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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA  I URGENT DEL PLE DEL 
CONSELL DE MALLORCA  
 
Identificació de la sessió                                                                                                                                           
 
Núm.: 17/2007 
Caràcter: extraordinària i urgent 
Data: 13 de desembre de 2007 
Horari: 17.35 a 18.15 
Lloc: sala de plens                    
 
Assistents:                         
 
Hble. Sra. Presidenta: Francesca Lluch Armengol Socias.  

Hbles. Srs. Consellers: Antoni Alemany Cladera, Cosme Bonet Bonet, Margarita Cabrer 
González, Sílvia Cano Juan, Maria Luisa Dubón Pretus, Juan Flaquer Riutort, Miquel 
Àngel Flaquer Terrasa, Maria José Frau Marí, Jaume Font Barceló, Carmen Garzón 
Pelegrín, Joan Lladó Binimelis, Bartomeu Martínez Oliver,  Pablo Martín Pere, Pere 
Joan Martorell Castelló, Joana Lluïsa Mascaró Melià, Clara del Moral Torres, Cristina 
Moreno Mulet, Dolça Mulet Dezcallar, Antoni Pascual Ribot, Antònia Maria Perelló 
Jorquera, Andreu Prohens Vicens, Josefina Ramis Rigo, Miquel Ramon Matas, Ana 
María Rodríguez Arbona, Miquel Rosselló del Rosal, Fernando Rubio Aguiló, Maria 
Pilar Sansó Fuster, Catalina Sureda Fons. 
 
Consellers ques excusaren l’assistència : Hbles. Srs. Pedro Álvarez Chillida, Rafael 
Àngel Bosch Sans, Maria Rosa Puig Oliver, Damián Ripoll Gálvez. 
 

També hi assistiren els Hbles. Srs. Consellers Executius: Jaume Garau Salas, Isabel 
Oliver Sagreras. 

 

Secretari General: Sr. Jeroni Miquel Mas Rigo. 
Interventora Adjunta: Sra. Brígida Llinas Ferrer. 
 

 

Ordre del dia 

 

1. RATIFICACIÓ DEL CARÀCTER URGENT DE LA PRESENT SESSIÓ 
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PRESIDÈNCIA 

2. PROPOSTA PER FACULTAR A LA PRESIDÈNCIA DEL CONSELL A INSTAR 
A L’AUTORITAT COMPETENT A LA CONCESSIÓ D’UNA NOVA 
FREQÜÈNCIA DE RADIODIFUSIÓ SONORA EN FAVOR DE RÀDIO 
TELEVISIÓ DE MALLORCA 

HISENDA I INNOVACIÓ 

3. PROPOSTA DE RECTIFICACIÓ D’ERROR MATERIAL OBSERVAT AL 
PRESSUPOST PROPI DEL CONSELL DE MALLORCA DE L’EXERCICI DE 
2007 

4. PROPOSTA D’APROVACIÓ DEFINITIVA DE LA MODIFICACIÓ DE 
L’ARTICLE QUART I LA DISPOSICIÓ FINAL DE L’ORDENANÇA FISCAL 
DE LA TAXA PER SERVEIS D’INSPECCIÓ TÈCNICA DE VEHICLES 

BENESTAR SOCIAL 

5. PROPOSTA D'APROVACIÓ DE DISTRIBUCIÓ DE LES AJUDES DE PLA 
CONCERTATAT DE PRESTACION SOCIALS BÀSIQUES ( PPB) 2007 

ECONOMIA I TURISME 

6. PROPOSTA D’ACORD DEL PLE DEL CONSELL DE MALLORCA PER A 
L’APROVACIÓ DEL “PROTOCOL ADDICIONAL AL CONVENI DE 
COL·LABORACIÓ DE 20 DE MARÇ DE 2007, SUBSCRIT ENTRE EL 
MINISTERI D’INDÚSTRIA, TURISME I COMERÇ, LA COMUNITAT 
AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARS, EL CONSELL INSULAR DE 
MALLORCA I ELS AJUNTAMENTS DE PALMA I DE LLUCMAJOR PER A 
LA TRANSFORMACIÓ DEL CONSORCI PER A LA MILLORA I 
EMBELLIMENT DE LA PLATJA DE PALMA EN CONSORCI URBANÍSTIC 
DE LA PLATJA DE PALMA” 

 

Desenvolupament de la sessió i acords 

 

PUNT 1. RATIFICACIÓ DEL CARÀCTER URGENT DE LA PRESE NT 
SESSIÓ. 

La presidenta, atès el caràcter extraordinari i urgent del Ple, proposa la votació de la 
urgència.  
 
S’aprova la urgència, per unanimitat. 

 

PRESIDÈNCIA 
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PUNT 2. PROPOSTA PER FACULTAR A LA PRESIDÈNCIA DEL CONSELL 
A INSTAR A L’AUTORITAT COMPETENT A LA CONCESSIÓ D’U NA NOVA 
FREQÜÈNCIA DE RADIODIFUSIÓ SONORA EN FAVOR DE RÀDIO  
TELEVISIÓ DE MALLORCA. 

Es dóna compte de la següent proposta de Presidència: 

La Ràdio Televisió de Mallorca té com a objectiu social “la difusió simultània d’imatges i sons, a través 
d’ones, cables suports magnètics, electrònics o informàtics (...) així com la producció, reproducció i 
difusió de sons mitjançant l’emissió d’ones radioelèctriques (...) destinats, ambdós casos, al públic en 
general o a determinats sectors d’aquest, amb finalitats polítiques, culturals, educatives, religioses, 
artístiques, informatives, de mer entreteniment inspirades en els principis recollits en l’article 6 de la Llei 
41/1995, de 22 de desembre, de televisió local per ones terrestres, , i més concretament a potenciar l’ús 
normal de la llengua catalana, amb essencial compliment de la Llei 3/1986 de 29 d’abril de Normalització 
Lingüística de les Illes Balears”. Aquest és el mandat explicat en l’article 2, apartat a), dels estatuts de la 
societat Ràdio i Televisió de Mallorca, aprovats per acord de Ple del Consell de Mallorca en data 5 de 
setembre de 2005. 

Per a acomplir aquest objectiu social, la Ràdio Televisió de Mallorca, i en concret, les seves dues marques 
de difusió pública, Televisió de Mallorca, i Ona Mallorca, necessiten les condicions tècniques adients per 
a assolir els compromisos marcats en els seus Estatuts. En concret, l’emissora de ràdio Ona Mallorca ha 
d’oferir cobertura radioelèctrica per al 100% del territori de Mallorca, atenent a la seva condició d’estació 
d’àmbit insular. 

En canvi la actual configuració tècnica, i les limitacions de l’espai radioelèctric a l’illa de Mallorca, han 
fet impossible acomplir amb aquest abast de cobertura per a Ona Mallorca, en condicions de qualitat 
suficients. La vocació de servei públic de les emissions d’Ona Mallorca suposa, a més, un nou 
condicionant a l’hora de posar mans a l’obra en la millora de la qualitat i l’abast de la cobertura de 
l’estació. 

Atès el que preveu l'art 26 del Decret 86/1995, de 7 de setembre, pel qual es regula el règim i el 
procediment de concessió d'emissores en ones mètriques amb modulació de freqüència a l'àmbit de la 
comunitat autònoma. 

Es proposa al Ple que adopti el següent ACORD: 

Facultar a la presidència del Consell de Mallorca per instar a l’autoritat competent a la concessió d’una 
nova freqüència de radiodifusió sonora en favor de Ràdio Televisió de Mallorca, per millorar la qualitat i 
la cobertura de l’emissora Ona Mallorca. 

 

El Sr. BONET (conseller-executiu de Presidència) explica que la proposta d’acord 
justifica la demanda d’una nova freqüència per Ona Mallorca i es fonamenta en la 
necessitat que el Ple del Consell de Mallorca atorgui el poder a la presidenta per tal de 
fer aquesta gestió.  
 
Recorda que la iniciativa està basada en el Decret 86/95 art. 26, que actualment es 
modifica i que encara està pendent del dictamen del Consell Consultiu, per tal 
d’incloure de manera explícita les emissions insulars. Aquest és el motiu pel qual, 
actualment, cal seguir el procediment que ha explicat. 
 
Diu que Ona Mallorca treballa per poder incloure a l’expedient les restes de la 
documentació, que ja està pràcticament preparada i s’enviarà a la Direcció General de 
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Comunicació del Govern de les Illes Balears, institució que sol·licitarà la freqüència al 
Govern de l’Estat espanyol. 
 
Observa que la justificació d’aquesta petició és complir els objectius socials d’una ràdio 
i televisió públiques i que es pretén que tengui una cobertura d’un 100% del territori, 
amb condicions de qualitat. Considera que és un argument que justifica la urgència 
d’aquesta sol·licitud, perquè és necessari aconseguir-ho al més aviat possible.  
 
El Sr. FONT (PP) anuncia que el seu Grup votarà a favor d’aquesta proposta, perquè 
comparteix tot el que ha explicat el Sr. Bonet. 
 
El Sr. BONET expressa el seu agraïment al Grup PP.  
 
Garanteix el convenciment de l’equip de govern sobre la necessitat d’aconseguir la 
pluralitat, que és un element fonamental per la gestió de la ràdio i de la televisió pública.  
 
Tot seguit, es fa la votació. 
 
S’aprova per unanimitat. 

 

HISENDA I INNOVACIÓ 

PUNT 3. PROPOSTA DE RECTIFICACIÓ D’ERROR MATERIAL O BSERVAT 
AL PRESSUPOST PROPI DEL CONSELL DE MALLORCA DE L’EX ERCICI 
DE 2007 

Es dóna compte de la següent proposta del conseller executiu del Departament 
d’Hisenda i Innovació: 

Vist que el Ple de la Corporació en sessió celebrada el dia 4 de desembre de 2006 va aprovar 
definitivament el pressupost general del Consell de Mallorca per a l’exercici  de 2007. 

Vist l’escrit núm. 23177 del Departament d’Economia i Turisme -Direcció Insular de Promoció 
Econòmica-  remès a la Intervenció General en què es posa de manifest  l’existència d’un error material 
en el concepte pressupostari d’una de les partides pressupostàries del pressupost propi de 2007, quant a la 
denominació de una  subvenció nominativa, per quan el beneficiari hauria de ser el que  figura en el Pla 
Estratègic de Subvencions del Departament d’Economia i Hisenda del Consell de Mallorca per a l’any 
2007, el conseller qui subscriu eleva al Ple  la següent  

PROPOSTA D’ACORD 

Rectificar el següent error material observat en l’estat de despeses del pressupost propi de 2007, aprovat 
definitivament  mitjançant acord del ple d’aquesta corporació en sessió celebrada el dia  4 de desembre de 
2006 en el sentit següent: 

On diu:       80.72110.48939 Associació Forners i Pastissers   6.000,00€ 

Ha de dir:   80.72110.48939 CRIGP Ensaïmada de Mallorca  6.000,00€ 
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S’aprova per unanimitat  

 

PUNT 4. PROPOSTA D’APROVACIÓ DEFINITIVA DE LA MODIF ICACIÓ 
DE L’ARTICLE QUART I LA DISPOSICIÓ FINAL DE L’ORDEN ANÇA 
FISCAL DE LA TAXA PER SERVEIS D’INSPECCIÓ TÈCNICA D E 
VEHICLES 

Es dóna compte de la següent proposta del conseller executiu del Departament 
d’Hisenda i Innovació: 

El Ple del Consell de Mallorca, en sessió celebrada el dia 1 d'octubre de 2007, va aprovar inicialment la 
modificació de l’article quart i la disposició final de l'Ordenança reguladora de la taxa per serveis 
d'inspecció tècnica de vehicles. Sotmesa a informació pública l'esmentada modificació, el dia 13 de 
novembre de 2007 va formular una al·legació a la mateixa el Grup de consellers del Partit Popular del 
Consell de Mallorca. 

Aquest Conseller, vists els antecedents ressenyats, eleva al Ple de la Corporació la següent proposta 

D'ACORD 

1r.- Resoldre la reclamació presentada pel Grup de consellers del Partit Popular del Consell de Mallorca en 
data 13 de novembre de 2007, contra l'Acord provisional de modificació de l’article quart i la disposició 
final de l'Ordenança reguladora de la taxa per serveis d'inspecció tècnica de vehicles, adoptat pel Ple 
d'aquesta Corporació en data 1 d'octubre de 2007, en el sentit següent: 

Desestimar la reclamació formulada pel Grup de consellers del Partit Popular contra l'Acord provisional de 
modificació de l’article quart i la disposició final de l'Ordenança reguladora de la taxa per serveis 
d'inspecció tècnica de vehicles, adoptat pel Ple d'aquesta Corporació en data 1 d'octubre de 2007, en base a 
l'informe del secretari general de la Corporació i l’informe del tècnic d’administració general del Departament 
d’Hisenda i Innovació, de 30 de novembre de 2007, i que diuen així: 

" INFORME DE SECRETARIA GENERAL EN RELACIÓ A L’AL·LEGACIÓ PRESENTADA PEL 
GRUP DE CONSELLERS DEL PARTIT POPULAR EN RELACIÓ A LA MODIFICACIÓ DE LE LA 
TAXA PER ALS SERVEIS D’INSPECCIÓ TÈCNICA DE VEHICLES, ANY 2008. 

El Grup de consellers del Partit Popular fa una al·legació consistent en que se prevegin en la regulació 
dels tributs els principis de capacitat i progressivitat, “y en especial en el caso de la taxa de inspección de 
vehículos, todo ello mediante la aplicación de bonificaciones i exenciones se estimulen la revisión de la 
inspección técnica de vehículos por interés medio ambientatl y socioeconómico que de esta manera no 
suponga un gravamen para los sujetos pasivos” 

Cal esmentar que, segons l’article 24.4 del text refós de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de 
les hisendes locals, aprovat per RDLeg. 2/2004, de 5 de març, “per la determinació de la quantia de les 
taxes podran tenir-se en compte criteris genèrics de capacitat econòmica dels subjectes obligats a satisfer-
les”. És a dir, és una decisió política, d’oportunitat, establir o no aquests criteris de capacitat econòmica.  

Ara bé, si la Corporació decideix aplicar els dits criteris de capacitat econòmica (la qual cosa suposa que 
el més desfavorits pagaran menys del que objectivament els correspondria), els més poderosos 
econòmicament haurien de pagar més del que en realitat costa el servei que se’ls presta, a l’objecte que la 
taxa cobreixi el cost total del servei (STS 14 juliol 1992, 20 juliol 1994 i 12 desembre 1994). Si bé, també 
hi hauria la possibilitat que la disminució dels ingressos fos assumida per la Corporació a través del seu 
pressupost. 

Palma, 30 de novembre de 2007". 
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" INFORME DEL TAG D’HISENDA I INNOVACIÓ SOBRE LES AL·LEGACIONS DEL GRUP DE 
CONSELLERS DEL PARTIT POPULAR A L’APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DE 
L’ARTICLE QUART I LA DISPOSICIÓ FINAL DE L'ORDENANÇA FISCAL DE LA TAXA PER 
SERVEIS D'INSPECCIÓ TÈCNICA DE VEHICLES 

El Ple del Consell de Mallorca, en sessió celebrada el dia 1 d'octubre de 2007, va aprovar inicialment la 
modificació de l’article quart i la disposició final de l'Ordenança reguladora de la taxa per serveis 
d'inspecció tècnica de vehicles.  

Posteriorment, amb el compliment de les formalitats exigibles, el Grup de consellers del Partit Popular va 
presentar al·legacions contra dita aprovació inicial. 

L’escrit d’al·legacions del Partit Popular sol·licita l’aplicació a l’esmentada taxa de bonificacions i 
exempcions a determinats col·lectius ara com les famílies nombroses, els discapacitats o les petites i mitjanes 
empreses de nova creació. 

Atès que a l’article cinquè de la vigent Ordenança reguladora de la taxa per serveis d'inspecció tècnica de 
vehicles es diu que “No es concedeix cap exenció ni bonificació en l'exacció d'aquesta taxa”. 

Atès que l’objecte de la proposta inicial sobre la que ara es fan al·legacions és la modificació només de 
l’article quart i la disposició final de l’esmentada ordenança i per tant es considera que aquesta al·legació 
no està relacionada amb l’acord de modificació que s’ha sotmès a exposició pública. 

Atès d’altra banda que d’acord amb l’article 9.1. Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals 
“no podrán reconocerse otros beneficios fiscales en los tributos locales que los expresamente previstos en las 
normas con rango de Ley o los derivados de la aplicación de los tratados internacionales” i no es té 
coneixement de l’existència de dita previsió a la normativa vigent relativa als col·lectius referits a l’escrit 
d’al·legacions. 

Per tot l’exposat es considera que s’ha de desestimar l’al·legació presentada pel Grup de consellers del Partit 
Popular al Consell de Mallorca". 

2n.- Resolta així la reclamació presentada, s'acorda amb caràcter definitiu, modificar l’article quart i la 
disposició final de l'Ordenança reguladora de la taxa per serveis d'inspecció tècnica de vehicles i aprovar 
la redacció definitiva de l'esmentada modificació, en els termes que es contenen en el text annex; tot això de 
conformitat amb el que preveu l'article 17.3 del Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals. 

3r.- Aquest Acord definitiu, juntament amb el text íntegre de la modificació de l'Ordenança es publicarà en el 
Butlletí Oficial de la Comunitat Autònoma, entrarà en vigor a partir de la seva publicació al BOIB i serà 
d'aplicació a partir de dia 1 de gener de 2008. 

4t.- Contra el present acord definitiu, de modificació de l’article quart i la disposició final de l'Ordenança 
reguladora de la taxa per serveis d'inspecció tècnica de vehicles, els interessats podran interposar recurs 
contenciós administratiu davant el Tribunal Superior de Justícia de Balears, en el termini de dos mesos 
comptats a partir del dia següent al de la publicació del referit acord i del text de la modificació l'Ordenança, 
en el BOIB 

TEXT ANNEX.- 

MODIFICACIÓ DE L’ARTICLE QUART I LA DISPOSICIÓ FINAL DE L’ORDENANÇA FISCAL 
REGULADORA DE LA TAXA PER SERVEIS D'INSPECCIÓ TÈCNICA DE VEHICLES. 

Art. 4t.- TARIFA. 

La taxa s'exigirà d'acord amb les següents tarifes: 
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SERVEIS A REALITZAR EUROS 

1 Inspecció periòdica vehicles pesants 31,90 
2 Inspecció periòdica vehicles lleugers 25,52 
3 Inspecció periòdica turismes 19,22 
4 Inspecció periòdica vehicles de 2 i 3 rodes 11,55 
5 Inspecció emissió gasos vehicles pesants diesel 31,21 
6 Inspecció emissió gasos vehicles lleugers i turismes diesel 15,69 
7 Inspecció emissió de gasos vehicles amb catalitzador 4,49 
8 Inspecció vehicles accidentats amb inspecció periòdica inclosa 110,09 
9 Suplement per inspecció a l'Estació mòbil 13,84 

10 Desplaçament                                                             [p=48,18+(n*-1) x 4,82] 

11 Pesatge 3,36 
12 Segones inspeccions pesants 9,57 
13 Segones inspeccions lleugers 7,67 
14 Segones inspeccions turismes 5,78 
15 Segones inspeccions motocicletes 3,45 
16 Segona inspecció emissió gasos vehicles pesants diesel 9,40 
17 Segona inspecció emissió gasos vehicles lleugers i turismes diesel 4,74 
18 Emissió de duplicat de fulla d'inspecció periòdica i/o adhesiu 3,88
19 Inspecció periòdica tractors agrícoles 19,22
20 Inspecció periòdica remolcs agrícoles 11,55
21 Inspecció prèvia a matriculació vehicles de trànsit comunitari o d'importació 111,63
22 Inspecció prèvia a matriculació vehicles exempts d'homologació i vehicles 

històrics 90,47
23 Inspecció prèvia matriculació vehicles espanyols o importats per representant 

oficial i per canvi de matricula espanyola 39,10 
24 Reformes d'importància amb projecte 23,94 
25 Reformes d'importància sense projecte 11,97 
26 Duplicats de Targeta d'ITV 7,91 
27 Verificació i precintatge d'aparells taxímetres 12,52 
28 Inspecció extraordinària vehicles transport escolar i de menors 19,98 
29 Anotació Targeta d'ITV 5,60 
30 Carpeta, impresos i fotocòpies  1,09 
31 Emissió certificat sense inspecció prèvia 3,96 
32 Emissió certificat amb inspecció prèvia 11,97 

33 
Desplaçament per inspecció de vehicles agrícoles [p=48,18+(n*-1) x 4,82] 
amb un import màxim de 6,98 € per vehicle 

34 Certificats ATP                                                                                      39,96 

n* = nombre de vehicles a inspeccionar a un mateix desplaçament 

 

Suplement per a inspecció fora de l'horari de treball: El preu s'incrementarà en un 25 % (sols es podran 
realitzar fora de l'horari de treball a petició de l'interessat). 

Per a la segona inspecció de comprovació de la correcció dels defectes observats a la inspecció periòdica 
amb resultat desfavorable, s'abonarà una taxa del 30% de la primera, sempre que el termini de presentació 
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del vehicle no sigui superior a dos mesos; en aquest cas  es procedirà a realitzar una inspecció completa al 
vehicle, abonant el 100% de la taxa corresponent. 

En el cas que el resultat de la inspecció sigui desfavorable, i que els defectes observats no obliguin a 
passar per la línia d'inspecció per comprovar la seva correcció, i no siguin més de 4 defectes greus, es 
concedirà un termini màxim de 7 dies hàbils per poder passar la segona inspecció sense abonar taxes. 

Les taxes caducaran a l’any de la data d’obertura dels expedients que les motiven. 

A aquestes tarifes s'hi afegirà l'IVA quan els serveis els presti el concessionari. 

DISPOSICIÓ FINAL 

La present Ordenança, la darrera modificació de la qual s’ha aprovat provisionalment pel Ple del Consell 
de Mallorca, en sessió de dia  1 d'octubre de 2007, entrarà en vigor el mateix dia que es publicarà al 
BOIB, serà d'aplicació a partir de dia 1 de gener de 2008 i romandrà en vigor fins a la seva modificació o 
derogació expressa. 

 

El Sr. ALEMANY (vicepresident i conseller-executiu d’Hisenda i Innovació) explica 
els motius pels quals s’han resolt desfavorablement les al·legacions presentades pel PP. 
 
Recorda que l’ordenança es va modificar l’any 2005, però la modificació a què es 
refereix aquest punt és la modificació de l’article quart, que només fa referència a la 
taxa. Per tant, no es trobava en fase d’exposició pública cap altre article.  
 
Observa que l’article que es refereix a les exempcions és el sisè; aquest és el motiu pel 
qual no es pot acceptar una al·legació sobre una qüestió que no es troba en exposició 
pública. 
 
A més, existeix un antecedent a la institució pel que fa a les exempcions. Explica que, 
en un moment en què el responsable de la competència de la ITV pretenia aplicar 
exempcions a determinats col·lectius, va preparar l’ordenança corresponent, però va ser 
informada desfavorablement pels tècnics de la institució; assenyalaven que no hi tenia 
cabuda cap tipus d’exempció.  
 
Comenta que l’equip de govern s’ha basat en aquesta experiència a l’hora de prendre la 
decisió de no presentar la revisió total de l’ordenança. Assegura que, si en un futur és 
possible i l’equip de govern ho considera adequat, la presentarà completa.  
 
El Sr. FONT (PP) recorda que als discursos solemnes és habitual fer grans declaracions 
d’intencions, de les quals la premsa se’n fa ressò. Retreu la pretensió de que la imatge 
del nou equip de govern de la institució sembli més progressista que la del Grup PP.   
 
Retreu la pretensió de que les fotografies del nou equip de govern de la institució 
tenguin més color que les del Grup PP. Assegura que, malgrat els esforços, el cert és 
que poc a poc la pintura cau i queda una fotografia en blanc i negre.  
 
Assegura que aquest equip de govern tenia, en aquest cas, l’oportunitat de demostrar 
que creu en les polítiques que afavoreixen la ciutadania que es troba en una situació més 
desfavorable. Creu que en una situació econòmica difícil com és l’actual, no era oportú 
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augmentar la taxa d’incineració ni la d’inspecció tècnica de vehicles. Considera que no 
s’ha tengut la sensibilitat adequada.  
 
Diu al Sr. Alemany que és cert que es modifica l’article 4, però també s’hagués pogut 
modificar el 4, el 6, el 8 i tots els que es consideras oportú modificar. En canvi, li 
recorda que al Grup PP, perquè està a l’oposició, no li és permès fer-ho. 
 
Matisa que el PP no demanava cap variació de la taxa habitual de la ITV, sinó obrir un 
camí per afavorir les persones amb dificultats –famílies nombroses, persones amb 
salaris inferiors al salari mínim interprofessional, persones amb mobilitat reduïda, 
pensionistes-. Assegura que la pretensió del PP era aplicar als col·lectius esmentats unes 
exempcions, que es podrien fixar entre el 20% i el 30%, per acabar els anys 2011-2012.  
 
Anuncia que, malgrat tot, presentaran aquesta proposta al Ple del mes de gener de 2008.   
 
Assegura que el seu Grup coneix perfectament l’informe que ha esmentat, com també la 
impossibilitat de fer exempcions del pagament de l’impost, però matisa que el PP no  
parla d’imposts. A més, diu que l’informe que ha esmentat com exemple d’un 
antecedent d’aquest tipus a la institució, fa referència a l’IBI (impost sobre els béns 
immobles), a l’IAE (impost sobre activitats econòmiques) i a l’ICO (Impost de 
construccions, instal·lacions i obres); una taxa, en canvi, pot tenir exempcions.  
 
Refusa la decisió de no aprovar la proposta amb l’argument de que existeixen informes 
tècnics en contra i retreu que precisament avui al Ple s’aprovaran decrets que també 
tenen informes en contra.  
 
Reitera el desencert de la mesura i espera que el proper mes d’agost, quan es faci la 
modificació de l’ordenança corresponent, siguin capaços de fixar per a l’any 2009 
aquestes reduccions per als casos que ha explicat, a més d’altres que també es consideri 
convenient incloure. 
 
El Sr. ALEMANY intervé en el seu torn de rèplica.  
 
Recorda que la modificació de l’ordenança a què es refereix el Sr. Font es va fer,  
íntegrament, precisament l’any 2005 i es va publicar el 22 de desembre de 2005, any en 
què el PP no estava a l’oposició, sinó a l’equip de govern. Recorda al Sr. Font que el PP 
va votar a favor de la modificació, sense cap exempció inclosa i precisament era el 
moment adequat per fer-ho. 
 
Li retreu, per tant, que faci ara aquest tipus de discursos, des de l’oposició, tan sols per 
un 2% d’increment de la taxa.  
 
Explica que es tracta d’una concessió administrativa a una empresa privada, per la qual 
cosa funciona amb un estudi econòmic, de forma que si s’apliquen exempcions, algú les 
haurà de pagar.  
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Refusa la proposta del PP de que el Consell de Mallorca ho pagui i ho explica tot seguit. 
L’equip de govern d’aquesta institució no és partidari de donar llimosnes, sinó de fer 
justícia social, amb polítiques socials.  
 
Recorda l’evolució de la institució en aquest sentit: l’antiga Diputació feia llimosnes, 
però l’actual Consell de Mallorca fa justícia social, per mitjà del Departament de 
Benestar Social. Li assegura que, dins aquesta línia, si el PP fa propostes concretes, serà 
possible l’entesa; en cas contrari, no podran concretar acords. 
 
Observa que la taxa es refereix als vehicles concrets, no a les circumstàncies de la 
persona. Posa l’exemple d’una persona amb una dificultat física o psíquica que fa la 
revisió d’un vehicle Mercedes o Jaguar; demana al Sr. Font si creu que també li han de 
fer descompte a aquesta persona. Considera que és un exemple prou clar de que no 
s’han de mesclar conceptes: una revisió tècnica a un vehicle, feta per una empresa 
privada, no es pot comparar amb l’atenció que han de tenir les persones d’uns col·lectius 
determinats, competència que d’altra banda assumeix el Consell de Mallorca, de la 
forma que ha explicat.  
 
Reitera el convenciment d’haver actuat correctament revisant únicament el 2%, que 
correspon a l’augment de l’IPC (índex de preus al consum). No li sembla coherent que 
el PP demani que ara es faci allò que s’havia d’haver fet l’any 2005.  
 
El Sr. FONT admet el canvi d’opinió del seu Grup respecte a l’any 2005 sobre 
l’augment de la taxa. Diu que abans no veia determinades necessitats, però avui sí que 
les veu; reivindica el dret a poder-ho dir. Retreu a l’equip de govern que encara no vegi 
aquestes necessitats.  
 
Recorda al Sr. Alemany que l’any 2005 el seu Grup també considerava que 40 
habitatges per hectàrea era una densitat de construcció massa elevada, però ara en 
proposaran 70. Retreu, per tant, aquesta contradicció, com també que a finals de l’any 
2007 li recordi qüestions de l’any 2005. 
 
Considera incorrecte que l’equip de govern hagi desestimat les al·legacions del PP 
referides a la taxa de residus, a la dels pressuposts i a la taxa de la ITV, perquè eren 
propostes de política social, per afavorir els col·lectius socials que ha indicat. 
 
Insisteix a dir que, lògicament, el Consell de Mallorca hauria d’assumir el cost que 
aquesta política suposa, però no s’ha de considerar una llimosna, sinó tot el contrari. 
Diu que està convençut que el responsable del Departament de Serveis Socials, des del 
coneixement de casos concrets, entendria perfectament la seva proposta.  
  
El Sr. ALEMANY recorda al Sr. Font que en la seva intervenció anterior li ha dit 
precisament que era amb el responsable del Departament de Serveis Socials amb qui 
s’havia de posar d’acord per plantejar polítiques socials, però que no ha de proposar fer 
llimosnes. Per tant, no ha de parlar del col·lectiu de minusvàlids, perquè com a tal no 
necessita cap llimosna. Posa l’exemple d’una persona minusvàlida que no té problemes 
econòmics, no tendria cap sentit fer-li un descompte. En canvi, si es parla del col·lectiu 
de persones amb necessitats econòmiques, es pot estudiar la proposta.  
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Considera evident que no té sentit la proposta del PP de demanar descomptes per a 
col·lectius; a més, li retreu que fent una proposta tan ambigua, el PP ja sabia que no 
s’acceptaria, per tant opina que és una proposta populista i que, en el fons, el PP 
planteja en aquests termes: a tota persona que vagi pel carrer, si va en cotxe, li farem un 
descompte i si a més ens vota, dos descomptes.  
 
Li assegura que l’equip de govern és més seriós i no accepta aquest tipus de propostes. 
Reitera que tota la política social la fa per mitjà del Departament de Serveis Socials i 
que no admet  el concepte de llimosnes. 
 
Respecte al canvi de sentit dels discursos dels Grups polítics al llarg dels anys, diu que 
és cert que podem canviar, constantment, però en el cas del PP ja comença a ser 
sospitós, perquè el canvi és en tots els temes, en tots els discursos, pel fet d’haver passat 
a l’oposició. Recorda que a hores d’ara ja no en queda cap de discurs per canviar, per 
tant creu que ja és hora de conèixer què en queda d’aquell PP que guanyava les 
eleccions per majories absolutes, perquè la impressió és que està del tot capgirat.  
 
Li posa com exemple el tema de Can Domenge, per observar que la serietat en qüestions 
de política és bàsica. Li diu que un debat d’idees es pot tenir i en una gran quantitat de 
temes és molt probable que s’arribi a acords, però si el que es vol fer el PP és partidisme 
i populisme, serà difícil que pugui arribar a acords amb ell. Li recorda que a ell no li 
agraden aquest tipus d’acords, que li agrada “lo blanc, blanc i lo negre, negre”.  
 
Li diu que faci propostes clares i l’equip de govern li acceptarà, però que no vengui 
fum, perquè el fum no serveix de res.  
 
Tot seguit, es vota la proposta.  
 
S’aprova la proposta, per desset vots a favor (PSOE, Bloc per Mallorca i UM), dotze en 
contra (PP) i zero abstencions. 

 

BENESTAR SOCIAL 

 

PUNT 5. PROPOSTA D'APROVACIÓ DE DISTRIBUCIÓ DE LES AJUDES DE 
PLA CONCERTATAT DE PRESTACION SOCIALS BÀSIQUES ( PPB) 2007 

Es dóna compte de la següent proposta del president de l’IMAS: 
 
Vist l’informe emès pel tècnic de l’Àrea de Serveis Socials de l’Institut Mallorquí d'Afers Socials 
(IMAS), en què consten els antecedents següents: 
 
"D’acord amb el que preveuen la Llei 7/1985, de 2 d'abril, de bases de règim local, i la Llei 9/1987, d'11 
de febrer, d'acció social, els consells insulars són competents per promoure i prestar serveis socials i 
promoure mesures de reinserció social. Així mateix, es preveu que es poden subscriure convenis de 
cooperació econòmica, tècnica i administrativa. 
 
Vista la Llei 14/2001, de 29 d'octubre, d'atribució de competències als consells insulars en matèria de 
serveis socials i seguretat social, que atribueix als consells insulars part de les competències que l'Institut 
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Balear d'Afers Socials, entitat autònoma creada per la Llei 4/1996, de 16 de desembre, que tenia 
atribuïdes com a pròpies en virtut del RD 2153/1996, de 27 de setembre, sobre el traspàs de funcions i 
serveis complementaris de les prestacions del Sistema de la Seguretat Social de la comunitat autònoma de 
les Illes Balears, i d'aquelles altres que legalment ha tingut encomanades, adreçades fonamentalment als 
col·lectius de persones majors i persones amb discapacitat. 
 
El Consell Insular assumeix les funcions compreses en l’article 15, punts 1 i 6, de la Llei d’Acció Social, 
de 11 de febrer de 1987, entre les que hi figuren l’estudi i la programació de les necessitats a cobrir en el 
seu àmbit, els programes d’actuació els quals es presenten al Govern de la comunitat autònoma, amb 
l’objecte que per aquest es puguin incorporar a la planificació general de serveis socials i d’assistència 
social de la Comunitat i l’assistència tècnica i l’assessorament als ajuntaments i les mancomunitats de 
municipis, si així pertoca, així com a altres entitats públiques o privades sense ànim de lucre. 
 
D’altra banda, i en l’exercici de les competències pròpies dels consells insulars com a entitats locals, 
d’acord amb l’art. 41.3 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, de bases de règim local, i l’art. 4 de la Llei 8/2000, de 
27 d’octubre de consells insulars, el Consell Insular assumeix les següents funcions en relació amb el Pla 
de prestacions bàsiques: 
 

- el foment i la coordinació entre els serveis municipals per garantir una xarxa bàsica de serveis 
socials adequada a tot el territori insular; 

- l’assistència i cooperació econòmica i tècnica als municipis, en especial als de menor capacitat 
econòmica i de gestió; 

- l’organització i la gestió directa d’una sèrie de programes d’àmbit supramunicipal, amb la 
finalitat de donar suport, preparació i orientació en la implantació i desenvolupament dels serveis 
socials municipals. Així mateix, assumirà qualsevol altra funció derivada del Conveni subscrit 
entre el Ministeri d’Afers Socials i el Govern de les Illes Balears. 

 
El Pla Concertat de Prestacions Socials Bàsiques neix com a Conveni- programa entre el Ministeri de 
Treball i Seguretat Social i les diferents Comunitats Autònomes l’any 1988, amb l’objectiu de finançar de 
forma conjunta una xarxa d’atenció dels serveis socials municipals que pugui garantir les prestacions 
bàsiques dels ciutadans.  
 
Vist que les competències en matèria de serveis socials, des de l’any 2004, han estat exercides per 
l’Institut de Serveis Socials i Esportius de Mallorca, organisme autònom creat i dependent del Consell, 
l’objecte fonamental del qual és l’exercici, de forma directa i descentralitzada, de les competències 
atribuïdes per qualsevol títol al Consell en matèria de serveis socials i esports, tot això atès l’acord de 
constitució de l’Institut adoptat pel Ple del Consell el dia 15 de setembre de 2003 i el seus Estatuts (BOIB 
núm.133 de dia 23 de setembre de 2003). 
 
Atès l’acord del Ple del Consell de Mallorca, de data 1 d’octubre de 2007, en virtut del qual s’aprovà el 
canvi de denominació i modificació dels estatuts de l’Institut de Serveis Socials i Esportius de Mallorca, 
ara Institut Mallorquí d’Afers Socials (IMAS), per adaptar-los a la nova estructura del Consell de 
Mallorca, publicat al BOIB núm. 156 de 18 d’octubre de 2007. 
 
Atès que des de la creació de l’Institut de Serveis Socials i Esportius de Mallorca, ara Institut Mallorquí 
d’Afers Socials, aquest gestiona, per una banda, les partides que es reben en concepte de Pla Concertat de 
Prestacions Socials Bàsiques per part del Ministeri de Treball i Afers Socials i la Conselleria de 
Presidència i Esports i, per una altra banda, les partides corresponents al Servei d’Ajuda a Domicili que 
provenen de la Seguretat Social. 
 
Aquesta doble font de finançament no ha de significar una separació dels programes donat que tant els 
projectes desenvolupats en el marc del pla concertat com el servei d’ajuda a domicili son prestacions 
socials bàsiques. Per aquest motiu ambdues partides passen a formar una sola que es reparteix amb uns 
sols criteris de distribució. 
 
La gestió feta a l’any 2005 per l’Àrea de Serveis Socials de l’Institut va observar un desequilibri en 
l’aportació del Pla de prestacions socials bàsiques (PPB) als diferents municipis de Mallorca. Aquest fet, 
juntament amb les diferents fons d’ingressos esmentades anteriorment, va fer que l’any passat 
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s’adoptessin uns nous criteris de distribució, amb una distribució més efectiva i equitativa pel conjunt de 
la població a Mallorca, que durant el primer any de vigència s’han considerat adients per als objectius 
previstos. Igualment des de l’Institut es va fer un important esforç econòmic per tal de duplicar 
l’aportació feta per part dels governs centrals i autonòmics. 
 
Vist que el PPB te continuïtat pressupostària anual. 
 
Vistes  les necessitats i demandes  que  la població fa als serveis socials d’atenció primària i 
l’obligatorietat que tenen els Ajuntaments de mantenir, sense interrupció, l’atenció i els  serveis a la 
població. 
 
Vist que els Ajuntaments mantenen durant tot l’any les prestacions i que les seves previsions 
pressupostàries per a 2007 ja les tenen marcades des de gener, s’han fitxat els mateixos  objectius i criteris 
de distribució que l’any passat: població total, població depenent i entitats singulars de població de cada 
municipi.   
 
  Atesos els recursos disponibles, els objectius de distribució són: 

- Potenciar el concepte de població depenent. 
- Distribuir de forma equitativa a tots els municipis de Mallorca un 85% del pressupost total. 
- Afavorir als municipis amb menor nombre d’habitants. 
- Utilitzar fórmules, indicadors i criteris de distribució clars, senzills, equitatius i actualitzats. 
 

Cal observar, pel que fa a les mancomunitats que els criteris s’han aplicat tenint en compte les dades de 
cadascun dels municipis que les integren. No es considera procedent que puguin resultar perjudicats pel 
sol fet d’estar mancomunats i considerar-se així com un únic beneficiari, tota vegada que d’acord amb 
l’article 26 LRBRL els serveis socials són obligatoris tan sols en municipis de més de 20.000 habitants." 
 
Vist el que es preveu a l’art. 26 f) dels Estatuts de l’Institut. 
 
Per tot això es proposa al Ple del Consell de Mallorca que adopti els acords següents: 
 
Primer. Resoldre la discrepància plantejada amb la Intervenció General, amb base en l’informe de 
fiscalització i la sol·licitud de discrepància de l’òrgan gestor.  
 
Segon. Autoritzar una despesa per un import màxim de TRES MILIONS VUIT-CENTS NORANTA-
SIS MIL TRES-CENTS DOS EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS (3.896.302,21 €) en concepte 
d’aportació als municipis i mancomunitats de la Part Forana de l’illa de Mallorca per al desenvolupament 
del Pla concertat de prestacions socials bàsiques de Mallorca de l’exercici 2007, d’acord amb la següent 
distribució per anualitats: 
 

o ANUALITAT 2007: UN MILIÓ QUATRE-CENTS DOTZE MIL CENT DESSET 
EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS (1.412.117,70 €) amb càrrec a les partides 
30.31343.46300 i 30.31343.46203 del vigent pressupost de despeses de l’IMAS. 

o ANUALITAT 2008: DOS MILIONS QUATRE-CENTS VUITANTA-QUATRE 
MIL CENT VUITANTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈN TIMS 
(2.484.184,51 €), amb càrrec a la partida que correspongui del pressupost de despeses 
de l’IMAS corresponent a l’exercici 2008. 

 
Tercer. Aprovar, en aplicació dels criteris abans esmentats, la distribució entre els beneficiaris dels ajuts, 
d’acord amb el document que s’incorpora com a annex I. 
 
Quart.  Aprovar els models de documents adjunts per sol·licitar i per justificar els ajuts que s’incorporen 
com a annex II i convalidar els documents presentats pels ajuntaments i mancomunitats, sempre que 
s'ajustin als models aprovats. 
 
Cinquè. Aprovar els models de conveni que s’hauran de subscriure amb els beneficiaris dels ajuts i que 
s'incorpora com a annex III. 
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Sisè:  
 
1. Disposar una despesa per un import total de 151.275,20 € a favor de l'Ajuntament d'Alcúdia, amb CIF 
P0700300G, segons la distribució següent: 

• 54.815,39 €, amb càrrec a la partida 30.31343.46203 del vigent pressupost de despeses de 
l’IMAS 

• 96.459,81 €, amb càrrec a la partida que correspongui del pressupost de despeses de l’IMAS 
corresponent a l’exercici 2008. 

 
2. Disposar una despesa per un import total de 99.937,32 € a favor de l'Ajuntament d'Andratx, amb CIF 
P0700500B, segons la distribució següent: 

• 36.220,07 €, amb càrrec a la partida 30.31343.46203 del vigent pressupost de despeses de 
l’IMAS 

• 63.717,25 €, amb càrrec a la partida que correspongui del pressupost de despeses de l’IMAS 
corresponent a l’exercici 2008. 

 
3. Disposar una despesa per un import total de 73.220,78 € a favor de l'Ajuntament d'Artà, amb CIF 
P0700600J, segons la distribució següent: 

• 26.537,25 €, amb càrrec a la partida 30.31343.46203 del vigent pressupost de despeses de 
l’IMAS 

• 46.683,53 €, amb càrrec a la partida que correspongui del pressupost de despeses de l’IMAS 
corresponent a l’exercici 2008. 

 
4. Disposar una despesa per un import total de 9.327,32 € a favor de l'Ajuntament de Banyalbufar, amb 
CIF P0700700H, segons la distribució següent: 

• 3.380,48 €, amb càrrec a la partida 30.31343.46203 del vigent pressupost de despeses de 
l’IMAS 

• 5.946,84 €, amb càrrec a la partida que correspongui del pressupost de despeses de l’IMAS 
corresponent a l’exercici 2008. 

 
5. Disposar una despesa per un import total de 55.604,09 € a favor de l'Ajuntament de Bunyola, amb CIF 
P0701000B, segons la distribució següent: 

• 20.152,47 €, amb càrrec a la partida 30.31343.46203 del vigent pressupost de despeses de 
l’IMAS 

• 35.451,62 €, amb càrrec a la partida que correspongui del pressupost de despeses de l’IMAS 
corresponent a l’exercici 2008. 

 
6. Disposar una despesa per un import total de 313.643,16 € a favor de l'Ajuntament de Calvià, amb CIF 
P0701100J, segons la distribució següent: 

• 113.673,03 €, amb càrrec a la partida 30.31343.46203 del vigent pressupost de despeses de 
l’IMAS 

• 199.970,13 €, amb càrrec a la partida que correspongui del pressupost de despeses de 
l’IMAS corresponent a l’exercici 2008. 

 
7. Disposar una despesa per un import total de 86.719,68 € a favor de l'Ajuntament de Campos, amb CIF 
P0701300F, segons la distribució següent: 

• 31.429,63 €, amb càrrec a la partida 30.31343.46203 del vigent pressupost de despeses de 
l’IMAS 

• 55.290,05 €, amb càrrec a la partida que correspongui del pressupost de despeses de l’IMAS 
corresponent a l’exercici 2008. 

 
8. Disposar una despesa per un import total de 96.860,17 € a favor de l'Ajuntament de Capdepera, amb 
CIF P0701400D, segons la distribució següent: 

• 35.104,83 €, amb càrrec a la partida 30.31343.46203 del vigent pressupost de despeses de 
l’IMAS 

• 61.755,34 €, amb càrrec a la partida que correspongui del pressupost de despeses de l’IMAS 
corresponent a l’exercici 2008. 
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9. Disposar una despesa per un import total de 13.200,88 € a favor de l'Ajuntament de Deià, amb CIF 
P0701800E, segons la distribució següent: 

• 4.784,37 €, amb càrrec a la partida 30.31343.46203 del vigent pressupost de despeses de 
l’IMAS 

• 8.416,51 €, amb càrrec a la partida que correspongui del pressupost de despeses de l’IMAS 
corresponent a l’exercici 2008. 

 
10. Disposar una despesa per un import total de 4.779,96 € a favor de l'Ajuntament d'Escorca, amb CIF 
P0701900C, segons la distribució següent: 

• 1.732,39 €, amb càrrec a la partida 30.31343.46203 del vigent pressupost de despeses de 
l’IMAS 

• 3.047,57 €, amb càrrec a la partida que correspongui del pressupost de despeses de l’IMAS 
corresponent a l’exercici 2008. 

 
11. Disposar una despesa per un import total de 62.638,54 € a favor de l'Ajuntament d'Esporles, amb CIF 
P0702000A, segons la distribució següent: 

• 22.701,96 €, amb càrrec a la partida 30.31343.46203 del vigent pressupost de despeses de 
l’IMAS 

• 39.936,58 €, amb càrrec a la partida que correspongui del pressupost de despeses de l’IMAS 
corresponent a l’exercici 2008. 

 
12. Disposar una despesa per un import total de 5.855,12 € a favor de l'Ajuntament d'Estellencs, amb CIF 
P0702100I, segons la distribució següent: 

• 2.122,06 €, amb càrrec a la partida 30.31343.46203 del vigent pressupost de despeses de 
l’IMAS 

• 3.733,06 €, amb càrrec a la partida que correspongui del pressupost de despeses de l’IMAS 
corresponent a l’exercici 2008. 

 
13. Disposar una despesa per un import total de 177.035,49 € a favor de l'Ajuntament de Felanitx, amb 
CIF P0702200G, segons la distribució següent: 

• 64.162,60 €, amb càrrec a la partida 30.31343.46203 del vigent pressupost de despeses de 
l’IMAS 

• 112.872,89 €, amb càrrec a la partida que correspongui del pressupost de despeses de 
l’IMAS corresponent a l’exercici 2008. 

 
14. Disposar una despesa per un import total de 14.572,72 € a favor de l'Ajuntament de Fornalutx, amb 
CIF P0702500J, segons la distribució següent: 

• 5.281,56 €, amb càrrec a la partida 30.31343.46203 del vigent pressupost de despeses de 
l’IMAS 

• 9.291,16 €, amb càrrec a la partida que correspongui del pressupost de despeses de l’IMAS 
corresponent a l’exercici 2008. 

 
15. Disposar una despesa per un import total de 187.448,92 € a favor de l'Ajuntament d'Inca, amb CIF 
P0702700F, segons la distribució següent: 

• 67.936,72 €, amb càrrec a la partida 30.31343.46203 del vigent pressupost de despeses de 
l’IMAS 

• 119.512,20 €, amb càrrec a la partida que correspongui del pressupost de despeses de 
l’IMAS corresponent a l’exercici 2008. 

 
16. Disposar una despesa per un import total de 212.018,55 € a favor de l'Ajuntament de Llucmajor, amb 
CIF P0703100H, segons la distribució següent: 

• 76.841,44 €, amb càrrec a la partida 30.31343.46203 del vigent pressupost de despeses de 
l’IMAS 

• 135.177,11 €, amb càrrec a la partida que correspongui del pressupost de despeses de 
l’IMAS corresponent a l’exercici 2008. 
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17. Disposar una despesa per un import total de 260.846,27 € a favor de l'Ajuntament de Manacor, amb 
CIF P0703300D, segons la distribució següent: 

• 94.537,97 €, amb càrrec a la partida 30.31343.46203 del vigent pressupost de despeses de 
l’IMAS 

• 166.308,30 €, amb càrrec a la partida que correspongui del pressupost de despeses de 
l’IMAS corresponent a l’exercici 2008. 

 
18. Disposar una despesa per un import total de 197.227,50 € a favor de l'Ajuntament de Marratxí, amb 
CIF P0703600G, segons la distribució següent: 

• 71.480,75 €, amb càrrec a la partida 30.31343.46203 del vigent pressupost de despeses de 
l’IMAS 

• 125.746,75 €, amb càrrec a la partida que correspongui del pressupost de despeses de 
l’IMAS corresponent a l’exercici 2008. 

 
19. Disposar una despesa per un import total de 70.520,42 € a favor de l'Ajuntament de Muro, amb CIF 
P0703900A, segons la distribució següent: 

• 25.558,57 €, amb càrrec a la partida 30.31343.46203 del vigent pressupost de despeses de 
l’IMAS 

• 44.961,85 €, amb càrrec a la partida que correspongui del pressupost de despeses de l’IMAS 
corresponent a l’exercici 2008. 

 
20. Disposar una despesa per un import total de 168.716,86 € a favor de l'Ajuntament de Pollença, amb 
CIF P0704200E, segons la distribució següent: 

• 61.147,70 €, amb càrrec a la partida 30.31343.46203 del vigent pressupost de despeses de 
l’IMAS 

• 107.569,16 €, amb càrrec a la partida que correspongui del pressupost de despeses de 
l’IMAS corresponent a l’exercici 2008. 

 
21. Disposar una despesa per un import total de 67.605,47 € a favor de l'Ajuntament de Porreres, amb CIF 
P0704300C, segons la distribució següent: 

• 24.502,11 €, amb càrrec a la partida 30.31343.46203 del vigent pressupost de despeses de 
l’IMAS 

• 43.103,36 €, amb càrrec a la partida que correspongui del pressupost de despeses de l’IMAS 
corresponent a l’exercici 2008. 

 
22. Disposar una despesa per un import total de 22.137,33 € a favor de l'Ajuntament de Puigpunyent, amb 
CIF P0704500H, segons la distribució següent: 

• 8.023,19 €, amb càrrec a la partida 30.31343.46203 del vigent pressupost de despeses de 
l’IMAS 

• 14.114,14 €, amb càrrec a la partida que correspongui del pressupost de despeses de l’IMAS 
corresponent a l’exercici 2008. 

 
23. Disposar una despesa per un import total de 124.026,84 € a favor de l'Ajuntament de sa Pobla, amb 
CIF P0704400A, segons la distribució següent: 

• 44.950,79 €, amb càrrec a la partida 30.31343.46203 del vigent pressupost de despeses de 
l’IMAS 

• 79.076,05 €, amb càrrec a la partida que correspongui del pressupost de despeses de l’IMAS 
corresponent a l’exercici 2008. 

 
24. Disposar una despesa per un import total de 78.886,66 € a favor de l'Ajuntament de Sant Llorenç des 
Cardassar, amb CIF P0705100F, segons la distribució següent: 

• 28.590,73 €, amb càrrec a la partida 30.31343.46203 del vigent pressupost de despeses de 
l’IMAS 

• 50.295,93 €, amb càrrec a la partida que correspongui del pressupost de despeses de l’IMAS 
corresponent a l’exercici 2008. 
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25. Disposar una despesa per un import total de 96.129,89 € a favor de l'Ajuntament de Santa Margalida, 
amb CIF P0705500G, segons la distribució següent: 

• 34.840,16 €, amb càrrec a la partida 30.31343.46203 del vigent pressupost de despeses de 
l’IMAS 

• 61.289,73 €, amb càrrec a la partida que correspongui del pressupost de despeses de l’IMAS 
corresponent a l’exercici 2008. 

 
26. Disposar una despesa per un import total de 110.504,65 € a favor de l'Ajuntament de Santanyí, amb 
CIF P0705700C, segons la distribució següent: 

• 40.049,97 €, amb càrrec a la partida 30.31343.46203 del vigent pressupost de despeses de 
l’IMAS 

• 70.454,68 €, amb càrrec a la partida que correspongui del pressupost de despeses de l’IMAS 
corresponent a l’exercici 2008. 

 
27. Disposar una despesa per un import total de 56.504,23 € a favor de l'Ajuntament de Ses Salines, amb 
CIF P0705900I, segons la distribució següent: 

• 20.478,71 €, amb càrrec a la partida 30.31343.46203 del vigent pressupost de despeses de 
l’IMAS 

• 36.025,52 €, amb càrrec a la partida que correspongui del pressupost de despeses de l’IMAS 
corresponent a l’exercici 2008. 

 
28. Disposar una despesa per un import total de 129.878,54 € a favor de l'Ajuntament de Sóller, amb CIF 
P0706100E, segons la distribució següent: 

• 47.071,61 €, amb càrrec a la partida 30.31343.46203 del vigent pressupost de despeses de 
l’IMAS 

• 82.806,93 €, amb càrrec a la partida que correspongui del pressupost de despeses de l’IMAS 
corresponent a l’exercici 2008. 

 
29. Disposar una despesa per un import total de 107.596,73 € a favor de l'Ajuntament de Son Servera, 
amb CIF P0706200C, segons la distribució següent: 

• 38.996,06 €, amb càrrec a la partida 30.31343.46203 del vigent pressupost de despeses de 
l’IMAS 

• 68.600,67 €, amb càrrec a la partida que correspongui del pressupost de despeses de l’IMAS 
corresponent a l’exercici 2008. 

 
30. Disposar una despesa per un import total de 28.078,93 € a favor de l'Ajuntament de Valldemossa, 
amb CIF P0706300A, segons la distribució següent: 

• 10.176,59 €, amb càrrec a la partida 30.31343.46203 del vigent pressupost de despeses de 
l’IMAS 

• 17.902,34 €, amb càrrec a la partida que correspongui del pressupost de despeses de l’IMAS 
corresponent a l’exercici 2008. 

 
31. Disposar una despesa per un import total de 392.865,22 € a favor de la Mancomunitat des Raiguer, 
amb CIF P0700005B, segons la distribució següent: 

• 142.385,32€, amb càrrec a la partida 30.31343.46300 del vigent pressupost de despeses de 
l’IMAS 

• 250.479,90 €, amb càrrec a la partida que correspongui del pressupost de despeses de 
l’IMAS corresponent a l’exercici 2008. 

 
32. Disposar una despesa per un import total de 420.638,77 € a favor de la Mancomunitat des Pla, amb 
CIF G07111461, segons la distribució següent: 

• 152.451,22 €, amb càrrec a la partida 30.31343.46300 del vigent pressupost de despeses de 
l’IMAS 

• 268.187,55 €, amb càrrec a la partida que correspongui del pressupost de despeses de 
l’IMAS corresponent a l’exercici 2008. 
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Setè.- Delegar l’execució posterior d'aquest expedient a favor del president de l’Institut Mallorquí d’Afers 
Socials. 
 
No obstant això el Ple resoldrà. 
 
 
El Sr. GARAU (conseller executiu de Benestar Social) explica que presenta, per a la 
seva aprovació, el programa de prestacions socials bàsiques. Comenta que es tracta d’un 
pla concertat que funciona des de l’any 1988 i consisteix en un conveni entre el Govern 
de l’Estat, el Ministeri de Treball, el Govern de les Illes Balears, els consells insulars i 
els ajuntaments.  
 
Explica que la distribució que es presenta, per motius de disponibilitat de crèdit es farà 
en dues anualitats, una primera per un import de 1.412.000 € (un 36% de l’import que 
s’ha de transferir als ajuntaments) i una altra anualitat, de 2.484.000 €, que s’abonarà 
entre els mesos de febrer i març de 2008. 
 
Observa que es presenta una informació molt detallada, ajuntament per ajuntament i que 
correspon als ajuntaments de la part forana, atès que ja s’havia transferit a l’Ajuntament 
de Palma la seva part. 
 
S’aprova la proposta per unanimitat. 
 
 

ECONOMIA I TURISME 

PUNT 6. PROPOSTA D’ACORD DEL PLE DEL CONSELL DE MAL LORCA 
PER A L’APROVACIÓ DEL “PROTOCOL ADDICIONAL AL CONVE NI DE 
COL·LABORACIÓ DE 20 DE MARÇ DE 2007, SUBSCRIT ENTRE EL 
MINISTERI D’INDÚSTRIA, TURISME I COMERÇ, LA COMUNIT AT 
AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARS, EL CONSELL INSULAR D E 
MALLORCA I ELS AJUNTAMENTS DE PALMA Y DE LLUCMAJOR PER A 
LA TRANSFORMACIÓ DEL CONSORCI PER A LA MILLORA I 
EMBELLIMENT DE LA PLATJA DE PALMA EN CONSORCI URBAN ÍSTIC 
DE LA PLATJA DE PALMA” 

Es dóna compte de la següent proposta de la consellera executiva del Departament de 
Territori per absència de la consellera executiva del Departament d’Economia i 
Turisme: 

ANTECEDENTS:  

Aquest Protocol es subscriu en desenvolupament del Conveni de col·laboració de 20 de març de 2007, 
que transformà el Consorci per a la millora i embelliment de la Platja de Palma en Consorci urbanístic de 
la Platja de Palma. Quant a l’objecte, és determinar les aportacions financeres de les parts amb la finalitat 
de dotar al Consorci Urbanístic de la Platja de Palma dels Recursos necessaris per a la seva gestió 
ordinària durant el període 2007-2009, mentre que no disposi dels recursos propis numerats a la clàusula 
quinta del Conveni de 20 de març de 2007. 
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El Consell de Mallorca com a institució integrant del Consorci Urbanístic de la Platja de Palma ha de 
participar en la quota que li correspon  -1/3 de la part assignada a les entitats locals- en les actuacions a 
finançar pel Consorci en el període 2007-2009. 

Per l’exposat i vista tota la documentació que obra a l’expedient, propòs al Ple del Consell de Mallorca 
l’adopció del següent: 

ACORD 

1r.- Resoldre les discrepàncies a les objeccions formulades per la intervenció General (Núm. Exp. 
654/2007). 

2n.- Aprovar el Protocol addicional al Conveni de col·laboració de 20 de març de 2007, subscrit entre el 
ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç, la comunitat autònoma de les Illes Balears, el Consell insular de 
Mallorca i els ajuntaments de Palma i de Llucmajor per a la transformació del Consorci per a la millora i 
embelliment de la platja de Palma en Consorci urbanístic de la platja de Palma. 

3r.- El Ple es compromet a consignar al pressupost del Consell de Mallorca per a l’any 2009 un crèdit de 
333.000€ per al finançament del Consorci Urbanístic de la platja de Palma. 

 

La presidenta dóna la paraula al Sr. Flaquer (PP).  
 
El Sr. Flaquer demana si abans no es farà la introducció explicativa de la proposta. 
La presidenta li diu que no es farà a l’inici, sinó en acabar la seva intervenció. 
 
El Sr. FLAQUER (PP) observa que a l’acord a què es refereix aquesta proposta existeix 
una objecció important per part de la Intervenció d’aquesta institució, que va fiscalitzar 
negativament la signatura d’aquest conveni. Diu que, per aquest motiu, voldria separar 
els dos àmbits de discussió.  
 
El primer seria conèixer quina és l’opinió de l’equip de govern en relació a la proposta 
que es presenta, tot i tenir l’informe de fiscalització negativa sobre l’aprovació d’aquest 
conveni. 
En el segon, voldria explicar la opinió del PP sobre la reforma de la Platja de Palma, en 
conjunt.  
 
Reitera la importància de la seva petició inicial, perquè considera que és bàsic conèixer 
aquesta opinió. 
 
La Sra. OLIVER (consellera executiva d’Economia i Turisme) intervé per donar 
l’explicació oportuna. 
 
Explica que el motiu de no haver intervingut és que pensava que la documentació que es 
presenta és prou clara, però amb molt de gust li explicarà la visió que té, des de l’equip 
de govern.  
 
Comenta que la objecció que ha manifestat la Intervenció d’aquesta institució es basa, 
fonamentalment, en tres punts.  
El primer és la manca del Pla d’actuació en matèria de finançament. En aquest sentit, 
valora que és molt discutible. Recorda que el protocol d’acord d’aquest pla esmenta que 
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no existeix aquest Pla de finançament perquè precisament ara mateix el Consorci –com 
molt bé sap el Sr. Flaquer- gestiona el concurs d’idees; a partir d’aquí sí que existirà un 
Pla de finançament d’actuacions del Consorci.  
 
Li recorda també que, a l’annex corresponent també s’explica quin és l’ús d’aquests 
doblers, 3 milions d’euros, que les administracions públiques aporten al consorci 
esmentat. Informa que al Consell de Mallorca li pertoca aportar 333.333 €. Considera 
que la documentació de l’acord que s’ha entregat explica bastant clar el motiu  
d’aquestes aportacions. 
 
Celebra l’interès del Sr. Flaquer i s’alegra que sigui escrupolós en una qüestió com 
aquesta i vulgui aclarir a què es destinaran els doblers.  
 
Reitera que tot el que ha explicat també ho té el Grup PP en la documentació que ha 
rebut, prèvia al Ple, concretament al punt 2 de l’acord de la Junta Rectora, on explica la 
despesa de personal de la pròpia gerència, la despesa corrent i els serveis de la gerència, 
la realització d’activitats de promoció, els estudis i treballs tècnics, la gestió pròpia del 
concurs d’idees que actualment es du a terme.   
 
Explica que, en acabar aquest concurs d’idees, es farà una planificació adequada a 
l’objectiu del consorci, que és la recuperació de la Platja de Palma.  
 
Pel que fa a la segona objecció, que indica que no s’inicia l’execució en el propi 
exercici, explica que certament és així, perquè enguany es va arribar a l’acord de que el 
Govern espanyol aportaria 500.000 € i l’any 2008 500.000 € més.  
Observa que al Govern de les Illes Balears li anava millor fer-ho durant l’any 2008 i ho 
farà així, mentre que l’Ajuntament de Llucmajor i l’Ajuntament de Palma abonaran els 
333.333 € l’any 2008 i el Consell Insular de Mallorca ho farà l’any 2009.  
 
Comenta que és cert que no es tracta d’un plurianual, perquè enguany el Consell Insular 
de Mallorca no hi fa cap aportació econòmica i tampoc l’any 2008, sinó que ho fa l’any 
2009. No es correspon, per tant, amb la legislació que aplica aquesta institució, però 
creu que no es tracta d’una objecció insalvable, perquè no es farà cap despesa durant els 
anys 2007 i 2008, sinó l’any 2009. 
 
Atès que no hi ha despesa anticipada, assegura que, quan pertoqui, l’any 2008, es farà la 
reserva de crèdit i es presentarà la documentació necessària perquè quedi acreditat que 
l’any 2009 el Consell Insular de Mallorca farà l’aportació que li correspon. 
 
La tercera objecció és la falta d’acreditació d’insuficiència; s’hauria d’acreditar la 
insuficiència del Consorci perquè els serveis de fiscalització pensassin que cal fer 
aquesta aportació.  
 
Opina que si, a més de tota la resta de problemes burocràtics de totes les entitats que hi 
intervenen -que coneix prou bé el Sr. Flaquer-  també existís aquesta insuficiència, seria 
una situació molt difícil.  
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Comenta que respecta molt, evidentment, el Servei Jurídic i la Intervenció d’aquesta 
institució, però creu que s’ha de donar a les coses la importància que tenen i opina que 
fer l’any 2009 l’aportació esmentada no contravé de forma important les normes, atès 
que no es fa despesa anterior a aquesta data i que el detall de les explicacions sobre la 
inversió dels 3 milions d’euros és molt explícita. 
 
Creu que el debat d’avui s’ha de centrar en definir si aquesta institució ha de seguir 
finançant el projecte de millora de la Platja de Palma.  Assegura que ho considera molt 
important.  
 
Reitera que, tot i aquestes tres objeccions, la proposta mereix el vot afirmatiu perquè 
està convençuda que totes tres, quan arribi el moment, estaran resoltes.  
 
Defensa la importància de la seva aprovació, perquè en depèn poder seguir dins el 
Consorci. Creu que és necessari que el Consell de Mallorca faci part del projecte 
d’aquesta zona de reconversió tan important.  
 
El Sr. FLAQUER diu que s’ha d’entendre que davant un informe de fiscalització 
negatiu, com és el cas, el Grup PP demani aquesta explicació.  
 
Desitja que quedi molt clara la postura del PP en aquest sentit, que fa costat al projecte, 
perquè el varen començar i perquè el consideren un projecte de tots i per a tots.  
 

Anuncia que votarà a favor el punt segon, que és el de la ratificació del conveni, però 
votarà en contra del punt primer, per discrepància a causa de l’informe negatiu de la 
Intervenció. Diu que tampoc votarà a favor el tercer punt.   
 
 
Retreu que esperava que es durien a terme gestions molt més compromeses d’ençà del 
mes de maig de 2007, pel fet que governava un mateix partit polític a cadascuna de les 
institucions que integren el Consorci. Diu que va creure, honestament, que s’obriria un 
camí nou, des de la perspectiva de la importància del projecte. L’ha decebut, per tant, 
que sis mesos després es presenti aquest conveni, que a més té objeccions de la 
Intervenció.  Assegura que el que presenten és el mateix que ja s’havia aprovat el mes 
de març de 2007, abans de les eleccions.  
 
Demana, en nom del PP, un major grau de compromís. Pensa que es troben en una 
situació extraordinària per aconseguir que el Govern espanyol, que és qui realment ha 
de creure en el projecte i s’ha de comprometre en el seu finançament, ho faci.  
 
Recorda que, de moment, no ho han aconseguit, com ho demostra el fet que no apareix 
cap inversió addicional al seu pressupost per a l’any 2008 destinada a aquest projecte. 
Consegüentment, s’ha perdut una primera oportunitat. Ressalta la importància que té 
aquest fet i diu que per aquest motiu l’esperança que tenia en aquest projecte, avui s’ha 
convertit en decepció. 
 



 22

Expressa el seu temor de que el Govern espanyol ens hagi oblidat i no faci res més enllà 
del que ja tenia compromès amb l’anterior govern del PP. Retreu a l’equip de govern no 
haver aprofitat tots els factors favorables.  
 
Reitera tots els motius de discrepància i expressa el vot negatiu del seu Grup. 
 
La Sra. OLIVER el convida a mantenir la il·lusió per aquest projecte, perquè està 
convençuda que serà possible l’acord general.  
 
Refusa el comentari del Sr. Flaquer sobre la manca de col·laboració del govern de 
l’Estat espanyol en el projecte, perquè no és cert: ha abonat els 500.000 € de l’any 2007 
i també abonarà els 500.000 € de l’any 2008. A més, diu que ho avala el fet que l’Estat 
espanyol aporti la mateixa quantitat que ja donava al PP, perquè demostra que tracta 
totes les autonomies de la mateixa manera, independentment del seu color polític.   
 
Comenta que desitja que les aportacions del Govern espanyol siguin importants i, 
certament, la col·laboració que pot oferir és molt important, però pensa que és a 
Mallorca on ha d’estar situat el motor d’aquest projecte, perquè tenim les competències 
i és el nostre projecte. Reitera que la implicació que ha tengut el Govern espanyol –i que 
el Sr. Flaquer ha pogut comprovar directament- ha estat molt important i és just 
reconèixer aquest fet.  
 
Assegura que els objectius que s’han previst per a cada actuació s’han complert en les 
etapes i amb els terminis prevists. Reconeix que desitjaria que es fes amb més rapidesa, 
però es mostra confiada en la tasca que cada institució du a terme. Convida el Sr. 
Flaquer a compartir la mateixa il·lusió, atès que és un projecte de tots i serà necessària la 
col·laboració. 
 
El Sr. FLAQUER assegura a la Sra. Oliver que la preocupació que ha expressat abans és 
compartida també per moltes persones que viuen de la Platja de Palma i veuen amb 
preocupació que els sis partits polítics que avui governen les institucions d’aquestes 
illes varen signar un pacte de govern que tenia aquest projecte com un dels punts 
prioritaris: aconseguir el compromís del Govern espanyol de finançar la reforma 
integral de la Platja de Palma.  
 
Reitera a la Sra. Oliver que, ho expliqui com ho expliqui, han perdut la primera 
oportunitat i el Govern espanyol ens ha oblidat. Matisa també que no és que hagi aportat 
la mateixa quantitat que donava al PP, sinó que no ha donat res, perquè aquestes 
quantitats ja estaven compromeses al govern del PP des del mes de març de 2007. En 
canvi, el compromís pressupostari actual és de 0 €. 
 
Li recorda que la societat civil, respecte al projecte, ha presentat 101 propostes 
concretes, acompanyades de la valoració del cost de cadascuna d’elles. 
 
Assegura que aquest és el motiu de la seva desil·lusió, perquè considera que té motius 
suficients. 
 
La presidenta dóna la paraula a la Sra. Oliver, per tancar el debat. 
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La Sra. OLIVER diu que no comparteix el desencís del Sr. Flaquer, perquè el ritme de 
treball de cadascuna de les institucions indica tot el contrari.  
 
Respecte al pressupost general de l’Estat espanyol, assegura que l’any 2008 hi haurà un 
milió d’euros per aquest Consorci, però no es tanca la porta a altres aportacions. 
 
Matisa, però, que després de quatre anys d’existència -com coneix molt bé el Sr. 
Flaquer, perquè n’era el president- encara no està definida la línia d’actuació del 
consorci. Comenta que en aquest moment sí que sembla que ja s’ha concretat aquest 
projecte i considera que està en molt bones mans i que totes les institucions 
comparteixen el mateix interès de que vagi endavant. Es mostra convençuda de poder 
resoldre totes les dificultats que, ben segur, trobaran pel camí. 
 
Tot seguit, es fa la votació. La presidenta demana, abans, si s’accepta la petició del Sr. 
Flaquer de votar per separat els tres punts de la proposta. Els portaveus li diuen que 
s’accepta la votació separada. 
 
El primer punt s’aprova per desset vots a favor (PSOE, Bloc per Mallorca i UM), dotze 
vots en contra (PP) i zero abstencions. 
El segon punt s’aprova per unanimitat. 
El tercer punt s’aprova per desset vots a favor (PSOE, Bloc per Mallorca i UM), zero 
vots en contra i 12 abstencions (PP). 
 
El Sr. Font demana la paraula per desitjar un bon Nadal als assistents.  
 
Tot seguit, la presidenta també expressa la seva felicitació nadalenca a tots els assistents 
al Ple.    

 

I, no havent-hi més assumptes a tractar, la Sra. presidenta, aixeca la sessió a                  
les devuit hores i quinze minuts. De tot el qual se n'estén la present acta (que consta de 
23 pàgines rubricades) que jo com a secretari certific, amb el vistiplau de l'Hble. Sra. 
presidenta del Consell Insular de Mallorca.  

   

        V. i  P.  

LA PRESIDENTA  

 


