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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DEL CONSELL INS ULAR DE 
MALLORCA  

A les onze hores i deu minuts del dia 8 de maig de 2006 es reuneix, en sessió ordinària 
del Plenari 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 
Villarrubias, Miquel Amengual Guasp, Maria Binimelis Amengual, Cosme Bonet 
Bonet, Rafael Bosch Sans, Bàrbara Maria Bujosa Picornell, Miquel Càneves Vanrell, 
Francesc Cañellas Alemany, Caterina Canyelles Marquès, Sara Codina Trenzano, 
Antonio Coll Real, Andreu Crespí Plaza, Carme Feliu Álvarez de Sotomayor, Joan Font 
Rosselló, Dolça Mulet Dezcallar, Miquel Munar Cardell, Miquel Nadal Buades, Andreu 
Obrador Gornals, Gaspar Oliver Mut, Eduardo Puche Castillejo, Aina Sebastiana Rado 
Ferrando, M. Francisca Ramón Pérez de Rada, Margalida Rosselló Pons, Fernando 
Rubio Aguiló, Manuel Suárez Salvà, Catalina Sureda Fons, Maria Magdalena Tugores 
Bautista, Bartomeu Vallori Perelló, Carlos Luis Veramendi Mestre. 

Hbles. Srs. Consellers que excusa la assistència:  Francesc Quetglas Rosanes. 

També hi assistiren els Hbles. Srs. Consellers Executius: Miquel A. Flaquer Terrasa, 
Antoni Pascual Ribot, Bartomeu Vicens Mir, Miquel Angel Borràs Llabrés, Francesc 
Buils Huguet, Catalina Julve Caldendey. 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 Aymar. 

Interventora General: Sra. Elena Montejo Fuentes. 

 
El Sr. Fernando Rubio i la Sra. Carme Feliu s'incorporaren en els punts 3r i 4t, 
respectivament. El Sr. Andreu Crespí s'incorporà en tractar el 1r punt de despatx 
extraordinari (després del punt 7è). El Sr. Carlos Veramendi s'absentà en el punt 3r i 
retornà en el punt següent. En el punt 5è, s'absentaren els Srs. Miquel Munar, Antoni 
Alemany i Antoni Alorda, que retornaren en el punt següent. En el punt 6è, s'absentà la 
Sra. Maria Magdalena Tugores, que no retornà fins al punt 15è. La Sra. presidenta 
s'absentà en tractar el 1r punt de despatx extraordinari i no retornà fins en el punt 13è. 
La Sra. Bàrbara Bujosa s'absentà en el punt 8è i retornà en el punt 13è. En el punt 14è, 
s'absentà la Sra. Aina Rado i retornà en el punt següent. En el punt 15è, s'absentaren en 
els Srs. Miquel Nadal i Fernando Rubio, que retornaren en el punt següent. En el punt 
18è,  tornà absentar-se la Sra. presidenta, que retornà en el punt següent. En el punt 19è, 
s'absentaren els Srs. Fernando Rubio i Carlos Veramendi, que retornaren en el punt 
següent, i el Sr. Manuel Suárez, que ja no retornà. 
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Durant l'absència de la Sra. presidenta, presidí la sessió el Sr. Miquel Nadal, 
vicepresident primer. 
 
PUNT 1.- APROVACIÓ ACTA ANTERIOR (3-4-06).  

 

S'aprova l'acta anterior per unanimitat. 
 

 

PRESIDÈNCIA.  

 

PUNT 4.- PROPOSTA D'APROVACIÓ DE L'EXPEDIENT NÚM. 1 0 DE 
MODIFICACIÓ DE CRÈDITS EN EL PRESSUPOST PROPI DE 2006 I DE 
MODIFICACIÓ DEL PLA ESTRATÈGIC DE SUBVENCIONS DEL 
PRESSUPOST DE 2006. 

Es dóna compte de la següent proposta de Presidéncia: 

" Aquesta Presidència, per Providència de dia 21 d'abril de 2006, 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 2006, a l'objecte de poder atendre algunes despeses, les 
partides a les quals s'havien d'imputar no figuren en el pressupost de 2006 o no tenen 
crèdit suficient. 
  
Atès que la Intervenció d'aquest Consell Insular ha emès el dictamen preceptiu, amb 
data 24 d'abril de 2006 , 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. als articles 177 i 179 del TRLRHL aprovat pel RD legislatiu 
2/2004 de 5 de març, concordant amb els articles 35 a 39 i 40 a 42 del RD 500/1990, de 
20 d'abril i amb les bases 10 i 12 de les d'execució del pressupost per a 2006  
 
Vist que algunes de les modificacions de crèdits proposades afecten a partides de capítol 
4 i 7 del pressupost de despeses i per tant suposen una modificació del contingut del Pla 
estratègic de subvencions del pressupost de 2006, he resolt de proposar al Ple de la 
Corporació el següent 
 
  
A C O R D: 
 
"PRIMER.- Aprovar l'expedient núm. 10 de modificació de crèdits en el Pressupost 
propi de 2006, d'acord amb el següent detall: 
 
EXPEDIENT NÚM. 10 DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS EN EL P RESSUPOST PROPI DE 2006  

     

* CRÈDITS EXTRAORDINARIS (CEX-4/06)     

A) AUGMENTS DE CRÈDITS P/CRÈDITS EXTRAORDINARIS   

PARTIDA CONCEPTE IMPORT    

00,45130,47901 Mediterraneum Sports Marketing SL 3.000,00   
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00,46100,47907 Hora nova SA, X Aniversari Diari de Balears 90.000,00   

00,46100,47908 Canal 4 Televisión de Baleares SL p.Ag.Cult 100.000,00   

   190.000,00  

00,45330,78902  Fundació Hispania Barcos Época 120.000,00   

   120.000,00  

00,46330,48930 Peña cultural flamenca andaluza de Mca 3.500,00   

00,46330,48931 Casa regional valenciana en Mca. 3.000,00   

00,46330,48932 José María Alvarez Rdguez.de la Flor 12.000,00   

00,46330,48933 Motor Club Fora Vila 3.000,00   

00,46330,48934 España Hockey Club 3.500,00   

00,46330,48935 Asociación de colombianos en Mca. 3.000,00   

00,46330,48936 Argentinos sin fronteras 6.000,00   

00,46330,48937 Casa del tango Balear 3.000,00   

00,46330,78901 Casa Vasca Euskal Etxea de Mca. 3.750,00   

     

20,45130,48964 Ap.Fund.públ.Teatre mpal. Manacor p/Fira de Teatre 42.000,00   

   42.000,00  

     

65,44200,76201 Convocatòria Ajunt.:transport residus orgànic  60.000,00   

65,51830,76203 Ajuntament de Bunyola: Reforma integral plaça 350.000,00   

   410.000,00  

80,41290,63200 Reparacions extraordinàries centres hosp.transf. 25.936,14   

   25.936,14  

80,72110,45101 Aport.UIB Olimpíada Economia 7.000,00   

80,72110,45401 FUEIB Curs Projectes Europeus 5.000,00   

80,72110,48937 Confraria Pescadors St Pere p.Mostra Sípia 12.000,00   

     

90,22300,64000 Marca registrada Bombers de Mca 1.000,00   

   1.000,00  

     

50,44400,62401 Elem.transport M.Ambient (excel 2006 ) 21.703,07   

80,44400,63202 Obres reposició medi ambient ( excel 2006) 384.051,04   

65,51830,61201 Reposició infrastructures Cooperació i A.Local 714.685,21   

65,51830,76204 Conveni Ajuntament Ariany (excel 2006) 143.000,00   

80,12130,62401 Elements de transport Serveis tècnics (excel 2006) 12.000,00   

20,45830,78901 Aport.Fund.Museu Llorenç Villalonga (excel 2006) 700.000,00   

80,22300,62201 Obres nova inversió Bombers de Mallorca (Excel 2006 60.000,00   

80,12110,62401 El.transport Majordomia i parc mòbil (excel 2006) 4.000,00   

80,45810,63201 Obres reposició Museu Krekovic(excel 2006) 60.000,00   

80,43250,62201 Obra nova inversió Llar Infància (Excel 2006) 38.000,00   

00,45130,78911 Conveni Fundació Auditori de Porreres (Excel 2006) 120.000,00   

10,12140,62601 Equips informàtics Svei.Informàtica (Excel 2006) 60.000,00   

90,51110,76201 Conv.col.desdoblament rotonda Ma-15(06FA5111076201) 53.853,67   

   2.371.292,99  

80,44400,63201 Obres reposició medi ambient (excel 2006 CI) 7.160,00   

   7.160,00  

 TOTAL AUGMENTS PER CRÈDITS EXTRAORDINARIS 3.235.139,13   

     

B) FONS DE FINANÇAMENT DELS CRÈDITS EXTRAORDINARIS:   

     

1) Baixes per anulació    

PARTIDA CONCEPTE IMPORT    

00,45130,48900 Altres transferències Cultura 3.000,00   

00,46330,48900 Subvencions Dinamitz.Relac.institucionals 37.000,00   
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00,46330,48915 Casa Vasca Euskal Etxea de Mca. 3.750,00   

80,72110,48900 Altres transferències Prom.Econòmica 24.000,00   

 total baixes p/anul·lació 67.750,00   

     

2) Romanent de tresoreria    

PARTIDA CONCEPTE IMPORT    

     

99,87000 Romanent tresoreria p/fin.crèdits extraord. 788.936,14 788.936,14  

99,87000 Romanent tresoreria p/fin.crèdits extraord.(FA) 2.371.292,99   

 Total romanent de tresoreria 3.160.229,13   

     

3) Compromisos d'ingrés (CI)    

99,91722 Préstec 2005 BBVA 7.160,00   

 Total compromisos d'ingrés 7.160,00   

 TOTAL FONTS DE FINANÇAMENT CRÈDITS EXTRAORDINARIS 3.235.139,13   

     

* SUPLEMENTS DE CRÈDITS (supl.1/06)     

     

A) AUGMENTS DE CRÈDITS P/SUPLEMENTS   

PARTIDA CONCEPTE IMPORT    

00,11100,21300 Conserv.maquinària OG Presidència 6.000,00   

00,11100,22001 Premsa,llibres, subscrip.OG Presidència 4.000,00   

00,11100,22003 Material tècnic OG Presidència 120.000,00   

00,11100,22101 Aigua OG Presidència 1.000,00   

00,11100,22199 Altres subministraments OG Presidència 30.000,00   

00,11100,22201 Comunicacions postals OG Presidència 12.000,00   

00,11100,22203 Telex i Telefax OG Presidència 5.000,00   

00,11100,22500 Tributs OG Presidència 20.000,00   

00,11100,22601 Protocol i represent.OG Presidència 140.000,00   

00,11100,22604 Activitats culturals OG Presidència 200.000,00   

00,11100,22699 Altres despeses OG Presidència 35.000,00   

00,11100,22706 Estudis i treballs tècnics OG Presidència 127.000,00   

     

00,12100,22001  Premsa, llibres, subscrip.Secret.General 6.000,00   

00,12100,22603 Assistències jurídiques externes Secr.Gral 45.000,00   

   751.000,00  

00,45100,22003 Material d'oficina Diada de Mallorca 8.690,07   

00,45100,22201 Comunicacions postals Diada de Mallorca 7.000,00   

00,45100,22300 Transport Diada de Mallorca 15.000,00   

00,45100,22602 Publicitat Diada de Mallorca 50.000,00   

00,45100,22604 Activitats culturals diada de Mallorca 230.000,00   

00,45100,22609 Premis diada de Mallorca 19.326,19   

00,45100,22699 Altres despeses Diada de Mallorca 15.000,00   

00,45100,22706 Estudis i treballs tècnics Diada de Mca. 20.000,00   

00,45100,22799 Altres prestacions Diada de Mallorca 15.000,00   

   380.016,26  

00,31340,41000 Aportació Institut Serveis socials i esportius Mca 5.800.000,00   

   5.800.000,00  

00,45250,41000 Aportació a l'Institut de l'Esport Hípic de Mca. 250.000,00   

   250.000,00  

00,46100,22602 Publicitat i propaganda Gabinet Premsa 200.000,00   

   200.000,00  

00,46330,21800 Manteniment béns artístics rel.instituci. 5.000,00   

00,46330,22001 Premsa i llibres rel.institucionals 6.000,00   

00,46330,22003 Material oficina rel.institucionals 4.000,00   



 5

00,46330,22199 Altres subministraments rel.institucionals 8.000,00   

00,46330,22300 Transport rel.institucionals 10.000,00   

00,46330,22604 Activitats culturals rel.institucionals 169.000,00   

00,46330,22706 Estudis i treballs tècnics rel.instituc. 24.000,00   

   226.000,00  

00,45900,22604 Publicacions/ act.culturals norm.lingüíst. 55.000,00   

00,45900,48911 Subvenció llibreters de Mallorca 6.042,00   

   61.042,00  

00,45900,48911 Subvenció Llibreters de Mallorca 61.042,32   

     

10,75110,22604 Publicacions/act.culturals Inform.turística 60.000,00   

10,75110,22706 Estudis i treballs tècnics Inf.Turística 42.000,00   

10,75100,22604 Act.culturals p/fires promoció turística 75.000,00   

10,75110,21600 Conserv.equips informàtics Informació Tur. 20.000,00   

10,75110,21200 Conserv.immobles Inform.Turística 25.000,00   

10,75110,22606 Reunions conf.i cursets Inform.turística 30.000,00   

10,75110,22700 Svs.de neteja Informació turística 30.000,00   

10,75110,22201 Comunicacions postals informació turística 5.000,00   

10,75110,22800 Publicacions en CD rom Inform.turística 20.000,00   

10,75110,22100 Energia elèctrica Informació turística 5.000,00   

10,11102,22601 Protocol i represent.OG Dep.Presidència 20.000,00   

10,12140,22706 Estudis i treballs tècnics Svei. Informàtic 70.000,00   

10,12140,21300 Conserv.maquinària Svei.Informàtica 30.000,00   

10,12140,21600 Conserv.equips informàtics Svei.Informàt. 30.000,00   

10,12140,21500 Conserv.mobiliari Svei.Informàtica 20.000,00   

10,12140,20600 Lloguer equips informàtics Sve.Informatica 30.000,00   

10,12140,21200 Conserv.immobles Svei.Informàtica 40.000,00   

10,12140,22606 Reunions conf.i cursets Svei.Informàtica 40.000,00   

10,12140,22200 Telèfon Sveis Informàtica 300.000,00   

00,75110,22602 Publicitat i propag. Svei Inform.Turística 50.000,00   

   942.000,00  

     

20,11103,22601 Protocol i repres.OG Cultura 130.000,00   

00,45110,22602 Publicitat i propag.CC Misericòrdia 100.000,00   

20,45130,48920 Aport.Fund.Illes Balears per a la Música 18.735,00   

20,45190,22604 Publicacions act.culturals Cultura 412.000,00   

20,45190,46702 Aport.Consorci Castell San Carles 6.000,00   

20,45290,22604 Publicacions Act.culturals Svei.Joventut 300.000,00   

20,45710,48901 Aport.Fundació Teatre Principal de Palma 725.000,00   

   1.691.735,00  

     

50,44400,14100 Retrib.altre personal medi ambient i natura 343.033,00   

50,44400,16000 Seguretat Social Medi ambient i natura 119.602,30   

50,44400,22600 Canons Medi Ambient i natura 15.000,00   

50,44400,22199 Altres subministraments medi ambient i nat. 40.000,00   

50,44400,22606 Reunions conferències cursets medi ambient 29.000,00   

50,44400,22706 Estudis i treballs tècnics medi ambient 12.000,00   

50,44400,22799 Altres prest.serveis medi ambient i natura 84.000,00   

50,44400,62500 Nova inversió mobiliari medi ambient i natura 40.000,00   

50,45270,22105 Productes alimentaris Refugi Muleta 2.000,00   

50,45270,22108 Productes neteja Refugi Muleta 2.000,00   

40,45270,22199 Altres subministraments Refugi Muleta 3.000,00   

50,45330,14100 Retrib.altre personal pr.mallorca i la mar 15.701,48   

50,45330,16000 Seguretat social pr.Mallorca i la mar 5.495,52   

   710.832,30  
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55,43240,22706 Estudis i treballs tècnics Svs.transf.Territori 150.000,00   

55,45320,22706 Estudis i treballs tècnics Patrimoni històric 380.000,00   

55,11107,22601 Protocol i representació OG Territori 12.000,00   

00,45320,22602 Publicitat i propaganda Patrimoni històric 50.000,00   

   592.000,00  

65,11109,22601 Protocol OG Coop. I A.Local 60.000,00   

65,51830,22604 Publicacions act.culturals Coop. I A.Local 60.000,00   

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

65,51830,22000 Mat.d'oficina Coop. I A.Local 20.000,00   

65,51830,22001 Premsa llibres Coop. I Ad.Local 5.000,00   

65,51830,22004 Còpies i fotocòpies Coop.i A.Local 20.000,00   

65,51830,22201 Comunicacions postals Coop.i A.Local 5.000,00   

65,51830,22699 Altres despeses Coop.i A.Local 10.000,00   

65,51830,76202 Convoc.Ajuntaments detecció i rep.fuites d'aigua 150.000,00   

00,51830,22602 Publicitat i propaganda Coop.i A.Local 50.000,00   

   440.000,00  

80,72110,48929 Fundació Ars Nova 17.100,00   

80,72110,22604 Publicacions/act.culturals prom.econòmica 88.000,00   

80,12120,21900 Conserv.altre immobilitzat svs.generals 25.000,00   

80,12120,22000 Mat.oficina Svs.generals 15.000,00   

80,12120,22001 Premsa i llibres Svs.Generals 5.000,00   

80,12120,22003 Material tècnic Svs.Generals 5.000,00   

80,12120,21200 Conserv.immobles Svs.Generals 50.000,00   

80,12120,22103 Combustible Svs.Generals 15.000,00   

80,12120,22201 Comunicacions postals svs.generals 15.000,00   

80,72100,22103 Combustible Svei.ITV 3.000,00   

80,72110,22799 Altres prestacions promoció econòmica 30.000,00   

80,72100,22199 Altres subministraments Svei.ITV 12.000,00   

80,72100,22000 Material oficina Svei.ITV 15.000,00   

80,72100,21400 Conserv.vehicles Svei.ITV 5.000,00   

80,72110,22699 Altres despeses promoció econòmica 55.000,00   

80,61120,22706 Estudis i treballs tècnics Ec.i Hisenda 35.000,00   

80,72110,22606 Reunions conferències cursets prom.econòmica 35.000,00   

80,72110,22609 Premis promoció econòmica 10.000,00   

80,72110,22000 Material d'oficina promoció econòmica 5.000,00   

00,72110,22602 Publicitat i propaganda promoció econòmica 25.000,00   

80,72110,48910 Conveni PIMEM 60.000,00   

   525.100,00  

90,51110,21300 Conserv.maquinària i utill.Svs.Transf.Carret. 150.000,00   

90,51110,21400 Conserv.vehicles Svs.transf.carreteres 40.000,00   

90,51110,22000 Mat.oficina no invent.Svs.transf.carreteres 23.000,00   

90,51110,22100 Energia elèctrica Svs.transf.carreteres 80.000,00   

90,51110,22101 Aigua Svs.transf.carreteres 26.000,00   

90,51110,22108 Productes neteja Svs.transf.carreteres 5.000,00   

90,51110,22700 Svs.neteja Svs.transf.carreteres 64.000,00   

00,51110,22602 Publicitat i propaganda Svs.transf.carreteres 200.000,00   

90,51110,76201 Conv.col·lab.Aj.Manacor desdobl.rotonda Ma-15 270.000,00   

90,43250,22100 Energia elèctrica CS Llar infància  25.000,00   

90,43230,22101 Aigua CS Llar Joventut 3.000,00   

90,43250,62300 Nova inversió maquinària CS Llar Infància 12.000,00   

90,22300,21300 Conserv.maquinària Bombers de Mca. 40.000,00   

90,22300,22000 Material d'oficina Bombers de Mca. 3.000,00   

90,22300,22103 Combustible Bombers de Mca. 45.000,00   

90,22300,22500 Tributs Bombers de Mca. 1.000,00   

90,11111,22601 Protocol i representació OG Obres Públiques 5.000,00   
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90,22300,23101 Locomoció personal Bombers de Mca. 7.000,00   

     

   999.000,00  

 TOTAL AUGMENTS PER SUPLEMENTS 13.629.767,88   

     

B) FONS DE FINANÇAMENT DELS SUPLEMENTS:  

     

1) Baixes per anulació    

PARTIDA CONCEPTE IMPORT    

00,45900,22604 Publicacions/Act.culturals Norm.lingüística 14.042,32   

00,45900,22706 Estudis i treballs tècnics Norm.lingüística 47.000,00   

 TOTAL BAIXES PER ANUL·LACIÓ  61.042,32   

     

2) Romanent de tresoreria    

PARTIDA CONCEPTE IMPORT    

99,87001 Romanent tresoreria p/fin.suplements 13.568.725,56   

     

 Total romanent de tresoreria p/fin.suplem. 13.568.725,56 13.568.725,56  

     

 TOTAL FONTS DE FINANÇAMENT SUPLEMENTS 13.629.767,88   

     

* TRANSFERÈNCIES DE CRÈDITS (TRA-7/06)   

     

A) AUGMENTS DE CRÈDITS P/ TRANSFERÈNCIES   

PARTIDA CONCEPTE IMPORT    

00,12180,48900 Aport.Fed.Española de Municipios  i Prov. 980,12   

20,11102,22601 Protocol i repres.OG Cultura 180.304,00   

80,72110,48914 Ass.joves empresaris p.XI Congrés Nacional 30.000,00   

     

 TOTAL AUGMENTS PER TRANSFERÈNCIES  211.284,12   
 
 
 
     

B) DISMINUCIONS DE CRÈDITS P/ TRANSFERÈNCIES   

PARTIDA CONCEPTE IMPORT    

00,11100,23000 Dietes càrrecs Òrgans de Govern 980,12   

20,45130,47903 Promomallorca, SL (Enciclopèdia Mallorca) 180.304,00   

80,72110,48900 Altres transferències Promoció Econòmica 30.000,00   

     

 TOTAL DISMINUCIONS P/TRANSFERÈNCIES 211.284,12   

     
 
 
SEGON.- Aprovar les següents MODIFICACIONS DEL PLA ESTRATÈGIC DE SUBVENCIONS del 
pressupost de 2006: 
 
 
MODIFICACIÓ DEL PLA ESTRATÈGIC DE SUBVENCIONS 2006 DE PRESIDÈNCIA DEL 
CONSELL DE MALLORCA. 
 
 
DIRECCIÓ INSULAR DE POLÍTICA LINGÜÍSTICA I EDUCATIVA. 
 
 
Al punt 2. Objectius específics per destinatari o convocatòria, afegir la següent subvenció: 
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00 45900 48911 LLIBRETERS A MALLORCA.  
Afegir: Foment de la lectura en llengua catalana. 
 
Al punt 5. Pressupost previst, apartat Partides nominatives.  
 
Partida: 00.45130.48911 
Destinatari: Llibreters de Mallorca 
 
Import inicial ... ... ... ... ... 25.000,00 € 
Import modificat ... ... ... ... . 67.084,32 € 
Import final ... ... ... ... ... . 92.084,32 € 
 
 
DIRECCIÓ INSULAR DE RELACIONS INSTITUCIONALS  
 
Al punt 2. Objectius específics per destinatari o convocatòria, afegir les següents subvencions: 
 
- Peña Cultural Flamenca Andaluza de Mallorca. 
 

a) Mantenir contacte i promoure activitats per a aquest col·lectiu. 
b) Facilitar la integració i el coneixement de la realitat de la pròpia Mallorca. 

 
- Casa Regional Valenciana en Mallorca 

 
a)Promoure activitats per el 50 aniversari de la Casa 
 

- José Maria Álvarez Rodríguez de la Flor 
 

a)Recobrar, impulsar i donar a conèixer els signes    d’identitat de Mallorca, incidint així en la 
dignificació de tots aquells símbols que ens defineixen com a poble. 

 
- Motor club Fora Vila 
 

a)Recobrar, impulsar i donar a conèixer els signes  d’identitat de Mallorca, incidint així en la 
dignificació de tots aquells símbols que ens defineixen com a poble. 
b)Incentivar promocions que comporten moviments socials   i associatius rellevants. 
 
- España Hockey Club 
 
a)Recobrar, impulsar i donar a conèixer els signes  d’identitat de Mallorca, incidint així en la 
dignificació de tots aquells símbols que ens defineixen com a poble. 
b)Incentivar promocions que comporten moviments socials   i associatius rellevants. 
 

     
 - Asociación de Colombianos en Baleares 
 
 

a) Mantenir contacte i promoure activitats per a aquest col·lectiu. 
b) Facilitar la integració i el coneixement de la realitat de la pròpia Mallorca. 

 
- ARGENTINOS SIN FRONTERAS. 
 

c) Mantenir contacte i promoure activitats per a aquest col·lectiu. 
d) Facilitar la integració i el coneixement de la realitat de la pròpia Mallorca. 

 
- CASA DEL TANGO BALEAR 
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a)Mantenir contacte i promoure activitats per a aquest   col·lectiu. 
b)Facilitar la integració i el coneixement de la realitat de la pròpia Mallorca. 

 
 
Al Punt 2. Objectius específics per destinatari o convocatòria. 
 
- Substituir els objectius corresponent a la casa regional “Artea” Euskal Etxea, pels següents: 
 

e) Climatització de la seu. 
f) Compra de Mobiliari 
g) Automatització de porta enrollatble. 

  
 Punt 3. Efectes prevists  
 
 
Institucions beneficiàries de les subvencions ... 12 
Entitats beneficiàries de la subvenció ... ... .. 20 
Particulars beneficiàries de la subvenció ... ... 32100 
Activitats finançades total o parcialment ... ... 520  
 
 
Punt 5. Pressupost previst, apartat Partides Nominatives.  
 
Capítol 4. 
Partida 00.46330.48900, Subvencions dinamització, 
 
Import inicial ... : 80.000,- euros. 
Import modificat . : 37.000,- euros. 
Import final ... ..: 43.000,- euros. 
 
 
Partida 00.46330.48930, Peña Cultural Flamenca Andaluza de Mallorca, 3.500,- euros. 
 
Partida 00.46330.48931, Casa Regional Valenciana en Mallorca, 3.000,- euros. 
 
Partida 00.46330.48932, José Maria Álvarez Rodríguez de la Flor  , 12.000,- euros. 
 
Partida 00.46330.48933, Motor Club Fora Vila, 3.000, -euros. 
 
Partida 00.46330.48934, España Hockey Club, 3.500,- euros. 
 
Partida 00.46330.48935, Asociación de Colombianos en Mallorca, 3.000, - euros. 
 
Partida 00.46330.48936, ARGENTINOS SIN FRONTERAS, 6.000,- euros. 
 
Partida 00.46330.48937, CASA DEL TANGO BALEAR, 3.000,- euros. 
 
 
Al Punt 5. Pressupost previst, apartat Partides Nominatives.  
 
Substituir capítol 4 Partida 00.46330.48915, Casa Vasca, per capítol 7 partida 00.46330.78901, Casa 
Vasca Euskal Etxea de Mca. 
 
 
MODIFICACIÓ DEL PLA ESTRATÈGIC DE SUBVENCIONS DE VI CEPRESIDÈNCIA 
PRIMERA DEL CONSELL DE MALLORCA 2006 
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A l’Area de Vicepresidencia primera, Direcció Insular de Comunicació, de l’esmentat Pla, es proposa 
s’incloguin les següent modificacions:  
 
-Al Punt 2. afegir:   
 
"Hora Nova, SA 

a) Ajuda activitats que es realitzaran amb motiu del X Aniversari del Diari de Balears. 
 
Canal 4 Televisión de Baleares, SL 
       a) Ajuda per a la producció i l'emissió de l'Agenda Cultural d'aquest mitjà." 
 
 
-Al punt 5 afegir: 
“Partida 00.46100.47907 Hora Nova, SA, X Aniversari Diari de Balears, 
90.000 euros.  
 
Partida 00 46100, 47908, Canal 4 Televisión de Baleares, SL, Agenda Cultural, 100.000 euros." 
 
 
MODIFICACIÓ DEL PLA ESTRATÈGIC DE SUBVENCIONS 2006 AL DEPARTAMENT DE 
CULTURA. 
 
 
Al punt 2. Objectius específics per destinatari, apartat Activitats culturals, afegir les següents 
subvencions: 
 
 
MEDITERRANEUM SPORTS MARQUETING  ... ... ..   3.000,- € 
Promoció del nom de Mallorca de l’equip  PIUK-ILLES BALEARS a les copes del món i curses 
nacionals. 
 
 
Al punt 5. Pressupost previst, apartat Convocatòries.  
 
Partida 00.45130.48900, Altres transferències cultura, 
 
Import inicial ... ... ... ... ... 72.121,45 € 
Import modificat ... ... ... ... . 33.221,45 € 
Import final ... ... ... ... ... . 30.221,45 € 
 
 
A l'apartat 2 de Promoció Cultural "Objectius específics per destinatari o convocatòria", afegir: 
 

� Aportació Fundació Pública Teatre Municipal de Manacor  
 

a) Promoure i difondre nous espectacles de teatre entre els programadors i el públic en 
general a través de la Fira de teatre de Manacor. 

 
A l'apartat 5 de Promoció Cultural "Pressupost previst", afegir la següent partida:  
 

PARTIDES NOMINATIVES 
PARTIDA DESTINATARI IMPORT 

20.45130.48964 Aportació Fundació Pública Teatre Municipal de Manacor 42.000,00 € 
... ... ... 

 
 

A l'apartat 5 de Promoció Cultural "Pressupost previst",  
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On deia: 
 

PARTIDES NOMINATIVES 
PARTIDA DESTINATARI IMPORT 

20.45130.48920 
Aportació Fund. Pública Illes Balears per a la 
Música 

1.073.253,00€ 

... ... ... 
  

Ha de dir: 
  

PARTIDES NOMINATIVES 
PARTIDA DESTINATARI IMPORT 

20.45130.48920 
Aportació Fund. Pública Illes Balears  
per a la Música 

1.091.988,00€  

... ... ... 
 

 
A l’apartat 5 de Promoció Cultural “Pressupost previst”,  
 
On deia:  
 

PARTIDES NOMINATIVES 
PARTIDA DESTINATARI IMPORT 

20.45130.78903 Fund. Auditorium Mcpal. Porreres 120.000,00 € 
... ... ... 

 
Ha de dir: 
 

PARTIDES NOMINATIVES 
PARTIDA DESTINATARI IMPORT 

00.45130.78901 Fund. Auditorium Mcpal. Porreres 120.000,00 € 
00.45130.78911 Fund. Auditorium Mcpal. Porreres 120.000,00 € 

   
... ... ... 

 
 
A l’apartat 5 de Cultura, Biblioteques, Arxius i Museus “Pressupost previst”, 
 
On deia: 
 
 

PARTIDES NOMINATIVES 
PARTIDA DESTINATARI IMPORT 

20.45190.46702 Aportació Consorci Castell de Sant Carles 36.000,00€ 
 

Ha de dir: 
  

PARTIDES NOMINATIVES 
PARTIDA DESTINATARI IMPORT 

20.45190.46702 Aportació Consorci Castell de Sant Carles 42.000,00€ 
... ... ... 

 
 
MODIFICACIÓ DEL PLA ESTRATÈGIC DE SUBVENCIONS DEL DEPARTAMENT DE 
COOPERACIÓ LOCAL DEL CONSELL DE MALLORCA PER A L’ANY 2006 
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Al punt 2. Objectius específics per destinatari, corresponent a la Direcció Insular de Cooperació 
Local, afegir les següents subvencions: 

*Convocatòria de subvencions a favor de les Corporacions Locals de Mallorca per a actuacions de 
detecció i control de fuites d'aigua. 

Col·laborar amb els ajuntaments i la resta d'entitats locals de l'illa en l'execució d'obres de reparació i 
millora de les xarxes d'aigua potable. 

*Aportació Ajuntament de Bunyola. 

 Col·laborar amb l'Ajuntament de Bunyola per a la reforma integral plaça de Bunyola 

 * Aportació Ajuntament d’Ariany 

Col·laborar amb l’Ajuntament d’Ariany  per a la realització d’obres i serveis al municipi. 

Al punt 5. Pressupost previst, apartat partides nominatives, afegir les següents partides:  
  

PARTIDES NOMINATIVES 

PARTIDA DESTINATARI IMPORT 

65.51830.76203 Ajuntament Bunyola 350.000.-€ 

65.51830.76204 Ajuntament Ariany 143.000.-€ 

65.51830.76202 
Convocatoria Ajuntaments: detecció i reparació fuites 
d’aigua 

650.000. € 

  
 
 
 Al apartat convocatòries, afegir les següents partides:  
  

Al punt 2. Objectius específics per destinatari, corresponent a la Direcció Insular de Gestió de 
Residus, afegir les següents subvencions: 
  
*Convocatòria de subvencions “Transport de FORM” per a l’any 2006.  

a) Donar suport als ajuntaments de l’illa de Mallorca per dur a terme el transport de residus orgànics  la 
Planta de la Zona I. 

  

Al punt 5. Pressupost previst, apartat partides nominatives, afegir les següents partides:  
Al apartat convocatòries, afegir les següents partides:  
 
 
  

CONVOCATÒRIES 
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PARTIDA DESTINATARI IMPORT 

65.44200.76201 Convocatòria Ajuntaments transport RSU 60.000.-€ 

... ... ... 

  
 
MODIFICACIÓ DEL PLA ESTRATÈGIC DE SUBVENCIONS 2006 AL DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT I NATURA. 
 
 
Al punt 2. Objectius específics per destinatari o convocatòria, afegir les següents subvencions: 
 
 
APORTACIÓ A LA FUNDACIÓN HISPANIA DE BARCOS DE ÉPOC A 
 
A) Restauració del vaixell Hispania que fou propietat del rei Alfons XIII i que té la seu a Palma. 
 
 
Al punt 5. Pressupost previst, partides nominatives.  
 
Partida 00.45330.78902 
Destinatari: Fundación Hispania de Barcos de Época, 
Import: 120.000,- € 
 
MODIFICACIÓ DEL PLA ESTRATÈGIC DE SUBVENCIONS DEL CONSELL DE MALLORCA 
PER A L'ANY 2006 (DEPARTAMENT D'ECONOMIA I HISENDA) 
 
 
A l'apartat 2. "Objectius específics per destinatari o convocatòria", afegir: 
 

� Subvenció a la Fundació Universitat Empresa-Curs Projectes Europeus  
 

b) Fomentar la investigació i la educació en matèries relatives a la realització de projectes 
d'àmbit europeu 

c) Promoure el desenvolupament de les empreses i entitats mallorquines 
 

� Subvenció a la FUEIB per a la organització de la Olimpíada de l'Economia 
 

a) Estimular el estudi de l'Economia entre els joves de les nostres Illes 
� Subvenció la Confraria de Sant Pere (Mostra de la Sípia)  

 
d) Recolçar la organització de la Mostra de la Sípia com a mitjà de promoció d’aquest 

producte entre el públic en general 
e) Promoure la presència de la sípia entre el sector de la restauració a la nostra illa 

 
A l'apartat 5. "Pressupost previst", afegir les següents partides:  
 

PARTIDES NOMINATIVES 
PARTIDA DESTINATARI IMPORT 

80.72110.45401 FUEIB Curs Projectes Europeus 5.000.-€ 
80.72110.45101 Aportació UIB Olimpíada Economia 7.000.-€ 
80.72110.48937 Confraria Sant Pere (Mostra de la Sípia) 12.000.-€ 

... ... ... 
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I, allà on deia: 
 

PARTIDES NOMINATIVES 
PARTIDA DESTINATARI IMPORT 

80.72110.48910 PIMEM 107.000.-€ 
80.72110.48914 Ass. Joves Empresaris 15.000.-€ 
80.72110.48929 Fundació Ars Nova 130.000.-€ 

... ... ... 
 

CONVOCATÒRIES 
PARTIDA DESTINATARI IMPORT 

80.72110.48900 Altres Transf Promoció Econòmica 229.000.-€ 
... ... ... 

 
Ha de dir: 

 PARTIDES NOMINATIVES 
PARTIDA DESTINATARI IMPORT 

80.72110.48910 PIMEM 167.000.-€ 
80.72110.48914 Ass. Joves Empresaris 45.000.-€ 
80.72110.48929 Fundació Ars Nova 147.100.-€ 

   
... ... ... 

CONVOCATÒRIES 
PARTIDA DESTINATARI IMPORT 

80.72110.48900 Altres Transf Promoció Econòmica 175.000.-€ 
... ... ... 

 
PLA ESTRATÈGIC DE SUBVENCIONS DEL DEPARTAMENT D’OBR ES PÚBLIQUES DEL 
CONSELL DE MALLORCA PER A L’ANY 2006 
 

Introduir el Pla Estratègic de subvencions del Departament d’Obres Públiques amb els apartats 
d’Objectius Generals, Objectius Específics per destinatari o convocatòria, Termini d’Execució, 
Pressupost Previst i Fonts de Finançament en el sentit següent: 

 
DEPARTAMENT D’OBRES PÚBLIQUES . 
 
1.- Objectius generals 
 
Col·laborar amb els projectes que suposin la millora de la xarxa viària a tota l’illa de Mallorca, per tal 
d’aconseguir un estat òptim per a la circulació, seguretat dels usuaris i fluidesa del trànsit. 
 
2.- Objectius específics per destinatari 
 

� Ajuntament de Manacor  
 

Col·laboració amb el cost econòmic que representa per a l’Ajuntament de Manacor les 
expropiacions dels terrenys derivades de l’execució del projecte d’obra de desdoblament i 
rotonda de la carretera Ma-15 a la zona del Polígon Industrial de Manacor, segons compromís 
adoptat pel Consell Executiu de dia 21 de juliol de 2003 dins el marc del Conveni de 
Col·laboració amb l’Ajuntament de Manacor. 
 

 
3.- Termini d’execució 
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Al llarg de l’exercici pressupostari 2006. 
 
 
4.- Pressupost previst 
 

PARTIDES NOMINATIVES 
PARTIDA DESTINATARI IMPORT 

90.51110.76201 
Conveni de col·laboració desdoblament i rotonda Ma-15. 
Ajuntament de Manacor 
 

323.853,67.-€ 

... ... ... 
 

 
5.- Fonts de finançament. 
 
Pel finançament d’aquesta subvenció es farà servir romanent líquid de tresoreria i 
romanents de crèdit procedents de projectes amb finançament afectat, l’execució dels 
quals ha finalitzat i se procedeix a un canvi de destinació. 
 
 
TERCER.- Aquest acord, serà considerat 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) considera que s'hauria de planificar millor el 
Pressupost i que fer tantes modificacions suposa una mala gestió i una manca de 
transparència. Comenta la seva sorpresa pels dos convenis amb l'Ajuntament de 
Porreres i el d'Ariany fora del Pla d'obres i serveis. 
 
Per altra banda creu que en lloc d'augmentar tant les partides destinades a publicitat 
s'haurien d'haver incrementat més les relatives a detecció i reparació de fuites d'aigua 
als municipis. 
 
Sobre l'augment de 5.800.000€ a l'ISSEM pensa que és una quantitat molt elevada i que 
s'hauria d'haver previst. 
 
Per que fa al Pla estratègic de subvencions assegura que les contínues modificacions fan 
que sigui poc clar i transparent. 
 
La Sra. Bujosa (PSM-EN) anuncia que el seu Grup s'abstendrà i que coincideix amb 
alguns dels arguments de la Sra. Rosselló. 
 
Comenta que vol fer algunes preguntes al Sr. Flaquer (UM). En primer lloc vol saber 
quin és el global del romanent que s'ha incorporat. En segon lloc, demana quines seran 
les activitats que es duran a terme amb els 300.000€ destinats a publicacions i activitats 
culturals. En tercer lloc vol saber amb detall quines actuacions durà l'ISSEM amb els 
5.800.000€. En quart lloc comenta que no entén perquè s'han augmentat tant les partides 
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de protocol, publicitat i estudis i treballs tècnics. En cinquè lloc vol saber perquè es 
donen de baixa dues partides de normalització lingüística.  
I per acabar comenta que no entén algunes de les subvencions nominatives com per 
exemple la del Sr. José María Álvarez Rodríguez de la Flor i la de l'España Hockey 
Club i demana canviar l'explicació del Pla estratègic ja que no creu que aquestes 
activitats serveixin per recobrar, impulsar i donar a conèixer els signes d'identitat de 
Mallorca. 
 
Per altra banda valora positivament l'aportació a la Fira de Teatre de Manacor, i a la 
Casa Museu Llorenç Villalonga. 
 
El Sr. Alemany (PSOE) considera que una modificació de crèdit de 17 milions d'euros 
és una quantitat molt important i que la majoria d'ajuntaments ni tan sols hi arriben amb 
el seu pressupost. Creu que ja és una rutina aprovar el pressupost amb dues fases; una 
pressupost inicial i després la incorporació del romanent de tresoreria. 
 
Creu que hi ha molta despesa del capítol dos i quatre i que és una equivocació, que seria 
més prudent estalviar. Reitera els arguments de la Sra. Rosselló pel que fa a la 
modificació continuada del Pla estratègic i per tot això s'abstendrà. 
 
El Sr. Flaquer (UM) contesta a la Sra. Rosselló que el Pla d'obres i serveis és la 
convocatòria més important de subvencions que fa el Consell de Mallorca i que és per a 
tots els municipis. Comenta que aquest tres convenis s'han dut a terme per raons 
concretes i especials: el de l'Ajuntament d'Ariany no estava al pressupost inicial però ja 
havia passat pel Ple; la plaça de Bunyola no havia presentat la certificació d'obra en el 
seu moment i havia quedat aturada; i l'Auditori de Porreres necessita doblers per fer les 
instal·lacions i adquirir el mobiliari i l'Ajuntament ja ha adquirit el local. 
 
Per que fa a l'ISSEM comenta que la quantitat prové del romanent de tresoreria a 
resultes de la bona gestió de l'equip de govern i que l'Institut ho distribuirà segons les 
noves necessitats i que de cap manera servirà per tapar forats. 
 
Sobre el Pla estratègic afirma que és transparent  i que és normal modificar-lo cada 
vegada que es canvia el Pressupost. 
 
Respon a la Sra. Bujosa que el total de romanent líquid de tresoreria és de 47,3 milions 
(M)€ repartit en 23,7M€ per finançament afectat; 8,8M€ per d'incorporació de crèdit i 
s'incorpora de romanent líquid 14,7M€. 
 
Comenta que intentarà incloure al Pressupost del 2007 la subvenció del Teatre de 
Manacor, pel que fa a les partides de protocol i publicitat no les considera tant 
importants, per altre banda puntualitza que les partides de normalització lingüística no 
es donen de baixa sinó que hi ha un canvi de partida.  
 
Sobre les partides nominatives ja les va explicar a la Comissió Informativa i comenta 
que el Sr. Rodríguez de la Flor farà una expedició al mont McKinley i que l'España 
Hockey Club  té dificultats i que es tracta d'ajudar a aquests col·lectius a dur a terme 
unes activitats concretes. 
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El Sr. Flaquer diu que està d'acord amb el Sr. Alemany sobre la modificació del 
pressupost ja que és molt important i reconeix que no se sabien alguns dels projectes 
quan es va elaborar el pressupost inicial el mes d'agost, i per això ara ho recullen amb 
els doblers del superàvit. 
 
Per altra banda pensa que el pressupost és difícil de fer, sobretot degut al mal 
finançament que tenen les entitats locals i que per això han de recórrer a vendre 
patrimoni i a l'endeutament, creu que aquest problema es deu en gran part al poc 
finançament del Govern central. 
 
En referència  a l'estalvi comenta que creu que per tenir una economia sana cal tenir un 
punt òptim d'endeutament i per això no considera necessari estalviar doblers per liquidar 
préstecs. 
 
La Sra. Rosselló diu al Sr. Flaquer que està d'acord amb fer modificació al pressupost 
però creu que els criteris haurien de ser transparents. Considera que 17M€ és una 
quantitat molt gran i que s'hauria d'explicar perquè hi ha hagut superàvit. 
 
Per altra banda reitera que no entén perquè els convenis amb Bunyola, Ariany i Porreres 
no estan inclosos dins el Pla d'obres i serveis. 
 
Torna a demanar que li aclareixin de quina manera gastarà el doblers l'ISSEM i reitera 
la idea de la manca de transparència del Pla estratègic. 
 
Intervé la Sra. Bujosa agraeix l'aclariment fet pel Sr. Flaquer i incideix sobre les 
subvencions nominatives, que seria més encertat canviar l'enunciat de l'explicació del 
Pla estratègic ja que no s'ajusta a les activitats dutes a terme. Recorda que no s'ha aclarit 
la partida de 300.000€ de joventut i diu que hi està molt interessada. 
 
El Sr. Alemany creu que el Sr. Flaquer hauria d'estalviar per així no haver de vendre 
patrimoni i millorar la política pressupostària de la institució. Pensa que l'any vinent es 
repetirà la mateixa operació pressupostaria amb un pressupost inicial i un modificació 
per afegir el superàvit. 
 
El Sr. Flaquer contesta al Sr. Alemany que ja ha explicat d'on prové el superàvit. 
Considera que els convenis que es fan fora dels Pla d'obres i serveis estan prou 
justificats i que l'equip de govern els ha considerat oportuns.  
 
Puntualitza que si el Consell de Mallorca ven patrimoni és perquè no pot mantenir tot el 
que té amb els recursos econòmics de què disposa. 
 
Recorda a la Sra. Rosselló que ja existeix una partida pel tema de les fuites d'aigua amb  
una quantitat prou important. 
 
Pel que fa a l'ISSEM comenta que el Sr. Serra ha presentat un Pla de despeses i que per 
tant farà el que trobi oportú. 
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Respon a la Sra. Bujosa que la partida de joventut es dedicarà a fer programes nous per 
a joves. 
 
S'aprova la proposta per denou vots a favor (PP, UM) i dotze abstencions (PSOE, PSM-
EN, EU-Els Verds). 

 

PUNT 5.- PROPOSTA D'APROVACIÓ EXPEDIENT NÚM.  13 DE 
MODIFICACIÓ DE CRÈDITS EN EL PRESSUPOST DE L'INSTIT UT DE 
SERVEIS SOCIALS I ESPORTIUS DE MALLORCA 2006 PER CONCESSIÓ 
DE CRÈDITS EXTRAORDINARIS, (EXT-3/06). 

 
Es dóna compte de la següent proposta de Presidència: 

" Antecedents  

Aquesta Presidència, per Providència de dia 21 d'abril de 2006, 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 2006, a l'objecte de poder atendre algunes despeses, les 
partides a les quals s'havien d'imputar no tenen crèdit suficient en el pressupost de 2006. 

  

Atès que la Intervenció d'aquest Consell Insular ha emès el dictamen preceptiu, amb 
data 21 d'abril de 2006 , 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. a l'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 8 de les d'execució del pressupost per a 2006 he resolt de proposar al Ple de la 
Corporació el següent 

Proposta  

"PRIMER.- Aprovar l'expedient núm. 13 de modificació de crèdits en el Pressupost de 
l'Institut de Serveis Socials i Esportius de Mallorca de 2006, d'acord amb el següent 
detall: 

  EXPEDIENT NÚM.13 DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS EN EL PR ESSUPOST DE L'ISSEM DE 2006 

        

* CRÈDITS EXTRAORDINARIS (EXT-3/06)      

A) AUGMENTS DE CRÈDITS P/ CRÈDIT EXTRAORDINARIS:    

PARTIDA  CONCEPTE IMPORT    

30.31359.76201 Transferències ajuntaments 39.000,00   

60.45209.48902 Fundació Calvia 2004 36.000,00   

  TOTAL AUGMENTS PER CRÈDITS EXTRAORDINARIS  75.000,00   

      

B) DISMINUCIONS DE CRÈDITS P/ CRÈDITS EXTRAORDINARI S:     
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PARTIDA  CONCEPTE IMPORT    

30.31343.46201 Ajuntaments PPB atenció primària 39.000,00   

60.45209.48900 Altres transferencies programes i serveis esports 36.000,00   

  TOTAL BAIXES PER ANUL·LACIÓ  75.000,00   

  

Segon.- Modificar el Pla estratègic de subvencions per a l'any 2006,  en el en el sentit de 
corregir errades materials detectades, d'afegir les noves partides a què fa referència 
l'apartat A) del punt anterior i d'incorporar també les modificacions de pressupost de 
2006 nums. 2 i 12, aprovades per resolució del President de l'Institut el 23 de gener de 
2006 i el 10 d'abril de 2006 respectivament, tot això d'acord amb el següent text:  

 A)    A l'apartat corresponent a l'Àrea de Serveis Socials 

 ON DIU   

5. Pressupost previst. 

   

PARTIDA DESTINATARI IMPORT 

30 31343 46201 Ajuntaments PPB 3.916.085,21 

30 31343 46202 Ajuntaments SAD 2.842.039,07 

30 31343 46209 Altres transferències ajuntaments 139.365,92 

   

HA DE DIR  

 5. Pressupost previst. 

PARTIDA DESTINATARI IMPORT 

30 31343 46201 Ajuntaments PPB 3.222.579,99 

30 31359 76201 Transferències ajuntaments 39.000,00 

  

 B) A l'apartat corresponent a Altres programes i serveis d'Esports: 

 ON DIU   

5. Pressupost previst. 

   

PARTIDA DESTINATARI IMPORT 

60 45209 46200 Altres transferències ajuntaments 150.000,00 

60 45209 47900 Altres transferències empreses privades 75.000,00 

60 45209 48900 Altres transferències alt.prog.i sveis.esports 175.000,00 

60 45209 48901 Fed. Balear de Vela. Trofeu Princesa Sofia 2006 25.000,00 

  

 HA DE DIR  
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 5. Pressupost previst. 

  

PARTIDA DESTINATARI IMPORT 

60 45209 46200 Altres transferències ajuntaments 150.000,00 

60 45209 47900 Altres transferències empreses privades 75.000,00 

60 45209 48900 Altres transferències alt.prog.i sveis.esports 139.000,00 

60 45209 48901 Fed. Balear de Vela. Trofeu Princesa Sofia 2006 25.000,00 

60 45209 48902 Fundació Calvià 2004 36.000,00 

   

Tercer.- Aquest acord serà considerat 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. Tugores (EU-Els Verds) comenta que a la modificació del Pla estratègic no 
quadren les quantitats transferides als ajuntaments i demana una explicació. 
 
Per altra banda no està d'acord en llevar doblers del Pla de prestacions bàsiques per 
destinar-ho a inversió, ja que el Pla és una eina molt important i desconeix el concepte 
de la inversió. 
 
La Sra. Rado (PSOE) també insisteix en què les quantitats dels ajuntaments no quadren 
i demana un aclariment. 
 
El Sr. Serra (PP) assenyala que a la documentació de la convocatòria del Ple hi ha tota 
la informació necessària.  
 
Pel que fa a la inversió comenta que és per a la compra d'una furgoneta pel transport de 
discapacitats a l'Ajuntament de Llucmajor, ja que en aquest cas l'ajuntament assumeix el 
servei del transport i a canvi la institució insular l'ajuda amb la compra del vehicle.  
 
Sobre l'aportació a la Fundació Calvià 2004 diu que servirà per donar continuïtat al 
torneig d'escacs de passades edicions, per tal de desenvolupar aquest esport. 
 
En referència al Pla de prestacions bàsiques està totalment d'acord en què és fonamental 
pels ajuntaments i comenta que el passat any i, per primer cop, l'ISSEM va incrementar 
aquest ajut en un vint per cent. 
 
La Sra. Tugores demana que li contesti la pregunta sobre les quantitats dedicades als 
ajuntaments. Llegeix les quantitats a ajuntaments que figuren en el punt cinquè de la 
proposta i recorda que els totals no concorden. 
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La Sra. Rado reitera la petició de la Sra. Tugores. 
 
El Sr. Serra explica que la informació que demanen, com diu la proposta, ve explicada a 
les modificacions de crèdit 2 i 12 que s'aprovaren el 23 de gener i 10 d'abril 
respectivament. 
 
S'aprova la proposta per devuit vots a favor (PP, UM) i deu abstencions (PSOE, PSM-
EN, EU-Els Verds). 
 
 

DEPARTAMENT D'ECONOMIA I HISENDA  

 

PUNT 6.- ALTERACIÓ DE LA QUALIFICACIÓ JURÍDICA, DES AFECTACIÓ, 
DELS L'IMMOBLES UBICATS AL CARRER SOCIES NÚM.7 DE S ANT JOAN 
(CASA DEL PARE GINARD) I AL CARRER DE PALMA, 74 DE SANTANYÍ 
(CASA DE BLAI BONET) I LA CESSIÓ GRATUÏTA D'ÚS DELS  ESMENTATS 
IMMOBLES A LA FUNDACIÓ CASA MUSEU LLORENÇ VILLALONG A. 

Es dóna compte de la següent proposta del Conseller Executiu del departament 
d'Economia i Hisenda: 

" Antecedents  

El Consell de Mallorca en data 26 de març de 2002 va adquirir la casa nadiua del Pare 
Ginard a la vila de Sant Joan. Posteriorment en data 16 d'abril de 2003 va adquirir la 
casa nadiu de l'escriptor Blai Bonet a Santanyí. 

  

En l'epígraf 1 de l'Inventari General de Béns i Drets del Consell de Mallorca, amb el 
número d'element 187 i 188 apareixen registrats els immobles esmentats en l'antecedent 
fàctic primer les característiques dels quals són: 

 a)      Casa del Pare Ginard, epígraf 1 núm. d'element 187. 

 Edifici situat en el carrer Socias número 7 en el terme municipal de Sant Joan. Finca 
Urbana, casa i corral, cabuda no consta en el títol i segons recent mesurament resulta 
tenir setanta dos metres quadrats (7 metres d'ampla per divuit de llarg).Limita per la 
dreta amb casa i corral de Bartolomé Juan, esquerra la de successors de Miquel Matas i 
fons amb corral de Francisca Ana Noguera.   

Inscripció registral. Registre de la Propietat de Petra, Secció de Sant Joan, foli 15, tom 
4.249, llibre 197, finca 703, inscripció 7ª. La seva referència cadastral és 3333203-
ED0833S-0001-P-K.   

La seva qualificació jurídica és la de bé demanial de servei públic.   

b) Casa de Blai Bonet, epígraf 1 núm. d'element 188. 

 Edifici situat en el carrer de Palma número 74 en el terme municipal de Santanyí. Finca 
Urbana casa, dependències i corral. Limita entrant a la dreta en línia de 24.2 metres casa 
i corral núm. seixanta quatre del carrer Palma, a l'esquerra entrant i al fons casa i corral 
de Magdalena Bonet Perelló i davant carrer on treu façana.   
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Inscripció registral. Registre de la Propietat de Felanitx, Secció de Santanyí, foli 189, 
tom 980, llibre 97, finca 4.454, inscripció 9ª. La seva referència cadastral és 1164206-
ED1506N-0001-X-M.   

La seva qualificació jurídica és la de bé demanial de servei públic.   

 D'acord amb l'article 173 del ROF, correspon al Secretari General i a l'Interventor, 
l'elaboració d'un informe sobre la legislació aplicable i l'adequació de l'expedient a la 
legislació informada. Si bé, com esmenta l'informe núm. 050/05 de 21 de febrer de 2005 
de la Interventora Adjunta del Consell de Mallorca emès en relació a l'expedient 12/05 
relatiu a l'alteració de la qualificació jurídica (desafectació) de determinats béns 
immobles propietat del Consell de Mallorca, en aquest moment de la tramitació de 
l'expedient la Intervenció General del Consell de Mallorca considera "que no és 
necessària l'emissió d'informe de fiscalització prèvia". 

 L'expedient objecte d'aquest informe, a més de la desafectació, s'ocupa de la cessió 
gratuïta d'ús temporal dels immobles a favor de la Casa Museu Llorenç Villalonga un 
cop sigui definitiva la desafectació, la qual si que ha de comptar amb l'oportú informe 
de la Intervenció General del Consell de Mallorca. 

 En data 3 d'abril de 2006, el Conseller Executiu d'Economia i Hisenda resolgué l'inici 
del procediment de desafectació d'aquest immoble. 

 Vist l'informe de 18 d'abril del Tag de Patrimoni amb el vist-i-plau del Secretari 
General del Consell de Mallorca. 

 El Conseller Executiu del Departament d'Economia i Hisenda en virtut de l'article 8.1 
de la Llei 8/2000 de Consells Insulars eleva, previ dictamen de la Comissió Informativa 
General i de Comptes, al Plenari del Consell de Mallorca, la següent 

Proposta  

1.- Aprovar l'alteració de la qualificació jurídica, desafectació del domini i del servei 
públic, dels immobles ubicats al carrer Socies, 7 de Sant Joan i de Palma, 74 de 
Santanyí, quedant per tant qualificats com a béns patrimonials, la descripció dels béns 
és la següent: 

 A.- Casa del Pare Ginard, epígraf 1 núm. d'element 187. 

 Edifici situat en el carrer Socias número 7 en el terme municipal de Sant Joan. Finca 
Urbana, casa i corral, cabuda no consta en el títol i segons recent mesurament resulta 
tenir setanta dos metres quadrats (7 metres d'ampla per divuit de llarg).Limita per la 
dreta amb casa i corral de Bartolomé Juan, esquerra la de successors de Miquel Matas i 
fons amb corral de Francisca Ana Noguera.   

Inscripció registral. Registre de la Propietat de Petra, Secció de Sant Joan, foli 15, tom 
4.249, llibre 197, finca 703, inscripció 7ª. La seva referència cadastral és 3333203-
ED0833S-0001-P-K.   

B.- Casa de Blai Bonet, epígraf 1 núm. d'element 188. 

 Edifici situat en el carrer de Palma número 74 en el terme municipal de Santanyí. Finca 
Urbana casa, dependències i corral. Limita entrant a la dreta en línia de 24.2 metres casa 
i corral núm. seixanta quatre del carrer Palma, a l'esquerra entrant i al fons casa i corral 
de Magdalena Bonet Perelló i davant carrer on treu façana.   
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Inscripció registral. Registre de la Propietat de Felanitx, Secció de Santanyí, foli 189, 
tom 980, llibre 97, finca 4.454, inscripció 9ª. La seva referència cadastral és 1164206-
ED1506N-0001-X-M.   

2.- Sotmetre a informació pública el present acord provisional, durant un termini d'un 
mes, mitjançant el corresponent anunci en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, a 
l'objecte de que es presentin les al·legacions que s'estimin pertinents. 

 3.- Quan hagi transcorregut el termini d'informació pública sense que s'hagin presentat 
al·legacions aquest acord provisional s'entendrà definitiu sense precisar cap altre acord 
posterior. 

 4.- Una vegada l'acord sigui definitiu es procedeixi a anotar la nova qualificació 
jurídica de l'immoble en la rectificació de l'Inventari de Béns i Drets del Consell de 
Mallorca que pertoqui i a la seva inscripció en el Registre de la Propietat. 

 5.- Aprovar la cessió d'ús gratuïta i temporal d'aquest immobles a favor de la Fundació 
Casa Museu Llorenç Villalonga, condicionada a que l'acord de desafectació sigui 
definitiu. 

 6.- Aprovar el conveni adjunt per formalitzar aquesta cessió d'ús i habilitar a l'Hble. 
Sra. Dolça Mulet i Dezcallar, Vice-Presidenta Segona del Consell de Mallorca per a la 
seva signatura així com la posterior elevació a escriptura pública i altra documentació 
necessaria per la formalització del conveni. 

 7.- Sotmetre a informació pública la cessió d'ús dels immobles, durant un termini de 
quinze dies, mitjançant el corresponent anunci en el Butlletí Oficial de les Illes Balears." 

 

La Sra. Bujosa (PSM-EN) diu que votarà a favor de la desafectació perquè la finalitat 
està clara i ja l'han tractada al Patronat, el seu Grup està d'acord en iniciar les obres de 
les Cases Museus del Pare Ginard i de Blai Bonet, encara que creu haurien de pensar en 
la compra de la cases de Robert Graves i  Coll Bardolet per tal d'aconseguir una bona 
xarxa de Cases Museus amb la coordinació de totes les administracions. 
  
S'aprova la proposta per unanimitat. 

 

PUNT 7.- ALTERACIÓ DE LA QUALIFICACIÓ JURÍDICA, DES AFECTACIÓ, 
DE L'IMMOBLE UBICAT AL CARRER MIQUEL SANTANDREU, 1 DE 
PALMA 

 
Es dóna compte de la següent proposta del Conseller Executiu del departament 
d'Economia i Hisenda: 

" Antecedents  

En virtut de l'article 8.1 de la Llei 16/2001, de 14 de desembre de 2001, d'atribucions de 
competències als consells insulars en matèria de carreteres i camins (BOIB Núm. 153 de 
22 de desembre de 2001), la Comunitat Autònoma de les Illes Balears transferí al 
Consell de Mallorca la titularitat de l'immoble ubicat al carrer Miquel Santandreu núm. 
1 de Palma, relacionat en l'apartat segon de l'Annex II de l'esmentada llei. 
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En l'epígraf 1 de l'Inventari General de Béns i Drets del Consell de Mallorca, amb el 
número d'element 189 apareix registrat l'immoble esmentat en l'antecedent fàctic primer 
les característiques del qual són: 

  

a)       Edifici situat en el carrer Miquel Santandreu número 1 en el terme municipal de 
Palma. Té una superfície el solar de 1.492 m2, dels quals 1.100 m2 corresponen a 
superfície coberta i 390 m2 a descoberta. L'extensió construïda són 2.103 m2 distribuïts 
en planta baixa, 884 m2; pis primer, 358 m2; pis segon, 351 m2; pis tercer, 229 m2; pis 
quart, 65 m2, i porxo, 215 m2. Limita: per la dreta, parcel·la cadastral 00700617, i 
00700602, esquerra Avda. Gabriel Alomar i Villalonga; al fons carrer Ricard 
Ankerman. 

  

b)      Inscripció registral. Registre de la Propietat núm. 2 de Palma, foli 74, tom 5.149, 
llibre 1113 de Palma Secció VI, finca 64.964, inscripció 2ª. La seva referència cadastral 
és 0700601-DD780003-0001-Q-W. 

  

c)       La seva qualificació jurídica és la de bé demanial de servei públic. 

  

El Pla General d'Ordenació Urbana de Palma (23 de desembre de 1998) qualifica 
l'immoble amb les següents característiques: 

  

a)       Classificació del sòl: Urbà. 

b)       Qualificació: Zones A8a i A4a. Tipus d'edificació AV ' MC.V. 

c)       Usos autoritzats: 

Principal: residencial plurifamiliar. Autoritzats: en general tots excepte l'industrial. 
d)       Alçada permesa: 8 ó 4 segons zona. 

e)       Edificabilitat: en funció de la profunditat de l'edifici (11 m.) i núm. de plantes. 

f)         Ocupació: 100 % en planta baixa. 

  

Atès l'informe del Tag de Patrimoni de 30 de gener de 2006 amb el vistiplau del 
Secretari General de la Corporació. 

  

Atesa la identitat d'objecte d'aquest expedient amb l'expedient de Patrimoni 12/05 
relatiu a l'alteració de la qualificació jurídica (desafectació) de determinats béns 
immobles propietat del Consell de Mallorca en el que l'informe núm. 050/05 de 21 de 
febrer de 2005 de la Interventora Adjunta del Consell de Mallorca emès en relació a 
l'expedient 12/05 considera que en aquest moment de la tramitació de l'expedient "no és 
necessària l'emissió d'informe de fiscalització prèvia". 
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Atès l'acord del Ple de la Corporació de 6 de març de 2006. 

  

Atesa la publicació al BOIB núm. 43 de 25 de març de 2006 de l'acord provisional. 

  

Ateses les al·legacions presentades pel Grup de Conseller del PSM 'Entesa Nacionalista 
de Mallorca el 5 d'abril de 2006. 

  

Atès l'informe del Tag de Patrimoni de 11 d'abril de 2006 amb el vist-i-plau del 
Secretari General. 

  

El Conseller Executiu del Departament d'Economia i Hisenda eleva, previ dictamen de 
la Comissió Informativa General i de Comptes, al Plenari del Consell de Mallorca, en 
virtut de l'article 8.1 de la Llei 8/2000 de Consells Insulars, la següent  

Proposta  

1.- Desestimar les al·legacions presentades pel Grup de Conseller del PSM 'Entesa 
Nacionalista de Mallorca el 5 d'abril de 2006. 

  

2.- No suspendre la tramitació de l'alteració de la qualificació jurídica l'immoble ubicat 
al carrer Miquel Santandreu, 1 de Palma acordada pel Ple del Consell de Mallorca el 6 
de març de 2006. 

  

3.- No adscriure l'immoble esmentat al patrimoni públic del sòl del Consell de Mallorca. 

  

4.- Atès que no s'han presentat més al·legacions a l'esmentat acord plenari, entendre el 
mateix definitiu. 

  

5.-Que es procedeixi a anotar la nova qualificació jurídica d'aquest immoble en 
l'Inventari de Béns i Drets del Consell de Mallorca i a la seva inscripció en el Registre 
de la Propietat." 

 

La Sra. Rosselló (EU-Els Verds) recorda que no està a favor de la proposta ja que no 
coneix la finalitat de la desafectació i que tem que serà com a Can Domenge. Considera 
que el Consell de Mallorca no s'hauria de desfer del seu patrimoni amb tanta lleugeresa. 
 
El Sr. Alorda (PSM-EN) considera que no s'hauria de mesclar les dues operacions ja 
que no són el mateix, la desafectació del solar i la cessió del seu ús. 
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Anuncia una esmena per canvia el sentit de la proposta per tal d'estimar les al·legacions 
del PSM-EN, suspendre l'alteració jurídica i adscriure l'immoble al patrimoni públic del 
sòl, a més de llevar el punt quatre i cinc de la proposta. 
 
Creu que el Consell de Mallorca ordena reconversions territorials i que desprès la pròpia 
institució no predica amb l'exemple, la qual cosa no entén. 
 
Recorda que la Llei d'acompanyament dels pressupostos del Parlament inclou un apartat 
que parla d'aconseguir patrimoni del sòl públic i que l'equip de govern hi va votar a 
favor i ara no ho apliquen. 
 
El Sr. Alemany (PSOE) assenyala que avui duen l'aprovació definitiva de la 
desafectació i que ja estava en desacord a l'aprovació inicials, i que continua amb la 
mateixa opinió ja que no s'ha definit la finalitat de l'edifici i té alguns dubtes sobre el 
seu destí. 
 
Creu que si s'inclou la cessió al Ministeri de Justícia primer s'hauria de votar la urgència 
i anuncia que està d'acord amb la cessió temporal. 
 
Votació de l'esmena del PSM-EN 
 
Es rebutja l'esmena per deu vots a favor (PSOE, PSM-EN, EU-Els Verds) i denou en 
contra (PP, UM). 
 
Votació de la proposta de desafectació 
 
S'aprova la proposta per denou vots a favor (PP, UM) i onze vots en contra (PSOE, 
PSM-EN, EU-Els Verds). 
 
A continuació la presidenta presenta la proposta "Cessió gratuïta d'ús temporal de 
l'immoble ubicat al carrer Miquel Santandreu, 1, de Palma a favor del Ministeri de 
Justícia" i proposa incloure aquest punt a l'ordre del dia per raó d'urgència. 

 
"ANTECEDENTS 
 
En virtut de l'article 8.1 de la Llei 16/2001, de 14 de desembre de 2001, d’atribucions de 
competències als consells insulars en matèria de carreteres i camins (BOIB Núm. 153 de 
22 de desembre de 2001), la Comunitat Autònoma de les Illes Balears transferí al 
Consell de Mallorca la titularitat de l'immoble ubicat al carrer Miquel Santandreu núm. 
1 de Palma, relacionat en l'apartat segon de l'Annex II de l'esmentada llei. 
 
En l'epígraf 1 de l'Inventari General de Béns i Drets del Consell de Mallorca, amb el 
número d'element 189 apareix registrat l'immoble esmentat en l'antecedent fàctic primer 
les característiques del qual són: 
 

a) Edifici situat en el carrer Miquel Santandreu número 1 en el terme municipal de 
Palma. Té una superfície el solar de 1.492 m2, dels quals 1.100 m2 corresponen 
a superfície coberta i 390 m2 a descoberta. L'extensió construïda són 2.103 m2 
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distribuïts en planta baixa, 884 m2; pis primer, 358 m2; pis segon, 351 m2; pis 
tercer, 229 m2; pis quart, 65 m2, i porxo, 215 m2. Limita: per la dreta, parcel·la 
cadastral 00700617, i 00700602, esquerra Avda. Gabriel Alomar i Villalonga; 
al fons carrer Ricard Ankerman. 

 
b) Inscripció registral. Registre de la Propietat núm. 2 de Palma, foli 74, tom 

5.149, llibre 1113 de Palma Secció VI, finca 64.964, inscripció 2ª. La seva 
referència cadastral és 0700601-DD780003-0001-Q-W. 

 
c) La seva qualificació jurídica és la de bé demanial de servei públic. 

 
 
El Pla General d'Ordenació Urbana de Palma (23 de desembre de 1998) qualifica 
l'immoble amb les següents característiques: 
 

a) Classificació del sòl: Urbà. 
b) Qualificació: Zones A8a i A4a. Tipus d'edificació AV – MC.V. 
c) Usos autoritzats: 
• Principal: residencial plurifamiliar. 
• Autoritzats: en general tots excepte l'industrial. 
d) Alçada permesa: 8 ó 4 segons zona. 
e) Edificabilitat: en funció de la profunditat de l'edifici (11 m.) i núm. de plantes. 
f) Ocupació: 100 % en planta baixa. 

 
El Plenari del Consell de Mallorca, en sessió ordinària de 6 de març de 2006 aprovà la 
desafectació provisional d'aquest immoble. En data 25 de març de 2006 s'inicià el 
termini d'informació pública corresponent. L'ordre del dia de la sessió plenària de 8 de 
maig de 2006 inclou la resolució de les al·legacions presentades, desestimant-les i, per 
tant, l'acord provisional de desafectació devé definitiu. 
 
En data 28 d'abril de 2006, el Conseller Executiu d'Economia i Hisenda resolgué l'inici 
del procediment de desafectació d'aquest immoble. 
 
Vist l'informe de 3 de maig de 2006 del Tag de Patrimoni amb el vist-i-plau del 
Secretari General del Consell de Mallorca. 
 
El Conseller Executiu del Departament d’Economia i Hisenda en virtut de l’article 8.1 
de la Llei 8/2000 de Consells Insulars eleva al Plenari del Consell de Mallorca, la 
següent proposta d’ 
 

ACORD 
 
1.- Aprovar la cessió d'ús gratuïta i temporal, pel període de maig a desembre de 2006 
(ambdós inclosos) de l'immoble ubicat al carrer Miquel Santandreu, 1 de Palma a favor 
del Ministeri de Justícia, condicionada a que l'acord del Plenari del 6 de març de 2006 
devengui definitiu. 
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2.- Aprovar el conveni adjunt per formalitzar aquesta cessió d'ús temporal i gratuïta, 
habilitar a l'Hble. Sr. Miquel Àngel Flaquer i Terrasa, Conseller Executiu del 
Departament d'Economia i Hisenda per a la i per la signatura d'altra documentació 
necessària per la formalització del conveni. 
 
3.- Sotmetre a informació pública la cessió d'ús dels immobles, durant un termini de 
quinze dies, mitjançant el corresponent anunci en el Butlletí Oficial de les Illes Balears." 
 
 
S'aprova la urgència per unanimitat. 
 
El Sr. Alorda (PSM-EN) comenta que ha votat a favor de la urgència perquè en aquest 
cas ja té opinió sobre el punt i per mostrar al Sr. Nadal (UM) que no posen impediments 
a les urgències de l'equip de govern esperant tenir un tracte recíproc. 
 
Per altra banda considera una contradicció dir que l'Estat ens discrimina econòmicament 
i a la vegada ajudar a l'Administració perifèrica (Guardia Civil, Administració de 
Justícia). Així i tot votarà a favor ja que creu que és bo tenir relacions cordials amb les 
altres administracions. 
 
El Sr. Alemany (PSOE) comenta que està d'acord amb votar la urgència i matisa que la 
cessió és temporal mestre es fan les obres de millora als jutjats, encara que li agradaria 
que de manera definitiva tengués un ús socials ja que és molt necessari a la zona. 
 
El Sr. Flaquer (UM) explica que la cessió és temporal des de dia dos de maig fins al dia  
trenta-un de desembre per tal de realitzar les obres de millora a l'edifici de Via 
Alemania amb més fluïdesa ja que no hi hauran els treballadors. 
 
El Sr. Alorda reitera els seus arguments sobre la urgència i sobre la manca de 
finançament, encara que creu que serà bo per millorar la qualitat de vida dels ciutadans i 
que per això votarà a favor. 
 
La Sra. Rosselló (EU-Els Verds) anuncia que votarà a favor, encara que considera que 
la urgència no era necessària ja que era un tema que ja es coneixia feia estona.  
 
Pel que fa a l'ús final del terreny creu que hauria de ser públic i per tant destinat a cobrir 
necessitats socials o culturals de la zona com comentaren al passat Ple l'associació de 
veïns. 
 
El Sr. Flaquer repeteix que la urgència ha estat la única solució ja que el conveni a 
signar va haver d'anar a Madrid i era urgent la seva firma. 
 
S'aprova la proposta per unanimitat. 
 
 

DEPARTAMENT D'OBRES PÚBLIQUES  
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PUNT 8.- PROPOSTA D'ACORD EN RELACIÓ AMB EL RECURS DE 
REPOSICIÓ INTERPOSAT PER "SA NOSTRA DE RENTING, S.A ." CONTRA 
L'ACORD DEL PLE DEL CIM DE 23 DE GENER DE 2006, D'I MPOSICIÓ DE 
SANCIÓ PER INFRACCIÓ MOLT GREU DE LA LLEI DE CARRET ERES DE 
LA CAIB.  

Es dóna compte de la següent proposta del Conseller Executiu del departament 
d'Economia i Hisenda: 

" Antecedents  

El Conseller Executiu d'Obres Públiques sotmet a la consideració de la Comissió Insular 
Informativa General i de Comptes, per al seu dictamen previ a la seva elevació al 
Plenari del Consell Insular de Mallorca, la següent proposta d'Acord 

Proposta  

1r.- Estimar parcialment, de conformitat amb l'informe del cap de secció de l'Assessoria 
Jurídica del Departament d'Obres Públiques de 5 d'abril de 2006, el recurs de reposició 
interposat contra l'Acord del Ple del Consell de Mallorca de 23 de gener de 2006, que 
resolgué l'expedient sancionador en matèria de carreteres incoat contra l'entitat "Sa 
Nostra de Renting, S.A.", només pel que fa a considerar que s'ha procedit a legalitzar el 
tancament de la finca afectada; i, per tant, deixar sense efecte les sancions i mesures 
prèviament adoptades, tot substituint-les per les que es recullen en el present Acord.  

2n.- En conseqüència, imposar a l'entitat "Sa Nostra de Renting, S.A.", amb CIF 
A07899107, com a responsable d'una infracció tipificada a l'article 39 de la Llei 5/1990, 
de 24 de maig, de Carreteres de la CAIB, en relació amb el seu article 35.1, qualificada 
de lleu per l'article 40.2 del mateix text legal, consistent en l'execució sense la 
preceptiva autorització, però posteriorment eliminat, d'un accés a la carretera Ma-5011, 
al camí de Son Fangos cantonada camí Fondo, dins del terme municipal de Palma, 
castigable d'acord amb el que recull l'article 45.1.a) de l'esmentada Llei 5/1990 amb una 
multa de fins a 1.502'53 euros, i concorrent-hi la circumstància atenuant d'haver-se 
procedit a suprimir l'accés abans de l'inici de les actuacions sancionadores, la sanció de 
250 euros. 

3r.- Imposar a l'entitat "Sa Nostra de Renting, S.A.", amb CIF A07899107, com a 
responsable d'una infracció tipificada a l'article 39 de la Llei 5/1990, de 24 de maig, de 
Carreteres de la CAIB, en relació amb el seu article 33.3.b), qualificada de lleu per 
l'article 40.2 del mateix text legal, consistent en l'execució sense ajustar-se a la 
preceptiva autorització, però després rectificat, d'un tancament a la carretera Ma-5011, 
al camí de Son Fangos cantonada camí Fondo, dins del terme municipal de Palma, 
castigable d'acord amb el que recull l'article 45.1.a) de l'esmentada Llei 5/1990 amb una 
multa de fins a 1.502'53 euros, i sense que hi concorri cap circumstància atenuant ni 
agreujant, la sanció de 500 euros." 

 

S'aprova la proposta per vint-i-sis vots a favor (PP, PSOE, UM) i tres abstencions 
(PSM-EN, EU-Els Verds). 

 

DEPARTAMENT DE PRESIDÈNCIA  
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PUNT 9.- CREACIÓ DE L'ARTICLE 24 BIS ALS VIGENTS AC ORDS DEL 
PERSONAL FUNCIONARI DEL CONSELL DE MALLORCA. 

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

" Antecedents  

Atès que com a conseqüència de l'Acord del Consell de Govern de la comunitat 
autònoma de les Illes Balears de dia 23 de setembre de 2005, pel qual es ratifica l'acord 
de la Mesa Sectorial de Serveis Generals sobre mesures de conciliació de la vida 
familiar i laboral del personal funcionari al servei de l'Administració de la comunitat 
autònoma de les Illes Balears, publicat al BOIB núm. 145, de 01-10-2005, i del resultat 
de la negociació de les mesures de conciliació de la vida familiar i laboral del personal 
de la Corporació cal procedir a la introducció d'un nou article al text 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 regular les mesures de conciliació de la vida familiar i laboral 
dels funcionaris al servei del Consell de Mallorca.  

  

Atès l'acord de la Mesa de Negociació del personal funcionari del Consell de Mallorca 
de dia 7 d'abril de 2006, sobre creació de l'article 24 bis als vigents Acords del Personal 
Funcionari. 

  

Per tot l'exposat anteriorment, propòs que, previ el dictamen de la Comissió Informativa 
General i de Comptes, s'elevi al Ple per a la seva aprovació la següent proposta:  

Proposta  

INTRODUIR un nou article, el 24 bis, al text 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, el contingut literal del qual és el següent: 

   

"Art. 24 bis. Mesures de conciliació de la vida familiar i laboral. 

    

1. MESURES RELATIVES A LA JORNADA  

  

1.1 Reducció de jornada per a la cura d'infants menors de dotze anys, infants prematurs 
o persones amb discapacitats i per raó de violència de gènere. 

  

Es té dret a una reducció de la jornada de treball d'un màxim de la meitat de la durada 
d'aquesta jornada, amb la reducció proporcional de les retribucions, en els supòsits 
següents: 
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a) Per raó de guarda legal d'un infant menor de dotze anys. 

En aquest supòsit, si la reducció no és superior a una hora de la jornada, s'han de 
percebre les retribucions íntegres fins que el menor a càrrec compleixi un any; i, si és 
superior, la reducció proporcional que pertoqui, incrementades en 10 punts percentuals, 
fins que el menor compleixi tres anys. 

  

En els supòsits d'adopció o acolliment permanent o preadoptiu d'infants, menors de tres 
anys i majors d'un, si la reducció no és superior a una hora de la jornada, s'han de 
percebre les retribucions íntegres fins que es compleixi el primer any posterior a la 
constitució de l'adopció o acolliment; i, si és superior, la reducció proporcional que 
pertoqui, incrementades en 10 punts percentuals, fins que el menor compleixi tres anys. 

  

En el cas que el pare i la mare treballin, únicament un dels dos té dret a la percepció de 
les retribucions íntegres o a la reducció de retribucions incrementades en 10 punts 
percentuals a què fan referència els paràgrafs anteriors. 

  

b) Per naixement de fills prematurs o si, per qualsevol motiu, els fills recentment nats 
han de romandre hospitalitzats després del part, es té dret a una reducció de jornada fins 
a un màxim de dues hores. 

  

c) Per raó de guarda legal d'una persona amb discapacitat psíquica, física o sensorial que 
no acompleixi cap activitat retribuïda. 

En aquest supòsit, quan la discapacitat és superior al 65% i les percepcions 
econòmiques de la persona amb discapacitat són inferiors al salari mínim 
interprofessional, si la reducció no és superior a una hora de la jornada, s'han de 
percebre les retribucions íntegres durant el període d'un any; i, si la reducció és superior, 
s'han de percebre les retribucions amb la reducció proporcional que pertoqui, 
incrementades en 10 punts percentuals, durant un màxim de tres anys. 

  

d) Per tenir cura del cònjuge o la parella de fet, el pare o la mare, físicament o 
psíquicament incapacitats. 

    

e) En casos degudament justificats, per incapacitat física, psíquica o sensorial d'un 
familiar fins al tercer grau de consanguinitat o segon d'afinitat, o d'una persona a càrrec 
directe, una vegada valorades les circumstàncies concurrents en cada supòsit. 

  

f) Les funcionàries víctimes de violència de gènere, per fer efectiva la seva protecció i el 
dret a l'assistència social integral, tenen dret a la reducció de jornada amb una 
disminució proporcional de retribucions. 
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La jornada reduïda s'ha de concretar per acord entre el personal que la sol·liciti i la 
secretaria tècnica que correspongui en cada cas. 

La jornada reduïda s'ha de computar com a jornada completa als efectes de 
reconeixement d'antiguitat i de cotitzacions en el règim de protecció social, en els 
mateixos supòsits en què es pot gaudir d'excedència amb dret a la reserva de lloc de 
treball que preveu l'article 71.1 de la Llei 2/1989, de 22 de febrer, i en el supòsit que 
estableix la lletra f) d'aquest punt. 

La concessió de la reducció de jornada per les raons enumerades és incompatible amb la 
realització de qualsevol altra activitat, sigui o no remunerada, durant l'horari que ha 
estat objecte de reducció. 

  

 1.2 Flexibilització horària. 

  

Sempre que les necessitats del servei ho permetin, es pot concedir la flexibilització 
horària als funcionaris que es trobin en alguna de les situacions següents: 

a) Cura de fills menors de dotze anys. 

b) Cura de fills amb discapacitat física, psíquica o sensorial. 

c) Cura del cònjuge, de la parella de fet o d'un familiar fins al tercer grau de 
consanguinitat o segon d'afinitat, o d'una persona a càrrec directe amb incapacitat física, 
psíquica o sensorial. 

d) Incompatibilitat de les funcions amb les modalitats de prestació parcial de serveis. 

  

Les funcionàries víctimes de violència de gènere, per fer efectiva la seva protecció i el 
dret a l'assistència social integral, tenen dret a la reordenació del temps de treball 
mitjançant l'adaptació de l'horari, l'aplicació de l'horari flexible o altres formes 
d'ordenació. 

La flexibilització horària s'ha de concretar per acord entre el personal que la sol·liciti i la 
secretaria tècnica que correspongui en cada cas. 

    

2. MESURES RELATIVES A PERMISOS I LLICÈNCIES. 

  

2.1. Permisos horaris per lactància, hospitalització de fills, atenció de fills amb 
discapacitats, exàmens prenatals i preparació per al part. 

  

Es poden concedir permisos horaris en els supòsits següents: 

  

a) Per lactància d'un fill o una filla menor de nou mesos el funcionari o la funcionària té 
dret a un permís d'una hora diària d'absència de la feina. 
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Aquest període de temps es pot dividir en dues fraccions o substituir-se, a elecció del 
funcionari o la funcionària, per una reducció de mitja hora a l'inici i al final de la 
jornada laboral o en una hora a l'inici o una hora al final de la jornada, amb la mateixa 
finalitat. 

Quan hi hagi dos o més fills menors de nou mesos, el temps de permís diari s'ha de 
multiplicar pel nombre corresponent. 

Aquest permís és compatible amb la reducció de jornada per raons de guarda legal. Així 
mateix, el període de durada d'aquest permís es pot acumular, com una llicència d'un 
mes, a la llicència per maternitat i/o paternitat. 

  

b) Per naixement de fills prematurs o si, per qualsevol motiu, aquests han de romandre 
hospitalitzats després de les sis setmanes posteriors al part, es té dret a fins a dues hores 
diàries d'absència de la feina i s'han de percebre les retribucions íntegres. 

  

c) Per hospitalització d'un fill o una filla menor d'edat, es té dret a un permís d'una hora 
d'absència de la feina, mentre duri l'hospitalització, que es pot substituir, a elecció de la 
persona sol·licitant, per una reducció de mitja hora a l'inici i al final de la jornada 
laboral o en una hora a l'inici o una hora al final de la jornada, amb la mateixa finalitat. 

  

d) Per assistir a reunions de coordinació ordinària amb finalitats psicopedagògiques al 
centre d'educació especial o d'atenció precoç, on rebi tractament el fill o la filla amb 
discapacitat, o bé per acompanyar-lo si ha de rebre suport addicional en l'àmbit sanitari, 
pel temps indispensable per dur a terme aquestes actuacions. 

  

e) La funcionària en estat de gestació i el personal funcionari que sigui cònjuge o parella 
de fet d'una dona en estat de gestació tenen dret a absentar-se del treball per dur a terme 
exàmens prenatals i tècniques de preparació al part, pel temps indispensable per fer 
aquestes actuacions i amb la justificació prèvia de la necessitat de fer-les dins la jornada 
de treball. 

  

Els permisos regulats en aquest punt únicament els pot gaudir el pare o bé la mare en el 
supòsit que ambdós treballin, excepció feta del permís que regula la lletra e), que poden 
gaudir ambdós, simultàniament. 

El personal funcionari que sol·liciti algun dels esmentats permisos ha d'acreditar 
documentalment que l'altre progenitor, si escau, treballa i que no gaudeix del permís 
sol·licitat pel mateix motiu. 

  

2.2 Llicències per maternitat i/o paternitat.   2.2.1.  En cas d'embaràs i de part En cas 
d'embaràs i de part, la durada de la llicència de maternitat i/o de paternitat és de divuit 
setmanes ininterrompudes. Aquesta llicència s'ha de gaudir de la manera següent: 
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- Les sis setmanes immediatament posteriors al part, com també les que se sol·licitin 
immediatament abans, són de descans obligatori per a la mare. 

- Les dues darreres setmanes pot gaudir-les únicament el pare. Aquestes dues setmanes 
tenen la consideració de permís de paternitat i se n'ha d'ajornar el gaudi fins al moment 
en què la mare es reincorpora efectivament a la feina. 

- Per a la resta de setmanes, en el cas que el pare i la mare treballin, aquesta, a l'inici de 
la llicència, pot optar perquè el pare gaudeixi d'una part determinada i ininterrompuda 
de la llicència posterior al part, de forma simultània o bé successiva amb la de la mare, 
llevat que, en el moment de fer-la efectiva, la incorporació de la mare a la feina suposi 
un risc per a la seva salut. 

  

En cas de defunció de la mare, el pare pot fer ús de la totalitat de la llicència o de la part 
que en resti, si escau. El mateix dret té el pare en el cas que, per complicacions en el 
part o per una altra causa sobrevinguda, la mare resti en situació d'incapacitat absoluta 
per fer-se càrrec del nadó. 

La mare també pot fer ús de la totalitat de la llicència, incloent-hi les setmanes 
considerades com a permís de paternitat, en cas de defunció, mancança o incapacitat 
absoluta del pare per fer-se càrrec del nadó. 

En cas de part múltiple, la llicència a què fa referència l'apartat anterior s'ha d'ampliar 
en tres setmanes més per cada nadó, a partir del segon, de les quals una pot gaudir-la 
únicament el pare. 

La llicència s'ha d'ampliar també en dues setmanes més per cada fill o filla anterior que 
en el moment del part sigui menor de dos anys, de les quals una pot gaudir-la únicament 
el pare, i en una setmana més per cada fill o filla anterior que en el moment del part 
sigui major de dos anys i menor de quatre, el gaudi de la qual serà de lliure disposició 
per a qualsevol dels dos progenitors. 

   

En cas de part d'un nadó amb discapacitat, la llicència de divuit setmanes s'ha d'ampliar 
en dues setmanes addicionals, que s'han de repartir entre el pare i la mare, a elecció 
d'aquests. 

En casos de part prematur i quan per qualsevol altra causa el nadó hagi de romandre 
hospitalitzat després del part, la llicència pot computar-se, a instància de la mare o, si no 
n'hi ha, del pare, a partir de la data de l'alta hospitalària. 

  

2.2.2. En cas d'adopció o acolliment 

En cas d'adopció o acolliment, tant preadoptiu com permanent d'infants menors de sis 
anys, la durada de la llicència de maternitat i/o de paternitat és de divuit setmanes 
ininterrompudes, de les quals les dues darreres pot gaudir-les únicament el pare. 

Aquestes dues setmanes tenen la consideració de permís de paternitat i se n'ha d'ajornar 
el gaudi fins al moment en què la mare es reincorpora efectivament a la feina. 
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La mare, però, pot fer ús de la totalitat de la llicència, incloent-hi les setmanes 
considerades com a permís de paternitat, en cas de defunció, mancança o incapacitat 
absoluta del pare per fer-se càrrec del fill o de la filla. 

Aquesta llicència s'ha de computar, a elecció dels pares, a partir de la decisió 
administrativa o judicial d'acolliment o de la resolució judicial per la qual es constitueixi 
l'adopció, o bé a partir de l'arribada del menor a la llar. 

En el cas que el pare i la mare treballin, les primeres setze setmanes de llicència es 
poden distribuir a opció d'aquests i es poden gaudir de manera simultània o successiva, 
sempre que es faci ininterrompudament i amb una única alternança. En el cas que el 
gaudi d'aquests períodes sigui simultani, la suma no pot excedir les setze setmanes o les 
que corresponguin en cas de més d'un fill o filla. 

En cas d'adopció o acolliment múltiple, la llicència s'ha d'ampliar en dues setmanes més 
per cada fill o filla, a partir del segon, de les quals una pot gaudir-la únicament el pare. 

La llicència s'ha d'ampliar també en dues setmanes més per cada fill o filla anterior que 
en el moment de fer-se efectiva la nova adopció o el nou acolliment sigui menor de dos 
anys, de les quals una pot gaudir-la únicament el pare, i en una setmana més per cada 
fill o filla anterior que en el moment de fer-se efectiva la nova adopció o el nou 
acolliment sigui major de dos anys i menor de quatre, el gaudi de la qual serà de lliure 
disposició per a qualsevol dels dos progenitors. 

En cas d'adopció o acolliment, tant preadoptiu com permanent, de fills amb discapacitat 
o quan per les circumstàncies i experiències personals o perquè provenen de l'estranger 
tenen especials dificultats d'inserció social i familiar, degudament acreditades pels 
serveis socials competents, la llicència de divuit setmanes s'ha d'ampliar en dues 
setmanes addicionals, que s'han de repartir entre el pare i la mare, a elecció d'aquests. 

En cas d'adopció internacional, quan sigui necessari el desplaçament previ dels pares al 
país d'origen de l'adoptat, la llicència es pot iniciar fins a quatre setmanes abans de la 
resolució per la qual es constitueix l'adopció. 

   

En cas d'adopció o acolliment, tant preadoptiu com permanent, d'infants majors de sis 
anys amb discapacitats o quan per les circumstàncies i experiències personals o perquè 
provenen de l'estranger tenen especials dificultats d'inserció social i familiar, 
degudament acreditades pels serveis socials corresponents, la durada de la llicència de 
maternitat i/o de paternitat és de setze setmanes ininterrompudes, de les quals les dues 
darreres pot gaudir-les únicament el pare. Aquestes dues setmanes tenen la consideració 
de permís de paternitat i se n'ha d'ajornar el gaudi fins al moment en què la mare es 
reincorpora efectivament a la feina. 

 La mare, però, pot fer ús de la totalitat de la llicència, incloent-hi les setmanes 
considerades com a permís de paternitat, en cas de defunció, mancança o incapacitat 
absoluta del pare per fer-se càrrec del fill o de la filla. 

Aquesta llicència s'ha de computar, a elecció dels pares, a partir de la decisió 
administrativa o judicial d'acolliment o de la resolució judicial per la qual es constitueixi 
l'adopció, o bé a partir de l'arribada del menor a la llar. 
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En el cas que el pare i la mare treballin, les primeres catorze setmanes de llicència es 
poden distribuir a opció d'aquests i es poden gaudir de manera simultània o successiva, 
sempre que es faci ininterrompudament i amb una única alternança. En el cas que el 
gaudi d'aquests períodes sigui simultani, la suma no pot excedir les catorze setmanes." 

 

PUNT 10.- CREACIÓ DE L'ARTICLE 24 BIS AL VIGENT CON VENI 
COL·LECTIU DEL PERSONAL LABORAL DEL CONSELL DE MALL ORCA. 

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

"Antecedents  

Atès que com a conseqüència de l'Acord del Consell de Govern de la comunitat 
autònoma de les Illes Balears de dia 23 de setembre de 2005, pel qual es ratifica l'acord 
de la Mesa Sectorial de Serveis Generals sobre mesures de conciliació de la vida 
familiar i laboral del personal funcionari al servei de l'Administració de la comunitat 
autònoma de les Illes Balears, publicat al BOIB núm. 145, de 01-10-2005, i del resultat 
de la negociació de les mesures de conciliació de la vida familiar i laboral del personal 
de la Corporació cal procedir a la introducció d'un nou article al text 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 regular les mesures de conciliació de la vida 
familiar i laboral del personal laboral al servei del Consell de Mallorca.  

  

Atès l'acord de la Mesa de Negociació del personal laboral del Consell de Mallorca de 
dia 7 d'abril de 2006, sobre creació de l'article 24 bis al vigent Conveni Col·lectiu del 
Personal Laboral. 

  

Per tot l'exposat anteriorment, propòs que, previ el dictamen de la Comissió Informativa 
General i de Comptes, s'elevi al Ple per a la seva aprovació la següent proposta:  

Proposta  

INTRODUIR un nou article, el 24 bis, al text 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, el 
contingut literal del qual és el següent: 

  

 "Art. 24 bis. Mesures de conciliació de la vida familiar i laboral. 

  

 1. MESURES RELATIVES A LA JORNADA  

  

1.1 Reducció de jornada per a la cura d'infants menors de dotze anys, infants prematurs 
o persones amb discapacitats i per raó de violència de gènere. 
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Es té dret a una reducció de la jornada de treball d'un màxim de la meitat de la durada 
d'aquesta jornada, amb la reducció proporcional de les retribucions, en els supòsits 
següents: 

                                                              

a) Per raó de guarda legal d'un infant menor de dotze anys. 

En aquest supòsit, si la reducció no és superior a una hora de la jornada, s'han de 
percebre les retribucions íntegres fins que el menor a càrrec compleixi un any; i, si és 
superior, la reducció proporcional que pertoqui, incrementades en 10 punts percentuals, 
fins que el menor compleixi tres anys. 

  

En els supòsits d'adopció o acolliment permanent o preadoptiu d'infants, menors de tres 
anys i majors d'un, si la reducció no és superior a una hora de la jornada, s'han de 
percebre les retribucions íntegres fins que es compleixi el primer any posterior a la 
constitució de l'adopció o acolliment; i, si és superior, la reducció proporcional que 
pertoqui, incrementades en 10 punts percentuals, fins que el menor compleixi tres anys. 

  

En el cas que el pare i la mare treballin, únicament un dels dos té dret a la percepció de 
les retribucions íntegres o a la reducció de retribucions incrementades en 10 punts 
percentuals a què fan referència els paràgrafs anteriors. 

  

b) Per naixement de fills prematurs o si, per qualsevol motiu, els fills recentment nats 
han de romandre hospitalitzats després del part, es té dret a una reducció de jornada fins 
a un màxim de dues hores. 

  

c) Per raó de guarda legal d'una persona amb discapacitat psíquica, física o sensorial que 
no acompleixi cap activitat retribuïda. 

En aquest supòsit, quan la discapacitat és superior al 65% i les percepcions 
econòmiques de la persona amb discapacitat són inferiors al salari mínim 
interprofessional, si la reducció no és superior a una hora de la jornada, s'han de 
percebre les retribucions íntegres durant el període d'un any; i, si la reducció és superior, 
s'han de percebre les retribucions amb la reducció proporcional que pertoqui, 
incrementades en 10 punts percentuals, durant un màxim de tres anys. 

  

d) Per tenir cura del cònjuge o la parella de fet, el pare o la mare, físicament o 
psíquicament incapacitats. 

   

e) En casos degudament justificats, per incapacitat física, psíquica o sensorial d'un 
familiar fins al tercer grau de consanguinitat o segon d'afinitat, o d'una persona a càrrec 
directe, una vegada valorades les circumstàncies concurrents en cada supòsit. 
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f) Les treballadores víctimes de violència de gènere, per fer efectiva la seva protecció i 
el dret a l'assistència social integral, tenen dret a la reducció de jornada amb una 
disminució proporcional de retribucions. 

  

La jornada reduïda s'ha de concretar per acord entre el personal que la sol·liciti i la 
secretaria tècnica que correspongui en cada cas. 

La jornada reduïda s'ha de computar com a jornada completa als efectes de 
reconeixement d'antiguitat i de cotitzacions en el règim de protecció social, en els 
mateixos supòsits en què es pot gaudir d'excedència amb dret a la reserva de lloc de 
treball que preveu l'article 46.3 del Reial Decret legislatiu 1/1995, de 24 de març, que 
aprova el text refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors, i en el supòsit que estableix 
la lletra f) d'aquest punt. 

La concessió de la reducció de jornada per les raons enumerades és incompatible amb la 
realització de qualsevol altra activitat, sigui o no remunerada, durant l'horari que ha 
estat objecte de reducció. 

  

1.2 Flexibilització horària. 

  

Sempre que les necessitats del servei ho permetin, es pot concedir la flexibilització 
horària als treballadors que es trobin en alguna de les situacions següents: 

a) Cura de fills menors de dotze anys. 

b) Cura de fills amb discapacitat física, psíquica o sensorial. 

c) Cura del cònjuge, de la parella de fet o d'un familiar fins al tercer grau de 
consanguinitat o segon d'afinitat, o d'una persona a càrrec directe amb incapacitat física, 
psíquica o sensorial. 

d) Incompatibilitat de les funcions amb les modalitats de prestació parcial de serveis. 

  

Les treballadores víctimes de violència de gènere, per fer efectiva la seva protecció i el 
dret a l'assistència social integral, tenen dret a la reordenació del temps de treball 
mitjançant l'adaptació de l'horari, l'aplicació de l'horari flexible o altres formes 
d'ordenació. 

La flexibilització horària s'ha de concretar per acord entre el personal que la sol·liciti i la 
secretaria tècnica que correspongui en cada cas. 

  

  2. MESURES RELATIVES A PERMISOS I LLICÈNCIES. 

  

2.1. Permisos horaris per lactància, hospitalització de fills, atenció de fills amb 
discapacitats, exàmens prenatals i preparació per al part. 



 39

  

Es poden concedir permisos horaris en els supòsits següents: 

  

a) Per lactància d'un fill o una filla menor de nou mesos el treballador o la treballadora 
té dret a un permís d'una hora diària d'absència de la feina. 

Aquest període de temps es pot dividir en dues fraccions o substituir-se, a elecció del 
treballador o la treballadora, per una reducció de mitja hora a l'inici i al final de la 
jornada laboral o en una hora a l'inici o una hora al final de la jornada, amb la mateixa 
finalitat. 

Quan hi hagi dos o més fills menors de nou mesos, el temps de permís diari s'ha de 
multiplicar pel nombre corresponent. 

Aquest permís és compatible amb la reducció de jornada per raons de guarda legal. Així 
mateix, el període de durada d'aquest permís es pot acumular, com una llicència d'un 
mes, a la llicència per maternitat i/o paternitat. 

  

b) Per naixement de fills prematurs o si, per qualsevol motiu, aquests han de romandre 
hospitalitzats després de les sis setmanes posteriors al part, es té dret a fins a dues hores 
diàries d'absència de la feina i s'han de percebre les retribucions íntegres. 

  

c) Per hospitalització d'un fill o una filla menor d'edat, es té dret a un permís d'una hora 
d'absència de la feina, mentre duri l'hospitalització, que es pot substituir, a elecció de la 
persona sol·licitant, per una reducció de mitja hora a l'inici i al final de la jornada 
laboral o en una hora a l'inici o una hora al final de la jornada, amb la mateixa finalitat. 

  

d) Per assistir a reunions de coordinació ordinària amb finalitats psicopedagògiques al 
centre d'educació especial o d'atenció precoç, on rebi tractament el fill o la filla amb 
discapacitat, o bé per acompanyar-lo si ha de rebre suport addicional en l'àmbit sanitari, 
pel temps indispensable per dur a terme aquestes actuacions. 

  

e) La treballadora en estat de gestació i el personal laboral que sigui cònjuge o parella 
de fet d'una dona en estat de gestació tenen dret a absentar-se del treball per dur a terme 
exàmens prenatals i tècniques de preparació al part, pel temps indispensable per fer 
aquestes actuacions i amb la justificació prèvia de la necessitat de fer-les dins la jornada 
de treball. 

    

Els permisos regulats en aquest punt únicament els pot gaudir el pare o bé la mare en el 
supòsit que ambdós treballin, excepció feta del permís que regula la lletra e), que poden 
gaudir ambdós, simultàniament. 

El personal laboral que sol·liciti algun dels esmentats permisos ha d'acreditar 
documentalment que l'altre progenitor, si escau, treballa i que no gaudeix del permís 
sol·licitat pel mateix motiu. 
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2.2 Llicències per maternitat i/o paternitat.   2.2.1.  En cas d'embaràs i de part En cas 
d'embaràs i de part, la durada de la llicència de maternitat i/o de paternitat és de divuit 
setmanes ininterrompudes. Aquesta llicència s'ha de gaudir de la manera següent: 

- Les sis setmanes immediatament posteriors al part, com també les que se sol·licitin 
immediatament abans, són de descans obligatori per a la mare. 

- Les dues darreres setmanes pot gaudir-les únicament el pare. Aquestes dues setmanes 
tenen la consideració de permís de paternitat i se n'ha d'ajornar el gaudi fins al moment 
en què la mare es reincorpora efectivament a la feina. 

- Per a la resta de setmanes, en el cas que el pare i la mare treballin, aquesta, a l'inici de 
la llicència, pot optar perquè el pare gaudeixi d'una part determinada i ininterrompuda 
de la llicència posterior al part, de forma simultània o bé successiva amb la de la mare, 
llevat que, en el moment de fer-la efectiva, la incorporació de la mare a la feina suposi 
un risc per a la seva salut. 

  

En cas de defunció de la mare, el pare pot fer ús de la totalitat de la llicència o de la part 
que en resti, si escau. El mateix dret té el pare en el cas que, per complicacions en el 
part o per una altra causa sobrevinguda, la mare resti en situació d'incapacitat absoluta 
per fer-se càrrec del nadó. 

La mare també pot fer ús de la totalitat de la llicència, incloent-hi les setmanes 
considerades com a permís de paternitat, en cas de defunció, mancança o incapacitat 
absoluta del pare per fer-se càrrec del nadó. 

En cas de part múltiple, la llicència a què fa referència l'apartat anterior s'ha d'ampliar 
en tres setmanes més per cada nadó, a partir del segon, de les quals una pot gaudir-la 
únicament el pare. 

La llicència s'ha d'ampliar també en dues setmanes més per cada fill o filla anterior que 
en el moment del part sigui menor de dos anys, de les quals una pot gaudir-la únicament 
el pare, i en una setmana més per cada fill o filla anterior que en el moment del part 
sigui major de dos anys i menor de quatre, el gaudi de la qual serà de lliure disposició 
per a qualsevol dels dos progenitors. 

   

En cas de part d'un nadó amb discapacitat, la llicència de divuit setmanes s'ha d'ampliar 
en dues setmanes addicionals, que s'han de repartir entre el pare i la mare, a elecció 
d'aquests. 

En casos de part prematur i quan per qualsevol altra causa el nadó hagi de romandre 
hospitalitzat després del part, la llicència pot computar-se, a instància de la mare o, si no 
n'hi ha, del pare, a partir de la data de l'alta hospitalària. 

  

2.2.2. En cas d'adopció o acolliment 
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En cas d'adopció o acolliment, tant preadoptiu com permanent d'infants menors de sis 
anys, la durada de la llicència de maternitat i/o de paternitat és de divuit setmanes 
ininterrompudes, de les quals les dues darreres pot gaudir-les únicament el pare. 

Aquestes dues setmanes tenen la consideració de permís de paternitat i se n'ha d'ajornar 
el gaudi fins al moment en què la mare es reincorpora efectivament a la feina. 

La mare, però, pot fer ús de la totalitat de la llicència, incloent-hi les setmanes 
considerades com a permís de paternitat, en cas de defunció, mancança o incapacitat 
absoluta del pare per fer-se càrrec del fill o de la filla. 

Aquesta llicència s'ha de computar, a elecció dels pares, a partir de la decisió 
administrativa o judicial d'acolliment o de la resolució judicial per la qual es constitueixi 
l'adopció, o bé a partir de l'arribada del menor a la llar. 

En el cas que el pare i la mare treballin, les primeres setze setmanes de llicència es 
poden distribuir a opció d'aquests i es poden gaudir de manera simultània o successiva, 
sempre que es faci ininterrompudament i amb una única alternança. En el cas que el 
gaudi d'aquests períodes sigui simultani, la suma no pot excedir les setze setmanes o les 
que corresponguin en cas de més d'un fill o filla. 

En cas d'adopció o acolliment múltiple, la llicència s'ha d'ampliar en dues setmanes més 
per cada fill o filla, a partir del segon, de les quals una pot gaudir-la únicament el pare. 

La llicència s'ha d'ampliar també en dues setmanes més per cada fill o filla anterior que 
en el moment de fer-se efectiva la nova adopció o el nou acolliment sigui menor de dos 
anys, de les quals una pot gaudir-la únicament el pare, i en una setmana més per cada 
fill o filla anterior que en el moment de fer-se efectiva la nova adopció o el nou 
acolliment sigui major de dos anys i menor de quatre, el gaudi de la qual serà de lliure 
disposició per a qualsevol dels dos progenitors. 

En cas d'adopció o acolliment, tant preadoptiu com permanent, de fills amb discapacitat 
o quan per les circumstàncies i experiències personals o perquè provenen de l'estranger 
tenen especials dificultats d'inserció social i familiar, degudament acreditades pels 
serveis socials competents, la llicència de divuit setmanes s'ha d'ampliar en dues 
setmanes addicionals, que s'han de repartir entre el pare i la mare, a elecció d'aquests. 

     

En cas d'adopció internacional, quan sigui necessari el desplaçament previ dels pares al 
país d'origen de l'adoptat, la llicència es pot iniciar fins a quatre setmanes abans de la 
resolució per la qual es constitueix l'adopció. 

En cas d'adopció o acolliment, tant preadoptiu com permanent, d'infants majors de sis 
anys amb discapacitats o quan per les circumstàncies i experiències personals o perquè 
provenen de l'estranger tenen especials dificultats d'inserció social i familiar, 
degudament acreditades pels serveis socials corresponents, la durada de la llicència de 
maternitat i/o de paternitat és de setze setmanes ininterrompudes, de les quals les dues 
darreres pot gaudir-les únicament el pare. Aquestes dues setmanes tenen la consideració 
de permís de paternitat i se n'ha d'ajornar el gaudi fins al moment en què la mare es 
reincorpora efectivament a la feina. 
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 La mare, però, pot fer ús de la totalitat de la llicència, incloent-hi les setmanes 
considerades com a permís de paternitat, en cas de defunció, mancança o incapacitat 
absoluta del pare per fer-se càrrec del fill o de la filla. 

Aquesta llicència s'ha de computar, a elecció dels pares, a partir de la decisió 
administrativa o judicial d'acolliment o de la resolució judicial per la qual es constitueixi 
l'adopció, o bé a partir de l'arribada del menor a la llar. 

En el cas que el pare i la mare treballin, les primeres catorze setmanes de llicència es 
poden distribuir a opció d'aquests i es poden gaudir de manera simultània o successiva, 
sempre que es faci ininterrompudament i amb una única alternança. En el cas que el 
gaudi d'aquests períodes sigui simultani, la suma no pot excedir les catorze setmanes." 

 

El Sr. Buils (UM) demana si es poden votar conjuntament el punt nou i deu ja que és el 
mateix acord per tal de conciliar la vida laboral i la familiar tan del personal funcionari 
com del laboral. Puntualitza que aquest acord es fruït de la unanimitat de les seccions 
sindicals i que possiblement es modificarà per adaptar-se al Pla concilia del Govern 
encara que de moment no s'ha redactat la norma a aplicar. 
 
Destaca la feina feta per personal del seu departament i l'ISSEM i de les seccions 
sindicals. 
 
S'aproven conjuntament les propostes per unanimitat. 

 

PUNT 11.- MODIFICACIÓ DEL SEGON I DEL TERCER PARÀGR AFS DE 
L'APARTAT A) DE L'ARTICLE 12 DEL VIGENT CONVENI COL ·LECTIU 
DEL PERSONAL LABORAL DEL CONSELL DE MALLORCA. 

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

" Antecedents  

Atès que com a conseqüència del resultat de la negociació del procés d'oferta d'ocupació 
pública del Consell de Mallorca per a l'any 2006 duta a terme a l'àmbit de la Comissió 
de Treball constituïda amb aquesta finalitat resulta necessari procedir a la modificació 
del segon i del tercer paràgrafs de l'apartat a) de l'article 12 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, que regula la promoció interna de primer grau en la 
redacció donada per l'acord del Ple de dia 7 d'abril de 2003, per a la seva adaptació al 
resultat de la negociació, de forma que la norma permeti la realització de l'esmentada 
promoció bé amb caràcter previ a l'oferta d'ocupació pública o bé dins la mateixa oferta 
d'ocupació pública, mitjançant la corresponent reserva de places.  

  

Atès l'acord de la Mesa de Negociació del personal laboral del Consell de Mallorca de 
dia 7 d'abril de 2006, sobre modificació del segon i del tercer paràgrafs de l'apartat a) de 
l'article 12 del vigent Conveni Col·lectiu del Personal Laboral. 
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Per tot l'exposat anteriorment, propòs que, previ el dictamen de la Comissió Informativa 
General i de Comptes, s'elevi al Ple per a la seva aprovació la següent proposta:  

Proposta  

 

MODIFICAR el segon i el tercer paràgrafs de l'apartat a) de l'article 12 del vigent 
Conveni Col·lectiu del Personal Laboral, aprovat pel Ple de la Corporació en sessió 
celebrada dia 11 de novembre de 1991 i prorrogat per acord del mateix òrgan de dia 12 
d'abril de 1996, redactat conforme l'acord del Ple de dia 7 d'abril de 2003, en el sentit 
que s'assenyala a continuació: 

  

On diu: 

  

"El Consell, una vegada aprovada la plantilla i abans de procedir a l'oferta d'ocupació 
pública, anunciarà internament totes les places vacants i s'iniciarà el procés de promoció 
interna, en el qual podrà prendre part el personal que reuneixi les següents condicions: 

   

Esser personal fix de plantilla o en propietat. 

Estar qualificat dins el mateix grup que la plaça oferta. 

Dur dos anys ocupant el lloc de feina. 

Sotmetre's a les proves de selecció que es convoquin. 

Estar en possessió de la titulació i/o de l'especialitat requerida per al lloc. 

  

Les proves consistiran en un concurs o concurs oposició. En aquest darrer supòsit, la 
fase de concurs es valorarà en un màxim de 40 punts, i es reservaran els 60 punts 
restants per a la fase d'oposició, que es farà la primera i serà eliminatòria si no s'hi 
supera un mínim de 30 punts." 

  

 Ha de dir: 

  

"El Consell durà a terme la promoció interna de primer grau bé amb caràcter previ a 
l'oferta d'ocupació pública, supòsit en el qual anunciarà internament totes les places 
vacants, o bé dins les proves de l'oferta d'ocupació pública, mitjançant la reserva de 
places en el percentatge que es determini a les bases i a les convocatòries, que també 
determinaran el sistema d'accés, les proves a superar i la seva puntuació, la composició 
del Tribunal Qualificador i, si és el cas, la valoració de la fase de concurs.  Podrà 
prendre part en el procés de  promoció interna de primer grau el personal que reuneixi 
les següents condicions: 
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Ser personal laboral fix del Consell de Mallorca. 

Estar qualificat dins el mateix grup que la plaça oferta. 

Tenir una antiguitat de, al menys,  dos anys a la categoria a la que pertanyi. 

Sotmetre's a les proves de selecció que es convoquin. 

Estar en possessió de la titulació i/o de l'especialitat requerida per a la plaça. 

  

En el supòsit que la promoció interna de primer grau es realitzi amb caràcter previ a 
l'oferta d'ocupació pública s'efectuarà d'acord amb les regles que s'estableixen al present 
article i el sistema d'accés serà el  concurs o el concurs oposició. Quan el sistema 
d'accés sigui el concurs oposició, la fase de concurs es valorarà en un màxim de 40 
punts, i es reservaran els 60 punts restants per a la fase d'oposició, que es farà la primera 
i serà eliminatòria si no s'hi supera un mínim de 30 punts." 

 

S'aprova la proposta per unanimitat. 

 

DEPARTAMENT DE TERRITORI  

PUNT 12.- MODIFICACIÓ PUNTUAL  RELATIVA A LES UE C- 5 I C-6 DEL 
PGOU 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 les UE C-5 i C-6, 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 les UE C-5 i C-6, vist l'informe favorable 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 34 / 2006, de data 21 
de febrer de 2006, el Ple del Consell Insular de Mallorca acorda aprovar definitivament 
l'esmentada modificació puntual del PGOU de Sóller tot subjectant-la a la següent 
prescripció:  s'haurà d'elevar la cota de la planta baixa un mínim de 0,50 m sobre el 
terreny natural i disposar en el projecte constructiu de les corresponents mesures 
correctores a fi d'evitar o disminuir els danys provocats per una hipotètica inundació. 
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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 vint-i-sis vots a favor (PP, PSOE, UM) i tres en contra (PSM-
EN, EU-Els Verds). 

 

INSTITUT DE SERVEIS SOCIALS I ESPORTIUS DE MALLORCA   

PUNT 13.- PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE L'ORDENANÇA 
REGULADORA DEL PREU PÚBLIC PER PRESTACIÓ DE SERVEIS  I 
REALITZACIÓ D'ACTIVITATS EN LES INSTAL·LACIONS ESPO RTIVES I 
CULTURALS DEL CONSELL  

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

" Antecedents  

Vist l'informe emès pel director del polisportiu de San Ferran amb el vistiplau del 
director de l'àrea d'esports de dia 10 d'abril de 2006. 

Atès que, segons l'art. 25.1 e) dels Estatuts de l'Institut de Serveis Socials i Esportius de 
Mallorca, correspon al Ple del Consell de Mallorca fixar els preus públics dels serveis 
de l'Institut quan no cobreixin els cost dels serveis. 

Vist l'informe jurídic, de dia 18 d'abril de 2006. 

Es proposa al Ple que, amb el dictamen previ de la Comissió Informativa d'Assumptes 
Generals, adopti l'acord següent: 

Proposta  

Primer.- Aprovar inicialment la modificació de l'art. 3 de l'ORDENANÇA 
REGULADORA DEL PREU PUBLIC PER PRESTACIÓ DE SERVEIS I 
REALITZACIÓ D'ACTIVITATS EN LES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES I 
CULTURALS DEL CONSELL que dirà així: 

QUANTIA 

ARTICLE TERCER 

La quantia del preu públic regulat en aquesta Ordenança és la fixada en l'apartat següent 
per a cadascun dels diversos serveis o activitats. Les tarifes d'aquest preu públic són les 
següents: CARNET DE PRACTICANT INDIVIDUAL O FAMILIAR 

Podran tenir el carnet de practicant individual o familiar totes les persones que abonin 
l'import següent: 

Preu carnet individual:            31 euros anuals 

Preu carnet familiar:            37 euros anuals 

Amb aquest carnet tindran un descompte d'un 10% en la utilització de pistes, pavelló i 
piscina. Amb el carnet individual o familiar tindran un descompte d'un 15% en les 
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activitats esportives organitzades pel Consell de Mallorca, exceptuant els tornejos. 
Tindran un descompte d'un 10% amb el carnet de practicant individual o familiar en el 
pagament per a l'accés a la instal·lació en la celebració d'esdeveniments organitzats al 
Poliesportiu Sant Ferran per a tot tipus d'entitats ja siguin amb ànim de lucre o sense 
lucre. 

1.      UTILITZACIÓ DE PISTES EXTERIORS 

Atletisme: - Diürn/nocturn sense limitació de temps per persona: 2,70 euros/usuari. 

Bàsquet: - Diürn: 8,20 euros. Mínim 2 usuaris. 

      - Nocturn: 8,50 euros. Mínim 2 usuaris. 

Voleibol: - Diürn: 24 euros. Mínim 2 usuaris. 

      - Nocturn: 24,50 euros. Mínim 2 usuaris. 

Handbol: - Diürn: 24 euros. Mínim 2 usuaris. 

      - Nocturn: 24,50 euros. Mínim 2 usuaris. 

Futbol sala / patinatge: - Diürn: 28,50 euros. Mínim 10 usuaris. 

      - Nocturn: 29 euros. Mínim 10 usuaris. 

Camp de futbol 11: - Diürn: 42,50 euros. Mínim 21 usuaris. 

      - Nocturn: 92,50 euros. Mínim 21 usuaris. 

Camp de futbol 7: - Diürn: 28,30 euros. Mínim 14 usuaris. 

      - Nocturn: 61,60 euros. Mínim 14 usuaris. 

Tennis: - Diürn: 8,10 euros. Mínim 2 usuaris. 

      - Nocturn: 8,30 euros. Mínim 2 usuaris. 

2.      UTILITZACIÓ DE PAVELLÓ 

Bàsquet tota la pista: - Diürn: 60,50 euros. Mínim 8 usuaris. 

      - Nocturn: 61,80 euros. Mínim 8 usuaris. 

Mitja pista pavelló: - Diürn: 30,20 euros. Mínim 4 usuaris. 

      - Nocturn: 30,90 euros. Mínim 4 usuaris. 

3. UTILITZACIÓ DE PISCINA 

1.      Utilització d'un carrer de la piscina per a bany lliure: 2,00 euros/usuari/dia. (Per 
als nins de 0 a 3 anys serà gratuït el bany lliure) 

2.      Utilització de tota la piscina (tota làmina d'aigua): 9,50 euros/usuari/dia. 

4. UTILITZACIÓ DE TOT EL POLIESPORTIU per entitats privades amb ànim de 
lucre per a la celebració d'esdeveniments esportius, culturals o artístics amb pagament 
per l'accés a la instal·lació. 

Preu per dia: 600,00 euros + 5% de la recaptació bruta. 

Preu per hora: 150,00 euros + 5% de la recaptació bruta. 
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El Consell de Mallorca controlarà els accessos d'entrada a la instal·lació amb personal 
autoritzat per determinar la recaptació bruta total i calcular-ne el 5% per ingressar en 
concepte de preu públic al Consell de Mallorca. 

5. UTILITZACIÓ DE TOT EL POLIESPORTIU per entitats privades amb ànim de 
lucre per a la celebració d'esdeveniments esportius, culturals o artístics sense pagament 
per l'accés a la instal·lació. 

Preu per dia: 600,00 euros. 

Preu per hora: 150,00 euros. 

6. UTILITZACIÓ D'UNA PISTA EXTERIOR O PAVELLÓ per entitats privades amb 
ànim de lucre per a la celebració d'esdeveniments esportius, culturals o artístics amb 
pagament per l'accés a la instal·lació. 

Preu per dia: 450,00 euros + 5% de la recaptació bruta. 

Preu per hora: 91,00 euros + 5% de la recaptació bruta. 

7. UTILITZACIÓ D'UNA PISTA EXTERIOR O PAVELLÓ per entitats privades amb 
ànim de lucre per a la celebració d'esdeveniments esportius, culturals o artístics sense 
pagament per l'accés a la instal·lació. 

Preu per dia: 450,00 euros. 

Preu per hora: 91,00 euros. 

8. UTILITZACIÓ D'UNA PISTA EXTERIOR O PAVELLÓ per entitats privades sense 
ànim de lucre per a la celebració d'entrenaments o activitats esportives amb regularitat. 

Preu per hora: Descomptes d'un 25% en els punts 2 i 3. 

9. UTILITZACIÓ D'INSTAL·LACIONS DEL POLIESPORTIU PER CENTRES 
D'ENSENYAMENT DE PRIMÀRIA O SECUNDÀRIA PER A LA REALITZACIÓ 
DE CLASSES D'EDUCACIÓ FÍSICA CORRESPONENTS A L'ENSENYAMENT 
FORMAL. 

Preu públic: 1,00 euro/alumne/hora. 

10. UTILITZACIÓ D'INSTAL·LACIONS DEL POLIESPORTIU PER CENTRES 
D'ENSENYAMENT DE PRIMÀRIA O SECUNDÀRIA PER A LA REALITZACIÓ 
DE DIADES ESPORTIVES O VISITES GUIADES DE CAIRE PUNTUAL. 

Preu públic: 3,00 euros/alumne/matí. 

11. UTILITZACIÓ DE LA SALA DE REUNIONS. 

- Per entitats privades sense ànim de lucre: 12,00 euros/hora. 

- Per entitats privades amb ànim de lucre: 24,00 euros/hora. 

12. PREUS D'ACTIVITATS ESPORTIVES ORGANITZADES PEL CONSELL DE 
MALLORCA AMB CARÀCTER CONTIUAT O EVENTUAL. 

1.      Natació adults (tres dies/setmana) (a partir de 16 anys): 38,00 euros/mes - 72,00 
euros/dos mesos. 

2.      Natació adults (dos dies/setmana) (a partir de 16 anys) 28,00 euros/mes - 72,00 
euros/dos mesos. 
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3.      Natació infantil (tres dies/setmana) (de 3 a 16 anys): 38,00 euros/mes - 72,00 
euros/dos mesos. 

4.      Natació infantil (dos dies/setmana) (de 3 a 16 anys): 28,00 euros/mes - 72,00 
euros/dos mesos 

5.      Natació nadons (tres dies/setmana) (fins a 3 anys): 38,00 euros/mes - 72,00 
euros/dos mesos. 

6.      Natació nadons (dos dies/setmana) (fins a 3 anys): 28,00 euros/mes - 52,00 
euros/dos mesos. 

7.      Gimnàstica de manteniment: 20,00 euros/mes. 

8.      Aeròbic: 20,00 euros/mes. 

9.      Condició física: 20,00 euros/mes. 

10.  Tennis per adults (tres dies/setmana) (a partir de 16 anys): 31,00 euros/mes. 

11.  Tennis per adults (dos dies/setmana) (a partir de 16 anys): 25,00 euros/mes. 

12.  Tennis infantil (tres dies/setmana) (de 6 a 16 anys): 31,00 euros/mes. 

13.  Tennis infantil (dos dies/setmana) (de 6 a 16 anys): 25,00 euros/mes. 

14.  Bàsquet (de 6 a 16 anys): 20,00 euros/mes. 

15.  Beisbol: 20,00 euros/mes. 

16.  Hoquei herba: 20,00 euros/mes. 

17.  Ball esportiu: 20,00 euros/mes. 

18.  Ball esportiu adults: 20,00 euros/mes. 

19.  Handbol: 20,00 euros/mes. 

20.  Voleibol: 20,00 euros/mes. 

21.  Bàdminton: 20,00 euros/mes. 

22.  Rugby: 20,00 euros/mes. 

23.  Patinatge: 20,00 euros/mes. 

24.  Patinatge adults: 20,00 euros/mes. 

25.  Tennis de taula: 20,00 euros/mes. 

26.  Tir amb arc: 20,00 euros/mes. 

27.  Gimnàstica rítmica: 20,00 euros/mes. 

28.  Psicomotricitat: 38,00 euros/ mes. 

29.  Futbol: 38,00 euros/ mes. 

30.  Torneig de futbol 7: 308,00 euros/equip. 

31.  Torneig 3x3 bàsquet: 69,00 euros/equip. 

32.  Estades esportives d'estiu - Opció A: 163,00 euros/mes - 315 euros/dos mesos. 

33.  Estades esportives d'estiu - Opció B: 298,00 euros/mes - 585 euros/dos mesos. 
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34.  Natació escolar: 3,00 euros/persona/dia. 

  

Els descomptes a les activitats esportives excepte els tornejos i natació escolar (de 
naturalesa eventual, sense continuïtat) són: 

-          10% per família nombrosa. S'haurà d'aportar fotocòpia del llibre de família. 

-          10% Dos membres de la mateixa família apuntats a les activitats esportives. 

-          10% Una mateixa persona que s'apunta a dues o més activitats esportives. 

-          10% pels treballadors o fills de treballadors del Consell de Mallorca i dels seus 
organismes autònoms. 

-          10% pels inscrits amb necessitats educatives especials. 

  

Els descomptes no són acumulables. 

13. CONVENIS 

Es poden establir convenis per a la utilització de les instal·lacions esportives i culturals 
del Consell amb qualsevol classe d'entitats d'acord amb les disposicions legals vigent en 
aquesta matèria. 

14. JUBILATS 

A l'empara del que preveu l'apartat 2 de l'article 44 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 
5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la llei reguladora de les hisendes locals, els 
jubilats que acreditin fefaentment l'esmentada condició, abonaran el 50% de les tarifes 
anteriors en base a l'article 204 de Reial decret legislatiu 781/86 de 18 d'abril. 

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. " 

 

El Sr. Alorda (PSM-EN) demana el mateix que a la Comissió Informativa que el preu 
públic revisat no superi aquest any un 10%, en cas de no tenir-se en compte votarà en 
contra. 
 
El Sr. Serra (PP) diu el mateix que a la Comissió Informativa que les quantitats s'han 
arrodonit per agilitar la caixa i s'han fixar preus per serveis nous tenint el compte que 
feia quatre anys que no es modificaven aquests i que s'ha pres de referència el preus de 
l'Institut Municipal de l'Esport de l'Ajuntament de Palma i de les instal·lacions de la 
UIB. Comenta que aquests doblers serviran per realitzar el manteniment de les 
instal·lacions i que en anteriors legislatures es va modificar el preu públic sense 
problemes per part de  l'oposició. 
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El Sr. Alorda (PSM-EN) reitera que aquest preu no superi un increment superior al 
10%. Diu que no coincideix amb teoria financera que la taxa ha de servir per pagar el 
servei. 
 
El Sr. Serra reitera els seus arguments sobre la pujada i recorda que a l'any 2001 hi ha 
haver un increment superior al 10% i en aquell moment el PSM-EN hi va estar a favor. 
 
S'aprova la proposta per denou vots a favor (PP, UM), quatre en contra (PSM-EN, EU-
Els Verds) i vuit abstencions (PSOE). 

 

PUNT 14.- RECURS DE REPOSICIÓ INTERPOSAT PEL GRUP D'ESQUERRA 
UNIDA I ELS VERDS AL CONSELL DE MALLORCA CONTRA L'A CORD DE 
CONSTITUCIÓ DEL CONSORCI PER A LA CONSTRUCCIÓ DEL 
VELÒDROM A PALMA 

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

" Antecedents  

Vista la proposta formulada pel president de l'Institut on consten els següents 
antecedents: 

"Vist l'acord adoptat pel Ple del Consell de Mallorca en sessió celebrada el passat dia 6 
de març de 2006 referit a la constitució del CONSORCI PER A LA CONSTRUCCIÓ 
DEL VELÒDROM A PALMA entre la Fundació per al suport i la promoció de l'esport 
balear, Illesport, el Consell de Mallorca i l'Ajuntament de Palma, així com l'aprovació 
del seus Estatuts. 

Vist el recurs potestatiu de reposició interposat per part del grup d'Esquerra Unida i Els 
Verds al Consell de Mallorca en data 20 d'abril de 2006 (NRE 9008). 

Vist que els motius sobre els quals fonamenta el grup d'Esquerra Unida i Els Verds al 
Consell de Mallorca el recurs potestatiu de reposició, són els mateixos que els que va 
fer servir a l'escrit d'al·legacions presentat contra l'acord d'aprovació inicial del consorci, 
sense que s'introdueixi cap nou motiu en el qual es basi la sol·licitud d'anul·lació. 

Vista la sol·licitud de suspensió de l'aplicació de l'acord, atès que al seu parer l'execució 
provocaria inseguretat jurídica i perjudicis a tercers de difícil reparació. 

Vist l'informe subscrit pel secretari en data 24 d'abril de 2006. 

Vist que l'expedient de constitució del consorci ha seguit els tràmits procedimentals 
adients pel que fa a l'adopció de l'acord per part de l'òrgan competent, amb la majoria 
necessària, així com que s'ha observat el tràmit reglamentari d'informació pública. 

Considerant que les obres d'explanació que s'estan executant es fan en els terrenys que 
tot i que encara són titularitat del Consell, aquest ja assumí el compromís de posar-los a 
disposició d'aquesta iniciativa dins del marc del Protocol general d'actuació relatiu a les 
instal·lacions esportives, subscrit en data 18 de març de 2005, entre totes les 
administracions intervinents. A més, s'han continuat les gestions d'alteració de la 
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qualificació jurídica així com posterior segregació de la parcel·la, per tal de, en breu 
termini de temps, poder fer efectiva l'aportació dels terrenys per a la futura construcció 
del velòdrom. 

Vist que no resulten acreditats perjudicis a tercers de difícil reparació que fonamentin la 
suspensió de l'acord". 

Proposta  

Desestimar el recurs potestatiu de reposició interposat pel grup d'Esquerra Unida i Els 
Verds al Consell de Mallorca en data 20 d'abril de 2006, en relació a l'acord adoptat pel 
Ple del Consell en sessió celebrada el passat dia 6 de març referit a la constitució del 
CONSORCI PER A LA CONSTRUCCIÓ DEL VELÒDROM A PALMA entre la 
Fundació per al suport i la promoció de l'esport balear, Illesport, el Consell de Mallorca 
i l'Ajuntament de Palma, així com l'aprovació del seus Estatuts, atès que l'acord de 
constitució del consorci ha seguit els tràmits procedimentals adients pel que fa a la seva 
adopció per part de l'òrgan competent, amb la majoria necessària, així com que s'ha 
observat el tràmit reglamentari d'informació pública i atès que el contingut dels Estatuts 
s'adequa a la legislació vigent, i consegüentment, denegar la sol·licitud de suspensió de 
l'acord de Ple." 

 
 
La Sra. Rosselló (EU-Els Verds) proposa al Ple que s'estimin les seves al·legacions 
contra la creació del Consorci del velòdrom ja que no s'ajusta a Dret.  
 
Considera que quant el Consell de Mallorca va dur a Ple la seva creació aquest ja havia 
tret un concurs i atorgat una obra. 
 
Per altra banda considera que ja que la institució aporta el terreny no s'hauria d'haver 
desentès d'aquesta manera i deixar tota la gestió en mans de la Fundació Illesport. 
 
El Sr. Serra (PP) llegeix l'apartat de les conclusions de l'informe jurídic on diu que 
s'entén que el procediment utilitzat per Consell de Mallorca per a la constitució del 
Consorci ha estat adequat i que els estatuts s'ajusten a la Llei. 
 
Considera que la Sra. Rosselló no té raó i que una prova d'això és que els seus 
companys d'oposició no li donaran suport. 
 
La Sra. Rosselló comenta que ella també s'ha documentat i que incompleix l'article 116 
de la Llei de règim jurídic de les administracions públiques i procediment administratiu 
comú pel que fa a la creació del Consorci. 
 
Assenyala que el seu Grup farà les actuacions que cregui necessàries per tal d'aclarir 
aquesta situació irregular. 
 
El Sr. Serra considera que no els hi correspon a ells interpretar la llei i que els serveis 
jurídics ja han fet la seva feina i constaten que el procediment és l'adequat. 
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S'aprova la proposta per denou vots a favor (PP, UM), un en contra (EU-Els Verds) i 
deu abstencions (PSOE, PSM-EN). 
 
 
MOCIONS. 
 
PUNT 15.- MOCIÓ DEL GRUP DE CONSELLERS SOCIALISTES SOBRE LA 
CREACIÓ D'UN ESPAI WI-FI A LES BIBLIOTEQUES DE MALL ORCA. 
 
Es dóna compte de la següent moció: 
 
"Internet ha esdevingut els darrers anys una font imprescindible d’informació a tots els 
nivells, que permet, entre d’altres coses, una connexió immediata amb mitjans de 
comunicació arreu del món o l’accés a fonts documentals de qualsevol indret del 
planeta. Internet ha esdevingut, doncs, una eina bàsica per als estudiants, una forma de 
treballar, d’investigar, d’oci, de comunicació per a persones de tota edat i condició. 
 
Les biblioteques, també com a font d’informació i documentació, s’han anat afegint al 
camp de les noves tecnologies a poc a poc, de forma que actualment a Mallorca s’hi pot 
trobar ordinadors i connexió a internet a l’abast dels usuaris. 
 
Actualment l’avanç de les noves tecnologies permet als diferents usuaris treballar a les 
biblioteques amb els seus propis ordinadors portables, fet de cada dia més estès, com és 
fàcilment constatable. 
 
Atès que existeixen en l’actualitat sistemes que permeten la connexió a internet sense 
fils (wireless), la denominada tecnologia “wi-fi”, seria senzilla l’adaptació d’un espai a 
les biblioteques que facilitàs gratuïtament aquest accés als usuaris que disposin 
d’ordinador portable i preparats per aquesta modalitat de connexió a la xarxa. 
 
Atès que la creació d’espais “wi-fi” a les biblioteques és una experiència que ja s’ha 
implantat a diferents indrets de l’estat espanyol, i amb notable acceptació per part dels 
usuaris. 
 
Atès que la Xarxa de Biblioteques de Mallorca és responsabilitat del Departament de 
Cultura i Joventut del Consell de Mallorca. 
 
El GRUP SOCIALISTA AL CONSELL DE MALLORCA proposa pel seu debat i 
aprovació al proper Ple de la institució la següent MOCIÓ: 
 
El Ple del Consell de Mallorca encomana al Departament de Cultura i Joventut iniciar 
un programa per tal de dotar les biblioteques de la Xarxa de Biblioteques del Consell de 
Mallorca d’un espai “wi-fi”. 
 
 
El Sr. Bonet (PSOE)  explica que aquest moció és per dotar la xarxa de biblioteques 
amb un sistema que permeti connectar-se gratuïtament a internet sense fils accessible 
amb ordinadors portables, agendes electròniques PDA i telèfons mòbils de tercera 
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generació. D'aquesta manera no caldria tenir un espai fixe i seria una manera de 
descongestionar el servei d'internet dels terminals fixes de les biblioteques i a més el seu 
cost és assequible. 
 
Comenta que aquest sistema ja funciona a altres indrets de l'Estat espanyol i que ha 
tengut molt bona acollida, per això, demana que el Departament de Cultura faci un 
estudi per instal·lar-lo. 
 
El Sr. Alorda (PSM-EN) es congratula de la iniciativa presentada pel Sr. Bonet i creu 
que seria positiu que el Consell de Mallorca ho dugués endavant. 
 
Per altra banda, proposa una esmena en la qual demana que la institució implanti aquest 
servei a Palau Reial i demés dependències pròpies atès que s'ha superat la seguretat de 
les comunicacions. 
 
La Sra. Feliu (PP) creu que no es pot fer feina d'esquenes a la tecnologia i per tant, 
considera molt interessant aquesta moció que afavorirà a la majoria d'estudiants usuaris 
de les biblioteques, per això anuncia que el seu Grup votarà a favor. 
 
La Sra. Mulet (UM) anuncia que el seu Grup també donarà suport a la moció i comenta 
que l'equip de govern considera molt important l'accés a internet i per això estan 
treballant per tal d'instal·lar la tecnologia "wi-fi" a la xarxa de biblioteques. 
 
Recorda que la primera tasca duta relacionada amb l'accés a internet va ser la 
col·locació de terminals a les biblioteques per consultar internet, els quals han estat 
actualitzats darrerament, ja que no tothom té un ordinador portable. I la segona tasca la 
fa ara el Consorci d'Informàtica Local que desenvolupa un projecte i sembla que aquest 
any entre deu i quinze biblioteques gaudiran d'aquest servei. 
 
Considera que la institució pot assumir la despesa que representa la creació d'aquest nou 
servei i pel que fa a la seguretat diu que s'està treballant per millorar-la i evitar així 
l'accés a pàgines web no desitjades. 
 
El Sr. Bonet agraeix el suport de tots els grups i comenta que l'esmena del Sr. Alorda no 
és adient incloure-la ja que sembla haver-hi unanimitat. Així i tot considera que és 
interessant. 
 
Per altra banda, comenta que la Diputació de Barcelona té experiència en aquest servei i 
que han aplicat un sistema per tal de garantir la seguretat i els usuaris fan l'accés 
mitjançant una targeta de xarxa configurada amb una clau. També proposa delimitar 
l'espai a un lloc concret per raons de seguretat.  
 
La Sra. Mulet (UM) diu que coneixen l'experiència de la Diputació de Barcelona i que 
estan estudiant la manera més eficaç d'aplicar-la, que ja tenen en compte el límit de 
l'espai a definir. 
 
Agraeix que no es tengui en compte l'esmena del Sr. Alorda. 
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S'aprova la proposta per unanimitat. 
 
 
PUNT 16.- MOCIÓ DEL GRUP DE CONSELLERS SOCIALISTES SOBRE EL 
FINANÇAMENT A L'ESTATUT DELS CONSELLS INSULARS I EL S 
AJUNTAMENTS DE LES ILLES BALEARS. 
 
Es dóna compte de la següent moció: 
 
"En aquests moments s’està debatent al Parlament de les Illes Balears la reforma de 
l’Estatut de les Illes Balears. Una reforma que pot ser històrica per a la nostra Comunitat 
Autònoma ja que aborda importants millores en matèria competencial i financera. 
 
En aquest sentit, la reforma actual de l’Estatut d’Autonomia per a les Illes Balears és 
una oportunitat per als Consells Insulars i les entitats locals de les nostres Illes de fer 
realitat el principi constitucional d’autonomia local, mitjançant una vertadera autonomia 
financera, desenvolupant aquest principi en el text del nou estatut. 
 
Per tot això el GRUP SOCIALISTA AL CONSELL DE MALLORCA presenta a la 
consideració del proper Ple de la institució la següent MOCIÓ: 
 
El Consell de Mallorca es manifesta rotundament a favor de que a la reforma de 
l'Estatut de les Illes Balears s’inclogui un capítol específic sobre el finançament dels 
Consells Insulars i dels Ajuntaments de les Illes Balears, on es garanteixi per aquestes 
institucions els recursos suficients per tal de fer front de forma autònoma a les 
competències que tenen, o puguin tenir en el futur, assignades." 
 
 
El Sr. Alemany (PSOE) presenta la moció. Comenta que en diverses ocasions ja s'ha 
parlat de la necessitat de millorar el finançament de les entitats locals i creu que ara és el 
moment oportú ja que s'està debatent al Parlament. Pensa que aquesta institució i els 
ajuntaments necessiten incrementar les aportacions financeres i per això demana 
incloure dins l'Estatut un capítol per al finançament dels consells i els ajuntaments, el 
contingut del qual es debatrà al Parlament. 
 
La Sra. Tugores (EU-Els Verds) anuncia que donarà suport a la moció, ja que és un 
tema de sentit comú i reitera la demanda dels ajuntaments i consells per obtenir un 
millor finançament per tal de poder aconseguir la seva pròpia autonomia, encara que 
pensa que s'hauria d'haver anat més enfora. 
 
Intervé el Sr. Alorda (PSM-EN). Explica que el més interessant és aconseguir doblers 
de Madrid i vol introduir una esmena amb un segon punt a la moció que diria el 
següent: "El Consell de Mallorca defensa rotundament que el nou Estatut inclogui un 
sistema efectiu de finançament per a les Illes Balears, basat en el concert econòmic i el 
reconeixement dels costos de la insularitat que acabi amb la històrica discriminació 
econòmica." 
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Creu que Madrid és la principal font de recursos econòmics i que cal demanar més 
doblers des d'aquesta institució i a la vegada pronunciar-se sobre la identitat històrica i 
la llengua catalana. 
 
Per acabar anuncia que el seu Grup donarà suport a la moció. 
 
El Sr. Rubio (PP) anuncia que el seu Grup s'abstendrà en un sentit positiu, encara que 
creu que seria més adient deixar el debat a la seu parlamèntaria. Recorda que el PSM va 
fer una proposta al Parlament demanant que l'Estatut no fos massa intervencionista, sinó 
que fos la legislació autonòmica la que definís aquests aspectes ja que és on  es debat la 
ponència.  
 
El Sr. Flaquer (UM) anuncia que el seu Grup votarà a favor de la moció ja que creu que 
calen més aportacions financeres. Puntualitza que aquestes aportacions no han de 
retallar el finançament de les comunitats autònomes sinó augmentar-ho. 
 
El Sr. Alemany agraeix el suport dels grups que l'han recolzat. Contesta al PSM que no 
pot acceptar la seva esmena perquè no vol entrar en un debat, ja que correspon al 
Parlament. 
 
Repeteix que amb aquesta moció tan sols vol que la institució, és a dir, el Consell de 
Mallorca, demani incloure un capítol sobre el finançament de les entitats locals i 
consells i que el Parlament trobarà la fórmula adequada de fer-ho. 
 
El Sr. Alorda considera que no val la pena votar la seva esmena, encara que creu que el 
Consell de Mallorca hauria de dir la seva sobre la reforma del Estatut. 
 
Recorda que el més important és aconseguir una millora de les aportacions de Madrid 
cap a les comunitats autònomes i que en tots els anys de vigència del present Estatut no 
s'ha aconseguit cap millora al respecte ja que malauradament no hi ha hagut acord 
polític. 
 
El Sr. Rubio diu que s'està fent molta feina per tal de redactar la reforma de l'Estatut, 
que el PP s'ha reunit amb diversos col·lectius socials i ha escoltat les seves necessitats.  
 
Creu que al Sr. Alemany no li interessa l'esmena del Sr. Alorda perquè demana més 
doblers a l'Estat i que el PSIB vol redactar un Estatut molt intervencionista per tal que 
Madrid ens doni menys doblers. 
 
Pensa que el Sr. Alorda té raó i que el que demana és coherent. 
 
Per altre banda no entén perquè du aquesta moció el Sr. Alemany si diu que no la vol 
debatre. 
 
El Sr. Flaquer reitera el seu posicionament i diu que l'esmena del PSM és per embullar i 
per evitar el consens. 
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S'aprova la moció per setze vots a favor (PSOE, PSM-EN, UM, EU-Els Verds) i setze 
abstencions (PP). 
 
 
PUNT 17.- MOCIÓ DEL GRUP DE CONSELLERS DEL PSM-EN SOBRE L'ÚS 
PÚBLIC DEL CIM DEL PUIG MAJOR I EL SEU LLIURE ACCÉS . 
 
Es dóna compte de la següent moció: 
 
"Entre les propietats que té el Ministeri de Defensa a les Illes Balears hi figura 
l’assentament d’alerta i control EVA número 7 als municipis d’Escorca i Sóller. Els 
EVA (Escuadrones de vigilancia Aérea) són unitats de l’Exèrcit de l’Aire on se situen 
les estaciones de radar per al control del espai aeri estatal. Els EVA varen ser creats a 
partir de 1953 en el marc del primer Conveni d’Amistat  i Cooperació entre Espanya i 
Estats Units, i en una primera etapa eren gestionats de manera conjunta.  
 
L’EVA número 7 es troba al puig Major de Son Torrella, la muntanya més alta i 
emblemàtica de Mallorca, enmig de la serra de Tramuntana, l’espai natural més 
important de l’illa. 
 
Des de la construcció del radar (a finals dels anys 50), l’accés al puig és controlat des de 
la base militar, a vorera de la carretera, i és estrictament restringit per les autoritats 
militars. Avui dia no està justificat que l’ús militar ocupi la totalitat del cim del puig 
Major, ja que, cas que calgués mantenir les instal·lacions, seria suficient establir un 
perímetre de seguretat en l’entorn estricte del radar.  
 
Això no obstant, sí serien necessàries restriccions d’accés per motius medioambientals, 
atesos els enormes valors ecològics de la zona. Entre altres restriccions, només s’hauria 
de permetre pujar-hi a peu.  
 
Ara bé, des de la racionalitat dels criteris de protecció, cal garantir a la ciutadania poder 
visitar el puig més important de l’illa i poder gaudir de les immillorables vistes i el 
paisatge. La recuperació del puig té fins i tot una evident transcendència simbòlica. No 
és casual que les Illes Balears siguin l’única comunitat autònoma de l’Estat espanyol 
que presenta restriccions militars al cim més alt de la seva geografia.  
 
Per tot això, el grup de Consellers del  PSM-ENTESA NACIONALISTA al Consell de 
Mallorca  proposa al Ple que adopti el següent: 
 
ACORD 
 
Instar al Govern de l’Estat a permetre l'accés públic al cim del Puig Major que 
únicament haurà de ser controlat per criteris de protecció mediambiental i no per criteris 
militars més enllà dels estrictament indispensables." 
 
 
El Sr. Alorda (PSM-EN) creu que és un bon moment per proposar aquesta moció, ja que 
el Ministeri de Defensa és el propietari del cim del puig Major i actualment tan sols es 
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troben operatius els radars. Pensa que malgrat aquests aparells es podia aconseguir un 
ús públic del cim, ja que té un caràcter simbòlic important i a més és el punt més alt de 
l'illa. Creu que s'hauria de tenir en compte la protecció del medi ambient i controlar el 
pas dels visitants per tal d'evitar allaus de gent. 
 
Comenta que pròximament el Grup de Convergència Democràtica de Catalunya durà al 
Congrés del Diputats una proposició no de llei sobre aquest tema i si el Consell de 
Mallorca es pronuncies favorablement es podria donar més credibilitat a la proposta. 
 
La Sra. Rosselló (EU-Els Verds) assenyala que està d'acord amb l'exposició de motius i 
el punt d'acord i reitera que s'haurien d'establir unes restriccions d'accés i també uns 
criteris de protecció medi ambientals ajustats a les lleis vigents en aquesta matèria. 
 
El Sr. Alemany (PSOE) anuncia que el seu Grup votarà a favor ja que està d'acord en la 
intenció de la moció. 
 
Intervé el Sr. Coll (PP). Afirma que actualment amb els avanços tecnològics els radars 
del puig Major són més moderns i millors, recorda que ,a part de les dependències 
militars del cim, el puig té un propietari particular i que s'haurà de negociar amb el dos. 
Recorda que el puig es pot visitar si es demana i per tant ja és accessible. 
 
Creu que seria millor fer un canvi al punt de la moció i en lloc de posar "Instar al 
Govern de l'Estat a permetre..." posar "Instar al Govern de l'Estat a facilitar..." 
 
Demana al Sr. Alorda si sap quin serà el perímetre de seguretat del radar i si creu que és 
necessari expropiar el puig. 
 
Per tot això comenta, que de moment, no donarà suport a la moció. 
 
El Sr. Borràs (UM) diu que està d'acord en alguns dels aspectes de la moció, sobretot, 
amb la protecció de les espècies endèmiques i reitera que el Ministeri de Defensa si 
dóna autorització per visitar el puig. Creu que s'haurà de xerrar amb els propietaris del 
puig Major de Son Torrella per trobar la ruta més adient i que els militars han 
aconseguit preservar part de la nostra illa i creu que ara no s'ha d'anar a la seva contra. 
 
Proposa una altra redacció per tal d'aconseguir els mateixos objectius "Demanar al 
Govern balear que dins la realització del Pla d'ordenació de recursos naturals (PORN) 
de la serra de Tramuntana inclogui un projecte específic del puig Major on es convidi a 
la participació del Govern de l'Estat en el possible ús del camí actualment militar." 
 
El Sr. Alorda agraeix el suport del grups, en especial del grup PSIB-PSOE. 
 
Recorda que el cim del puig és propietat del Ministeri de Defensa  i contesta al Sr. Coll 
que no ha volgut fixar perímetres perquè creu que encara s'ha d'estudiar i valorar la 
millor opció, i que està d'acord en canviar la paraula "permetre" per "facilitar". També 
creu que s'ha de garantir l'ús militar 
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Per altra banda, comenta que fa dos mesos va demanar permís per anar-hi amb 
representants de la premsa i encara està pendent de resposta.  
 
En referència a l'interlocutor considera que el Govern balear no és l'únic i que el 
Ministeri de Defensa tendrà un paper important. 
 
El Sr. Alemany comenta que li sembla bé la proposta feta pel Sr. Borràs. 
 
El Sr. Coll diu al Sr. Alorda que no està d'acord en què es pugui visitar tot el puig i que 
creu necessari parlar amb el propietari, per altra banda considera adient la proposta feta 
pel Sr. Borràs. 
 
El Sr. Borràs està d'acord en deixar el punt inicial de la següent manera "Instar al 
Govern de l'Estat a facilitar l'accés públic al cim del puig Major, que únicament haurà 
de ser controlat per criteris de protecció mediambiental". 
 
Comenta que el PORN de la serra de Tramuntana que fa el Govern balear és competent 
en aquesta matèria i que es podria fer un projecte específic de protecció mediambiental 
del puig Major i convidar al Govern de l'Estat a la negociació per l'ús del camí propi i 
així la proposta seria per sempre. 
 
El Sr. Alorda demana un minut per tal de consensuar i aclarir les diferències i fer una 
proposta conjunta. 
 
Fet el recés, es reanuda la sessió i el Sr. Alorda comenta que la moció ha quedat de la 
següent manera: 
 
"1. Instar al Govern de l'Estat a facilitar l'accés públic al cim del puig Major. 
 
2. Demanar al Govern balear la realització dins el PORN de la serra de Tramuntana d'un 
projecte específic mediambiental del puig Major on es convidi a la participació del 
Govern de l'Estat pel possible ús del camí actualment militar." 
 
S'aprova la proposta per unanimitat. 
 
 
Es suspèn la sessió a les 14.00 h, es reprendrà a les 16.30 hores. 
 
Es reprèn la sessió a les 16.40 h. 
 
  
INTERPEL.LACIONS. 
 
PUNT 19.- INTERPEL.LACIÓ QUE FORMULA L'HBLE. SRA. M ARGALIDA 
ROSSELLÓ SOBRE SEGUIMENT, CONTROL I GESTIÓ DELS RESIDUS 
D'ENDERROCS, RESIDUS SANITARIS GRUP II I RESIDUS D'ORIGEN 
ANIMAL MER. 
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Es dóna compte de la següent interpel.lació: 
 
"Margalida Rosselló i Pons, com a consellera i portaveu del Grup de Consellers 
d´Esquerra Unida i Els Verds del Consell Insular de Mallorca, d´acord amb el que 
preveu l´article 75 del Reglament Orgànic formula a la Consellera Executiva del 
Departament de Cooperació Local la següent interpel.lació: 
 
Tema : SEGUIMENT, CONTROL I GESTIÓ DELS RESIDUS D´ENDERROCS, 
RESIDUS SANITARIS GRUP II I RESIDUS D´ORIGEN ANIMAL MER. 
 
La Consellera del Grup Esquerra Unida i Els Verds vol interpel.lar a la Consellera 
Executiva del Departament de Cooperació Local sobre el seguiment, control i gestió 
dels residus d´enderrocs, residus sanitaris grup II i residus d´origen animal MER per 
part del Consell Insular de Mallorca." 
 

 
La Sra. Rosselló (EU-Els Verds) comenta que últimament s'han produït una sèrie de 
denúncies sobre abocaments tòxics i considera que el tema dels residus és molt complex 
i necessita molta coordinació. 
 
Creu que les afirmacions de la presidenta del Consell de Mallorca sobre l'abocament 
zero són irreals i que avui dia hi ha molts d'abocadors incontrolats. 
 
Pel que fa als residus de construcció assenyala que hi ha diversos llocs on han aparegut 
abocadors il·legals, que fins i tot el GOB ha presentat una campanya per denunciar els 
abocaments davant la fiscalia de Medi Ambient, i aquestes actuacions el que fan és 
incomplir la normativa vigent (la Llei de sòl, la Llei de residus, el Pla d'enderrocs i 
també del Codi Penal). 
 
Demana a la Sra. Julve si li sembla adequat el preu del tractament del residu de 
construcció i si pensa fer alguna cosa per millorar aquest servei. 
 
Per altra banda, comenta que  la Direcció General de Residus va anunciar la posada en 
marxa d'un programa d'inspecció i control anomenat Gabinet d'Inspecció de Residus i 
voldria saber quina feina fan. 
 
Sobre el residus sanitaris grup II, assenyala que es coneix un abocament incontrolat a 
Son Anglada i que creu que el Consell de Mallorca ha d'intervenir ja que segons fixa un 
Decret aquests residus són assimilables a urbans i per tant el CIM els pot tractar. 
 
A continuació vol saber a què s'han destinat els doblers que provenen de la Unió 
Europea (UE) per fer els forns per cremar residus sanitaris grup II i els residus d'origen 
animal, ja que aquests forns no s'han fet. 
 
La Sra. Julve afirma que, realment, el tema del residus és molt complex i que requereix 
molta coordinació. El que succeeix  és que a l'anterior legislatura, quan la Sra. Rosselló 
era consellera de Medi Ambient del Govern balear, es va decidir, erròniament, deixant 
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el servei de gestió de residus al Consell de Mallorca i el control i vigilància al Govern 
balear.  
 
Sobre l'abocament de Son Anglada, comenta que està en mans de la Fiscalia, el Seprona 
i el Govern balear, que són els organismes competents en la matèria. 
 
Pel que fa als residus sanitaris afirma que es poden tractar a Mallorca si l'òrgan 
competent ho demana mitjançant el mecanisme oportú. Diu que a més aquest residus no 
són tòxics i que per tant demanar no crear alarma social, ja que es fa el tractament 
adequat pels gestors autoritzats. 
 
Sobre els enderrocs comenta que el que manca és una col·laboració ciutadana, en forma 
de denúncies, per tal de poder realitzar un dossier dels abocadors il·legals i fer-ho saber 
al Govern balear i altres organismes administratius competents. Considera que no s'ha 
de generalitzar i que hi ha empreses que gestionen els seus residus correctament. 
 
En referència als tractament dels residus animals, comenta que el nou Pla director 
preveu el seu tractament amb un gestor autoritzat i recorda que, a part de la incineració, 
també es pot fer la vermicultura.  
 
La Sra. Rosselló considera que la Sra. Julve hauria de saber com funciona el Pla 
d'enderrocs ja que és la seva responsabilitat. 
 
Reitera que els residus sanitaris són assimilables a urbans i comenta que no li ha 
contestat la pregunta sobre els doblers de la UE.  
 
Per altra banda, afirma que està a favor de la incineració dels residus sanitaris i els 
residus animals, però no dels residus sòlids urbans. 
 
La Sra. Julve contesta que és difícil donar resposta a les preguntes de la Sra. Rosselló 
sobretot perquè les competències de residus estan compartides en dos òrgans diferents i 
que el Govern balear tan sols disposa de dos inspectors per a tota l'illa. 
 
Pel que fa a la tarifa dels residus de construcció no la considera cara i repeteix els seus 
arguments sobre les empreses que utilitzen el servei i sobre la necessitat de la 
participació ciutadana per denunciar els abocadors incontrolats. 
 
 
PUNT 20.- INTERPEL.LACIÓ QUE FORMULA L'HBLE. SRA. B ÀRBARA 
BUJOSA SOBRE JOVENTUT. 
 
Es dóna compte de la següent interpel.lació: 
 
"D’acord amb el que preveu l’article 75 del Reglament Orgànic del Consell de 
Mallorca, la consellera sotasignant formula per al proper Ple ordinari la següent 
interpel.lació. 
 
TEMA:  SOBRE JOVENTUT 
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El GRUP DE CONSELLERS PSM-ENTESA NACIONALISTA vol interpel·lar a la 
Presidenta." 
 
 
La Sra. Bujosa (PSM-EN) demana una sèrie d'aclariments en relació a les negociacions 
prèvies al traspàs de competències de Joventut per part del Govern, centrades en el 
següents aspectes: 
En primer lloc, conèixer els criteris adoptats, per tal d'evitar que es repeteixin situacions 
de duplicitat gestora com les generades en anteriors traspassos de competències.  
En segon lloc, justificar els motius pels quals el Govern es reserva una partida d'un 
milió d'euros i part del personal per seguir exercint funcions de Joventut. 
En tercer lloc, el motiu pel qual es traspassen les instal·lacions, però no la titularitat de 
les gestions del carnet jove, carnet +26, carnet d'alberguista, Art-Jove i Info-Jove. 
En quart lloc, la raó per la qual la previsió pressupostària inicial per a subvencions a 
Mallorca  passa de 665.000€  a 200.000€. 
 
Per acabar, demana informació sobre la Comissió mixta interinsular que du a terme 
aquestes gestions i també dels motius pels quals no es va arribar a un acord en les 
negociacions. 
 
La Sra. Mulet (UM) informa que l'esmentada comissió tenia tres punts per tractar: la 
dotació econòmica, la potestat reglamentària i el Turisme Jove. Respecte al primer punt, 
la dotació econòmica, puntualitza que és l'únic que encara resta pendent de negociar, ja 
que el desacord va ser total. Explica que la seva petició està totalment justificada en 
funció de les necessitats concretes dels 52 municipis de Mallorca i per això mantén la 
decisió de demanar el 80% del pressupost per a Mallorca i rebutjar el 60% que proposa 
el Govern. Assegura que no admetrà el traspàs si no és amb la dotació econòmica 
necessària. 
 
Destaca, pel que fa als altres dos punts, la potestat reglamentària i el Turisme Jove, on 
s'ha arribat a uns acords, consensuats amb els altres consells. En el cas de la potestat 
reglamentària, pel que fa a  les instal·lacions, és cert que cada Consell presenta les seves 
esmenes, però finalment l'acord va ser total i, per a les competències que es reserva el 
Govern (gestions amb el Govern central, amb la Unió Europea i elaboració de 
programes) es va decidir per unanimitat fer una encomanda de gestió, signant un 
conveni amb cada Consell, que estableix la necessitat d'un informe previ de conformitat 
de cada Consell.  
 
Pel que fa al personal, informa que el Govern transferirà una empresa a cada Consell. 
Explica que s'ha decidit així per les característiques de l'actual consorci, perquè d'altra 
manera només podria ser transferit el personal funcionari i no el laboral. Puntualitza, 
però, que els consells poden ratificar o anul·lar aquest consorci.  
 
La Sra. Bujosa (PSM-EN) manifesta el seu acord amb les reivindicacions de la Sra. 
Mulet i  retreu al PP la seva incongruència quan declara que es preocupa per la situació 
dels joves i després redueix les aportacions econòmiques corresponents. 
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DECLARACIÓ INSTITUCIONAL 
 

La presidenta llegeix la següent declaració institucional amb l'assentiment de tots els 
portaveus dels grups polítics: 
 
"El Ple Consell de Mallorca, des del reconeixement del mèrit professional dels 
treballadors i treballadores del Centre Regional de Radio Televisió Espanyola a les Illes 
Balears, així com de l’important i decisiu paper jugat per aquest durant més de 25 anys 
en pro de la normalització lingüística i de coneixement de la realitat de totes i cada una 
de les illes, vol manifestar la seva preocupació davant la possibilitat que el Pla de 
Sanejament de la Televisió Pública impulsat per la Direcció de l’Ens es realitzi a costa 
de reduir la presència territorial de RTVE a les Illes Balears. 
 
Malgrat que la realitat actual del panorama televisiu hagi canviat durant aquests 25 
anys, no es pot oblidar el caràcter de televisió pública i les seves capacitats tècniques i 
professionals, perfectament compatibles amb qualsevol altra oferta, pública o privada, 
tant insular, autonòmica com estatal. 
 
En conseqüència, el Ple del Consell de Mallorca expressa el seu suport als actuals 
treballadors i treballadores del Centre Territorial de RTVE a les Illes Balears, tot 
compartint les seves demandes de garantia de continuïtat de la programació, així com 
les que fan referència a la necessitat d’una ampliació dels continguts i hores d’emissió. 
 
En aquest sentit, el Ple Consell de Mallorca insta els responsables del referit Pla de 
Sanejament a estudiar altres opcions que no suposin privar als mallorquins i 
mallorquines de poder sintonitzar, des de la llibertat d’elecció, l’oferta de producció 
pròpia del Centre Territorial de RTVE a les Illes Balear, que assoleix, a més, en un alt 
índex d’audiència tant dels informatius com d’altres tipus de programes". 
 
 

DESPATX EXTRAORDINARI  

 

PRIMER PUNT.- MOCIÓ, PER LA VIA D'URGÈNCIA, SOBRE E L CENTRE 
TERRITORIAL DE RTVE-ILLES BALEARS. 

 

El Sr. Alorda (PSM-EN) manifesta que la intenció era provocar el debat. Per això, atès 
que ja s'ha produït la declaració institucional del Consell de Mallorca sobre aquest tema, 
el seu Grup retira la moció d'urgència. 
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SEGON PUNT.- MOCIÓ, PER LA VIA D'URGÈNCIA, DEL GRUP  DE 
CONSELLER DEL PSM-EN SOBRE L'ALIENACIÓ DEL BÉ IMMOB LE DE 
CAN DOMENGE. 

Es dóna compte de la següent moció: 

"La tramitació de l’expedient d’alienació de Can Domenge ha posat de manifest que el 
plec de condicions és inadequat ja que no preveu actuacions socials ni valora prou el 
preu de venda.  
 
En aquest sentit, no és raonable que la proposta social de les administracions públiques 
(concretada en la proposta conjunta del Govern i l’ajuntament de Palma) hagi de 
competir amb les propostes que pretenen el benefici privat. 
 
Per altra banda, l’article 37 de la llei 8/04, de 23 de desembre, de mesures tributàries, 
administratives i de funció pública, exigeix als Consells la constitució d’un patrimoni 
públic de sòl a fi d’intervenir en el mercat, construir habitatge protegit o altres usos 
d’interès general, o, en general, facilitar l’execució del planejament territorial (com ara 
les operacions de reconversió territorial). Els terrenys de Can Domenge són 
especialment indicats per incorporar-los a aquest patrimoni públic de sòl, però l’equip 
de govern del Consell, tot i ser la màxima autoritat urbanística del país, ha incomplit 
l’obligació legal de constituir aquest patrimoni.  
 
A més, el Consell no ha tengut prou present que el transcurs per la finca de la síquia den 
Baster, un element patrimonialment protegit, i, per tant, no ha adoptat mesures per 
garantir que els projectes d’edificació la respectin íntegrament.  
 
Per tot això, el grup de Consellers del  PSM-ENTESA NACIONALISTA al Consell de 
Mallorca  proposa al Ple que adopti els següent: 
  

ACORDS 
 
Primer.-  Avocar la delegació a la Presidència, aprovada al Ple de data 21.07.03, 
pel que fa a la tramitació de l’expedient de venda dels terrenys de Can Domenge. 
 
Segon.-  Declarar desert el concurs i reconduir la tramitació de l’alienació de Can 
Domenge a fi de garantir la promoció d’habitatge social,  
 
Tercer.-  Constituir el patrimoni públic de sòl del Consell, incorporant-hi els 
terrenys de Can Domenge.  
 
Quart.-   Adoptar mesures efectives per protegir la Síquia de la Vila i la Síquia den 
Baster en tot el seu recorregut." 

 

El Sr. Alorda (PSM-EN) manifesta que no està d'acord amb el procediment que s'ha 
seguit i que considera un despropòsit l'adjudicació d'aquest concurs, fet sense actuacions 
socials. Considera urgent reaccionar des d'una vessant política abans que es produeixin 
procediments contenciosos i jurídics. Adverteix que és imprescindible que el Ple del 
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Consell en faci la valoració i proposa avocar la delegació a la Presidència, atès que és el 
titular de la competència qui ha de resoldre. 
 
Demana també al Grup del PP que defineixi la seva postura, atès que per diversos 
mitjans han qüestionat també aquest procediment, però cal que deixin de banda les 
ambigüitats i ho manifestin amb decisió ferma donant suport a aquesta moció. 
 
Es rebutja la urgència per dotze vots a  favor (PSOE, PSM, EU-Els Verds) i denou 
abstencions (PP,UM). 
 
 
PRECS I PREGUNTES. 
 
PUNT 21.- PREGUNTA QUE FORMULA L'HBLE. SR. MIQUEL A MENGUAL 
GUASP A L'IL.LM. SR. PRESIDENT DE L'ISSEM (CONVENI "DESPERTAR 
ELS SENTIMENTS"). 
 
"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: 
 
 En que consisteix el conveni ''Despertar els sentiments''. 
 
 
El Sr. Amengual (PP) formula la pregunta en els seus termes. 
 
El Sr. Serra (PP) explica que és un conveni subscrit amb la conselleria d'Educació i 
Cultura del Govern que té la finalitat de fer possible que el col·lectiu de persones 
discapacitades, de manera prioritària, i també altres col·lectius afectats puguin gaudir 
dels beneficis de la música i la dansa. Comenta que es tracta d'un projecte d'integració 
educativa, previst per a 20-25 persones i en sessions de 30 minuts, que es du a terme al 
Conservatori de Música i Dansa de Palma.  
 
 
PUNT 22.- PREGUNTA QUE  FORMULA L'HBLE. SR. BARTOLO MÉ 
VALLORI PERELLÓ A L'IL.LM. SR. PRESIDENT DE L'ISSEM  (PÀGINA 
WEB S'INSTITUT). 
 
"Bartolomé Vallori Perelló, 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: 
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Quina és la finalitat de la pàgina Web de s'Institut?." 
 
 
El Sr. Vallori (PP) formula la pregunta en els seus termes. 
 
El Sr. Serra (PP) explica que la creació de la pàgina web de l'Institut  és una iniciativa 
que pretén  que es pugui disposar d'un instrument concret que permeti un accés a tota la 
informació i doni la solució a necessitats concretes. A més, s'ha inclòs un calendari 
actualitzat amb totes les activitats esportives previstes. 
 
 
PUNT 23.- PREGUNTA QUE  FORMULA L'HBLE. SR. MIQUEL CÀNEVES 
VANRELL A L'IL.LM. SR. PRESIDENT DE L'ISSEM (NOVETA TS 
FUNCIONAMENT DELEGACIONS INCA I MANACOR). 
 
"D.Miquel Càneves Vanrrell, 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:  
 
Ens pot comentar quines novetats s'han produïdes en el funcionament de les delegacions 
d'Inca i Manacor.?"  
 
 
El Sr. Càneves (PP) formula la pregunta en els seus termes. 
 
El Sr. Serra (PP) informa que les novetats incorporades a les delegacions d'Inca i de 
Manacor són les següents: 
 

- S'ha creat un registre d'entrada de documentació per tal de facilitar els tràmits 
administratius als ciutadans. 

- S'han ampliat els equips de treball i es posarà en funcionament una nova seu a 
Inca. 

- El carnet de família nombrosa podrà tramitar-se també a Inca i a Manacor. 
- Els dos equips territorials de Menors permetran una millor coordinació, una 

intervenció urgent i puntual quan calgui i una descongestió del treball actual dels 
tècnics de Menors. 

 
 
PUNT 24.-  PREGUNTA QUE FORMULA L'HBLE. SRA. MARGAL IDA 
ROSSELLÓ PONS A L'HBLE. SR. CONSELLER EXECUTIU D'OB RES 
PÚBLIQUES. (COMISSIÓ ANÀLISI PREVENCIÓ ACCIDENTS TR ÀNSIT). 
 
"Margalida Rosselló i Pons, com a portaveu del Grup de Consellers d´Esquerra Unida i 
Els Verds presenta per al proper ple ordinari la següent PREGUNTA amb resposta oral 
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davant el ple, segons l´article 53.2 del R.O.C.I.M, dirigida al Conseller Executiu del 
Departament d´Obres Públiques: 
 
Quan crearà la comissió d´analisi i propostes per a la prevenció d´accidents de trànsit 
que se va  aprovar per unanimitat per part del plenari del Consell Insular de Mallorca el 
setembre del 2005?" 
 
 
La Sra. Rosselló (EU-Els Verds) demana si s'ha creat la Comissió d'anàlisi de prevenció 
d'accidents de trànsit,  qui són els seus components i si hi participarà l'oposició. 
 
El Sr. Pascual (UM) respon que està pendent, tan sols, del representat del seu Grup, i 
que en saber el nom del seu representant probablement en el termini d'un mes estigui ja 
constituïda. 
 
 
PUNT 25.- PREGUNTA QUE FORMULA L'HBLE. SR. ANTONI A LEMANY 
CLADERA A L'HBLE. SR. BARTOMEU VICENS MIR. (DESAPAR ICIÓ 
HOTEL ROCAMAR). 
 
"ANTONI ALEMANY CLADERA, 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 del Territori, el Sr. Bartomeu 
Vicens Mir. 
 
En quina situació es troba la desaparició de l’hotel Rocamar de Sóller prevista en el Pla 
Territorial de Mallorca?" 
 
 
El Sr. Alemany (PSOE) formula la pregunta en els seus termes. 
 
El Sr. Vicens (UM) puntualitza que el Pla territorial de Mallorca no afecta cap plaça 
turística. Tot seguit, informa que, pel que fa a l'hotel Rocamar, no hi ha cap novetat, que 
s'ha previst la reconversió i està pendent de les adaptacions. 
 
 
PUNT 26.-  PREGUNTA QUE FORMULA L'HBLE. SR. CELESTÍ  ALOMAR 
MATEU A L'HBLE. SR. BARTOMEU VICENS MIR (EXPEDIENT 
DECLARACIÓ BIC EDIFICI GESA). 
 
"CELESTÍ ALOMAR MATEU, 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 del Territori, el Sr. Bartomeu 
Vicens Mir. 
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En quina situació es troba la tramitació de l’expedient de declaració de bé d’interès 
cultural de l’actual edifici de la seu de Gesa del carrer Joan Maragall de Palma?" 
 
 
El Sr. Alomar (PSOE) formula la pregunta en els seus termes. 
 
El Sr. Vicens (UM) recorda que aquest no és un tema recent, sinó que es va iniciar 
l'expedient arran d'una petició del Col·legi Oficial d'Arquitectes de Balears i diu que 
actualment està pendent de rebre l'informe dels tècnics del departament per a resoldre'l. 
 
 
PUNT 27.-  PREGUNTA QUE FORMULA L'HBLE. SRA. CATERI NA 
CANYELLES MARQUÈS A L'HBLE. SRA. PRESIDENTA DEL CON SELL 
(XERRADES JOVES DE MALLORCA PER LA LLENGUA). 
 
"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. 
 
- Per què, si les xerrades que oferien JOVES DE MALLORCA PER LA 
LLENGUA eren les segones més demandades i eren tan ben valorades per professorat i 
alumnat s'han exclòs del programa "Iniciatives als Instituts" i s'han deixat de 
subvencionar per segon any consecutiu?" 
 
 
La Sra. Canyelles (PSM-EN)  formula la pregunta en els seus termes. 
 
La Sra. Mulet (UM) respon que, dins el programa "Iniciatives als instituts" i després de 
les reunions oportunes, es va veure la conveniència de crear una línia nova d'actuació i 
per aquesta raó es va decidir el canvi de les xerrades que feien els representants de Joves 
de Mallorca per la Llengua, que només duraven 3 o 4 hores, per tallers de llarga durada 
(de 3 o 4 mesos). Justifica que es va prendre aquesta decisió perquè així millorava la 
implicació de professors i alumnes.  
 
 
PUNT 28.- PREGUNTA QUE FORMULA L'HBLE. SRA. BÀRBARA  BUJOSA 
PICORNELL A L'HBLE. SRA. PRESIDENTA DEL CONSELL (MO TOS DE 
CORREUS). 
 
"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. 
 
- Quines mesures ha pres el Consell de Mallorca en relació a la sol·licitud de 
l'STEI-Intersindical sobre les motos de Correus?" 
 
 
La Sra. Bujosa (PSM-EN) formula la pregunta en els seus termes. 
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El Sr. Flaquer (UM) fa referència a l'afirmació del sindicat STEI intersindical de 
l'obligació generalitzada de dur instal·lat el dispositiu intermitent per a totes les motos 
de correus. Puntualitza que la legislació actual disposa que les motos matriculades abans 
de l'1 de novembre de 1999 no estan obligades a dur el dispositiu opcional intermitent i, 
a partir d'aquesta data, sí que existeix aquesta obligació. Fet aquest aclariment, informa 
que s'ha comprovat que el concessionari (ITV) ha aplicat correctament la normativa 
(homologació espanyola A-0138) i que enguany s'han fet 67 inspeccions de motos 
d'aquestes característiques, de les quals 12 han tengut un informe desfavorable i 4 l'han 
tengut favorable amb defectes lleus. 
 
 
PUNT 29.- PREGUNTA QUE FORMULA L'HBLE. SR. M. MAGDA LENA 
TUGORES BAUTISTA A L'HBLE. SR. BARTOMEU VICENS (INF RACCIÓ 
DESTRUCCIÓ D'UN BIC). 
 
"M. Magdalena Tugores Bautista, com a portaveu suplent 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 
Sr. Bartomeu Vicens: 
 
Davant el fet de les obres ja iniciades als terrenys que el Consell de Mallorca s’ha 
compromès a cedir per a la construcció del nou velòdrom de Palma i atès que tot el 
sistema hidràulic de la Font de’n Baster fou declarat BIC, a pesar de lo qual han resultat 
danyats i parcialment destruïts importants elements d’aquest sistema hidràulic, 
 
DEMANAM: 
 
És conscient el Sr. Conseller de la greu infracció legal que suposa la destrucció, per 
acció o omissió, d’un bé declarat d’interès cultural ?" 
 
 
La Sra. Tugores (EU-Els Verds) formula la pregunta en els seus termes. 
 
El Sr. Vicens (UM) informa que tot el que s'ha fet en relació a les obres de construcció 
del futur velòdrom ha estat d'acord i amb la intervenció de la Ponència Tècnica 
d'Ordenació Territorial i Urbanisme i la Comissió Insular d'Ordenació del Territori, 
Urbanisme i Patrimoni Històric (CIOTUPH). Manifesta que posa al seu abast tota la 
documentació existent. 
 
 
PUNT 30.- PREGUNTA QUE FORMULA L'HBLE. SRA. M. MAGD ALENA 
TUGORES BAUTISTA A L'HBLE. SRA. PRESIDENTA DEL CONS ELL 
(MESA DE TURISME).  
 
"M. Magdalena Tugores Bautista, com a portaveu suplent del Grup de Conselleres 
d’Esquerra Unida-Els Verds presenta per al proper ple ordinari la següent PREGUNTA 
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amb resposta oral davant el ple, segons l’article 53.2 del ROC, dirigida a l’Honorable 
Sra. M. Antònia Munar: 
 
Davant les noticies aparegudes en premsa respecte a la intervenció del Consell de 
Mallorca dins la Mesa del Turisme, les seves propostes i la seva assumpció 
d’obligacions, 
 
DEMANAM: 
 
Quines han estat les propostes concretes presentades pel Consell de Mallorca en el sí de 
la Mesa de Turisme? 
Quines d’elles han estat acceptades? 
Quines obligacions s’ha compromès a assumir el Consell del Mallorca en el sí de la 
Mesa de Turisme ?" 
 
 
La Sra. Tugores (EU-Els Verds) formula la pregunta en els seus termes. 
 
El Sr. Buils informa que el Consell de Mallorca ha presentat dos documents, amb 
propostes concretes. El primer és el plantejament inicial, centrat en els diferents 
aspectes de la realitat turística de Mallorca i la definició dels canvis que es proposen i el 
segon és una proposta de feina. Explica que el Consell de Mallorca ha insistit en la 
necessitat de fer un canvi d'usos als establiments turístics, sempre adaptats a allò que el 
Pla territorial de Mallorca estableix. Informa que, actualment, la Mesa de Turisme es 
troba en fase de debat i d'estudi de les aportacions que han fet els diferents col·lectius i 
Grups. Per acabar, puntualitza que el Consell de Mallorca no té les competències en 
matèria turística, per la qual cosa l'estudi sobre les plantes hoteleres susceptibles de 
canvi d'ús, és competència exclusiva de la Direcció d'Ordenament Turístic del Govern i 
per això el Consell de Mallorca durà a terme totes les gestions i els estudis adients en 
col·laboració directa amb aquest organisme. 
 
 
 
La Sra. Bujosa (PSM-EN) demana al Sr. Serra (PP) que adopti per a la nova pàgina web 
de l'Institut, el domini .cat, seguint l'exemple del Consell de Mallorca i de l'Ajuntament 
d'Inca. 
 
El Sr. Alorda (PSM-EN) prega que no es tractin indistintament els temes institucionals i 
els de partit. Posa l'exemple de la informació de la pàgina web de l'hipòdrom, que 
presenta com a informació institucional gestions del Grup de Unió Mallorquina i per 
això sol·licita que es mantengui la frontera de forma adequada. 
 
Finalment, la presidenta dóna el condol, en nom de tota la corporació, als Srs. Oleza, 
caps d'Assessoria Jurídica i del Servei de Disciplina Urbanística del Consell de 
Mallorca, per la mort de la seva mare, senyora Maria de la Concepció Serra de Gayeta i 
Perich i també al Sr. Gabriel Serra, treballador del Departament de Carreteres, per la 
mort del seu pare, Sr. Gabriel Serra, que fou ordenança del Consell de Mallorca. 
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S’aixeca la sessió a les devuit hores i deu minuts. De tot el qual n’estenc  la present acta,  
números de 1 al 150, ambdós inclosos, que jo com a Secretari certific, amb el vistiplau 
de l'Hble. Sra. Presidenta del Consell Insular de Mallorca. 

 
 V. i P. 
LA PRESIDENTA,  

 
 


