Forana 

- La responsable del Servei de Promoció de la Gent Gran. 

Secretària amb veu però sense vot: La secretària del Departament de 
Gent Gran. 

Per assegurar l’eficàcia dels fons atorgats, la Comissió Avaluadora pot 
considerar, sempre que es tracti d’inversions que ha de dur a terme l’entitat sol·licitant, 
que la subvenció es limiti a alguna part separable del projecte, de forma que sigui 
aquesta part la que es valori i la que s’hagi de justificar després, sempre que això no 
desvirtuï la finalitat de la subvenció. En aquests supòsits, abans de la proposta de 
resolució es donarà audiència a l’entitat interessada, perquè pugui al·legar el que 
consideri convenient. 

BASE 9. CRITERIS OBJECTIUS QUE HAN DE REGIR 
L’ATORGAMENT DE LA SUBVENCIÓ 

Els criteris de distribució entre les sol·licituds admeses són els següents: 

1. Nombre de socis de l’entitat:    de 0 a 2 punts 

2. Viabilitat tècnica i econòmica dels projectes: de 0 a 2 punts  

3. Horari d’atenció als usuaris:    de 0 a 2 punts 

4. Serveis que s’ofereixen als usuaris dels centres: de 0 a 2 punts 

5. Durada de la relació jurídica en funció de 
           la qual es disposa de les dependències:  de 0 a 2 punts 

Amb aquests criteris, la comissió avaluadora ha de qualificar les 
peticions segons el seu grau d’interès: mínim o màxim. 

Si la petició es qualifica de grau mínim, l’ajuda no pot superar el 50% del 
pressupost presentat. 

Si la petició es qualifica de grau màxim, l’ajuda no pot superar el 100% 
del pressupost presentat. 

BASE 10.- RESOLUCIÓ DEL PROCEDIMENT 

L’òrgan competent per resoldre és la Presidència de l’Institut, d’acord 
amb l’art. 7 r) dels Estatuts, que disposa a aquest efecte d’un termini de tres mesos 
comptadors des de l’endemà d’acabar el període de presentació de sol·licituds de les 
subvencions. Es considerarà que s’han desestimat les sol·licituds no resoltes en aquest 
termini. 
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Contra les resolucions que adopta la Presidència es pot interposar recurs 
d'alçada davant la Comissió de Govern del Consell de Mallorca en el termini i amb els 
efectes de l'article 114 de la Llei de règim jurídic de les administracions públiques i del 
procediment administratiu comú. 

La resolució ha de ser expressa i motivada d’acord amb els criteris de 
valoració establerts i ha de fixar, amb caràcter definitiu, la quantia específica de cada 
una de les subvencions concedides. 

La resolució de l’expedient de concessió o de denegació dels ajuts es 
notificarà personalment als interessats. 

La concessió de l’ajuda es pot fer mitjançant la formalització d’un 
conveni de col·laboració amb l’entitat receptora, en el qual s’han de fixar els drets i les 
obligacions de les parts que el subscriuen, els terminis, la forma de pagament, la 
justificació de la despesa i altres aspectes que es considerin convenients, d’acord amb el 
que s’estableix a la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 

BASE 11. PAGAMENT 

El pagament de la subvenció s’ha de fer efectiu una vegada justificada la 
realització de la inversió subvencionada i es pot fer en un sol moment en acabar la 
inversió o de manera fraccionada, mitjançant justificacions parcials, sempre i quan facin 
referència a les parts de la inversió subvencionada que tenen entitat suficient per ser 
objecte d’execució parcial. 

BASE 12. JUSTIFICACIÓ 

El pagament de la subvenció requereix la realització efectiva de la despesa per 
part dels beneficiaris. 

A aquest efecte, els beneficiaris han de presentar la documentació que 
justifica que l’objecte de la subvenció s’ha realitzat abans de dia 30 de novembre de 
2005. 

Les factures corresponents a les despeses efectuades han d’expressar 
clarament: nom complet i CIF de l’entitat expedidora i del receptor o de la receptora, 
número i data, concepte, retenció IRPF i IVA (si correspon). 

Les despeses s’han d’acreditar mitjançant factures o documents amb 
valor probatori equivalent, o mitjançant qualsevol altre sistema que acrediti la 
realització efectiva de la despesa. 

BASE 13 REVOCACIÓ 

D’acord amb el que disposa l’article 37 de la Llei 5/2002, de 21 de juny, 
de subvencions, pertoca revocar la subvenció quan, posteriorment a la resolució de 
concessió, el beneficiari incompleix totalment o parcialment les obligacions o els 
compromisos concrets als quals està condicionada l’eficàcia de l’acte de concessió de la 
subvenció. 
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Com a conseqüència de la revocació de la subvenció, queda sense efecte 
l’acte de concessió i s’han de reintegrar les quantitats percebudes indegudament. 

BASE 14 REINTEGRAMENT 

D’acord amb el que disposen l’article 38 de la Llei 5/2002, de 21 de juny, 
de subvencions, la persona beneficiària ha de reintegrar totalment o parcialment les 
quantitats rebudes i, si s’escau, l’interès de demora, en els casos següents: 

a) L’incompliment de la finalitat per a la qual es concedí la subvenció. 

b) L’obtenció de la subvenció sense que es compleixin les condicions 
requerides per a això, o quan s’alterin les condicions tingudes en compte per concedir-
la, sempre que sigui per causes imputables a l’entitat beneficiària. 

c) L’incompliment greu de l’obligació de justificació de la finalitat dels 
fons percebuts en la forma i els terminis establerts. 

d) La concurrència de subvencions incompatibles per a la mateixa 
finalitat. 

e) La negativa a sotmetre’s a les actuacions de comprovació o de control 
que determina la Llei 5/2002 o l’obstrucció injustificada d’aquestes actuacions. 

f) Altres supòsits establerts en les bases reguladores. 

Per al reintegrament s’han d’aplicar els procediments prevists a aquest 
efecte a la legislació de finances, en els quals s’ha de garantir l’audiència a les persones 
interessades. 

Les quanties reintegrables tenen la consideració d’ingressos de dret 
públic i poden ser exigides per la via de constrenyiment. 

BASE 15. INFRACCIONS O SANCIONS 

L’incompliment dels requisits establerts en aquestes bases dóna lloc a 
l’aplicació del règim d’infraccions i sancions establert en la Llei 5/2002, de 21 de juny, 
de subvencions. 

Per imposar les sancions corresponents s’ha d’aplicar el procediment que 
estableix el Decret 14/1994, de 10 de febrer, regulador de l’exercici de la potestat 
sancionadora. 

BASE 16.- INSPECCIÓ 

D’acord amb el que disposa aquesta Resolució, les subvencions que 
concedeix l’Institut s’han de sotmetre a la inspecció corresponent segons la normativa 
legal vigent que hi sigui d’aplicació. 

 
BASE 17.- RÈGIM JURÍDIC 
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Les subvencions previstes en aquestes bases es regeixen per la Llei 
5/2002, de 21 de juny, de subvencions, modificada per la Llei 6/2004, de 23 de 
desembre, de subvencions. En defecte de regulació s’han d’aplicar les normes de dret 
administratiu.” 

 
 
Intervé la Sra. Rosselló (EU-Els Verds). Es mostra sorpresa per les 

bases, ja que considera que la promoció sociocultural de la gent gran s’ha de destinar a 
la realització d’activitats per aquest col·lectiu i no a altres conceptes. Considera que les 
associacions tenen altres vies per poder fer obres. Per tant, pensa que aquesta 
convocatòria està fora de lloc. 

 
Intervé la Sra. Canyelles (PSM). Assenyala que el seu Grup veu bé 

aquestes ajudes i que únicament esperen que l’afiliació política de les associacions no 
sigui un requisit per accedir-hi. 

 
Intervé el Sr. Serra. En primer lloc es mostra sorprès pel comentari del 

PSM, perquè considera que tots els processos s’han d’ajustar a la legalitat i està a favor 
de tot el que afavoreixi la transparència. Tot seguit, demana a la Sra. Rosselló quines 
són les altres vies a les que es poden acollir les associacions, perquè ell creu que només 
hi ha les aportacions dels socis. Pensa que les activitats que es duen a terme amb el 
col·lectiu de les persones majors són molt importants per a la salut física i mental, però 
també considera que és fonamental que es duguin a terme en un entorn adequat i amb 
mitjans idonis, fent referència al punt següent. Finalment informa que per a les activitats 
del col·lectiu, que abasta més de 50.000 persones, ja es fa una inversió d’1.000.000 
d’euros. 

 
Intervé la Sra. Rosselló (EU-Els Verds). Respon al Sr. Serra que no és 

ella la que ha de contestar a les preguntes, sinó al contrari. A continuació aclareix que el 
que ella ha volgut dir és que no cal una convocatòria específica per projectes de 
reforma, atès que es podrien acollir a les convocatòries generals. 

 
Intervé la Sra. Rado (PSOE). Vol que no es tergiversi la postura del seu 

Grup. Assenyala que no estan en contra del contingut de les ajudes, perquè 
comparteixen la creença que en ocasions són necessàries, sinó que s’oposen a la forma 
com es concedeixen aquestes ajudes, que pensa respon a sistemes poc transparents. 

 
Intervé el Sr. Serra. Fa veure a la Sra. Rado que està en contra del 

procediment administratiu, perquè el que presenta l’ISSEM està ajustat a la Llei de 
procediment administratiu i té, par tant, la transparència que atorga aquesta llei. 
Finalment agraeix el to de les intervencions de les Sres. Rado i Rosselló, encara que 
considera que la proposta de la Sra. Rosselló és de difícil materialització, atesa la 
multiplicitat d’activitats que es poden dur a terme. 

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

abstencions (PSOE, PSM-EN, EU-Els Verds). 
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PUNT 20.- BASES REGULADORES I CONVOCATORIA DE LES 
AJUDES ECONOMIQUES PER A PETITES EQUIPAMENTS DE LA 
DIRECCIO DE L’ÀREA DE PROMOCIO SOCIOCULTURAL DE L’I NSTITUT 
DE SERVEIS SOCIALS I ESPORTIUS DE MALLORCA A ENTITA TS I 
ASSOCIACIONS SENSE ANIM DE LUCRE DE MALLORCA. 

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

Serveis Social i Esportius de Mallorca: 
 
“ ANTECEDENTS 
 
Vista la proposta de la tècnica de Promoció Sociocultural, de dia 16 de 

maig de 2005, on consten els següents antecedents:  
   
´Atès, que en data 15 de setembre de 2003 el Ple del Consell de Mallorca 

aprovà la constitució de l´Institut de Serveis Socials i Esportius de Mallorca, el qual té 
com objecte fonamental, d´acord amb l´article 2.1 dels Estatuts de l´INSTITUT, 
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.  

   
Atès que per tal de dur a terme aquestes funcions i en particular, la 

millora tant a nivell físic com a nivell mental de la gent gran, del col·lectiu de veïns, 
dones i segones edats de Mallorca i per tant,  que aquests puguin gaudir d´unes 
instal·lacions e infrastructures adequades i en les millors  condicions en el marc de la 
seva inserció a les diferents associacions o entitats sense ànim de lucre.  

   
Atès que la Convocatòria de subvencions econòmiques per a petits 

equipaments té com a principal objectiu l´atorgament d´ajudes adreçades a finançar 
petites despeses per la compra de bens o serveis per a les instal·lacions dels immobles 
seu de les entitats i associacions sense ànim de lucre de Mallorca amb finalitat ajudar i 
col·laborar amb les associacions i entitats que es dediquin a millorar la qualitat de vida i 
la realització dels serveis, actuacions, activitats i programes que porten a terme per tal 
d´afavorir la inserció d´aquests col·lectius.  

   
Per tot això, des de Direcció d´Àrea de Promoció Sociocultural es 

proposa la convocatòria de subvencions per a petits equipaments per tal de cobrir les 
despeses abans esmentades, despeses que no hagin estat objecte d´altres subvencions 
atorgades per l´Institut al 2005.  

   
La quantitat total a destinar per a la Convocatòria de subvencions 

econòmiques per a petites inversions a entitats i associacions sense ànim de lucre de 
gent gran de Mallorca, per a l´any 2005, serà de 200.000,00 € (dos-cents mil euros) amb 
càrrec a la partida pressupostaria núm. 40.32300.78900 del vigent pressupost de 
despeses de l´Institut.  

   
     
Atesa la Llei 12/1993, de 20 de desembre, d´atribució de competències 

als consells insulars en matèria de serveis socials i assistència social, un dels objectius 
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de la qual es la concessió i gestió de les subvencions i ajudes amb finalitats assistencials 
a persones físiques i a centres o entitats per a beneficiaris residents a l´àmbit territorial 
de cada un dels consells sobre matèries de tercera edat.  

   
Atès l´acord del Ple del Consell de Mallorca de data 15 de setembre de 

2003 pel qual s´aprova la constitució de l´Institut de Serveis Socials i Esportius de 
Mallorca, 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 e 
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.  

   
Atès el que disposa la lletra r) de l´article 7 dels Estatuts de l´Institut de 

Serveis Socials i Esportius de Mallorca, la presidenta de l´Institut és competent per 
proposar al Ple del Consell de Mallorca l´aprovació de les bases reguladores de les 
ajudes i subvencions públiques.  

 
Vist l´informe jurídic i de fiscalització favorable.  
 
D´acord amb el que es preveu a l´art. 7.2 r) dels Estatuts de l´Institut es 

proposa al Ple l´adopció de l´acord següent: 
 

Únic.- Aprovar les bases reguladores i la convocatòria de les ajudes 
econòmiques per a petits equipaments de la Direcció d’Àrea de Promoció Sociocultural 
de l’Institut de Serveis Socials i Esportius de Mallorca a entitats i associacions sense 
ànim de lucre de Mallorca, que s’adjunten com annex.  

No obstant això, el Ple resoldrà. 

 

BASES REGULADORES DE LA CONVOCATÒRIA DE LES 
AJUDES ECONÒMIQUES PER A PETITS EQUIPAMENTS DE LA DIRECCIÓ 
D’ÀREA DE PROMOCIO SOCIOCULTURAL DE L’INSTITUT DE SERVEIS 
SOCIALS I ESPORTIUS DE MALLORCA A ENTITATS I ASSOCIACIONS SENSE 
ANIM DE LUCRE DE MALLORCA PEL 2005. 

La Llei 5/2002, de 21 de juny, de subvencions, modificada per la Llei 
6/2004, de 23 de desembre, configura l’activitat subvencional com una de les formes 
més importants de foment que desenvolupen les administracions públiques.  

La disposició addicional de la Llei 5/2002 estableix que els consells 
insulars han d’adequar la concessió de subvencions a aquesta llei quan duen a terme 
l’activitat subvencional en matèries en les quals la comunitat autònoma els ha atribuït 
competències.  

L’Institut de Serveis Socials i Esportius de Mallorca, en endavant 
l’Institut, és un organisme autònom creat i dependent del Consell de Mallorca, i té com 
a objecte fonamental, d’acord amb el Estatuts, exercir de forma directa i 
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descentralitzada les competències atribuïdes per qualsevol títol al Consell de Mallorca 
en matèria de serveis socials i esports. 

Entre aquestes competències, hi figuren les atribuïdes per la Llei 
12/1993, de 20 de desembre, d’atribució de competències als consells insulars en 
matèria de serveis socials i assistència social, les atribuïdes per la Llei 14/2001, de 23 
d’octubre, d’atribució de competències als consells insulars en matèria de serveis socials 
i seguretat social, i també la resta de competències pròpies del Consell de Mallorca 
referides a l’àrea de serveis socials. 

L’Institut, a través de la Direcció d’Àrea de Promoció Sociocultural, 
exerceix, doncs, aquestes funcions. 

Per tot això, i d’acord amb l’art. 7.2 r) dels Estatuts de l’Institut (BOIB 
núm. 133, de dia 23 de setembre de 2003), el Ple del Consell de Mallorca adopta el 
següent: 

 
ACORD 
 
BASE 1. OBJECTE 

L’objecte d’aquest acord és establir les bases reguladores de la 
convocatòria de subvencions adreçades a finançar les petites despeses per a la compra 
de béns o serveis per millorar el funcionament de les entitats i associacions sense ànim 
de lucre que desenvolupin actuacions, activitats, serveis o programes adreçats a la 
inserció a dels diferents col·lectius de gent gran, veïns, dones i segones edats de 
Mallorca en aquestes entitats i associacions . 

Als efectes d’aquestes bases s’entén per petits equipaments aquells el 
pressupost dels quals no sigui superior als TRES MIL EUROS (3.000 €) IVA inclòs. 

Es poden subvencionar despeses ja realitzades en el moment de 
presentació de la sol·licitud, si bé únicament poden subvencionar-se aquelles despeses 
corresponents a l’any 2005. 

BASE 2.- IMPORT MÀXIM QUE ES DESTINA A LES 
SUBVENCIONS I CRÈDIT PRESSUPOSTARI AL QUAL S’IMPUTA 

Es destina a aquesta convocatòria la quantitat de 200.000,00 EUROS 
(dos-cents mil euros) amb càrrec a la partida pressupostaria 40.32300.78900 del vigent 
pressupost de despeses de l’Institut. 

BASE 3.- BENEFICIARIS 

Poden acollir-se a les subvencions les entitats i les associacions privades 
sense ànim de lucre que desenvolupin actuacions, activitats, serveis o programes 
adreçats a la inserció dels diferents col·lectius de gent gran, veïns, dones i segones edats 
de Mallorca en aquestes entitats o associacions.  

Amb caràcter general, les associacions han d’acreditar que tenen 
capacitat per ser beneficiàries mitjançant el certificat de la inscripció en el registre 
d’associacions corresponent, mitjançant la presentació de la còpia acarada dels estatuts 
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dipositats a l’esmentat registre o mitjançant qualsevol altra documentació que estableix 
la resolució de la convocatòria. 

No poden ser beneficiaris de subvencions: 

1. Les entitats associatives amb finalitat lucrativa, comercial, mercantil o 
similar, els col·legis professionals i les associacions professionals i les 
cooperatives. 

2. Les associacions en les quals concorre alguna de les prohibicions establertes 
a l’apartat 4 de l’article 9 de la Llei 5/2002, de 21 de juny, de subvencions, 
modificada per la Llei 6/2004, de 23 de desembre. 

3. Les entitats locals territorials. 

4. Residències per a majors i associacions depenents de residències de 
majors, centres de dia o aules de tercera edat.  

5. Les associacions sense ànim de lucre que ja hagin rebut subvencions a 
càrrec de les altres línies d’ajudes econòmiques de l’Àrea de Promoció 
Sociocultural de l’any 2005 per conceptes similars.     

En el marc que estableix l’apartat 3 de l’art. 13 de la Llei 38/2003, de 17 
de novembre, general de subvencions, no poden ser beneficiàries: 

a. Les associacions que incorren en les causes de prohibició previstes en els 
apartats 5 i 6 de l’article 4 de la Llei orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del dret 
d’associació. 

b. Les associacions que tenen suspès el procediment administratiu d’inscripció 
perquè s’han trobat indicis racionals d’il·licitud penal, en aplicació d’allò que disposa 
l’art. 30.4 de la Llei orgànica 1/2002, mentre no es dicta resolució judicial ferma en 
virtut de la qual pot fer-se la inscripció en el registre corresponent. 

 
BASE 4. OBLIGACIONS DELS BENEFICIARIS 

1. Adquirir els béns o serveis pels quals es rep la subvenció en els termes establerts 
en la resolució d’atorgament de la subvenció. 

2. Justificar l’adquisició dels béns o serveis, com també el compliment dels 
requisits i de les condicions que determinen la concessió de la subvenció. 

3. Sotmetre’s en qualsevol moment a les actuacions de comprovació que efectuï 
l’Institut, a les de control financer que corresponen a la Intervenció Delegada de 
l’Institut en relació amb les subvencions concedides, i a les previstes en la legislació 
de la Sindicatura de Comptes. 

4. Fer constar, sempre que sigui possible, el patrocini de l’INSTITUT.  
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5. Comunicar l’obtenció d’altres subvencions per a la mateixa finalitat procedents 
de qualsevol administració o entitat pública o privada, nacional o internacional. 

6. Acreditar, abans de la proposta de resolució definitiva, que està al corrent de les 
obligacions tributàries i de la Seguretat Social. 

7. Justificar les despeses efectuades d’acord amb la base 12. 

8. Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons percebuts, amb 
inclusió dels documents electrònics, mentre puguin ser objecte d’actuacions de 
comprovació i control.  

9. Reintegrar els fons percebuts en els supòsits prevists.  

10. Assistir a les reunions de seguiment i d’avaluació que es proposin des de 
l’Institut i complir les mesures de difusió relatives al caràcter públic del finançament 
de l’activitat. 

11. Mantenir l’associació constituïda durant un mínim de cinc anys a partir del 
darrer cobrament de la subvenció objecte d’aquestes bases  

12. Qualsevol altra en aplicació de la normativa vigent. 

BASE 5. PRESENTACIÓ DE LES SOL·LICITUDS 

Les entitats interessades que compleixin els requisits generals que 
determinen les bases o estiguin en condicions de complir-los en el termini de 
presentació de sol·licituds, poden presentar les sol·licituds d’acord amb el model de 
l’annex 1 de la convocatòria. En qualsevol cas, les sol·licituds han de contenir totes les 
dades necessàries per identificar l’entitat i el seu representant legal. 

Per tal de facilitar la tramitació de les ajudes que figuren en la 
convocatòria, us podeu dirigir al Departament de Gent Gran de l’Institut, Direcció 
d’Àrea de Promoció Sociocultural, c/ del General Riera, 67, 07010, Palma, tel. 971 763 
325 (extensió 1295). 

Les instàncies s’han de dirigir a la Presidència de l’Institut de Serveis 
Socials i Esportius de Mallorca, i es poden  presentar al Registre General de 
L’INSTITUT, c/ del General Riera, 67, 07010, Palma, o a qualsevol dels llocs que 
preveu l'art. 38 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú. 

Si la sol·licitud s’envia per correu, la documentació corresponent s’ha de 
presentar en un sobre obert per tal que l’exemplar destinat a l’Institut es dati i segelli 
abans que se certifiqui, d’acord amb el que disposa l’article 31 del Reial decret 
1829/1999, de 3 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament pel qual es regula la 
prestació dels serveis postals (BOE núm. 313, de 31 de desembre). En cas que l’oficina 
de correus corresponent no dati i segelli la sol·licitud, s’entendrà com a data vàlida de 
presentació aquella en què tingui entrada al registre de l’Institut. 
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Si la sol·licitud es lliura en un lloc diferent de l’Institut, s’ha d’enviar per 
fax el full amb segell d’entrada dins termini a la Direcció de Promoció Sociocultural 
(núm. fax: 971292581), durant les 24 hores següents que acabi el termini hàbil. En els 
mateixos termes, si s’envia per correu certificat, s’ha de trametre per fax el full de la 
sol·licitud amb el segell de correus en què consti la tramesa dins termini. 

El termini per a la presentació de les sol·licituds és de vint dies hàbils, 
comptadors a partir del següent al de la publicació de la convocatòria corresponent en el 
Butlletí Oficial de les Illes Balears. Si el darrer dia fos dissabte o inhàbil, s’entendrà 
prorrogat fins al primer dia hàbil següent. 

Si la sol·licitud no reuneix les dades d'identificació, tant de la subvenció 
sol·licitada com de la persona sol·licitant, o alguns dels requisits prevists a l'article 70 de 
la Llei de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu 
comú, s’ha de requerir l'entitat sol·licitant d'acord amb el que estableix l'article 71.1 de 
l'esmentada Llei perquè, en un termini no superior als deu dies, esmeni la falta o 
acompanyi els documents preceptius amb indicació que, si així no ho fa, es tindrà per 
desistida la petició, prèvia resolució expressa. 

BASE 6.- DOCUMENTACIÓ QUE S’HA DE PRESENTAR 

A la sol·licitud de subvenció s’ha d’adjuntar la documentació següent: 

a) Document acreditatiu que la persona sol·licitant és la representant 
legal de l'entitat. (Aquest requisit es compleix presentant el primer full de la 
sol·licitud degudament emplenat.) 

b) Fotocòpia de la targeta d'identificació fiscal de l'entitat. 

c) Fotocòpia compulsada dels estatuts inscrits en el registre oficial 
corresponent, degudament legalitzats, en els quals ha de constar explícitament la 
inexistència d'ànim de lucre de l'entitat. 

d) Certificat bancari de la llibreta o compte corrent de l'entitat al qual 
s'ha de fer, si pertoca, el pagament de la subvenció (Model I). 

e) Declaració expressa o promesa d’estar al corrent de les obligacions 
econòmiques amb l’Institut i de les altres obligacions tributàries i de la seguretat social 
imposades per la normativa vigent i de no trobar-se sotmesa a cap procediment de 
reintegrament de subvencions públiques o cap procediment sancionador (Model III). 

f) Pressupost dels béns o serveis a adquirir que en cap cas podrà 
superar els 3.000 € IVA inclòs i que inclourà un mínim d’una adquisició i un màxim 
de tres, i que a més haurà d’anar acompanyat de tota la documentació que permeti la 
valoració d’acord amb el que s’ha establert a la base 9.  

No serà necessària la presentació dels documents exigits en els punts b), 
c) i d), si aquests s’han acreditat a les convocatòries de l’Institut de subvencions 
econòmiques pel 2005, a excepció que s'hagi produït qualque modificació.  

BASE 7.- INSTRUCCIO DEL PROCEDIMENT 
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L’òrgan instructor és la Direcció d’Àrea de Promoció Sociocultural de 
l’Institut, que ha de dur a terme les actuacions a què es refereixen l’article 14 i següents 
de la Llei 5/2002,de 21 de juny, de subvencions, i ha de formular la proposta de 
resolució. 

BASE 8.- COMISSIÓ AVALUADORA 

La Comissió Avaluadora ha d’estudiar i comprovar totes les sol·licituds 
presentades, i ha d’emetre’n un informe que ha de servir de base a l’òrgan instructor per 
elaborar la proposta de resolució corresponent. 

D’acord amb el que disposa l’article 16.2 de la Llei 5/2002, de 21 de 
juny, de subvencions, es constitueix la Comissió Avaluadora que integren aquests 
membres: 

Presidenta: La directora d’Àrea de Promoció Sociocultural. 

Vocals: 

- El director Gerent de L’INSTITUT 

- La coordinadora de l’Àrea de Promoció Sociocultural de 
Palma. 

- La coordinadora de l’Àrea de Promoció Sociocultural de 
Part Forana 

- La responsable del Servei de Promoció de la Gent Gran. 

Secretària amb veu però sense vot: La secretària del departament de gent 
gran. 

Per assegurar l’eficàcia dels fons atorgats, la Comissió Avaluadora pot 
considerar, sempre que es tracti d’activitats que ha de dur a terme l’entitat sol·licitant, 
que la subvenció es limiti a alguna part separable del projecte, de forma que sigui 
aquesta part la que es valori i la que s’hagi de justificar després, sempre que això no 
desvirtuï la finalitat de la subvenció. En aquests supòsits, abans de la proposta de 
resolució es donarà audiència a l’entitat interessada, perquè pugui al·legar el que 
consideri convenient. 

 

BASE 9. CRITERIS OBJECTIUS QUE HAN DE REGIR 
L’ATORGAMENT DE LA SUBVENCIÓ 

Els criteris de distribució entre les sol·licituds admeses són els següents: 

1. Finalitat a la qual es destinen els béns o serveis:   de 0 a 2 punts 

2. Necessitat i adequació del béns o serveis a les  
     activitats dels beneficiaris:     de 0 a 2 punts 
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3. Viabilitat tècnica i econòmica respecte del  
      funcionament de les entitats beneficiàries  
      dels béns o serveis a adquirir:     de 0 a 2 punts 

4. Serveis que s’ofereixen als usuaris dels centres:  de 0 a 2 punts 

5. Percentatge de socis de l’entitat beneficiaria que 
     gaudirà dels béns o serveis per als quals es sol·licita 
     la subvenció       de 0 a 2 punts 

Amb aquests criteris la comissió avaluadora ha de qualificar les peticions 
segons el seu grau d’interès: mínim o màxim. 

Si la petició es qualifica de grau mínim, l’ajuda no pot superar el 30% del 
pressupost presentat. 

Si la petició es qualifica de grau mitjà, l’ajuda no pot superar el 60% del 
pressupost presentat. 

Si la petició es qualifica de grau màxim, l’ajuda no pot superar el 100% 
del pressupost presentat. 

BASE 10.- RESOLUCIÓ DEL PROCEDIMENT 

L’òrgan competent per resoldre és la Presidència de l’Institut, d’acord 
amb l’art. 7 r) dels Estatuts, que disposa a aquest efecte d’un termini de tres mesos 
comptadors des de l’endemà que hagi acabat el període de presentació de sol·licituds de 
les subvencions. Es considerarà que s’han desestimat les sol·licituds no resoltes en 
aquest termini. 

Contra les resolucions que adopta la Presidència es pot interposar recurs 
d'alçada davant la Comissió de Govern del Consell de Mallorca en el termini i amb els 
efectes de l'article 114 de la Llei de règim jurídic de les administracions públiques i del 
procediment administratiu comú. 

La resolució ha de ser expressa i motivada d’acord amb els criteris de 
valoració establerts i ha de fixar, amb caràcter definitiu, la quantia específica de cada 
una de les subvencions concedides. 

La resolució de l’expedient de concessió o de denegació dels ajuts es 
notificarà personalment als interessats. 

La concessió de l’ajuda es pot fer mitjançant la formalització d’un 
conveni de col·laboració amb l’entitat receptora, en el qual s’han de fixar els drets i les 
obligacions de les parts que el subscriuen, els terminis, la forma de pagament, la 
justificació de la despesa i altres aspectes que es considerin convenients, d’acord amb el 
que s’estableix a la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 

BASE 11. PAGAMENT 
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El pagament de la subvenció s’ha de fer efectiu una vegada justificada 
l’adquisició dels béns o serveis i es pot fer en un sol moment o de manera fraccionada, 
mitjançant justificacions parcials, quan la naturalesa dels béns o serveis subvencionats 
permeti que siguin adquirits de forma fraccionada, o quan s’hagi concedit la subvenció 
per a més d’una adquisició.  

BASE 12. JUSTIFICACIÓ 

El pagament de la subvenció requereix la realització efectiva de la despesa per 
part dels beneficiaris. 

A aquest efecte, els beneficiaris han de presentar la documentació que 
justifica que l’objecte de la subvenció s’ha realitzat abans de dia 30 de novembre de 
2005. 

Les factures corresponents a les despeses efectuades han d’expressar 
clarament: nom complet i CIF de l’entitat expedidora i del receptor o de la receptora, 
número i data, concepte, retenció IRPF i IVA (si correspon). 

Les despeses s’han d’acreditar mitjançant factures o documents amb 
valor probatori equivalent, o mitjançant qualsevol altre sistema que acrediti la 
realització efectiva de la despesa. 

BASE 13 REVOCACIÓ 

D’acord amb el que disposa l’article 37 de la Llei 5/2002, de 21 de juny, 
de subvencions, pertoca revocar la subvenció quan, posteriorment a la resolució de 
concessió, el beneficiari incompleix totalment o parcialment les obligacions o els 
compromisos concrets als quals està condicionada l’eficàcia de l’acte de concessió de la 
subvenció. 

Com a conseqüència de la revocació de la subvenció, queda sense efecte 
l’acte de concessió i s’han de reintegrar les quantitats percebudes indegudament. 

BASE 14 REINTEGRAMENT 

D’acord amb el que disposen l’article 38 de la Llei 5/2002, de 21 de juny, 
de subvencions, la persona beneficiària ha de reintegrar totalment o parcialment les 
quantitats rebudes i, si s’escau, l’interès de demora, en els casos següents: 

a) L’incompliment de la finalitat per a la qual es concedí la subvenció. 

b) L’obtenció de la subvenció sense que es compleixin les condicions 
requerides per a això, o quan s’alterin les condicions tingudes en compte per concedir-
la, sempre que sigui per causes imputables a l’entitat beneficiària. 

c) L’incompliment greu de l’obligació de justificació de la finalitat dels 
fons percebuts en la forma i els terminis establerts. 

d) La concurrència de subvencions incompatibles per a la mateixa 
finalitat. 
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e) La negativa a sotmetre’s a les actuacions de comprovació o de control 
que determina la Llei 5/2002 o l’obstrucció injustificada d’aquestes actuacions. 

f) Altres supòsits establerts en les bases reguladores. 

Per al reintegrament s’han d’aplicar els procediments prevists a aquest 
efecte a la legislació de finances, en els quals s’ha de garantir l’audiència a les persones 
interessades. 

Les quanties reintegrables tenen la consideració d’ingressos de dret 
públic i poden ser exigides per la via de constrenyiment. 

BASE 15. INFRACCIONS O SANCIONS 

L’incompliment dels requisits establerts en aquestes bases dóna lloc a 
l’aplicació del règim d’infraccions i sancions establert en la Llei 5/2002, de 21 de juny, 
de subvencions. 

Per imposar les sancions corresponents s’ha d’aplicar el procediment que 
estableix el Decret 14/1994, de 10 de febrer, regulador de l’exercici de la potestat 
sancionadora. 

BASE 16.- INSPECCIO 

D’acord amb el que disposa aquesta Resolució, les subvencions que 
concedís l’Institut s’han de sotmetre a la inspecció corresponent segons la normativa 
legal vigent que hi sigui d’aplicació. 

 
 
BASE 17.- RÈGIM JURÍDIC 
Les subvencions previstes en aquestes bases es regeixen per la Llei 

5/2002, de 21 de juny, de subvencions, modificada per la Llei 6/2004, de 23 de 
desembre, de subvencions. En defecte de regulació s’han d’aplicar les normes de dret 
administratiu.” 

 
 
S’aprova la proposta per 19 vots a favor (PP, UM) i onze abstencions 

(PSOE, PSM-EN, EU-Els Verds). 
 
 
PUNT 21.- APORTACIÓ PLURIANUAL AL CONSORCI DE 

RECURSOS SOCIOSANITARIS DE L’ILLA DE MALLORCA. 
 
Es dóna compte de la següent proposta del President de l’Institut de 

Serveis Social i Esportius de Mallorca: 

“ El Ple del Consell de Mallorca, en sessió celebrada el dia 3 de maig de 
2004, va acordar la constitució del CONSORCI DE RECURSOS SOCIOSANITARIS I 
ASSISTENCIALS DE MALLORCA, i n’aprovà els Estatuts, d’acord amb els quals, el 
seu objecte és programar, impulsar, executar, promoure i/o finançar la creació 
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d’infraestructures, equipaments, instal·lacions i, en general, de tot tipus de recursos 
sociosanitaris i assistencials a l’illa de Mallorca. 

D’acord amb els seus Estatuts, són finalitats del Consorci programar, 
impulsar, executar, promoure i/o finançar: 

a) La construcció d’infraestructures de nova planta de caràcter 
sociosanitari i assistencial. 

b) La rehabilitació, modificació i/o adaptació d’immobles i altres 
edificacions per destinar-los a usos sociosanitaris o assistencials. 

c) L’equipament d’instal·lacions i centres sociosanitaris i assistencials. 

d) La creació de qualsevol altre tipus de recursos sociosanitaris i 
assistencials. 

S’ha rebut l’acord de la Junta Rectora del Consorci de dia 10 de maig de 
2005 de conformitat amb el qual ens comuniquen que s’han previst una sèrie 
d’actuacions per tal de finançar inversions i reparacions en locals destinats a la gent 
gran de l’illa de Mallorca. L’objectiu d’aquests centres és, no tan sols facilitar activitats 
socioculturals, sinó també espais d’ajuda i de solidaritat mútua, tot això a través d’hàbits 
saludables. 

Aquesta iniciativa s’emmarca dins l’objectiu de potenciar que les 
persones majors resideixin durant el màxim temps possible en els seus domicilis i, en la 
mesura que això sigui possible, més a prop dels seus familiars directes, i puguin durant 
el dia acudir als anomenats clubs per a persones majors.  

Tot això en el marc d’una xarxa social que els permeti mantenir, en la 
mesura que això sigui possible, una vida activa i independent dins el seu entorn habitual 
de convivència. 

I això no tan sols per un critèri exclusivament econòmic, ja que el 
manteniment i funcionament d’aquestes instal·lacions és molt menys elevat que el que 
obviament suposen els centres de dia i les residències per a gent grant, sinó perquè 
aquest és el desig expressat majoritàriament pels seus usuaris i perquè, tal i com 
demostren nombrosos estudis i informes mèdics, representa una excel·lent alternativa 
per tal de frenar els processos de deteriorament físic i psíquic dels nostres majors. 

Per aconseguir aquestes finalitats el Consorci pot realitzar totes les 
actuacions que siguin necessàries i, entre d’altres: f) Finançar operacions de capital per 
construir, rehabilitar, adequar, millorar i/o adaptar recursos sociosanitaris en els 
diferents municipis de Mallorca. 

Atès que per això el Consorci haurà de concertar la corresponent 
operació de crèdit amb una durada de deu anys. 

Atès que, tot i l’important volum d’actuacions que ha iniciat el Consorci, 
fins a hores d’ara l’Institut no ha fet cap tipus d’aportació al Consorci. 
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Considerant els interessos concurrents de l’Institut amb la iniciativa 
proposada pel Consorci, d’acord amb les competències que aquest exerceix en virtut, 
entre d’altres, de la Llei 9/1987, d’11 de febrer, d’acció social, Llei 12/1993, de 20 de 
desembre, d'atribució de competències als consells insulars en matèria de serveis socials 
i assistència social, 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, i Llei 14/2001, de 29 d'octubre, 
d'atribució de competències als consells insulars en matèria de serveis socials i seguretat 
social.  

Així mateix, d’acord amb els Estatuts, són obligacions de l’Institut de 
Serveis Socials i Esportius de Mallorca, entre d’altres: 

a) Transferir anualment al Consorci les quantitats que, per unanimitat, 
determini la Junta Rectora a través de l’aprovació del Pla anual d’actuacions i 
inversions de l’ens, per sufragar les despeses d’inversió i altres operacions de capital. 

b) Transferir anualment al Consorci les quantitats que, per unanimitat, 
fixi la Junta Rectora per sufragar les despeses derivades de les operacions financeres 
que concerti l’ens. 

Per tot això, i d’acord amb el que es preveu a l’art. 25.1 f) dels Estatuts 
de l’Institut, segons el qual correspon al Ple del Consell de Mallorca l’aprovació de les 
despeses de caràcter plurianual, llevat de les que corresponguin a expedients de 
contractació o concessions administratives, es proposa l’adopció del següent acord: 

Aprovar l’aportació de l’Institut al Consorci de Recursos Sociosanitaris 
per un total de DOS MILIONS CINC-CENTS SETANTA-CINC MIL SETANTA 
EUROS I SETANTA SIS CÈNTIMS (2.575.070’76 €), per dur a terme el Pla 
d’actuacions que s’hauran de fer efectius en un període de deu anualitats (2005-2014). 

Autoritzar i disposar una despesa per un import total de DOS MILIONS 
CINC-CENTS SETANTA-CINC MIL SETANTA EUROS I SETANTA SIS 
CENTIMS (2.575.070’76 €), d’acord amb la següent distribució per anualitats: 

Anualitat 2005: DOS-CENTS MIL EUROS (200.000’00 €) amb càrrec a 
la partida 40.32300.76700 del vigent pressupost de despeses de l’Institut. 

Anualitat 2006: DOS-CENTS ONZE MIL EUROS (211.000’00 €) amb 
càrrec a la partida que correspongui del pressupost de despeses de l’Institut. 

Anualitat 2007: DOS-CENTS VINT-I-DOS SIS-CENTS CINC EUROS 
(222.605’00 €) amb càrrec a la partida que correspongui del pressupost de despeses de 
l’Institut. 

Anualitat 2008: DOS-CENTS TRENTA-QUATRE MIL VUIT-CENTS 
QUARANTA-VUIT EUROS I VINT-I-VUIT CÈNTIMS (234.848’28 €) amb càrrec a 
la partida que correspongui del pressupost de despeses de l’Institut. 
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Anualitat 2009: DOS-CENTS QUARANTA-SET MIL SET-CENTS 
SEIXANTA-QUATRE EUROS I NORANTA-TRES CÈNTIMS ( 247.764’93 €) amb 
càrrec a la partida que correspongui del pressupost de despeses de l’Institut. 

Anualitat 2010: DOS-CENTS SEIXANTA-UN MIL TRES-CENTS 
NORANTA-DOS EUROS (261.392’00 €) amb càrrec a la partida que correspongui del 
pressupost de despeses de l’Institut. 

Anualitat 2011: DOS-CENTS SETANTA-CINC MIL SET-CENTS 
SEIXANTA-VUIT EUROS I CINQUANTA-SIS CÈNTIMS (275.768’56 €) amb càrrec 
a la partida que correspongui del pressupost de despeses de l’Institut. 

Anualitat 2012: DOS-CENTS NORANTA MIL NOU-CENTS 
TRENTA-CINC EUROS I VUITANTAT-TRES CÈNTIMS (290.935’83 €) amb càrrec 
a la partida que correspongui del pressupost de despeses de l’Institut. 

Anualitat 2013: TRES-CENTS SIS-MIL NOU-CENTS TRENTA-SET 
EUROS I TRENTA CÈNTIMS (306.937’30 €) amb càrrec a la partida que 
correspongui del pressupost de despeses de l’Institut. 

Anualitat 2014: TRES-CENTS VINT-I-TRES MIL VUIT-CENTS 
DIVUIT EUROS I VUITANTA-CINC CÈNTIMS (323.818’85 €) amb càrrec a la 
partida que correspongui del pressupost de despeses de l’Institut.” 

 
 
Intervé la Sra. Tugores (EU-Els Verds). Recorda quins van ser els 

arguments d’EU-Els Verds per oposar-se a la creació del consorci: recuperació de les 
competències per part del Govern, gestió poc transparent dels recursos, increment de les 
despeses del personal,... Així mateix observa que l’oposició no coneix quin és el pla 
d’actuació del consorci, únicament tenen constància d’un acord de Consell del Govern i 
de les converses que s’ha mantingut amb alguns ajuntaments amb l’objecte 
d’aconseguir terrenys on construir residències, que es cedirien a la gestió privada. 
Assevera que l’oposició vol més informació. 

 
Intervé el Sr. Alorda (PSM). Indica que coincideix en gran mesura amb 

el que ha dit la Sra. Tugores i afegeix que aquesta manera de fer les coses genera 
obscurantisme. Tot seguit comenta que les aportacions arriben fins a l’any 2014 i es 
demana amb quin pla d’actuació. Pensa que la qüestió de la gestió es mereix un debat 
públic. Finalment, reitera la demanda que les actuacions no es duguin tant d’amagat. 

 
Intervé la Sra. Rado (PSOE). Assenyala que comparteix els arguments 

donats fins ara i anuncia que el seu Grup votarà en contra. Recorda que en el moment de 
la constitució ja s’hi van oposar per considerar que es retornaven les competències del 
Consell al Govern. Finalment afirma que aquesta proposta compromet les inversions de 
les legislatures fins el 2014. 

 
Intervé el Sr. Serra. Agraeix les aportacions i rebat les acusacions 

d’obscurantisme i considera que el fet que es discuteixi aquest tema en el Ple n’és una 
mostra. Considera que el debat s’hauria de centrar en la proposta que presenta i lamenta 
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que no sigui així. Pensa que haurien de centrar les discussions i plantejar-se si deu 
residències són suficients, les mesures que s’haurien d’adoptar per eliminar les llistes 
d’espera,... 

 
Pel que fa al Consorci de Recursos Sociosanitaris no creu que la seva 

existència suposi una pèrdua de competències per part del Consell, ben al contrari, 
pensa que és una mesura de cooperació i coordinació entre les entitats que en formen 
part. Finalment assegura que el Consorci no deu ser tant dolent quan el Consell 
d’Eivissa s’hi ha integrat i el Consell de Menorca ha demanat l’entrada. 

 
A continuació explica les pautes d’actuació del consorci i com 

s’estructura l’atenció tenint en compte el grau de dependència de les persones que atén. 
Acaba la intervenció explicant que la inversió és plurianual perquè les coses no 
s’arreglen en un dia. 

 
Intervé la Sra. Tugores (EU-Els Verds). Precisa, en primer lloc, que el 

Consell de Menorca s’ha vist obligat a demanar l’entrada en el Consorci, perquè de 
l’altra manera no se’ls concedeix ajudes. A continuació, diu que considera molt 
raonable l’explicació dels recursos i l’aplicació que se’n fa, però que no comparteix res 
més. Assegura que tenen molts dubtes sobre la manera com es gestionaran aquests 
centres, ja que sospiten que es cedirà la gestió a la iniciativa privada. En aquest punt, 
matisa que aquesta deu ser la causa dels problemes que han tingut amb alguns 
ajuntaments. Pensa que l’Administració ha d’apostar per oferir recursos públics de 
qualitat. 

 
Per altra part, es demana quin procediment es seguirà, ja que, reitera, no 

es té cap mena d’informació, el Ple del Consell no ha aprovat cap Pla d’actuació, 
únicament un llistat de 12 residències. Finalment exposa el fet que la majoria de les 
residències s’ubiqui en municipis governats pel PP. Per tot això, qüestionen la 
transparència del consorci i que el vertader objectiu del consorci sigui resoldre l’accés 
dels ciutadans a aquests recursos amb un preu raonable perquè, explica, hi ha precedents 
suficients per saber que quan una empresa gestiona aquest tipus de centres, les persones 
més necessitades i amb major problemàtica social queden defora. 

 
Intervé el Sr. Alorda (PSM). Es demana si el debat s’està cenyint a 

l’ordre del dia. Tot seguit considera deshonest que se’ls retregui que no parlen del Pla, 
quan no han tingut oportunitat de conèixer-lo de manera directa. Assenyala que el 
Consell dóna els doblers abans de saber a què es destinarà i exigeix que es justifiqui el 
destí que tindran les aportacions, ja que són quantitats importants. 

 
D’altra banda, considera que la frontera entre el que és social i el que és 

sanitari estableix punts dels quals es podria parlar, però no es pot obviar el debat ni 
eludir-lo amb l’excusa que pertany a altres instàncies. Conclou que seria possible arribar 
a punts d’acord, però en el marc de debat adequat, perquè s’ha de tenir en compte la 
qualitat de la democràcia. Lamenta aquesta situació perquè creu que en temes 
assistencials seria possible arribar a enteses, ja que el debat esquerra-dreta està més 
centrat en el repartiment de la riquesa que en l’aplicació de les polítiques assistencials. 
Recapitula que per totes aquestes qüestions l’oposició parla d’obscurantisme. 
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D’altra banda, qüestionen la continuïtat de la gestió, atès que és factible 

fer una residència, però és dificultós mantenir-la, sobre tot si els usuaris són assistits. És 
molt important conèixer com es finançaran les residències i introduir-ho en el Pla. Creu 
que aquesta qüestió és prou important per parlar-ne i arribar a un pacte entre els partits. 

 
Intervé la Sra. Rado (PSOE). Respon al Sr. Serra que dubta que el 

Consorci no suposi la recuperació de competències per part del Govern, atès que la 
presidenta és la consellera de Presidència del Govern de les Illes Balears i que tenen 
més pes els membres del govern que no els membres de l’ISSEM. Reitera la manca 
d’informació de què disposa l’oposició, tret de la que obté dels mitjans de comunicació. 
Demana quin serà el preu que hauran de pagar els usuaris de les residències. Així 
mateix li diu que el que qüestionen és la manera de fer les coses, no que en faci, perquè 
pel seu Grup el fi no justifica els mitjans. Tot seguit explica la raó per la qual el Consell 
de Menorca, presidit per una socialista, formarà part del Consorci amb la frase “Fuera 
hace mucho frío”, que creu sintetitza molt bé el fet que es donen recursos si s’està a 
favor del Govern, però si s’està en contra, els recursos econòmics deixen d’arribar. 
Finalitza la seva intervenció repetint les acusacions d’obscurantisme i manca de 
transparència. 

 
Intervé el Sr. Serra. Diu a la Sra. Rado que durant molt de temps ha fet 

fred dins i fora, perquè no es creaven places residencials de cap tipus. Així mateix, li diu 
que Menorca s’ha adonat que la competència en matèria de planificació de serveis 
socials és el Govern de les Illes Balears, per tant, creu que no és cap disbarat que el 
Consell de Mallorca hagi signat un conveni que facilita l’elaboració i el finançament 
dels plans. També pensa que el Consell de Menorca s’ha adonat que ha d’estar per sobre 
de partidismes i ha d’aprofitar les oportunitats. Creu que ha passat el mateix amb els 
ajuntaments de signe diferent: han considerat que “no tocava” i ara se’n penedeixen. 
D’altra banda, afirma que la representació en el Consorci és al 50%. Pel que fa als 
mètodes, lamenta que es debati ara i no quan pertocava. Respecte als preus demana a 
l’oposició que llegeixi el plec de condicions. Reconeix que no és un tema fàcil, però és 
la via que permet comptar amb places residencials i per tant, el fi justifica els mitjans. 
Recorda que comunitats com València i Catalunya ja ho han posat en funcionament i 
s’està aprenent de l’experiència. Finalment, observa que tots els pactes a que s’arriba 
amb els ajuntaments es fa per via de convenis. 

 
S’aprova la proposta per 19 vots a favor (PP, UM) i 13 vots en contra 

(PSOE, PSM, EU-Els Verds). 
 
 
MOCIONS. 
 
PUNT 22.- MOCIÓ DEL GRUP DE CONSELLERS DEL PSM-EN 

CONTRA LA MINORITZACIÓ DE LA LLENGUA CATALANA A IB3 . 
 
Es dóna compte de la següent moció: 
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“Aquests primers dies d’emissió de la televisió autonòmica han confirmat 
les sospites sobre el seu model lingüístic, tot i que el grup del Partit Popular, fins i tot 
dins el marc d’aquesta mateixa sala de plens, ho havia negat, donant paraula que els fets 
no s’allunyarien del compliment de la Llei de Normalització Lingüística. 

 
Però ara hem vist que no s’ha acomplert res del que ens havien assegurat: 

es dóna absoluta prioritat als doblatges en castellà, i fins i tot es fa producció pròpia en 
castellà. El resultat és que l’inici de la televisió autonòmica té més temps d’emissió en 
llengua castellana que en llengua catalana, fet que agreuja l’enorme diferència d’hores 
d’emissió de televisió en cada una de les llengües que rebem avui per avui a les Illes 
Balears. 

 
Per tot això, el grup de Consellers del PSM-ENTESA NACIONALISTA 

al Consell de Mallorca proposa al Ple que adopti el següent:  
 

ACORD 
 
El Ple del Consell de Mallorca reprova el Govern de les Illes Balears per 

l’incompliment de la Llei de 29 d’abril de 1986, de normalització lingüística de les Illes 
Balears, en la posada en funcionament de la televisió autonòmica i exigeix una 
rectificació en el model lingüístic d’IB3 a fi que la llengua vehicular sigui la llengua 
catalana.” 

 
 
Presenta la moció el Sr. Alorda (PSM-EN). Comenta que la política 

lingüística d’IB3 és decebedora, i que una mostra són les declaracions que va fer la Sra. 
Umbert en el Parlament assegurant que no doblaria al català estàndard, per tal de no 
potenciar la indústria del doblatge d’una altra comunitat autònoma, la qual cosa 
considera sorprenent ja que la indústria en doblatge del castellà està a altres comunitats. 

 
Creu que l’argument del bilingüisme no és vàlid, però indica que es 

podria arribar a un pacte sempre i quan s’utilitzassin per igual les dues llengües, la qual 
cosa, malauradament, no succeeix. 

 
Assenyala que, pel que sembla, alguns membres del PP opinen de forma 

diferent ja que el Sr. Obrador va comentar que el doblatge seria en català i ara la Sra. 
Umbert ho nega. D’altra banda, recorda que UM va argumentar en el Debat de Política 
General del 2004 que, no hi hauria cap problema, perquè s’empraria el català com a 
llengua vehicular.  

 
Per acabar, felicita al Govern per la creació de la televisió, però no  per la 

seva política lingüística. 
 
Intervé la Sra. Rosselló (EU-Els Verds). Comenta que el seu Grup 

donarà suport a la moció. Reitera els argument del Sr. Alorda i a més afegeix que 
s’incompleix la Llei de normalització lingüística. Creu que si UM estima tant la nostra 
terra haurien de defensar la utilització del català a la televisió pública.  

 



 59

El Sr. Nadal (UM) comenta que molt poca gent veu IB3. Afirma que 
aquesta cadena de televisió no és d’Unió Mallorquina, sinó del Partit Popular. 
Considera que IB3 està començant a emetre i que per tant els hi han de donar un vot de 
confiança, de moment tan sols fan els informatius, per altra banda pensa que haurien 
d’aconseguir una empresa de doblatge pròpia a les Illes. Finalment, anuncia que el seu 
Grup votarà en contra de la moció. Creu que serà una televisió plural i que usarà el 
català com a llengua vehicular. Respon al Sr. Alorda que si vol saber com ho faria UM, 
que agafi com exemple l’emissora de ràdio Ona Mallorca.  

 
Intervé el Sr. Suárez (PSOE). Anuncia que el seu Grup votarà a favor de 

la proposta. Observa que el Sr. Nadal ha donat la clau per entendre el model de 
televisió, ell ha explicat que IB3 és del PP. Opina que no hauria de ser així ja que IB3 és 
un organisme públic que hauria d’estar regulat pel Parlament de les Illes Balears. 
Considera que l’ús de la llengua catalana ja no hauria de ser motiu de discussió, i que, 
dissortadament, ara ja no hi ha consens. Pensa que és un atemptat contra la cultura i els 
nostres sentiments i que el nostre deure és promocionar la llengua. 

 
La Sra. Sureda (PP) explica que els informatius és fan en català i el que 

volen és afavorir la creació d’una empresa de doblatge. Assenyala que la televisió està 
en període de proves i per tant s’ha de tenir paciència, que la ràdio emet pràcticament 
tota la programació en català, i que la televisió està en fase de proves. Comenta que la 
Sra. Umbert ha explicat en repetides ocasions que el català serà la llengua vehicular, 
fins i tot va firmar un conveni amb el Consorci per al Foment de la Llengua Catalana 
per potenciar-ne l’ús; la primera fruit ha estat la creació d’ús un manual d’ús de les 
formes pròpies de les nostres illes  pels professionals dels mitjans de comunicació.  

 
Per tot això, anuncia que el seu Grup s’abstendrà. 
 
El Sr. Alorda observa que les posicions s’estan aclarint, ja que els 

diferents grups s’han definit. En qualsevol cas, no entén com ara el PP canvia d’opinió, 
puntualitza a la Sra. Sureda que la Sra. Umbert va declarar que si es donaven les 
condicions oportunes es crearia una indústria de doblatge, però també afirma que no hi 
ha cap problema amb el doblatge en castellà. Repeteix que la Sra. Umbert ha dit que no 
emetrà els programes doblats en català estàndard. 

 
Considera, respecte al doblatge, que seria adient arribar a una bona 

entesa entre tots els països de llengua catalana: Catalunya, València i les Illes Balears, 
per tal de així compartir productes i reduir costos.  

 
El seu Grup vol que IB3 sigui un referent a les Balears i creu que UM 

s’equivoca al no recolzar la  moció,  ja que és un partit nacionalista. Per tot això, 
demana la intervenció de la presidenta.  

 
La Sra. Rosselló està sorpresa pel fet que no es doni suport a aquesta 

proposta del PSM. Repeteix els seus arguments i pensa que la llengua catalana està 
minoritzada i que s’hauria de fomentar l’ús.  
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El Sr. Nadal contesta al Sr. Alorda que la defensa de la llengua no és 
exclusiva del seu partit. Comenta que quan va governar el Pacte de Progrés no es va fer 
res per defensar la llengua. Afirma que la llengua vehicular dels informatius és el català  
i que, per tant, IB3 no incompleix la Llei de normalització lingüística.  

 
El Sr. Suárez creu que la creació d’una escola de doblatge de la nostra 

variant catalana no és apropiada, ja que seria el mateix que doblar les pel·lícules 
castellanes a la variant andalusa. Observa que els personatges il·lustres de la nostra terra 
( Mossèn Alcover, Francesc de Borja Moll, Llorenç Villalonga) feren les seves 
creacions amb la variant estàndard.  

 
La Sra. Sureda considera que s’hauria de reconèixer l’esforç que fa el 

Govern amb la posada en marxa d’IB3. Creu que és molt agradable sentir la nostra 
modalitat lingüística tan a la radio com a la televisió. Reitera que s’està en un període de 
proves, i creu que els professionals dels mitjans s’estan adaptant al canvi lingüístic. 
Afirma que el seu Grup està a favor de la llengua catalana però no en contra de la 
castellana. 

 
Es rebutja la moció per tretze vots a favor (PSOE, PSM-NM, EU-Els 

Verds) i devuit vots en contra (PP,UM). 
 
 
En aquest punt essent les 13.58 hores, la presidenta aixeca la sessió i 

anuncia la reanudació a les 16.30 hores. 
 
Essent les 16.40 hores es reanuda la sessió. 
 
 
 
PUNT 23.- MOCIÓ DEL GRUP DE CONSELLERS DEL PSOE 

CONTRA LA CONSTRUCCIÓ D’UN HOTEL I CAMP DE GOLF A L ’ÀREA 
DE SON SARDINA I SA GARRIGA. 

 
Es dóna compte de la següent moció: 
 
“La Gerència d’Urbanisme de l’Ajuntament de Palma va aprovar la 

tramitació d’un interès general per a construir un hotel de 500 places i un camp de golf a 
Sa Garriga, espai contigu a Son Sardina. 

 
L’anunci d’aquest projecte de construcció ha tornat a generar 

preocupació i alarma entre els ciutadans que habiten aquells indrets, pel que suposa un 
nou perill, ja que canviarà la fisonomia de la zona i el model de vida dels habitants   

 
Aquest nou projecte de construcció a l’àrea de Son Sardina i Sa Garriga, 

confirma, una vegada més, l’existència d’interessos urbanístics i especulatius que han 
escollit, al marge del Pla General de Palma, aquelles barriades com a àrea d’expansió, 
amb el beneplàcit de l’equip de govern del PP de l’Ajuntament de Palma. 
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Davant aquest nou intent de sobrepassar les condicions urbanístiques dels 
terrenys rústics a traves del subterfugi legal de l’interès general, el Grup Socialista al 
Consell de Mallorca presenta pel seu debat al proper Ple del Consell de Mallorca i per la 
via d’urgència, donats aquests esdeveniments, la següent MOCIÓ : 

 
El Ple del Consell de Mallorca rebutja la construcció d’un hotel i un 

camp de golf a Sa Garriga i Son Sardina.”      
 
 
Presenta la moció el Sr. Alomar (PSOE). Comenta que aquesta moció es 

va presentar anteriorment per via d’urgència i no es va aprovar. Explica que el Pla 
territorial recomana no crear  més camp de golf a Palma, també recorda que la 
presidenta i el conseller de Territori afirmaren, en el seu moment, que no era oportú. 
Pensa que el sector turístic es troba amb un excés oferta i que no es oportú crear més 
hotels i menys a una zona rural. Demana al Consell de Mallorca que defineixi la seva 
postura  per tal de tranquil·litzar el veïnatge. 

 
La Sra. Tugores (EU-Els Verds) anuncia que el seu Grup donarà suport a 

la proposta. Assenyala que l’Ajuntament de Palma ja ha començat els tràmits oportuns, 
amb la creació de més de 500 places hoteleres. Creu que no cal construir l’hotel, 
sobretot perquè és a la zona rural. Considera que la creació de camp de golf, hauria de 
ser, en tot cas,  complementària a places hoteleres ja existents i que per tant cal una 
modificació de la Llei del camp de golf de 1988 perquè ha canviat la situació i la 
sensibilitat també pensa que és necessària la redacció d’un  Pla director de camps de 
golf.  

 
Intervé el Sr. Alorda (PSM-EN).  Comenta que el seu Grup ha presentat 

una moció per via d’urgència sobre la moratòria dels camps de golf, i per això votaran a 
favor d’aquesta moció. Creu que els arguments ja s’han explicat, però a més considera, 
que la realitat és diferent, ja que actualment hi ha més de vint camps de golf autoritzats. 
És per això que considera que és necessari reflexionar sobre el límit de places. Pensa 
que la creació d’un nou hotel avui dia ha de donar lloc a una reconversió territorial. Per 
finalitzar, pensa que el Consell de Mallorca hauria de donar un missatge clar sobre el 
tema i fins i tot donar noves pautes sobre l’ordenació del territori referida  als camps de 
golf. 

 
El Sr. Puche (PP) comenta que el Sr. Alorda confon la realitat amb el 

desig. Afirma que la Llei de camps de golf en preveu la creació si s’adapta a la llei. 
Creu que  l’oposició no es pot queixar ja que quan va governar el Pacte de Progrés no 
va derogar l’esmentada  llei. 

 
El Sr. Vicens (UM) intervé. Agraeix a tots els consellers que han utilitzat 

el Pla territorial per defensar els arguments. Afirma que  desconeix el projecte de son 
Sardina  i de sa Garriga ja que no ha arribat encara al Consell, tant sols en té constància  
pels mitjans de comunicació. Considera que seria una falta de professionalitat i una 
frivolitat  pronunciar-se sense tenir cap tipus d’informació. 

Puntualitza que la Llei de camps de golf és la mateixa que es va fer el 
1988 i demana per què no es va canviar durant el Pacte de Progrés. Creu que s’ha de 
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complir de la mateixa manera que el Pla territorial de Mallorca, encara que aquest darrer 
té la categoria de reglament.  

 
El Sr. Alomar contesta al Sr. Puche que la realitat és que existeix una 

Llei del sòl de caràcter estatal i que, en principi, en el sòl rústic no es pot construir tret 
que hi hagi una declaració d’interès general. Considera que, contràriament al que diu el 
Sr. Vicens, l’ordre de les lleis a aplicar hauria de ser en primer lloc la Llei del sòl 
estatal, desprès el Pla territorial de Mallorca i en darrer lloc la Llei del camps de golf. 

Considera que no es pot aplicar  la Llei del camps de golf en primera 
instància, ja que el sentit és diferent, d’aquesta manera pareix que es pot construir un 
camp de golf a qualsevol lloc. Espera que quan el projecte arribi al Consell s’apliquin 
les recomanacions del Pla territorial i que, per tant, no es pugui fer l’hotel. Comenta que 
l’Ajuntament de Palma ja ha començat les passes pertinents per tramitar el projecte i ja 
s’ha demanat l’interès general. Creu que la institució s’ha de pronunciar per tal de 
tranquil·litzar els habitants de la zona afectada. 

 
Intervé la Sra. Tugores (EU-Els Verds). Comenta que el que succeeix a 

la zona de sa Garriga i son Sardina és que hi passarà el segon cinturó de Palma i per tant 
s’obriran  expectatives de negoci molt importants. Diu al Sr. Puche que es poden 
concentrar 450 places per un lloc i 120 per un altre, ja que a l’Ajuntament de Palma té 
dos projectes del mateix promotor i a solar contigus, que demanen l’interès general per 
un camp de golf i per un hotel rural.  

 
El Sr. Alorda reitera que seria adequat que el Consell definís la seva 

posició. Comenta al Sr. Vicens que l’al·lusió al Pla territorial era per criticar-lo, ja que 
tan sols fa algunes recomanacions sobre els camps de golf. Considera que no és correcte 
que UM vetés la derogació de la Llei de camps de golf.  Assegura que el projecte 
continua endavant, que crearà 570 places hoteleres al sòl rústic de Palma, a canvi d’un 
camp de golf municipal mentre tant s’haurà d’afrontar la reconversió turística i 
urbanística del país. 

 
El Sr. Puche contesta al Sr. Alomar que l’Ajuntament de Palma no ha 

aprovat l’interès general, ja que no té potestat per fer-ho, tant sols ha iniciat els 
expedients. Respon a la Sra. Tugores que desconeix els dos expedients, hi insisteix que 
la Llei de camp de golf s’ha de complir i la ciutadania té dret a presentar projectes al 
respecte. Contesta  al Sr. Alorda que si UM no va voler derogar la llei el que havien 
d’haver fet era dimitir amb dignitat. 

 
El Sr. Vicens contesta al Sr. Alomar que ell volia dir que era prematur i 

irresponsable manifestar-se sense tenir la documentació, encara que entén la 
preocupació del Partit Socialista. Respon a la Sra. Tugores que el Pla territorial dins la 
jerarquia de les lleis tant sols és un reglament  i per tant no pot anar en contra de les 
lleis. Contesta al Sr. Alorda sobre el posicionament del camp de golf que de moment no 
té cap tipus d’informació oficial, i que per tant, no es pot definir. Enumera les 
limitacions als camps de golf que contempla el Pla territorial; afirma que l’excusa d’un 
camp de golf no ha de servir per fer urbanitzacions noves. 
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El rebutja la moció per tretze vots a favor (PSOE, PSM-NM, EU-Els 
Verds) i devuit vots en contra (PP,UM). 

 
 
PUNT 24.- MOCIÓ DEL GRUP DE CONSELLERS DEL PSOE 

SOBRE EL NOU HOSPITAL DE SON DURETA. 
 
Es dóna compte de la següent moció: 
 
“Atès que l’actual Hospital Son Dureta, hospital de referència a les Illes 

Balears, després de 50 anys de funcionament, necessita adaptar-se a les realitats i necessitats 
assistencials i hospitalàries i als avanços científics. La societat illenca a sofert profundes 
modificacions demogràfiques (augment i envelliment progressiu de la població), que fa 
absolutament necessària aquesta inversió. 

 
Atès que des de l’any 1997, primer per medi del ministre de Sanitat Sr. 

Romay Beccaria i després amb la Sra. Villalobos, ambdós del Partit Popular,  han estat 
elaborats diversos projectes per fer un nou Hospital Son Dureta, sense iniciar-lo. 

 
Atès que durant l’any 2001 i 2002, després de les transferències 

sanitàries, des de el Govern de les Illes Balears es va treballar en un nou projecte 
consensuat amb el Govern de l’estat espanyol, els partits polítics de les Illes Balears i 
els professionals sanitaris i tècnics. 

 
Atès que el projecte consensuat, un projecte d’un nou Hospital a Son 

Dureta al mateix solar del carrer Andrea Dòria, és un projecte d’un hospital modern, 
adaptat a les necessitats de servei i qualitat que demanden els ciutadans del segle XXI. 
Un centre orientat a l’atenció al ciutadà, per oferir-li una assistència sanitària pública de 
la millor qualitat. Una infrastructura hospitalària plenament adequada a les necessitats 
dels professionals sanitaris amb instal·lacions i mitjans avançats, un centre capdavanter 
en investigació i docència. 

 
Atès que l’actual Govern de les Illes Balears va aturar la realització del 

nou Hospital Son Dureta, que ja duria dos anys en construcció. 
 
Atès que el projecte de nou Hospital Son Dureta al solar d’Andrea Dòria 

és un projecte de més ràpida construcció i execució que les alternatives plantejades pel 
Govern de les Illes Balears. Un projecte que, a més, que te poc impacte urbanístic i 
ambiental, que no consumeix més territori, que rentabilitza les inversions necessàries 
per mantenir l’hospital en funcionament, què en definitiva és molt menys costosa. 

 
Atès que el projecte d’Hospital a Son Espases és un projecte unilateral 

del Partit Popular, que no és un projecte consensuat, que la seva realització suposa un 
gran alentiment en la seva execució, que és molt més car que el projecte de nou Hospital 
a Son Dureta, abans esmentat, què suposa un gran impacte ambiental, una greu agressió 
al nostre patrimoni històric, cultural i religiós afectant el Monestir de La Real i la 
Sèquia d’en Baster. 
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Atès que la indefinició, l’alentiment i elevat cost del projecte d’ Hospital 
Son Espases, suposarà la pèrdua de qualitat assistencial a Son Dureta, fins a la seva 
realitat. 

 
El Grup Socialista al Consell de Mallorca, presenta la següent  

 
MOCIÓ: 
 
� El Consell de Mallorca insta el Govern de les Illes Balears a que 

prengui la decisió d’assumir i promoure el projecte consensuat a finals de l’any 2002, de 
nou Hospital Son Dureta al solar actual del carrer Andrea Dòria. 

 
� El Consell de Mallorca sol·licita a la Conselleria de Salut i 

Consum i al Govern de les Illes Balears que adopti les mesures convenients per tal de 
començar immediatament, les obres del projecte consensuat per tots els partits polítics 
de les Illes Balears, d’un nou Hospital a Son Dureta al solar actual, un projecte 
d’hospital nou que consideram excel·lent. 

 
� El Consell de Mallorca sol·licita a la Conselleria de Salut i 

Consum i al Govern de les Illes Balears que abandonin el projecte d’Hospital a Son 
Espases, ja que la seva execució és molt més lenta, és agressiva amb el nostre patrimoni 
cultural, històric i religiós, és molt més costosa i suposarà la pèrdua de qualitat 
assistencial a Son Dureta, fins a la seva realització. 

 
� El Consell de Mallorca acorda transmetre el present acord a la 

Conselleria de Salut i Consum i al Govern de les Illes Balears.” 
 
 
Presenta la moció el Sr. Alemany (PSOE). Defensa que és preferible 

construir el nou hospital en el solar de son Dureta i no en el de son Espases ja que 
suposa un menor cost econòmic i una millor ubicació. Comenta que l’anterior ministra 
de Sanitat la Sra. Celia Villalobos va encomanar un estudi on s’indicava que era millor 
fer un hospital nou a Son Dureta. Considera que el Consell és l’òrgan representatiu de 
Mallorca i que s’ha de pronunciar a favor del nou hospital a Son Dureta. 

 
La Sra. Rosselló (EU-Els Verds) comenta que el seu Grup votarà a favor 

d’aquesta moció. Creu que el Consell té un paper molt important ja que és l’encarregat 
de requalificar el terreny de son Espases i, per tant, ha de clarificar la seva postura. Vol 
recordar que si s’haguessin començat les obres a son Dureta ara ja estarien bastant 
avançades i haurien estat més barates. Afirma que aquesta situació respon a un negoci 
urbanístic. 

 
La Sra. Canyelles (PSM-NM) considera que no haver remodelat son 

Dureta, és una estafa a la ciutadania que necessita uns serveis de salut, ja que els actuals 
no sóm prou dignes. Així mateix assegura que no compren com els interessos 
urbanístics van per davant els sanitaris. 
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El Sr. Munar (PP) comenta que fa temps que defensa aquesta ubicació, i 
com que ja està cansat de fer-ho amb arguments tècnics, ara ha decidit utilitzar el sentit 
comú i ho ha demanat a la ciutadania: el 90% li ha contestat que està molt bé el projecte 
de son Espases i que volen que es dugui endavant. Demana a la Sra. Rosselló que parli 
amb propietat, perquè el Govern no ha comprat el solar sinó que ho ha fet l’Ajuntament 
de Palma. Recorda que la història de l’hospital no comença amb la Sra. Villalobos, sinó 
que es remonta a una antiga ministra socialista de Sanitat, la Sra. Amador, que es va 
plantejar fer un nou hospital i després d’un estudi va concloure que no hi havia doblers, 
perquè s’havia de acabar Hospital de Manacor i després fer el de Son Llatzer. 

 
Per acabar, anuncia que el seu Grup votarà en contra. 
 
El Sr. Vicens (UM) observa que el Consell no té cap competència en 

matèria de Sanitat ni en la creació del nou hospital, tan sols des de la Comissió 
d’Urbanisme es fa la tramitació administrativa procedent, el mateix que es va fer per 
l’hospital de son Llatzer. Contesta a la Sra. Rosselló que el Consell no requalifica 
solars, tant sols aprova les modificacions realitzades en els PGOU de cada municipi. 

Comenta a la Sra. Canyelles que creu que estafa no és la paraula 
apropiada i que això ho ha de dir la ciutadania. Contesta al Sr. Munar que ell no està 
qualificat per opinar damunt temes assistèncials, que el que faran serà quant 
l’Ajuntament de Palma els hi passi per tramitar una modificació puntual de planejament 
la tramitaran com fan en tots els municipis. El Consell no diu on s’han de ubicar el 
serveis comunitaris sinó que és una decisió municipal. 

 
Intervé el Sr. Alemany. Agraeix el suport dels grups del PSM-EN i EU-

Els Verds. Contesta al Sr. Vicens que UM va formar part del Govern del Pacte de 
Progrés i que la feina feta duta a terme en aquell període també és la seva 
responsabilitat. Comenta al Sr. Munar que els argument contra el nou hospital de son 
Dureta no han convençut al seu Grup i que ells tampoc han estat capaços de convence’ls 
del contrari. Repeteix que el projecte nou de son Dureta ja estava consensuat amb el 
Govern central anterior, amb el Govern del Pacte de Progrés i amb els professionals 
sanitaris i que únicament s’havia d’executar. 

 
La Sra. Rosselló agraeix les puntualitzacions del Sr. Munar i del 

Sr.Vicens. Ella volia dir que la requalificació final depèn del Consell i que per tant, si 
vol es pot implicar. Contesta al Sr. Munar que l’Ajuntament de Palma ha pagat pel solar 
de son Espases 7.200.000 d’euros i que aquesta opció és més cara que son Dureta. Per 
tot això, el seu Grup recolzarà la moció del PSOE. 

 
El Sr. Munar creu que el debat és bo, fa una recapitulació de la història 

del nou hospital a Palma, i explica que els diversos ministres de Sanitat havien 
confirmat que no hi hauria doblers per a la futura construcció, fins que el darrer va 
suggerir que es podria realitzar amagant que era de nova construcció i simulant una 
reforma de l’hospital de Son Dureta. Creu que ara la situació ha canviat i que s’havia de 
trobar un solar amb unes característiques específiques i que tant sols hi havia l’opció de 
son Espases i que cal prioritzar l’interès sanitari al patrimonial. 
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El Sr. Vicens comenta a la Sra. Rosselló que hauria de conèixer els 
tràmits que realitza el Consell, assenyala que els ajuntaments són els que qualifiquen els 
terrenys i el Consell tant sols comprova la legalitat de les actuacions. 

 
El rebutja la moció per dotze vots a favor (PSOE, PSM-NM, EU-Els 

Verds) i denou vots en contra (PP,UM). 
 
 
PUNT 25.- MOCIÓ DEL GRUP DE CONSELLERS DE PP 

REFERIDA A LA DICTADURA CASTRISTA. 
 
Es dóna compte de la següent moció: 
 
“EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

 
El passat dia 20 de maig es celebrà a Cuba la primera reunió de la 

dissidència cubana anomenada “ Asamblea para promover la sociedad civil en Cuba”. 
En aquest acte, al qual es concentraren més de 360 associacions civils, amb l’objectiu de 
promoure la democratització del país cubà, es varen denunciar les constants violacions 
del drets Humans i la mancança de llibertat d’expressió, així com les continues 
persecucions polítiques a tots aquells  que han opinat, i  opinen de manera distinta al 
règim de Fidel Castro. 

 
Les societats democràtiques no poden permetre que en el nostre present 

existeixin règims dictatorials amb els quals es coaccioni, es manipuli, es persegueixi i 
s’empresoni a un ciutadà només per la seva manera de pensar, tractant-lo com a un 
delinqüent acusat d’alta traïció.   

 
Una societat com la nostra, ha de tenir la responsabilitat de denunciar a 

totes  aquelles dictadures i als seus dictadors, màxims responsables de l’opressió dels 
pobles que dirigeixen. 

  
 
Desafortunadament aquests règims dictatorials continuen existint en 

l’actualitat, com es el cas de la dictadura Castrista que pateix el poble cubà. Per tot això 
el Grup de Consellers del Partit Popular proposa al Ple, per a la seva aprovació els 
següents  

 
ACORDS: 

 
 
El Ple del Consell de Mallorca rebutja  l’existència de tots els règims 

dictatorials que estiguin implantats a  qualsevol Estat del món. 
 
El Ple del Consell de Mallorca rebutja el règim del dictador Fidel Castro  

pel qual no es permet la llibertat del poble cubà. 
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El Ple del Consell de Mallorca insta al Govern d’Espanya a que manifesti 
públicament el seu rebuig a la dictadura Castrista, i a que es comprometi amb  la 
defensa dels drets i les llibertats del poble de Cuba.”  

 
 
ESMENA DE MODIFICACIÓ QUE PRESENTA EL GRUP 

SOCIALISTA AL CONSELL DE MALLORCA RELATIU AL PUNT 2 5 DE 
L’ORDRE DEL DIA DEL PLE SOBRE LA PROPOSTA DE MOCIÓ DEL GRUP 
DEL PARTIT POPULAR REFERIDA A LA DICTADURA CASTRIST A. 

 
“EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 
El passat dia 20 de maig es celebrà a Cuba la primera reunió de la dissidència 

cubana anomenada “Asamblea para promover la sociedad civil en Cuba”. En aquest acte, al 
qual es concentraren més de 360 associacions civils, amb l’objectiu de promoure la 
democratització del país cubà, es varen denunciar les constants violacions dels drets humans i 
la mancança de llibertat d’expressió, així com les contínues persecucions polítiques a tots 
aquells que han opinat, i opinen de manera distinta al règim de Fidel Castro. 

 
Les societats democràtiques no poden permetre que en el nostre present 

existeixin règims dictatorials , els quals coaccionin , manipulin, persegueixin i empresonin un 
ciutadà només per la seva manera de pensar, tractant-lo com a un delinqüent acusat d’alta 
traïció. 

 
Una societat com la nostra, que ha conegut durant més de 40 anys la dictadura 

del General Franco, ha de tenir la responsabilitat de denunciar totes aquelles dictadures i els 
seus dictadors, màxims responsables de l’opressió dels pobles que dirigeixen. 

 
Desafortunadament aquests règims dictatorials continuen existint en 

l’actualitat, com és el cas de la dictadura castrista que pateix el poble cubà. Per tot això, el 
Grup Socialista al Consell de Mallorca proposa al Ple per a la seva aprovació els següents  

 
ACORDS 

 
-El Ple del Consell de Mallorca , amb la força que li dona esser coneixedor de 

que varen significar més de 40 anys de dictadura franquista, rebutja l’existència de tots els 
règims dictatorials que estiguin implantats a qualsevol Estat del món. 

 
-El Ple del Consell de Mallorca rebutja el règim del dictador Fidel Castro pel 

qual no es permet la llibertat del poble cubà. 
 
-El Ple del Consell de Mallorca insta el Govern de les Illes Balears i el Govern 

d’Espanya a que manifesti públicament el seu rebuig a la dictadura castrista, i a que es 
comprometi amb la defensa dels drets i les llibertats del poble de Cuba.” 
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ESMENA D’ADDICIÓ DEL GRUP DE CONSELLERS DEL PSM-
EN  A LA MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP DE CONSELLERS DEL 
PARTIT POPULAR SOBRE EL GOVERN DE CUBA. 

“1.- A l’exposició de motius afegir-hi: 

a) Entre el segon i el tercer paràgraf el següent: 

“ Cal reconèixer que les democràcies occidentals no sempre han dat 
suport als processos democràtics a Amèrica Llatina, ni políticament ni econòmicament. 
Ben al contrari, hi ha hagut molts de silencis còmplices i fins i tot s’ha contribuït 
activament a la instauració de dictadures que han practicat repressions terribles, com el 
conegut cas de Xile amb el suport al cop d’Estat de Pinochet contra el règim democràtic 
de Salvador Allende. O la mateixa dictadura cubana de Batista de la qual va haver 
d’alliberar-se el propi poble cubà liderat aleshores per Castro, un resultat no han 
acceptat mai els Estats Units que, de llavor ençà, ha perseguit el govern cubà de manera 
implacable, i continua fins a dia d’avui amb el cèlebre bloqueig i la llei Helms-Burton 
(rebutjada per la Unió Europea i per la unamititat del Parlament de les Illes Balears).” 

b) Afegir al final del segon paràgraf: 

“cosa que succeeix a un bon grapat de règims d’arreu del món, alguns de 
molt propers, sense que hi hagi una reacció significativa de la comunitat internacional, 
ni tan sols de rebuig i condemna explícits”. 

c) Entre “la dictadura castrista que pateix el poble cubà” i “Per tot 
això...”, incloure el següent paràgraf: 

“A vegades, pot resultar més senzill condemnar els règims llunyans i 
expressar la solidaritat amb les seves víctimes que fer el mateix respecte de la pròpia 
història. Per això, cal expressar en primer lloc la condemna més enèrgica del cruent cop 
d’Estat de 1936 i els quaranta anys de dictadura franquista i expressar el nostre 
reconeixement a les víctimes d’aquella repressió brutal”.  

2.- Als acords, Afegir dos punts finals: 

El Ple del Consell de Mallorca insta al Govern espanyol i a la Unió 
Europea a implicar-se activament en els processos democràtics a Amèrica Llatina i 
arreu del món, reconeixent i demanant disculpes pels errors històrics que ha comès i 
fent la seva contribució per a la recuperació de la memòria històrica de tots els 
treballadors per la llibertat i perquè se’ls faci justícia.  

El Ple del Consell de Mallorca condemna el Cop d’Estat feixista de 1936 
i els quaranta anys de dictadura franquista i expressa el seu reconeixement per tots els 
qui treballaren per la democràcia, la llibertat i la legalitat republicana, especialment 
aquells que foren assessinats o brutalment represaliats pels insurgents i la dictadura.” 
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ESMENA PRESENTADA PEL GRUP DE CONSELLERS D’EU-
ELS VERDS DE SUBSTITUCIÓ AL PUNT 3 A LA MOCIÓ QUE P RESENTA 
EL GRUP DE CONSELLERES DEL PARTIT POPULAR REFERENT AL 
GOVERN DE CUBA  

 
“3.- El Consell de Mallorca condemna el bloqueig econòmic i comercial 

a què està sotmès el poble cubà i reclama la necessitat d’afavorir una transició 
democràtica pacífica basada en el diàleg.” 

 
 
 
Presenta la moció el Sr. Rubio (PP). Explica que el passat vint de maig 

es va realitzar una reunió de la dissidència cubana anomenada “Assamblea para 
promover la sociedad civil en Cuba” que va concentrar 360 associacions civils. Hi 
assistiren algunes autoritats espanyoles que varen ser obligades a abandonar l’illa de 
Cuba. 

 
Comenta que hi ha una associació anomenada “Cubanos por la libertad” 

presidida pel Sr. Eduardo Vidal que va venir a Mallorca i es va reunir amb el president 
del Parlament i amb la batlessa de Palma i va impartir una conferència on va explicar 
que va haver de deixar el seu país per motius ideològics. 

 
El Sr. Rubio conta que Cuba es troba sota un règim dictatorial des de fa 

més de quaranta anys, presidit pel Sr. Fidel Castro, on malauradament no estan 
reconeguts els Drets Humans i la tortura és una pràctica habitual del Govern. Recorda 
també que a Cuba no existeix la propietat privada ni llibertat d’expressió. També 
comenta que tant sols existeix un partit polític, el partit comunista i que, per tot això, 
s’ha de rebutjar la dictadura del Sr. Castro. 

 
Així mateix indica que hi ha un lligam històric entre el poble espanyol i 

el cubà i que la nostra democràcia hauria de donar suport al poble cubà i a les persones 
reprimides i rebutjar la dictadura Castrista. Per finalitzar, exposa que és necessari que el 
Consell rebutgi les dictadures d’arreu del món i sobretot la del Sr. Castro i que demani 
al Govern espanyol un compromís amb els ciutadans cubans per defensar els seus drets i 
llibertats. Comenta que seria procedent retirar algunes fotografies del Sr. Castro.    

 
La Sra. Tugores (EU-Els Verds) recorda al Sr. Rubio que qui té 

fotografies amb el Sr. Castro és el Sr. Fraga i a més hi té una bona relació. Recorda que 
els hotelers mallorquins tenen interessos econòmics a la zona i que cal ser diplomàtic. 

 
Assegura que a Cuba és comet la major violació dels Drets Humans, però 

és a la presó militar de Guantánamo, dels Estats Units, on actualment hi ha reclusos que 
no saben ni tant sols de què els acusen. 

 
Creu que no està bé que el Sr. Rubio tant sols pensi en el present i no 

vulgui reconèixer les víctimes del franquisme, objecte d’una moció en el Ple anterior. 
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Considera que les dictadures són dolentes, però que, per desgràcia, no 
totes tenen la mateixa consideració, atès que algunes tenen el recolzament dels Estats 
Units com per exemple: la del Marroc, Nigèria, Aràbia Saudita, Pakistà. 

 
Comenta que la intervenció del Sr. Rubio no està ben argumentada i 

anuncia que el seu grup ha presentat una esmena al tercer punt per tal que Estats Units 
retiri el bloqueig econòmic a Cuba i així aconseguir millores socials pel país i a l’hora 
reclamar una democràcia. 

 
El Sr. Alorda (PSM-EN) comenta que comparteix els termes de la moció 

i que s’haurien de denunciar totes les dictadures arreu del món. Pensa que es tenen 
poques ocasions per tractar temes de política internacional i que per això cal escenificar 
una entesa però introduint-hi diferents elements. Informa que el seu Grup també ha 
presentat una moció extraordinària sobre la situació del Marroc. 

 
Proposa que, en primer lloc, les democràcies occidentals reconeguin la 

seva part de culpa, perquè considera que els europeus i americans són un poc arrogants. 
Així mateix diu que el començament de la revolució Castrista era vàlid però que després 
es va espanyar per diverses actuacions bèl·liques. 

 
En segon lloc, creu que el Govern central s’ha de decantar per fer una 

declaració contra les dictadures en general i així definir el seu posicionament 
democràtic. 

 
En tercer lloc, pensa que es pot rebutjar al mateix temps la dictadura 

Castrista i la dictadura Franquista que va durar quaranta anys i que en el passat Ple el 
grup Popular no va voler comdemnar. 

 
Finalitza comentant que s’hauria de votar tot, i així aconseguir un ampli 

consens. 
 
Intervé el Sr. Crespí (PSOE). Comenta que el PP hauria de tenir la 

voluntat d’arribar a una entesa i recollir determinades aportacions de l’oposició, ja que 
tots estan en contra de les dictadures arreu del mon. Considera que la Guerra Civil 
espanyola va ocasionar molt de patiment, sobretot als que perderen la guerra. Creu que 
s’ha de perdonar però que no s’ha d’oblidar la història pel tal de no cometre els 
mateixos errors. 

 
El seu Grup presenta una esmena sense fer referència a la presó de 

Guantánamo però si fa referència a la dictadura franquista. Creu que tots plegats podran 
aprovar la moció que té el mateix sentit. 

 
El Sr. Rubio comenta que el primer punt de la moció, on es rebutgen 

totes les dictadures del món, acceptaran l’esmena del grup Socialista, ja que la 
consideren correcta i adecuada. Contesta al Sr. Alorda que la seva intenció és desviar el 
tema i tornar a la moció de la dictadura franquista del passat Ple. Així mateix afirma que 
al Sr. Alorda  no li preocupa Cuba, tan sols la Guerra Civil. Creu que s’està equivocant i 
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que és més important pronunciar-se contra una dictadura actual que no contra una que ja 
és història. 

Contesta a la Sra. Tugores que a Cuba només viuen bé els que tenen el 
carnet comunista i considera que són uns sectaris ja que només defensen un costat. 

 
Intervé la Sra. Tugores. Respon al Sr. Rubio que ella no és del partit 

comunista, sinó que milita a la coalició d’Esquerra Unida, no és el mateix. Continua 
dient que el partit comunista va fer molt per la democràcia a Espanya en el període de la 
transició. Diu que ella no és sectària i que respecta les idees tant dels comunistes com 
del Partit Popular. 

 
Assenyala que està d’acord en el primer punt i en el segon. Però anuncia 

que presenta una esmena al tercer punt a la qual es demana la retirada del bloqueig 
econòmic a Cuba. Per acabar sol·licita que li aclareixin quin són els punt que es voten si 
les esmenes del PSOE o les del PP. 

 
El Sr. Alorda celebra l’acceptació de la proposta del Partit Socialista, 

amb una referència a la dictadura franquista. Repeteix els seus anteriors arguments, 
afirma que està decebut perquè el Sr. Rubio no entén el PSM i s’ha inventat que a ells 
no els preocupa el que passa a Cuba. Acaba la seva intervenció repetint que part de la 
culpa la té la democràcia occidental. 

 
El Sr. Crespí demana al PP que digui quin tros de l’esmena s’accepta i de 

quina manera. 
 
El Sr. Rubio comenta que accepta totes les correccions a la moció del 

Partit Socialista però no les de Esquerra Unida-Els Verds, ja que ells proposen una 
substitució. 

 
El Sr. Crespí creu que han consensuat una formula de reconeixement de 

la dictadura franquista. Pensa que algunes de les altres esmenes eren bones, i recorda 
que fa dues legislatures el Parlament de les Illes Balears va aprovar una proposició en 
relació a la Llei Helms Burton de bloqueig econòmic de Cuba, i considera que realment 
la llei va en contra del poble cubà. 

 
Es voten els tres punts per separat a petició de la Sra. Tugores i amb la 

conformitat del Sr. Rubio. 
 
El primer punt s’aprova per unanimitat, amb l’esmena acceptada del 

PSOE.  
El segon punt s’aprova també per unanimitat. 
 
El tercer punt s’aprova amb vint-i-vuit vots a favor (PP, PSOE, PSM-

EN, UM) i dues abstencions (EU-Els Verds). 
 
 
PUNT 26.- MOCIÓ DEL GRUP DE CONSELLERS DE PP 

REFERIA AL TRASPÀS DE COMPETÈNCIES EN MATÈRIA DE JO VENTUT. 



 72

 
Es dóna compte de la següent moció: 
 
“Atès que al passat Plenari de dia 5 de maig, a rel de la moció presentada 

pel Grup de Consellers Socialistes, relativa a les polítiques de joventut i al traspàs de ses 
seves competències; i no havent quedat clara la postura del Grup Popular amb motiu de 
una confusió generalitzada que es donà al moment de la votació, el Grup de Consellers 
del Partit Popular proposa al Ple, per a la seva aprovació, el següent acord 

 
 El Ple del Consell de Mallorca acorda que es doni suport al traspàs de les 

competències en matèria de joventut, respectant els acords que s’adoptin entre el 
Govern de Les Illes Balears i els diferents Consells Insulars. 

 
 El Ple del Consell de Mallorca acorda que el traspàs de les competències 

en matèria de joventut es facin afavorint una major eficàcia en la seva gestió.”  
 
 
Presenta la moció la Sra. Feliu (PP). Comenta que en el passat Ple hi va 

haver una moció relativa al traspàs de competències de joventut que va donar lloc a una 
confusió en les votacions i no va quedar clara quina era la postura del seu partit. 
Puntualitza que , en primer lloc, el PP està d’acord en el traspàs de la competència i en 
respectar els acords a que arribin el Govern balear i els consells. En segon lloc, 
consideren que el traspàs s’ha de dur a terme per tal d’aconseguir una major eficàcia de 
la gestió. 

 
El Sr. Crespí (PSOE) comenta que la moció diu que hi va haver una 

confusió generalitzada i assenyala que l’únic grup que es va confondre va ser el del PP. 
Considera que el que es va aprovar al passat Ple no es pot derogar i no entén perquè 
presenten una altra moció que, a més, és diferent. Per acabar, creu que votar la moció és 
entrar dins el joc del PP i per tant el seu Grup s’abstendrà. 

 
La Sra. Feliu explica que va ser culpa d’ella la confusió de la votació i 

que el que volia amb la nova moció era deixar ben clar que el PP del Consell està 
completament d’acord amb el traspàs de la competència de joventut. 

 
S’aprova la moció per denou vots a favor (PP, PSM, UM) i deu 

abstencions (PSOE, EU-Els Verds). 
 
 
PUNT 27.- MOCIÓ DEL GRUP DE CONSELLERS D’EU-ELS 

VERDS SOBRE LLEI DE PORTS DE LES ILLES BALEARS. 
 
Es dóna compte de la següent moció: 
 

“Actualment es troba en tramitació al Parlament de les Illes Balears la 
llei de ports de les Illes Balears. Aquesta llei regula tota la planificació, ordenació i 
gestió dels ports de competència de la CCAA de les Illes Balears, la qual cosa tu una 
implicació directa en l’ordenació territorial, sobretot del litoral de l’Illa de Mallorca. 
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Els port i instal·lacions nàutiques són factors bàsics en l’ordenació 
territorial. Són portes d’entrada a l’Illa, i la seva activitat econòmica està molt vinculada 
al sector turístic i urbanístic. 

Això suposa una pressió urbanística i turística sobre el litoral de 
Mallorca, ja molt malmès i amb  una clara necessitat de regular i planificar el seu ús. La 
llei de ports de les Illes Balears en tramitació parlamentària elimina l’article de les DOT 
referit a la elaboració d’un pla director sectorial de ports esportius de les Illes Balears i 
proposa substituir-ho per l’Elaboració d’un pla  director de cada un dels ports. El 
Consell Insular intervé poc en l’elaboració d’aquests plans de cada port, a més, a l’hora 
de plantejar ampliacions dels ports existents sols es demana un informe “preceptiu” (no 
vinculant) en el Consell Insular. 

Les competències en l’ordenació i planificació teritorial es troben 
transferides als consells insulars, la qual cosa ha suposat l’elaboració del PTM. El CIM 
hauria de tenir un paper bàsic en la elaboració dels plans  directors de cada un dels ports 
de Mallorca, així com a l’hora de planificar ampliacions d’aquests ports. Per ésser els 
ports un element bàsic d’ordenació territorial. 

Així proposem: 

 

El CIM insta al Parlament de les Illes Balears a modificar la llei de ports 
en tramitació per mantenir la realització d’un pla director sectorial de ports esportius, tal 
com especifiquen actualment les DOT, el qual no suposi augmentar el nombre de ports, 
i les ampliacions substancials no superin el 10%. 

 

El CIM insta al Parlament de les Illes Balears a introduir a la llei de ports 
en tramitació una major participació del CIM en l’elaboració del Pla Director de cada 
port de l’Illa de Mallorca mitjançant l’elaboració d’un informe vinculant. També en el 
cas d’ampliacions dels ports de l’Illa, emetre  un informe vinculant per part del Consell 
Insular per poder dur-lo a terme.” 

 
 
Presenta la moció la Sra. Roselló (EU-Els Verds). Comenta que 

actualment el Parlament està tramitant una Llei de ports de les Illes Balears i que creu 
que el CIM hauria de tenir un paper més important en la elaboració d’aquesta llei. En 
primer lloc, perquè els ports generen una activitat turística i esportiva molt important i 
representen un punt clau dins l’ordenació del territori. En segon lloc, perquè la nova llei 
modifica les directrius d’ordenació del territori (DOT) i suprimeix el punt on es feia 
referència al Pla director sectorial de ports esportius i instal·lacions nàutiques, per tant, 
les condicions establertes en el Pla territorial de Mallorca queden anul·lades, i en el seu 
lloc, es farà una planificació port a port, sense criteris objectius ni visió conjunta del 
litoral, sense ni tan sols limitar les places. 

Per acabar, comenta que s’hauria de donar més poder als consells 
insulars i que haurien de ser necessaris informes vinculants per la creació de ports 
esportius i així tenir un paper més important, ja que el Consell és competent en matèria 
d’ordenació de territori. 
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Per tot això, el seu Grup proposa que el CIM insti al Parlament a 
modificar la Llei de ports esportius i que mantengui el Pla director sectorial com 
especifiquen les DOT, amb un límit d’ampliacions màxim d’un deu per cent. També 
proposa que el CIM insti al Parlament a que el Consell tengui una major participació en 
la llei de ports. 

El Sr. Alorda (PSM-EN) anuncia que el seu Grup donarà suport a la 
moció, ja que considera que el Consell ha de tenir veu i vot en aquesta matèria. 

 
El Sr. Quetglas (PSOE) comenta que la Llei de ports que s’està tramitant 

al Parlament té molts d’efectes negatius, el més important és la supressió del Pla 
director sectorial del Govern. Considera que hi ha una col·lisió de competències entre el 
Govern de les Illes i el Consell, que té competència en matèria d’ordenació del territori, 
assenyala que el projecte de llei debilita les competències tant dels consells com del 
ajuntaments. 

Creu que aquesta nova llei sense límits suposarà un creixement 
urbanístic a la carta. Observa que les competències són una obligació de les 
administracions i que per tant s’han d’exercir i no es poden abandonar. És per tot això, 
que el seu Grup recolzarà la moció de la Sra. Rosselló, malgrat consideri que quedaria 
millor redactat si en lloc de “instar al Parlament” posés “instar al Govern balear”.  

 
El Sr. Oliver (PP) anuncia que el seu Grup votarà en contra, ja que 

considera que el problema rau en què la Sra. Rosselló quan era consellera de Medi 
Ambient del Govern, no va voler transferir la competència del Pla director sectorial de 
ports esportius i ara sí que vol que el Consell tengui un paper important i sigui necessari 
un informe vinculant. Ara per ara, per crear un nou port no fa falta cap informe 
vinculant i es poden demanar informes als ajuntaments i al Consell. Però amb la nova 
llei si que faran informes vinculant tant els consells com l’Estat.  

 
Intervé el Sr. Vicens (UM) creu que ara no és el millor moment per 

debatre la Llei de ports ja que es fa al Parlament. Pensa que els port són un factor bàsic 
per les illes. No està d’acord amb que la nova llei no consideri necessari l’informe 
vinculant del Consell. Assenyala que si la Sra. Rosselló l’any 2000 hagués transferit tots 
els Plans sectorials, ara no succeiria això. Creu que el Consell hauria de tenir un paper 
més important en l’elaboració del Pla director, però que, així i tot, el Govern balear ha 
fet un esforç per acostar posicions.  

 
La Sra. Rosselló creu que amb la nova llei el Consell no tendra cap paper 

dins l’ordenació dels ports ja existents, tant sols podrà fer l’informe vinculant en els 
casos de ports de nova creació. Respon al Sr. Vicens que el Govern del Pacte de Progrés 
va fer una norma territorial cautelar que precisament es deroga amb aquesta llei, en lloc 
d’un Pla director sectorial de port esportius. També es va iniciar una Llei de ports on sí 
figurava el paper del Consell. 

 
Demana al Sr. Vicens què opina de la derogació del Pla sectorial de port 

esportius i del fet que les administracions tendran un paper encara per determinar. 
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Finalment recorda que la DOT diu que les actuacions que ha de fer 
l’administració de l’Estat necessiten un informe vinculant per realitzar un port o un 
aeroport, i que seria interessant que el Govern balear agafàs aquest esperit. 

 
El Sr. Alorda comenta que no entén com el Sr. Vicens no veu clar que un 

fet que no es va produir a l’anterior legislatura,  es pugui realitzar ara, si hi ha el desig 
de fer-ho. Creu que el Consell ha de reivindicar les seves competències. Per tant, 
votaran a favor de la moció. 

 
El Sr. Oliver reitera els arguments abans esmentats. Indica que la nova 

llei inclou, si el port és de nova creació, un informe vinculant del Consell la qual cosa 
que abans no era així perquè la Sra. Rosselló no va voler transferir les competències de 
ports esportius. 

 
El Sr. Vicens diu que creu en el paper del Consell en matèria de territori 

és important, però també destaca que el Govern ha fet algunes rectificacions a la llei. 
Reitera que si la Sra. Rosselló hagués transferit aquesta competència ara ja estaria 
resolt.  

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

Verds) i devuit abstencions (PP, UM). 
 
 
INTERPEL.LACIONS. 

 
  PUNT 28.-  INTERPEL.LACIÓ DE FORMULA HBLE. SR. 
CARLOS LUIS VERAMENDI MESTRE SOBRE ACORDS AMB ELS 
REPRESENTANTS SINDICALS A S’INSTITUT. 
 

Es dóna compte de la següent interpel.lació: 
 

“CARLOS LUIS VERAMENDI MESTRE, com a conseller del Grup de 
Consellers del Partit Popular, d’acord amb el que preveu l’art. 75 del Reglament 
Orgànic, formula per al proper Ple ordinari al President de l’Institut de   Serveis Socials 
i Esportius de Mallorca, Sr. Antoni Serra Torres, la següent INTERPEL·LACIÓ: 

 
ACORDS AMB ELS REPRESENTATS SINDICALS A S’INSTITUT 

 
El Grup de Consellers del Partit Popular, vol Interpel·lar al President de 

S’INSTITUT sobre el resultat dels acords amb la representació sindical.”  
 
 

El Sr. Crespí (PSOE) demana la paraula per una qüestió d’ordre i afirma 
que no és possible dirigir una interpel·lació a una persona diferent de les relacionades a 
l’article 75 del Reglament. En tot cas, assenyala, és factible fer una interpel·lació a un 
dels càrrecs que preveu l’esmentat article i que aquest càrrec faci que contesti una altra 
persona. 
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La presidenta creu recordar que aquesta situació s’ha donat altres 
vegades. Demana al secretari què s’ha de fer en aquestes circumstàncies. El secretari 
informa que l’article 75 determina que les interpel·lacions s’han de dirigir als òrgans o 
càrrecs que concreta el dit article. 

 
Tot seguit hi ha un intercanvi d’opinions sobre el fons i la forma de les 

interpel·lacions i les que s’han fet fins ara. 
 
El Sr. Veramendi (PP) anuncia que retiren la interpel·lació i que la 

formularan en el proper Ple. 
 
El Sr. Alorda (PSM) comenta que és necessari que es puguin fer 

interpel·lacions sobre polítiques socials. Afirma que ho parlaran a la Junta de Portaveus 
o a l’àmbit adequat. 
 
 
  DESPATX EXTRAORDINARI. 

 
PRIMER PUNT.- MOCIÓ DEL GRUP DE CONSELLER DEL 

PSM-EN PER AL MANTENIMENT DE LA LLICENCIATURA DE 
FILOLOGIA CATALANA. 

 
Intervé el Sr. Alorda (PSM). Demana que els consellers prestin atenció i 

votin a favor, ja que és un tema important, i no voldria que passàs com altres vegades, 
que per via d’urgència han presentat qüestions importants, no s’ha acceptat i, per tant, 
no s’ha debatut i posteriorment el Sr. Vicens recrimina que no en parlin, en al·lusió al 
comentari sobre l’aeroport. 

 
Es rebutja la urgència per 13 vots a favor (PSOE, PSM-EN, EU-Els 

Verds) i 18 abstencions (PP, UM). 
 
 
SEGON PUNT.- MOCIÓ DEL GRUP DE CONSELLER DEL PSM-

EN SOBRE MORATÒRIA CAMPS DE GOLF. 
 
El Sr. Alorda (PSM) considera que és necessari que s’obri un debat sobre 

la qüestió dels camps de golf i la redacció del Pla director sectorial dels camps de golf i 
considera que mentre es fa s’hauria d’establir una moratòria. 

 
Es rebutja la urgència per 13 vots a favor (PSOE, PSM-EN, EU-Els 

Verds) i 18 abstencions (PP, UM). 
 
 
TERCER PUNT.- MOCIÓ DEL GRUP DE CONSELLER D’EU-

ELS VERDS SOBRE POSSIBILITAT ADQUISICIÓ I RESTAURAC IÓ DE LA 
GOLETA “MIGUEL CALDENTEY”. 
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La Sra. Tugores (EU-Els Verds) explica que han tingut notícia que un 
vaixell fet a drassanes mallorquines es troba en el Rosselló en una situació precària. 
Atès que fa uns mesos es va aprovar una moció sobre adquisició de vaixells, consideren 
necessari debatre el tema. 

 
Es rebutja la urgència per 13 vots a favor (PSOE, PSM-EN, EU-Els 

Verds) i 18 abstencions (PP, UM). 
 
 
QUART PUNT.- MOCIÓ DEL GRUP DE CONSELLER D’EU-ELS 

VERDS REFERIDA A REBUIG A L’AUGMENT DE CAMPS DE GOL F AL 
TERME DE PALMA. 

 
La Sra. Rosselló (EU-Els Verds) considera que és urgent que no 

s’autoritzi cap camp de golf ni que s’ampliin els existents mentre no s’hagi redactat el 
Pla director sectorial de camps de golf. Així mateix pensa que és convenient que s’insti 
al Govern la derogació de la Llei de camps de golf. 

 
Es rebutja la urgència per 13 vots a favor (PSOE, PSM-EN, EU-Els 

Verds) i 18 abstencions (PP, UM). 
 
 
CINQUÈ.- MOCIÓ CONJUNTA DELS GRUPS DE CONSELLER 

DEL PSM-EN, PSOE, EU-ELS VERDS SOBRE LA CONFIDENCIALITAT DE 
DADES EN EL CONSELL DE MALLORCA. 

 
El Sr. Crespí (PSOE) considera que és urgent que quedi clar que els 

documents que el Consell tramet per via telemàtica tenen la mateixa confidencialitat que 
els que s’envien per via postal. Pensa que el Consell ha de garantir que les 
comunicacions són segures. 

 
Es rebutja la urgència per 13 vots a favor (PSOE, PSM-EN, EU-Els 

Verds) i 18 abstencions (PP, UM). 
 
 
SISÈ.- PROPOSTA DEL GRUP DE CONSELLERS DEL PSM-EN 

DE FELICITACIÓ A RAFEL NADAL COM A GUANYADOR DEL PR EMI 
ROLAND GARROS. 

 
El Sr. Alorda (PSM) retira la moció. 
 
 
SETÈ.- PROPOSTA DEL GRUP DE CONSELLERS DEL PSM-EN 

REFERIDA A VISA DE POLÍTICS  I CELEBRACIÓ DE REFERE NDUM AL 
SÀHARA. 
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El Sr. Alorda (PSM) comenta que la urgència és justifica en el primer 
paràgraf, en el qual es protesta perquè el Govern de Marroc no ha permès l’entrada en el 
Sàhara a una delegació de periodistes i polítics espanyols. 

 
Es rebutja la urgència per 13 vots a favor (PSOE, PSM-EN, EU-Els 

Verds) i 18 abstencions (PP, UM). 
 
 
 
PRECS I PREGUNTES 
 
PUNT 29.- PREGUNTA DE L’HBLE. SR. COSME BONET 

BONET A L’HBLE. SR. ANTONI PASCUAL RIBOT (CARRETERA  SANT 
JOAN-SINEU). 

 
 

“COSME BONET BONET, com a conseller del GRUP SOCIALISTA 
AL CONSELL DE MALLORCA, 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 d’Obres 
Públiques, Antoni Pascual Ribot. 

 
Té previst el Consell de Mallorca fer alguna actuació de millora a la 

carretera que uneix Sant Joan i Sineu, respectant el seu traçat actual?” 
 
El Sr. Bonet (PSOE) es remet a la pregunta escrita. 
 
El Sr. Pascual (UM) diu que s’han fet algunes actuacions, se’n faran 

algunes altres. Pel que fa al traçat, es mantindrà el que hi ha en el projecte de fa quatre 
anys. 

 
PUNT 30.- PREGUNTA DE L’HBLE. SRA. BÀRBARA BUJOSA 

PICORNELL A HBLE. SRA. PRESIDENTA (COMISSIÓ ASSESSORAMENT 
LLEI CULTURA POPULAR I TRADICIONAL). 

 
El Sr. Alorda (PSM-EN) anuncia que la retira. 
 
 
PUNT 31.- PREGUNTA DE L’HBLE. SR. ANTONI ALORDA 

VILARRUBIAS A HBLE. SRA. PRESIDENTA (INCOMPATIBILIT ATS 
PRESIDÈNCIES I VICEPRESIDÈNCIES DELS CONSELLS). 

 

“D’acord amb el que preveu l’article 72, punt 2 del Reglament Orgànic 
del Consell de Mallorca, la consellera sotasignant presenta la següent PREGUNTA amb 
sol.licitud de RESPOSTA ORAL davant Plenari. 
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- Per quins motius la senyora Presidenta va votar en conta d’equiparar el 
règim d’incompatibilitats de les Presidències (i vice-presidències) dels Cosnells amb les 
del Govern de les Illes Balears?.” 

 
El Sr. Alorda (PSM-EN) formula la pregunta en els seus termes. 
 
El Sr. Vicens (UM) comunica que els motius són els mateixos que van 

dur al PSM a votar la Llei de Consells a la passada legislatura. 
 
 
PUNT 32.- PREGUNTA DE L’HBLE. SRA. AINA RADO 

FERRANDO A SR. PRESIDENT DE L’ISSEM (CENTRE SA PLACETA). 
 
“AINA RADO FERRANDO, com a consellera del GRUP SOCIALISTA 

AL CONSELL DE MALLORCA, 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 President de l’Institut de Serveis Socials i Esportius 
de Mallorca, l’Il·lm. Sr. Antoni Serra Torres. 

 
Creu el President de l'Institut de Serveis Socials i Esportius de Mallorca 

que el fet de que tengui un cost menor és raó suficient per canviar la gestió del centre Sa 
Placeta?” 

 
La Sra. Rado (PSOE) formula la pregunta en els seus termes. 
 
El Sr. Serra respon que no hi ha hagut raons econòmiques, perquè 

l’oferta guanyadora només rebaixava en 500 euros la proposta inicial. Explica que 
l’anterior entitat que gestionava el centre, Creu Roja, no va complir les prescripcions 
tècniques que s’establien a les bases. 

 
 
PUNT 33.- PREGUNTA DE L’HBLE. SR. ANDREU CRESPÍ 

PLAZA A SR. PRESIDENT DE L’ISSEM (EXPEDIENT PER INF RACCIÓ 
OBRES) 

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

SOCIALISTA AL CONSELL DE MALLORCA, 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 President de l’Institut de Serveis Socials i 
Esportius de Mallorca, l’Il·lm. Sr. Antoni Serra Torres. 

 
Quines són les mesures que pensa prendre la direcció de l'Institut de 

Serveis Socials i Esportius de Mallorca, en relació a l'expedient obert per infracció greu, 
amb motiu de les obres que s'estan realitzant a la seu d'aquesta institució?” 

 
 
El Sr. Crespí (PSOE) formula la pregunta en els seus termes. 
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El Sr. Serra explica que han presentat un plec d’al·legacions, ja que 
consideren que no hi ha hagut tal infracció. 

 
 
PUNT 34.- PREGUNTA DE L’HBLE. SRA. M. MAGDALENA 

TUGORES BAUTISTA A L’HBLE. SR. BARTOMEU VICENS (RES TES 
PREHISTÒRIQUES SON CAULELLES). 

 
“M.Magdalena Tugores Bautista, com a portaveu suplent del Grup de 

Conselleres d’Esquerra Unida-Els Verds presenta la següent PREGUNTA amb resposta 
ORAL, segons l’article 72 del ROC, dirigida al senyor Conseller de Territori, Bartomeu 
Vicens 

 
Quines accions ha iniciat el departament de Patrimoni per realitzar la 

fitxa completa de la cova i de les restes prehistòriques de Son Caulelles; i la delimitació 
de l’element i del seu entorn de protecció? 

Tenen coneixement d’unes obres que s’estan realitzant a pocs metres de 
la cova? S’ha donat algun tipus d’autorització per a la realització d’aquestes obres?” 

 
 
La Sra. Tugores (EU-Els Verds) formula la pregunta en els seus termes. 
 
El Sr. Vicens (UM) explica que s’han fet diverses visites “in situ” i que 

es procedirà a la delimitació de l’entorn.  
 
 
PUNT 35.- PREGUNTA DE L’HBLE. SRA. MARGALIDA 

ROSSELLÓ PONS  A L’HBLE. SRA. MARIA ANTÒNIA MUNAR R IUTORT 
(COST CAMPANYA “MALLORCA ETS TU”). 

 
“Margalida Rosselló Pons, com a portaveu del Grup de Conselleres 

d’Esquerra Unida-Els Verds presenta per al proper ple ordinari la següent PREGUNTA 
amb resposta oral davant el ple, segons l’article 53.2 del ROC, dirigida a l’Honorable 
Sra. Maria Antònia Munar i Riutort : 

 
 Què ha costat la campanya publicitària “Mallorca ets tu” ?” 
 
 
La Sra. Rosselló (EU-Els Verds) formula la pregunta en els seus termes. 
 
El Sr. Nadal (UM) assenyala que encara no pot donar xifres, atès que 

encara no ha acabat, però el cost serà inferior a la que va fer el Pacte de Progrés en el 
primer any de govern. 

 
 
PUNT 36.- PREGUNTA DE L’HBLE. SRA. MARIA BINIMELIS 

AMENGUAL AL SR. PRESIDENT DE L’ISSEM ( PREVISIONS C ENTRES DE 
MENORS). 
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“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: 
 
“Ens pot explicar les previsions de S’Institut pels centres de menors 

durant els tres propers anys?”. 
 
La Sra. Binimelis (PP) formula la pregunta en els seus termes. 
 
El Sr. Serra comenta que en els propers anys duplicarà les aportacions als 

centres de menors, la qual cosa possibilitarà la millora de la qualitat assistencial i de les 
condicions laborals dels treballadors. 

 
 
PUNT 37.- PREGUNTA DE L’HBLE. SR. MIQUEL AMENGUAL 

GUASP AL SR. PRESIDENT DE L’ISSEM (ACORDS AMB XARXA  INCLUSIÓ 
SOCIAL). 

 
“Miquel Amengual Guasp, 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: 
 
“Quins acords s’han establerts amb la xarxa d’inclusió social que 

col·labora amb S’Institut ?”. 
 
 
El Sr. Amengual (PP) formula la pregunta en els seus termes. 
 
El Sr. Serra explica que s’han pres diverses mesures: diferent atenció a 

les persones que tenen alguna dependència, crear un centre de menor exigència que sa 
Placeta, establir protocols d’actuació i seguiment dels casos, augment de places, 
coordinar tasques dels menjadors, augment de places del projecte Turmeda dirigit als 
immigrants i, s’han incorporat dues noves entitats. 

 
 
PUNT 38.- PREGUNTA DE L’HBLE. SR. FRANCESC CAÑELLAS 

ALEMANY AL SR. PRESIDENT DE L’ISSEM (COOPERACIÓ ÀRE A 
ESPORTS AMB ELS CONSISTORIS MALLORQUINS).  
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“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: 
 
“Els Ajuntaments de Mallorca també aposten i promouen esdeveniments 

esportius als seus municipis, quines vies de cooperació i coordinació te l’Àrea d’Esports 
amb els consistoris mallorquins per tal d’augmentar la qualitat i satisfacció dels usuaris 
arreu de l’illa?” 
 

El Sr. Cañellas (PP) formula la pregunta en els seus termes. 
 
El Sr. Serra informa que és important coordinar recursos i cooperar per 

evitar duplicitats, per això el programa base de l’àrea d’Esports són els Jocs Esportius 
Escolars es coordina amb els ajuntaments i es du a terme a les instal·lacions municipals. 
 
 

El Sr. Alorda (PSM) demana que en el Consell s’implanti programari en 
llengua catalana i estudiar la possibilitat d’entrar a Open Office. 

 
 
S’aixeca la sessió a les denou hores i cinquanta-quatre minuts. De tot el 

qual se n’estén la present acta,  números de 01  al 192 , 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,  

 
 


