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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DEL CONSELL DE MALLORCA  
 
Identificació de la sessió                                                                                                                                                                        
 
Núm.: 5/2008 
Caràcter: ordinària  
Data: 7 d’abril de 2008 
Horari: 10.15 a 13.00 
Lloc: sala de plens                    
 
 
Assistents:  
 
Francesca Lluch Armengol Socias, presidenta 

Pedro Alvarez Chillida (PP)  
Rafael Angel  Bosch Sans (PP)   
Margarita Cabrer Gonzalez (PP)   
Juan Flaquer Riutort (PP)  
Jaume Font Barceló (PP)   
Maria José Frau Marí (PP)  
Carmen Garzón Pelegrín (PP)   
Bartomeu Martinez Oliver (PP)   
Clara del Moral Torres (PP)    
Antonia Maria Perelló Jorquera (PP)  
Andreu Prohens Vicens (PP)   
Maria Rosa Puig Oliver (PP)   
Damian Ripoll Gálvez (PP)   
Ana Maria Rodriguez Arbona (PP)  
Fernando Rubio Aguiló (PP)    
Catalina Sureda Fons (PP) 
Antonio Alemany Cladera (PSOE)  
Cosme Bonet Bonet (PSOE)  
Silvia Cano Juan (PSOE)   
Maria Luisa Dubón Pretus (PSOE)   
Pere Joan Martorell Castelló (PSOE)   
Pablo Martín Peré (PSOE)   
Cristina Moreno Mulet (PSOE)   
Josefina Ramis Rigo (PSOE)   
Miquel Ramon Matas (PSOE)  
Maria Pilar Sansó Fuster (PSOE) 
Miguel Angel Flaquer Terrasa (UM) 
Dolça Mulet Dezcallar (UM)  
Antoni Pascual Ribot (UM) 
Joan Lladó Binimelis (Bloc per Mallorca) 
Joana Lluïsa Mascaró Melià (Bloc per Mallorca)  
Miquel Rosselló del Rosal (Bloc per Mallorca)   
 
Jeroni Miquel Mas Rigo, secretari 
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Elena Montejo Fuentes, interventora 
 
També hi assisteixen: Jaume Garau Salas,  Catalina Julve Caldentey,  Isabel Maria Oliver 
Sagreras.   
 

En el punt 7è s'absenta la Sra. Del Moral ( PP) que retorna en el punt 8è. En el punt 14è 
s'absenta el Sr. Flaquer ( PP) que retorna en el punt 15è. 

 

Ordre del dia 

1. LECTURA I APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR (3-3-08). 

PRESIDÈNCIA 

2. DECRETS I RESOLUCIONS A DONAR COMPTE 

3. DECRETS A RATIFICAR 
 

a) ASSUMPTE: NOMENAMENT DEL REPRESENTANT DEL 
CONSELL INSULAR DE MALLORCA EN EL CONSELL RECTOR 
DE L’INSTITUT BALEAR D’ESTADÍSTICA. 

 
b) ASSUMPTE: NOMENAMENT DELS REPRESENTANTS DEL 

CONSELL INSULAR DE MALLORCA EN EL COMITÈ DE 
SEGUIMENT DEL PROGRAMA OPERATIU FEDER DE BALEARS 
2007-2013 

 
c) ASSUMPTE: NOMENAMENT DEL REPRESENTANT DEL 

CONSELL INSULAR DE MALLORCA EN LA COMISSIÓ 
PARITÀRIA DE LA FUNDACIÓ PÚBLICA DE LES BALEARS PER 
A LA MÚSICA. 

 
d) ASSUMPTE: NOMENAMENT DEL REPRESENTANT DEL 

CONSELL INSULAR DE MALLORCA EN LA COMISSIÓ DE 
PREVENCIÓ D’INCENDIS FORESTALS DE LES ILLES BALEARS. 

 
 

DEPARTAMENT D’OBRES PÚBLIQUES 

 

4. APROVACIÓ DE LA REVISIÓ DE TARIFES DE PEATGE VIGENTS 
SOL·LICITADA PER LA "COMPAÑIA CONCESIONARIA DEL TÚNEL DE 
SOLLER, S.A." PER A L'ANY 2008 

 

DEPARTAMENT DE CULTURA I PATRIMONI 
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5. PROPOSTA D’ACORD DE DECLARACIÓ COM A BÉ CATALOGAT A FAVOR 
DEL NUCLI DE CASES CONEGUT COM SA TALAIASSA, SITUAT A CALONGE, 
TERME MUNICIPAL DE SANTANYÍ. 

 

6. PROPOSTA PER TAL QUE LES NNSS DEL MUNICIPI DE BINISSALEM 
ACTUÏN COM A INSTRUMENT URBANÍSTIC ASSIMILABLE A UN PLA 
ESPECIAL DE PROTECCIÓ PER AL CONJUNT HISTÒRIC I EL SEU ENTORN DE 
PROTECCIÓ AL COMPLIR LES DETERMINACIONS PREVISTES EN LA LLEI 
12/1998, DE 21 DE DESEMBRE, DEL PATRIMONI HISTÒRIC DE LES ILLES 
BALEARS. 

 

7. RECURS POTESTATIU DE REPOSICIÓ DEDUÏT PER EL SR. JUAN ADROVER 
CALDENTEY, LA SRA. MARIA TERESA FORTEZA MIRÓ, EL SR. SEBASTIÁN 
OBRADOR BORDOY, LA SRA. MARIA PIÑA RIERA, LA SRA. BÁRBARA 
OLIVER MONTSERRAT, EL SR. FRANCISCO MESTRE SITJES, LA SRA. 
CATALINA BENNASAR SANSÓ, LA SRA. MICAELA VIDAL MESTRE, LA SRA. 
MARIA MESQUIDA MANRESA, LA SRA. JUANA BORDOY SAGRERA, LA SRA. 
DAMIANA ALCOVER NADAL, EL SR. ANTONIO OLIVER TUGORES, EL SR. 
ANTONIO OLIVER SOLER, LA SRA. CATALINA RAMIS PUIG (REPRESENTADA 
PER LA SRA. MARIA LUISA MESTRE RAMIS) I EL SR. GABRIEL ORFÍ 
NICOLAU CONTRA L’ACORD DEL PLE DEL CONSELL INSULAR DE 
MALLORCA DE DIA 7 DE MAIG DE 2007 ( BOIB NÚM. 100 DE 7 JULIOL DE 
2007), PEL QUAL ES DECLARÀ BÉ D’INTERÈS CULTURAL, AMB LA 
CATEGORIA DE MONUMENT, A FAVOR DE L’ESGLÉSIA I CONVENT DE 
SANT AGUSTÍ, DEL TERME MUNICIPAL DE FELANITX. 

 

DEPARTAMENT D'HISENDA I INNOVACIÓ 

 

8. PROPOSTA D'APROVACIÓ DE L'EXPEDIENT NÚM. 7 DE MODIFICACIÓ DE 
CRÈDITS EN EL PRESSUPOST PROPI DE 2008. 

 

9. PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DEL PLA ESTRATÈGIC DE SUBVENCIONS 
DEL CONSELL DE MALLORCA PER A L'ANY 2008. 

 

DEPARTAMENT DE PRESIDÈNCIA 

 

10. CONSTITUCIÓ DE LA COMISSIÓ DE CONTROL ESPECÍFIC DE LA RÀDIO I 
TELEVISIÓ DE MALLORCA. 
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DEPARTAMENT DE TERRITORI 

 
11. DONAR COMPTE DELS MEMBRES QUE FORMARAN PART DE LA COMISSIÓ DE 
SEGUIMENT ENCARREGADA DE SUPERVISAR ELS TREBALLS TÈCNICS DE 
MODIFICACIÓ DEL PLA TERRITORIAL INSULAR DE MALLORCA. 

 

DEPARTAMENT DE BENESTAR SOCIAL 

 

12. RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDIT DE L'INSTITUT 
MALLORQUÍ D'AFERS SOCIALS REC 01/08. 

 

DEPARTAMENT D'INTERIOR 

 

13. MODIFICACIÓ DE L'ARTICLE 27 DEL VIGENT CONVENI COL·LECTIU DEL 
PERSONAL LABORAL DEL CONSELL DE MALLORCA. 
 

MOCIONS 

14. MOCIÓ DEL GRUP DE CONSELLERS DEL PARTIT POPULAR SOBRE 
SOL·LICITUD D’ENCOMANA DE GESTIÓ DE LES OBRES PREVISTES EN EL 
CONVENI SIGNAT ENTRE EL MINISTERI DE FOMENT I EL CONSELL DE 
MALLORCA EN MATERIA DE CARRETERES. 
 
15. MOCIÓ DEL GRUP DE CONSELLERS DEL PARTIT POPULAR SOBRE 
CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS. 
 
16. MOCIÓ DEL GRUP DE CONSELLERS DEL PARTIT POPULAR SOBRE PARC 
DE BOMBERS DE CAN PICAFORT. 

 

INTERPEL·LACIONS 

17. INTERPEL·LACIÓ  QUE FORMULA L’HBLE. SRA. CARMEN GARZÓN 
PELEGRIN SOBRE POLÍTICA EN MATÈRIA D’ESPORTS I PROMOCIÓ 
SOCIOCULTURAL. 

 

DESPATX EXTRAORDINARI  

 

PRECS I PREGUNTES 

18. PREGUNTA QUE FORMULA  L’HBLE. SRA. MARGARITA CABRER 
GONZÁLEZ A L’HBLE. SRA. PRESIDENTA DEL CONSELL DE MALLORCA 
(CONVENI CARRETERES). 
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19. PREGUNTA QUE FORMULA  L’HBLE. SR. JAUME FONT BARCELÓ A 
L’HBLE. SRA. PRESIDENTA DEL CONSELL DE MALLORCA (EXPEDIENT 
URBANÍSTIC BATLE SES SALINES). 
 
20. PREGUNTA QUE FORMULA  L’HBLE. SRA. ANTÒNIA PERELLÓ 
JORQUERA A L’HBLE. SRA. PRESIDENTA DEL CONSELL DE MALLORCA 
(INFORME JURÍDIC ALIENACIÓ FINCA CAN DOMENGE). 
  

21. PREGUNTA QUE FORMULA  L’HBLE. SRA. ANTÒNIA PERELLÓ 
JORQUERA A L’HBLE. SRA. PRESIDENTA DEL CONSELL DE MALLORCA 
(MESURES INCOMPLIMENT TERMINIS CAN DOMENGE). 

 

Desenvolupament de la sessió i acords 
 

PUNT 1. LECTURA I APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR (3-
3-08). 

 

El Sr. RAMON (PSOE) comenta que en la intervenció de la Sra. Moreno, allà on diu: 
“per la seva condició anterior d’infermera de la residència de la Bonanova”, hauria de 
dir: “per la seva condició d’infermera”. 

S’aprova l’acta anterior (3/3/2008) per unanimitat amb la correcció esmentada. 
 
 

PRESIDÈNCIA 

PUNT 2. DECRETS I RESOLUCIONS A DONAR COMPTE 

PUNT 3. DECRETS A RATIFICAR 
 
DEPARTAMENT OBRES PÚBLIQUES 
 

PUNT 4.- APROVACIÓ DE LA REVISIÓ DE TARIFES DE PEATGE VIGENTS 
SOL·LICITADA PER LA “COMPAÑÍA CONCESIONARIA DEL TÚNEL DE 
SOLLER, S.A.” PER A L’ANY 2008. 

Es dóna compte de la següent proposta del conseller executiu del Departament d’Obres 
Públiques: 

Atès que en data 15 de febrer de 2008, va tenir entrada en el Registre General del Consell Insular de 
Mallorca, amb núm. 3823, l‘escrit presentat per la “Compañía Concesionaria del Túnel de Sóller, S.A.”, en 
el qual sol·licita s’acordi la revisió de les tarifes vigents de peatge de la “Compañía Concesionaria Túnel de 
Sóller, S.A.”, i s’aprovin les noves tarifes que resulten de l’aplicació de la fórmula de revisió aprovada per 
Reial Decret 210/1990, de 16 de febrer, sobre el procediment de revisió de tarifes d’autopistes de peatge. 
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Atesa la certificació emesa el dia 15 de febrer de 2008 per l’Institut Nacional d’Estadística referit a l’índex 
de preus de consum referit al període de gener 2007 a gener 2008.  

Atès que la clàusula 6n. del document administratiu de formalització de la concessió administrativa per a la 
construcció, conservació i explotació del Túnel de Sóller recull literalment el contingut de l’article 9 del 
Decret 86/1988, de 18 de novembre, d’adjudicació de la concessió administrativa per a la construcció, 
conservació i explotació, com a carretera de peatge de la carretera C-711, amb túnel que creua la Serra 
d’Alfàbia i que mitjançant Reial Decret 210/1990, de 16 de febrer, es va donar una nova redacció a la 
clàusula 45 del Plec de Clàusules Generals per a la construcció, conservació i explotació de autopistes en 
règim de concessió, aprovada per Decret 215/73 de 25 de gener i posteriorment modificada per Reial 
Decret 1876/1981, de 20 d’agost. 

El Conseller del Departament d’Obres Públiques, de conformitat amb el que disposa la Disposició 
Addicional sisena de la Llei 16/2001, de 14 de desembre d’atribució de competències als Consells Insulars 
en matèria de carreteres i camins, mitjançant la qual es modifica el punt 2 de l’article 24  Llei 5/1990, de 24 
de maig, de carreteres de la Comunitat Autònom a de les Illes Balears, eleva al Ple del Consell de Mallorca 
la següent proposta d‘ 

ACORD 

Primer.- Aprovar la revisió de les tarifes vigents de peatge de la “Compañía Concesionaria del  Túnel de 
Sóller, S.A.“ per a l’any 2008, resultat de l’aplicació de la fórmula de revisió aprovada per Reial Decret 
210/1990, de 16 de febrer, sobre procediment de revisió de tarifes d’autopistes de peatge, les noves tarifes 
de peatge aprovades són les que a continuació es relacionen: 

NORMALS AMB 16% IVA     ESPECIALS AMB 16% IVA  

CATEGORIA I   1,75 �     0,45 � 

CATEGORIA II  4,40 �     1,15 � 

CATEGORIA III  6,90 �     1,75 � 

CATEGORIA IV  7,85 �     2,00 � 

Segon.- La revisió de tarifes entrarà en vigor el mateix dia de la seva publicació en el Butlletí Oficial de les 
Illes Balears.  

 

 

La Sra. CABRER (PP) comença la seva intervenció.  

Anuncia que el PP, en aquesta votació, s’abstendrà. 

Diu que, certament, es tracta d’una actualització de les tarifes del peatge del túnel de 
Sóller, basada en l’IPC, per la qual cosa és normal, però tot i això opina que en un 
moment de crisi, com és l’actual, qualsevol augment, tot i ser per motiu de l’IPC, és una 
mala notícia. 

Aprofita per recordar que, fa uns mesos, ja es va presentar al Ple, a causa de l’execució 
d’una sentència, la pròrroga de la concessió a la “Compañía Concesionaria del Túnel de 
Sóller, S.A.”, la qual en comptes d’acabar l’any 2017 acabarà l’any 2022.  

Recorda que aquest expedient es va iniciar durant la legislatura anterior i aleshores els 
partits que ara governen, exceptuant UM, (EU-Els Verds, PSM i PSOE) varen anunciar 
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que si ells governassin rescatarien la concessió, perquè era una injustícia, per la manca 
d’inversions que històricament hem patit en matèria de carreteres. Per tant, vol recordar 
aquest fet i opina que seria una bona notícia per a tota la ciutadania de Mallorca. 

 

El Sr. PASCUAL (vicepresident i conseller executiu d’Obres Públiques) comenta que és 
evident que no queda més remei, perquè és a causa de l’IPC i ja es va establir així quan 
es va fer la concessió, per tant s’ha d’augmentar. 

Observa, però, que el que ha esmentat la Sra. Cabrer correspon a un altre debat i, tot i que 
no nega que és cert que va ocórrer el que ella ha explicat, també és cert que tots dos 
saben que no és ara el moment, ni ho era aleshores, per rescatar l’esmentada concessió. 

Reitera a la Sra. Cabrer que, en aquest moment, el que cal és aprovar l’augment derivat 
de l’IPC, res més. 

 

La Sra. CABRER puntualitza que ja coneixen l’opinió del Sr. Pascual, perquè sempre ha 
mantingut el mateix criteri, però la seva intenció era recordar als partits que ara governen 
que aleshores prometien el rescat d’aquesta concessió.  

Considera que és una qüestió prou important per demanar que en donin alguna 
informació de cara al futur.  

Tot seguit, es fa la votació. 

S'aprova per desset vots a favor (PSOE, Bloc per Mallorca i UM), zero vots en contra i 
setze abstencions (PP). 

 

 

DEPARTAMENT DE CULTURA I PATRIMONI 

 

La presidenta informa que la “Unión de Asociaciones de Mallorca”, representada pel Sr. 
Pere Felip, ha demanat intervenir al Ple, als punts 5 i 6 de l’ordre del dia.  

Demana al Sr. Pere Felip si vol agrupar les dues intervencions en una única.  

El Sr. Felip indica que les farà per separat. 

La presidenta li dóna la paraula per intervenir al punt 5. 

 

PUNT 5.- PROPOSTA D’ACORD DE DECLARACIÓ COM A BÉ CATALOGAT 
A FAVOR DEL NUCLI DE CASES CONEGUT COM SA TALAIASSA, SITUAT 
A CALONGE, TERME MUNICIPAL DE SANTANYÍ. 

Es dóna compte de la següent proposta de la Presidenta de la Comissió Insular 
d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Patrimoni Històric 
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A la vista que, mitjançant acord de data 20 d’abril de 2007, la Comissió Insular d’Ordenació del Territori, 
Urbanisme i Patrimoni Històric de Mallorca va acordar la incoació de l’expedient de declaració de Bé 
Catalogat a favor del nucli de cases conegut com Sa Talaiassa, situat a Calonge, terme municipal de 
Santanyí. 

A la vista que, mitjançant acord de data 15 de febrer de 2008, la Comissió Insualr d’Ordenació del 
Territori, Urbanisme i Patrimoni Històric de Mallorca va acordar informar favorablement aquest expedient 
i elevar-lo al Ple del Consell de Mallorca per a la seva declaració. 

Atès l’informe jurídic, de data 7 de març de 2008, de la tècnica jurídica del Servei de Patrimoni Històric. 

Per tot això, i en virtut del que disposa el capítol segon del Títol I de la Llei 12/1998, de 21 de desembre, 
del Patrimoni Històric de les Illes Balears, i d’acord amb les competències atribuïdes per la Llei 6/1994, de 
13 de desembre,  als Consells Insulars en matèria de Patrimoni Històric, i el Reglament Orgànic del 
Consell de Mallorca, aprovat pel Ple del 8 de març de 2004, aquest President de la Comissió d’Ordenació 
del Territori, Urbanisme i Patrimoni Històric eleva al Ple la següent proposta d’ACORD: 

I. Declarar com a bé catalogat el nucli de cases conegudes com Sa Talaiassa, a Calonge (Santanyí), la 
descripció i delimitació del qual figura a l’informe tècnic de data 10 d’abril de 2007 que s’adjunta i forma 
part integrant del present acord. 

II. Els efectes d’aquesta declaració són els dels articles 7 i s. que estableix la Llei 12/1998, de 21 de 
desembre, del patrimoni històric de les Illes Balears i la normativa concordant.  

III. Aquest acord s’ha de publicar al Butlletí Oficial de les Illes Balears i s’ha d’anotar al Catàleg Insular de 
Patrimoni Històric de Mallorca i comunicar-ho a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears perquè 
procedeixi a la seva anotació al Catàleg General del Patrimoni Històric de les Illes Balears . 

IV. Aquest acord s’ha de comunicar als interessats, a l’Ajuntament de Santanyí i al Govern de les Illes 
Balears. 

 

El Sr. Pere Felip (representant de la “Unión de Asociaciones de Mallorca”) pronuncia el 
discurs següent: 

“Sra. Presidenta, senyores i senyors consellers: 

La “Unión de Asociaciones de Mallorca” no pot estar més que d’acord amb la protecció, 
com a Bé Catalogat, del nucli de Sa Talaiassa, situat a Calonge, del terme de Santanyí i 
ens felicitam perquè no és comú a Mallorca l’esperit conservacionista i proteccionista, 
sinó tot el contrari, com la història de les darreres dècades així ens ho demostra. 

Com a prova del que deim, només dos exemples prou coneguts de tothom: 

El primer, el dels xalets il·legals de Llucalcari; sentència rera sentència, proclamant la 
seva demolició, encara estan desafiant normes i sentències.  

El segon, un altre cúmul de despropòsits i servilisme insultant, és el cas de Ses Covetes, 
on la sagnia econòmica dels mals gestors –que no mereix un poble molt castigat com el 
nostre– perllonga encara més la precària situació econòmica. 

Celebram, doncs, els nous vents proteccionistes, obrint les finestres perquè el tuf 
especulatiu i avassallador es vagi esborrant. Repetesc: perquè el tuf especulatiu i 
avassallador es vagi esborrant. 

Recordin, senyores i senyors consellers, el compromís adquirit amb Mallorca i amb els 
seus habitants, especialment amb les generacions futures i amb els joves d’avui, un 
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compromís sòlid i esperançador on, lentament però sense desmai, es vagin reequilibrant 
tants i tants d’excessos i tantes vulneracions del patrimoni natural de Mallorca.  

Els mallorquins ja estam cansats de tant de ciment, especulació i corrupció i també –i qui 
tengui la cua de palla, que se l’encengui- estam cansats de veure certs polítics 
oportunistes, incompetents i xucladors, que s’han convertit en el càncer de la política 
mallorquina, als quals hem d’agranar de la nostra política. 

Mallorca necessita polítics competents i coherents, que estimin la nostra roqueta, com 
molts, quasi tots els que avui estan aquí.  

Senyores i senyors consellers: ordenin i dictaminin, sàviament, normes com l’acordada 
avui, perquè el futur proper a Mallorca es vegi amb més il·lusió i esperança. 

Esperam que la consellera insular de Territori, senyora Maria Lluïsa Dubon, que du 
endavant una excel·lent tasca i, a més, nosaltres li feim costat, respongui a la nostra 
intervenció. 

Moltes gràcies.” 

 

La presidenta agraeix la intervenció del Sr. Felip i dóna la paraula a la Sra. Mascaró. 

 

La Sra. MASCARÓ (vicepresidenta i consellera executiva de Cultura i Patrimoni) 
recorda que la protecció de Sa Talaiassa es va aprovar a la Comissió Informativa, per 
unanimitat. Observa, però, que no es tracta d’un expedient iniciat per l’actual equip de 
govern.  

Comenta que es va incoar l’any 2007 i que aquesta sol·licitud de protecció que es 
presenta avui s’inicia arran d’una anterior protecció, per la qual cosa destaca que el fet de 
protegir certs elements duu associat conèixer-ne de nous que també ho necessiten.  

Explica que el nucli de cases de Sa Talaiassa té una tipologia molt peculiar, que s’ha 
relacionat amb la necessitat de defensa; tenen el seu origen en el s.XVI, precisament en el 
moment en què Mallorca era atacada per corsaris i pirates. Les cases no tenen la façana 
principal al carrer, sinó que hi tenen els corrals i els pous, perquè així tenien un espai més 
de defensa entre el camí per on passaven els pirates i els corsaris i la zona allà on vivien. 
En conseqüència, el principal valor d’aquestes cases és la distribució urbana que 
manifesten, diferenciada de la tipologia d’un poble normal de l’illa de Mallorca. 

 

El Sr. FONT (PP) intervé i manifesta, perquè consti, que aquesta és una proposta que 
prové d’un ajuntament del Partit Popular, durant la passada legislatura.  

Diu que es tracta d’una proposta que va fer el batle de Santanyí, el Sr. Vidal, al Ple de 
l’Ajuntament de Santanyí. Reitera que el Sr. Vidal és del PP. 

Tot seguit, es fa la votació. 

S’aprova per unanimitat. 
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PUNT 6.- PROPASAR PER TAL QUE LES NNSS DEL MUNICIPI DE 
BINISSALEM ACTUIN  COM A INSTRUMENT URBANÍSTIC ASSIMILABLE 
A UN PLA ESPECIAL DE PROTECCIÓ PER AL CONJUNT HISTÒRIC I EL 
SEU ENTORN DE PROTECCIÓ AL COMPLIR LES DETERMINACIONS 
PREVISTES EN LA LLEI 12/1998, DE 21 DE DESEMBRE DEL PATRIMONI 
HISTÒRIC DE LES ILLES BALEARS. 

Es dóna compte de la següent proposta de la Presidenta de la Comissió d’Ordenació del 
Territori, Urbanisme i Patrimoni Històric:  

Atès que la Comissió Insular d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Patrimoni Històric, en sessió de dia 15 
de febrer de 2008, va acordar, entre d’altres, aprovar definitivament amb prescripcions les normes 
subsidiàries i catàleg del municipi de Binissalem. 

Atès que l’esmentat acord, així mateix, va informar favorablement que les Normes Subsidiàries i Catàleg 
de municipi de Binissalem actuessin com a instrument urbanístic assimilable a un Pla Especial de Protecció 
per al conjunt històric i el seu entorn de protecció, instrument de planejament que compleix amb les 
determinacions i exigències que disposa l’article 36.2 de la Llei 12/1998, de 21 de desembre, i en 
conseqüència  elevar la proposta al Ple del Consell Insular de Mallorca per al seu acord.   

Atès que el nucli antic de Binissalem va ser declarat BIC amb categoria de conjunt històric dia 2 de març 
de 1983 (BOE núm. 92 de 1983, de 18 d’abril), i dia 6 de novembre de 1995 el Ple del Consell Insular de 
Mallorca va informar favorablement les Normes Subsidiàries de planejament del terme municipal com a 
instrument de planejament que compleix el que assenyala la Llei 16/85, de 25 de juny, de patrimoni 
històric espanyol, amb la prescripció que s’inclogués l’inventari de jaciments arqueològics amb la seva 
formalització planimètrica. 

Atès els informes de la direcció insular de Patrimoni Històric, d’arquitectura i jurídic ambdós de dia 28 de 
gener de 2008. 

Per tot això, i en virtut del que disposa l’article 36 de la Llei 12/1998, de 21 de desembre del Patrimoni 
Històric de les Illes Balears, el Reglament Orgànic del Consell Insular de Mallorca, aprovat pel Ple en 
sessió del 8 de març de 2004 (BOIB, núm. 38 de 16-3-04), la Presidenta de la Comissió Insular 
d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Patrimoni Històric eleva al Ple la següent proposta d’ACORD: 

1.- Aprovar el contingut de les NNSS i Catàleg de Binissalem com a instrument urbanístic de protecció del 
conjunt històric i el seu entorn de protecció, assimilable a un pla especial de protecció per a la zona, al 
complir les esmentades normes subsidiàries les determinacions previstes en la llei 12/98 de 21 de 
desembre, del Patrimoni Històric de les Illes Balears, a un mateix nivell d’exigència que els plans especials 
prevists en l’esmentada normativa sectorial.    

2.- Publicar aquest acord en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, en base a l’article 124 del Real Decret-
Legislatiu 1/1992, de 26 de juny. 

3.- Comunicar aquest acord a l’Ajuntament de Binissalem i al Govern de les Illes Balears, direcció general 
d’Ordenació del Territori, als efectes contemplats a l’article 4.3 de la Llei 9/1990, de 24 de juny. 

 
La presidenta dóna la paraula al senyor Pere Felip (representant de la “Unión de 
Asociaciones de Mallorca”) 

El Sr. Felip pronuncia el discurs següent: 

“Senyora presidenta, senyores i senyors consellers: 

La Unión de Asociaciones de Mallorca veu positivament que aquest punt sobre un Pla 
especial de protecció, per al conjunt històric i el seu entorn, de Binissalem, la ciutat del 
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ví, s’hagi aprovat per unanimitat el passat 28 de març, a la Comissió informativa del 
Consell Insular de Mallorca. Els felicitam, de veritat. 

El poble de Binissalem, va ser fundat als voltants de l’any 1300. Després de la conquesta, 
la vella alqueria, aleshores anomenada Rubines, va ser poblada, íntegrament, per 
masovers del Principat, per recuperar posteriorment la seva més afortunada toponímia 
islàmica. 

L’església de l’Assumpció té un curiós campanar i un altar pintoresc per les seves 
incrustacions de metall i de fina conquilla. 

L’aprovació d’aquesta magnífica proposta, per a un poble tan emblemàtic com és 
Binissalem, a la nostra entitat li fa raonar amb la finalitat de recuperar les senyes 
d’identitat, a tots els nivells, de tota la nostra estimada roqueta. 

Per això, exposam el següent: 

Els pobles i les viles no són els personatges més alts, missers, síndics, batles i doctors, 
són els vergers ombrívols, són els pinars salvatges i els camins esglaiadors. Ells són 
eterns i els homes passen; ells a tothora vessen la poesia que manca als veïns. 

El turisme arriba a Mallorca atret per la geografia, el clima i el paisatge. La indústria dels 
serveis és de la màxima importància: l’hoteleria, les comunicacions, etc, però això no és 
tot i, per aquest motiu, Mallorca ha de seguir una política de conservació de la natura i 
del paisatge –que són la seva primera atracció natural– i dels monuments de la seva 
història –que són la seva primera atracció artificial– i no només els dies de pluja, sinó 
sempre, perquè són tot u amb el paisatge natural. 

Avui queden pocs llocs turístics aïllats i paradisíacs, perquè hi puguin passejar els nous 
robinsons per les seves illes desertes. Ens hem de despedir, resignadament, d’aquella illa 
d’abans anomenada “Mallorca, paradís del Mediterrani”. Ja no es venen a Mallorca 
confitures d’arbres silvestres, tothom camina cap a una reglamentació i una aculturació.  

El turisme del futur valdrà, en la mesura en què avui tengui en compte la preparació 
artificial del seu entorn i del seu paisatge.  

En una regió turística natural com és Mallorca, s’ha de procurar que es mantengui la 
frescor, l’aire i l’esperit de lo espontani i lo natural, baldament véngui amb un embolic 
artificial.  

Perquè és un fet: la naturalesa renova, restaura, descansa. Tot el que és dels homes és 
insuficient i cansa. D’aquí sorgeix clarament el problema col·lectiu i aclaparador que 
se’ns planteja i que un dia ens angoixa per unes coves prehistòriques en pressumpte perill 
de desaparèixer, un altre dia per una cala delimitada, un altre per un transformador 
desgraciat i inoportú, un altre per uns pins mutilats. 

Mallorca necessita millorar el nivell de vida conservant el dintorn al seu nivell: la natura, 
l’art i la història. 

Sra. Maria Lluïsa Dubon: no creu vostè que ens convé tornar a recuperar les coses 
antigues, allò que mai mor?  

Mallorca, Sra. Dubon, fou una arquitectura sense arquitecte, anònima, humil: barraques, 
parets, camins, murs de separació. Es tracta d’una cultura que va néixer de la necessitat i 
que, amb el pas dels segles, acabà per convertir-se en un art.  
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L’escassesa de mitjans i l’abundància de temps va fer de les construccions de pedra en 
sec una geografia generalitzada. Avui, en un altre context, s’han convertit quasi en un 
luxe. Aquestes edificacions ens situen en una espècie d’intemporalitat suspesa. Des de la 
prehistòria fins a l’actualitat, a penes han canviat; ens ensenyen el diàleg de l’home amb 
la pedra, la relació antiga entre la idea i la matèria.  

També, Sra. Dubon, li volem parlar dels camins, que vostè té l’obligació de recuperar.  

En èpoques molt remotes, des del primer poblament de Mallorca, les estratègies de 
supervivència d’homes i d’animals marcaren sobre el territori unes línies de pas, de 
contactes entre nuclis, d’unió de tots els punts de la geografia.  

Cada moment històric marcà unes modificacions en aquests itineraris, per introduir-hi 
millores tècniques i adaptar-les a les noves necessitats. És una tasca vana situar els 
orígens dels camins que avui coneixem: cada camí se superposa, inutilitza o millora un 
traçat més antic. Així, els orígens d’un itinerari apareixen reblats, ocults per sediments  o 
amb asfalt, posats al llarg de segles. Molts dels més importants recorreguts de carreteres 
del pla i de la muntanya, a tota Mallorca, tenen fonaments de gran antigor. 

La presència de carrerades sarraïnes a la documentació és una clara prova de l’existència 
d’una xarxa de camins a l’època musulmana. A Mallorca, els saïtes, descendents 
d’esclaus, són els primers constructors de camins dels quals tenim notícia escrita.  

Queda, en aquest sentit, Sra. Dubon, un important patrimoni que integra els camins que 
enllacen pobles. Com a mostra, es conserven empedrats o marges i parets originals al 
camí de Valldemossa a Bunyola per Pastoritx i al camí de Puigpunyent a Estellencs, 
entre d’altres. 

Acabaré, Sra. Dubon, amb uns versos del poeta Miquel Costa i Llobera: 

 

Baix d’aquella ampla soca, més vella que la història,  

mon front en primavera va somniar la glòria  

de fer l’excels poema del poble mallorquí.” 

 

Tot seguit, es fa la votació. 

S’aprova per unanimitat. 

PUNT 7.- RECURS POTESTATIU DE REPOSICIÓ DEDUÏT PER EL SR. JUAN 
ADROVER CALDENTEY, LA SRA. MARIA TERESA FORTEZA MIRÓ, EL SR. 
SEBASTIÁN OBRADOR BORDOY, LA SRA. MARIA PIÑA RIERA, LA SRA. 
BÁRBARA OLIVER MONTSERRAT, EL SR. FRANCISCO MESTRE SITJES, 
LA SRA. CATALINA BENNASAR SANSÓ, LA SRA. MICAELA VIDAL 
MESTRE, LA SRA. MARIA MESQUIDA MANRESA, LA SRA. JUANA 
BORDOY SAGRERA, LA SRA. DAMIANA ALCOVER NADAL, EL SR. 
ANTONIO OLIVER TUGORES, EL SR. ANTONIO OLIVER SOLER, LA SRA. 
CATALINA RAMIS PUIG (REPRESENTADA PER LA SRA. MARIA LUISA 
MESTRE RAMIS) I EL SR. GABRIEL ORFÍ NICOLAU CONTRA L’ACORD 
DEL PLE DEL CONSELL INSULAR DE MALLORCA DE DIA 7 DE MAIG DE 
2007 (BOIB NÚM. 100 DE 7 JULIOL DE 2007), PEL QUAL ES DECLARÀ BÉ 
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D’INTERÈS CULTURAL, AMB LA CATEGORIA DE MONUMENT, A FAVOR 
DE L’ESGLÉSIA I CONVENT DE SANT AGUSTÍ, DEL TERME MUNICIPAL 
DE FELANITX. 

Es dóna compte de la següent proposta de la vicepresidenta i consellera executiva de 
Cultura i Patrimoni: 

Amb el compliment de les formalitats exigibles, s’han interposat en temps i forma els recursos de 
reposició, deduïts pel Sr. Juan Adrover Caldentey, la Sra. Maria Teresa Forteza Miró, el Sr. Sebastián 
Obrador Bordoy, la Sra. Maria Piña Riera, la Sra. Bárbara Oliver Montserrat, el Sr. Francisco Mestre 
Sitjes, la Sra. Catalina Bennasar Sansó, la Sra. Micaela Vidal Mestre i la Sra. Maria Mesquida Manresa, 
contra l’acord del Ple del Consell Insular de Mallorca, de dia 7 de maig de 2007 (BOIB núm. 100, de 7de 
juliol de 2007), pel qual es declarà bé d’interès cultural, amb la categoria de monument, a favor de 
l’Església i Convent de Sant Agustí, del terme municipal de Felanitx. 

Són extemporanis els recursos interposats per la Sra. Juana Bordoy Sagrera, la Sra. Damiana Adrover 
Nadal, el Sr. Antonio Oliver Tugores, el Sr. Antonio Oliver Soler, la Sra. Catalina Ramis Puig 
(representada per la Sra. Maria Luisa Mestre Ramis) i el Sr. Gabriel Orfí Nicolau ja que han estat 
presentats fora del termini d’un mes, comptador a partir del dia següent de la notificació de l’acord, segons 
estableix l’article 117.1 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, del règim jurídic de les administracions 
públiques i del procediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener. No obstant 
això, s’ha resolt el contingut de les mateixes. 

S’ha donat trasllat dels mateixos a l’Ajuntament de Felanitx i a la resta d’interessats, per tal que poguessin 
deduir al·legacions. L’Ajuntament de Felanitx, fora de termini, i a la sessió ordinària de la Junta de Govern 
Local de dia 30 d’agost de 2007, va acordar, per unanimitat, ratificar en tots els seus extrems l’al·legació 
presentada amb anterioritat i acordada per l’ajuntament en ple a la sessió de data 3 de juliol de 2006. 

Igualment, s’ha emès informe per part de la tècnica de la secció jurídica i administrativa de la Direcció 
Insular de Patrimoni Històric del Consell Insular de Mallorca que proposa desestimar el recurs potestatiu 
de reposició, per la qual cosa s’eleva al Ple de la Corporació la següent proposta d’ 

ACORD 

1.- DESESTIMAR, amb la subsegüent confirmació de l’acord recorregut, el recurs potestatiu de reposició 
interposat per, el Sr. Juan Adrover Caldentey, la Sra. Maria Teresa Forteza Miró, el Sr. Sebastián Obrador 
Bordoy, la Sra. Maria Piña Riera, la Sra. Bárbara Oliver Montserrat, el Sr. Francisco Mestre Sitjes, la Sra. 
Catalina Bennasar Sansó, la Sra. Micaela Vidal Mestre i la Sra. Maria Mesquida Manresa, interposats en 
temps i forma, així com el recursos extemporanis de la Sra. Juana Bordoy Sagrera, la Sra. Damiana 
Adrover Nadal, el Sr. Antonio Oliver Tugores, el Sr. Antonio Oliver Soler, la Sra. Catalina Ramis Puig 
(representada per la Sra. Maria Luisa Mestre Ramis) i el Sr. Gabriel Orfí Nicolau, contra l’acord del Ple del 
Consell Insular de Mallorca, de dia 7 de maig de 2007 (BOIB núm. 100 de 07-07-2007), pel qual es declarà 
bé d’interès cultural, amb la categoria de monument, a favor de l’Església i Convent de Sant Agustí, del 
terme municipal de Felanitx. 

2.- DONAR TRASLLAT d’aquest acord als recurrents, als interessats i a l’Ajuntament de Felanitx, amb 
indicació que s’adopta sobre la base de l’informe emès per la tècnica de la secció jurídica i administrativa 
de la direcció insular de Patrimoni Històric, de dia 12 de març de 2008, que com a motivació en forma part 
integrant. 

 

S'aprova per desset vots a favor (PSOE, Bloc per Mallorca i UM), zero vots en contra i 
quinze abstencions (PP). 
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DEPARTAMENT D’HISENDA I INNOVACIÓ 

 

PUNT 8.- PROPOSTA D' APROVACIÓ DE L' EXPEDIENT NÚM. 7 DE 
MODIFICACIÓ DE CRÈDITS EN EL PRESSUPOST PROPI DE 2008.  

Es dóna compte de la proposta dictaminada per la Comissió Informativa General i de 
Comptes. 

A continuació es dóna compte de la següent esmena d’addició de la presidenta:  

 
Atès el dictamen emès per la Comissió General i de Comptes en data 28 de març de 2008 en relació amb la 
proposta d'aprovació de l'expedient núm. 7 de modificació de crèdits en el pressupost propi de 2008. 
 
Atesa la posterior proposta del conseller de Cooperació Local de 3 d’abril de 2008 de canvi de destí de 
projectes d’inversions d’exercicis anteriors, 
 
Atès que la intervenció ha emès el nou dictamen preceptiu en data 4 d’abril de 2008, 
 
Atès el que preveu l'article 86 de la 20/2006, de 15 de desembre , municipal i de règim local de les Illes 
Balears, 
 
 
Aquesta Presidència, proposa la següent ESMENA D'ADDICIÓ: 
 
En l'apartat de SUPLEMENTS DE CRÈDITS (Supl-1/08) s'hi afegeixen les següents partides: 
  
65,51800,76200 Aport.Ajuntaments Pla Obres i Serveis 212.158,33 0851800762POSCAIB 
65,51800,76200 Aport.Ajuntaments Pla Obres i Serveis 86.243,65 0851800762POSCAIB 
65,51800,76200 Aport.Ajuntaments Pla Obres i Serveis 405.053,31 0851800762POSCAIB 
65,51800,76200 Aport.Ajuntaments Pla Obres i Serveis 419.685,21 0851800762POSCAIB 
65,51800,76200 Aport.Ajuntaments Pla Obres i Serveis 604.073,21 0851800762POSCAIB 
 
Aquest suplement de crèdits es finançarà de la següent manera: 
 
80,91726 Préstec 2007 BCL 212.158,33 0751800CVPOS 
80,91726 Préstec 2007 BCL 86.243,65 0751800POS 
99,87001 Romanent tresoreria p/fin.suplements 405.053,31 065180076201 
99,87001 Romanent tresoreria p/fin.suplements 419.685,21 07518306122100 
99,87001 Romanent tresoreria p/fin.suplements 604.073,21 05518306120000 
 
 
Consegüentment la proposta definitiva quedarà de la següent forma: 
 
 
Aquesta Presidència, per Providència de dia 19 de març de 2008, 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 2008, a l'objecte de poder 
atendre algunes despeses, les partides a les quals s'havien d'imputar no s'havien incloses en el pressupost de 
2008 o no tenen crèdit suficient. 
 
Atesa d’una banda la proposta de la vicepresidenta i consellera executiva del Departament de Cultura i 
Patrimoni de rectificació d’errors materials  observats en el pressuposts de despeses de 2008 quant a la 
denominació del concepte de quatre partides pressupostàries en què figura la denominació conveni quan es 
tracta de convocatòries públiques  i  quant al codi de la classificació econòmica de la partida 
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20.45190.47900 ja que partida està destinada a associacions sense finalitat de lucre i no a empreses i d’altra 
banda la proposta de la consellera executiva del departament d’esports i promoció sociocultural en què 
sol·licita el canvi de denominació de la partida 60.45209.48907 atès que en data 30 de gener de 2008, el 
Consell de Mallorca ha signat amb totes les altres administracions i entitats implicades el conveni per a la 
creació del Consorci Trofeu SAS Princesa Reina Sofía- Mapfre. 
 
Vist que la Intervenció d'aquest Consell Insular ha emès el dictamen preceptiu, amb data 19 de març de  
2008 i en data 4 d’abril de 2008 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 els articles 177 i 179 del 
TRLRHL aprovat pel RD legislatiu 2/2004 de 5 de març, concordant amb els articles 35 a 38 i 40 del RD 
500/1990, de 20 d'abril i amb la base 10 i 12.3 b) de les d'execució del pressupost per a 2008 , he resolt de 
proposar al Ple de la Corporació el següent 
 
A C O R D: 
 
PRIMER.- Rectificar els següents errors materials observats en el   pressupost de despeses de l'exercici de 
2008: 
 
On diu: 
“ 20.45130.46201 Conveni adaptació de llei de museus (ajuntaments)” 
“ 20.45130.47901 Conveni adaptació de llei de museus (empreses)” 
“ 20.45130.48912 Conveni adaptació de llei de museus”  
“ 20.45400.78900 Conveni infraestr. biblioteques, arxius i museus” 
 
Ha de dir: 
“ 20.45130.46201 Convocatòria adaptació de llei de museus (ajuntaments)” 
“ 20.45130.47901 Convocatòria adaptació de llei de museus (empreses)” 
“ 20.45130.48912 Convocatòria adaptació de llei de museus”  
“ 20.45400.78900 Convocatòria infraestr. biblioteques, arxius i museus” 
 
On diu: 
“20.45190.47900 Activitats Artis. Associació artistes visuals” 
Ha de dir: 
“20.45190.48900 Activitats Artis. Associació artistes visuals” 
 
 
SEGON.- Rectificar la denominació de la partida 60.45209.48907 en el següent sentit: 
On diu 
“60.45209.48907 Fed. de Vela Trofeu Princesa Sofía” 
Ha de dir  
“60.45209.48907 Aport.al consorci trofeu SAR princesa Sofía-Mapfre” 
 
TERCER.- Canviar el destí dels romanents dels següents projectes d’inversió de l’exercici de 2007 
l’execució dels quals ja ha finalitzat o no s’ha d’executar: 
 
Projecte 065180076201 Subvencions p/altres inversions POS/06 405.053,31� finançat amb concepte 
d’ingrés 99.75501 Caib: Fons de Compensació Interinsular  
 
Projecte 05518306120000 Xarxa rutes cicloturisme Arc Llevant 1ª fase 604.073,21� finançat amb els 
conceptes d’ingrés 9976202 Aj.Ariany p/xarxa rutes cicloturisme; 9976301 Mancomunitat Nord Mca 
p/xarxa rutes cicloturisme i 9972002 MAP: Xarxes rutes Cicloturisme. 
 
QUART.- Aprovar l'expedient núm. 7 de modificació de crèdits en el Pressupost propi de 2008, d'acord 
amb el següent detall: 
 
EXPEDIENT NÚM.7 DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS EN EL PRESSUPOST PROPI DE 2008 
    

* CRÈDITS EXTRAORDINARIS (CEX-2/08)    
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A) AUGMENTS DE CRÈDITS P/CRÈDITS EXTRAORDINARIS  

PARTIDA CONCEPTE IMPORT PROJECTE 
60,11108,22601 Despeses protocol·làries O.G.Esports i Prom.soc. 5.000,00 
00,12101,48100 Premis beques i pensions d'estudi invest.UIB 8.892,00 
80,61120,48100 Premis beques i pensions d'estudi invest.UIB 7.000,00 
    

 TOTAL AUGMENTS PER CRÈDITS EXTRAORDINARIS 20.892,00 
   

B) FONS DE FINANÇAMENT DELS CRÈDITS EXTRAORDINARIS:  

1) Baixes per anulació  

PARTIDA CONCEPTE IMPORT 
60,11108,23100 Locomoció òrgans govern esports i promoc.socioc. 5.000,00 
00,11100,23000 Dietes càrrecs electes OG 8.892,00 
80,12120,22704 Custodia Dipòsit i emmagatzematge Svs.Generals 7.000,00 

 total baixes p/anulació 20.892,00 
   

 SUMA FONS DE FINANÇAMENT C.EXTRAORD. 20.892,00 
    

* SUPLEMENTS DE CRÈDITS (SUPL-1/08)    

50,44200,62300 Nova inversió maquinària gestió residus Mallorca 109.271,9108442006230000 
80,12120,62300 Nova inversió maquinària Serveis generals 118.657,8208121206230000 
60,45209,48907 Aport.Consorci Trofeu SAR princesa Sofía-Mapfre 15.000,00 
    

65,51800,76200 Aport.Ajuntaments Pla Obres i Serveis 212.158,330851800762POSCAIB 
65,51800,76200 Aport.Ajuntaments Pla Obres i Serveis 86.243,650851800762POSCAIB 
65,51800,76200 Aport.Ajuntaments Pla Obres i Serveis 405.053,310851800762POSCAIB 
65,51800,76200 Aport.Ajuntaments Pla Obres i Serveis 419.685,210851800762POSCAIB 
65,51800,76200 Aport.Ajuntaments Pla Obres i Serveis 604.073,210851800762POSCAIB 
    

 TOTAL AUGMENTS PER SUPLEMENTS 1.970.143,44 
   

B) FONS DE FINANÇAMENT DELS SUPLEMENTS:  

   

1) Baixes per anulació  

PARTIDA CONCEPTE IMPORT  

60,45200,21000 Conserv.infraestr. I béns nat.Sant Ferran 5.000,00 
60,45200,21300 Conserv.maquinària Polisp.Sant Ferran 5.000,00 
60,45200,22100 Energia elèctrica polisportiu Sant Ferran 5.000,00 
    

 TOTAL BAIXES PER ANUL·LACIÓ  15.000,00 
   

2) Nous o majors ingressos  

   

80,91725 Préstec 2006 La Caixa  50.197,7408442006230000 
80,91726 Préstec 2007 BCL 59.074,1708442006230000 
80,91726 Préstec 2007 BCL 212.158,330751800CVPOS 
80,91726 Préstec 2007 BCL 86.243,650751800POS 
    

 Total nous/majors ingressos 407.673,89 
   

3) Romanent de tresoreria  

PARTIDA CONCEPTE IMPORT 
99,87001 Romanent tresoreria p/fin.suplements 118.657,8208121206230000 
99,87001 Romanent tresoreria p/fin.suplements 405.053,31065180076201 
99,87001 Romanent tresoreria p/fin.suplements 419.685,2107518306122100 
99,87001 Romanent tresoreria p/fin.suplements 604.073,2105518306120000 
    

 Total romanent de tresoreria p/fin.suplem. 1.547.469,55 
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 TOTAL FONS DE FINANÇAMENT DELS SUPLEMENTS 1.970.143,44 
    

* TRANSFERÈNCIES DE CRÈDITS  (TRA-3/08)   

    

A) AUGMENTS DE CRÈDITS P/ TRANSFERÈNCIES  

PARTIDA CONCEPTE IMPORT  

    

00,46310,74000 Aport.Ràdio i Televisió de Mallorca, SA 290.000,00 
 TOTAL AUGMENTS PER TRANSFERÈNCIES  290.000,00 
   

B) DISMINUCIONS DE CRÈDITS P/ TRANSFERÈNCIES  

PARTIDA CONCEPTE IMPORT  

    

00,46100,47900 Programes d'interès general.Gabinet de premsa 130.000,00 
00,46100,47901 Altres transferències Mitjans de comunicació 100.000,00 
20,45900,22706 Estudis i treballs tècnics Normalitz.lingüística 60.000,00 
 TOTAL DISMINUCIONS P/TRANSFERÈNCIES 290.000,00 
 
 
CINQUÈ.- 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".  

 

El Sr. ALEMANY (vicepresident i conseller executiu d’Hisenda i Innovació) li demana 
al Sr. secretari, atès que s’hi duu una modificació d’aquest punt, si s’ha de votar la 
inclusió d’aquesta modificació en aquest punt de l’ordre del dia. 

 

El Sr. secretari respon que no perquè no ve com un despatx extraordinari sinó com una 
esmena de modificació de la proposta. 

 

El Sr. ÁLVAREZ (PP) comença la seva intervenció demanant la retirada d’aquest punt 
de l’ordre del dia per qüestions formals i de tràmit. 

Comenta que en deu dies se’ls ha presentat aquest document modificat amb errors 
importants en la suma i en els conceptes i que, darrerament, els ha arribar modificat en 
quant a les quantitats. 

Adverteix de l’existència d’un informe desfavorable d’Intervenció i opina que és molt 
greu que la presidenta d’aquesta institució firmi modificacions de crèdit amb informe 
desfavorable d’Intervenció i, a més a més, si ve acompanyada de documents erronis i, per 
això, sol·licita que les modificacions de crèdits siguin més serioses atès que fan la 
sensació que el pressupost d’aquesta institució no s’ha fet correctament. 

Puntualitza que, per exemple, hi ha quantitats i conceptes que afecten a institucions tant 
importants com el poliesportiu de Sant Ferran i que afecten a despeses corrents i a 
conceptes de subvencions i creu que o bé hi ha errors en el pressupost o bé en les 
modificacions i entenen que un pressupost ha de tenir modificacions però no tan greus 
com les que estan ocorrent en aquesta institució. 

Per això, insisteix que es posi esment en la qüestió formal i si, a més a més, està avalat 
per un informe desfavorable d’Intervenció i atès que la proposta conté errors una mica 
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greus sol·licita que es retiri de l’ordre del dia fins que l’informe d’Intervenció sigui 
favorable i el conseller d’Hisenda i Innovació aclareixi aquesta qüestió.  

 

El Sr. ALEMANY dóna la raó al Sr. Álvarez en relació que temes delicats i d’aquesta 
naturalesa seria bo que vinguessin ja tots els informes positius, tot i això, l’han duit a Ple 
perquè es tracta un tema del Pla d’Obres i Serveis que afecta a més de 50 municipis de 
Mallorca i per això no el volien retardar i aquest és el primer argument de la urgència 
d’aquesta modificació i que provoca l’informe negatiu de la Intervenció. 

La resta de la modificació no té informe negatiu, només la part que afecta al Pla d’Obres 
i Serveis, tot i això, varen considerar que era urgent dur aquest punt a Ple per tal que els 
ajuntaments puguin convocar, al més aviat possible, el Pla d’Obres i Serveis. No obstant 
això, el Pla d’Obres i Serveis s’ha de tornar a sotmetre a Ple perquè ara es tracta només 
de l’aprovació inicial. 

L’informe d’Intervenció determina que no és correcte que s’incorpori romanent afectat 
quan es canvia el destí per al qual estava pressupostada aquesta partida mentre que no es 
faci la liquidació del pressupost. 

Atès que avui se’n fa l’aprovació inicial i quan aquesta modificació sigui efectiva ja 
s’haurà fet la liquidació del pressupost i, per tant, quedarà esmenada la irregularitat que 
detecta la Intervenció i, per això, s’ha considerat que la qüestió no era prou important 
com per returar el tema. 

Així doncs, proposa que es mantengui el punt tot i acceptar que no és el sistema regular 
que s’ha de seguir amb les modificacions i amb el compromís que això no torni a passar 
en la gestió diària d’un pressupost complicat com és el del Consell, però el Pla d’Obres i 
Serveis val la pena fer-ho com una excepció perquè els beneficiaris són els ajuntaments i 
no el Consell. 

 

El Sr. ÁLVAREZ opina que aquesta irregularitat en la tramitació és molt greu, malgrat 
que està d’acord que el Pla d’Obres i Serveis és molt important, tant per al Consell com 
per als ajuntaments, però això no ha de ser compatible amb irregularitats en la tramitació. 

Si és un tema tan urgent, un cop s’aprovi la liquidació del pressupost de 2007 –que 
probablement es farà en el mes d’abril o maig–, a continuació, en el mateix Ple 
d’aprovació del pressupost, es pot aprovar també aquesta modificació que vendrà avalada 
per l’informe d’Intervenció. 

Reitera que el seu Grup no entén, sota cap concepte, que amb un informe desfavorable 
d’Intervenció, la qual cosa suposa fer una irregularitat administrativa, aquest Ple pugui 
aprovar una modificació de crèdit que no està completada en la llei, per molta urgència i 
per molt important que sigui per als ajuntaments. Si, a més, durant l’any 2007 no s’ha fet 
aquest Pla d’Obres i Serveis, per passa res per estar un mes més. 

D’altra banda, hi ha altres conceptes que no entenen com per exemple llevar 15.000 
euros del poliesportiu de Sant Ferran per a temes de conservació d’infrastructures, de 
conservació de maquinària i d’energia elèctrica, atès que l’energia elèctrica està pujant 
com també la inflació i la despesa corrent, així com també es davalla en 60.000 euros la 
partida destinada a normalització lingüística. 
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Els estranyen aquests conceptes des del punt de vista de l’elaboració del pressupost, de la 
seva execució i de les irregularitats, atès que si hi ha una urgència no existeix cap 
problema en convocar un ple extraordinari o bé en fer el ple ordinari de liquidació del 
pressupost que s’aprovi aquesta modificació. 

Insisteix, per tot això, que es retiri aquest punt de l’ordre del dia. 

 

El Sr. FONT (PP) sol·licita que se suspengui momentàniament el Ple perquè al Sr. 
Álvarez li han fet arribar còpia de la darrera modificació d’aquest punt però no així a la 
resta del consellers del seu Grup i així es puguin fer les còpies per tal que tots els 
consellers tenguin l’esmena referida al Pla d’Obres i Serveis. 

 

La Sra. Presidenta comenta que, com sempre, es fa una còpia només per als portaveus de 
cada grup i es dóna per assabentat que els altres membres del grup en tenen coneixement. 
Tot i això, no té cap inconvenient en fer un recés d’uns minuts per tal de fer les còpies de 
la documentació referida i que els consellers la puguin consultar. 

 

Es fa un recés quan són les 10:57 h. 

Es reprèn la sessió quan són les 11:12 h. 

 

El Sr. ALEMANY comenta que un cop repartida la rectificació de la proposta inicial, es 
pot comprovar que els errors que hi havia ja han estat esmenats. 

Insisteix que es tracta d’una qüestió més de criteri que de fons el que està qüestionant el 
Sr. Álvarez. És cert que existeix un informe desfavorable d’Intervenció però el tema ha 
estat tractat amb la interventora general i aquest incompliment administratiu és perquè no 
s’ha liquidat el pressupost i, en qualsevol cas, hi ha garanties totals i absolutes que la 
despesa d’aquests doblers que es posen a un pressupost no farà que no es liquidi el 
pressupost la qual cosa esmenarà aquesta irregularitat i s’haurà avançat en temps. 

No es vol introduir res de mig amagat sinó que l’anomalia és aquesta i no una altra: que 
no es pot manejar la incorporació de l’afectat quan es modifica el destí dels doblers fins 
que no s’hagi liquidat el pressupost i com que aquesta liquidació es farà en uns quinze 
dies, llavors la irregularitat estarà esmenada. 

En resposta al comentari sobre les partides que davallen i que ha comentat el Sr. Álvarez, 
li diu que en el pressupost hi ha una sèrie de despeses que són del Departament i que, 
segons el criteri del cap del Departament, calia modificar el destí d’una ajuda per al 
Torneig de Vela i s’ha fet amb una modificació de partides del mateix Departament, és a 
dir, els 15.000 euros s’agafen del mateix Departament. 

Pel que fa a la qüestió esmentada sobre normalització lingüística, explica que aquesta no 
desapareix perquè la incorporació de 290.000 euros a Televisió de Mallorca són per a 
programes de normalització lingüística que es faran i, per tant, no es disminueix la 
dotació d’aquesta política sinó que pel contrari s’incrementa amb doblers que estaven 
destinats al gabinet de premsa i ara seran per a programes de normalització lingüística. 
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Opina que estan suficientment explicats els motius pel quals no s’ha de retirar aquest 
punt i insta que s’aprovi aquesta proposta modificada que s’ha repartit a tots els membres 
del Ple. 

 

Es rebutja la retirada d’aquest punt de l’ordre del dia per setze vots a favor (PP) i desset 
vots en contra (PSOE, Bloc per Mallorca i UM) 

 

S'aprova la proposta per desset vots a favor (PSOE, Bloc per Mallorca i UM) i setze vots 
en contra (PP). 

 

PUNT 9.- PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DEL PLA ESTRATÈGIC DE 
SUBVENCIONS DEL CONSELL DE MALLORCA PER A L'ANY 2008  

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

Atès que des dels Departaments de Presidència, Cultura i Patrimoni, Hisenda i Innovació, Esports i 
Promoció Sociocultural i Economia i Turisme s'han sol·licitat vàries modificacions de crèdit.  

Atès que aquestes modificacions afecten al Pla Estratègic de subvencions del Consell de Mallorca per a 
l'any 2008 i es considera adequat reflectir la nova situació produïda, per aquest motiu aquest Conseller 
eleva al Ple del Consell de Mallorca la següent 

PROPOSTA D'ACORD 

Primer.- Modificar el Pla Estratègic de Subvencions del Consell de Mallorca per a l'any 2008 en el sentit 
següent: 

DEPARTAMENT DE PRESIDÈNCIA 

DIRECCIÓ INSULAR DE RELACIONS INSTITUCIONALS 

Al punt 5. “Pressupost previst”, allà on deia: 

CONVOCATÒRIES 
PAR

TIDA DESTINATARI IMPORT 

00.46330.48900 Subvencions dinamització 117.121,45.-� 
... ... ... 
 
Ha de dir: 
 
CONVOCATÒRIES 

PAR
TIDA DESTINATARI IMPORT 

00.46330.48900 Subvencions dinamització 111.121,45.-� 
... ... ... 

DIRECCIÓ INSULAR DE COMUNICACIÓ 

Al punt 5. Pressupost previst, allà on deia: 
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CONVOCATÒRIES 
PARTIDA DESTINATARI IMPORT 
00.46100.47900 Patrocini programes interès General Premsa 150.000,00.-� 
00.46100.47901 Altres transferències mitjans de comunicació 760.000,00.-� 
... ... ... 
Ha de dir: 
CONVOCATÒRIES 
PARTIDA DESTINATARI IMPORT 
00.46100.47900 Patrocini programes interès General Premsa 20.000,00.-� 
00.46100.47901 Altres transferències mitjans de comunicació 660.000,00.-� 
... ... ... 
 
DIRECCIÓ INSULAR DE PROJECTES      
A l'apartat 2. "Objectius específics per destinatari o convocatòria", afegir: 

� Premis, beques i pensions d’estudi i investigació UIB 
a) Oferir unes beques per pràctiques als estudiants i postgraduats de la Comunitat 

Autònoma de les Illes Balears, per tal que puguin accedir al coneixement de les tècniques 
i metodologia del Departament de Presidència del Consell de Mallorca, com a 
complement pràctic de la seva formació teòrica. 

Al punt 5. “Pressupost previst”, afegir: 
 

PAR
TIDA DESTINATARI IMPORT 

00.12101.48100 Premis, beques i pensions d’estudi i investigació UIB 8.892,00.-� 
... ... ... 
DEPARTAMENT CULTURA I PATRIMONI 
PROMOCIÓ ECONÒMICA 
Al punt 5. “Pressupost previst”, allà on deia: 
PARTIDES NOMINATIVES 
PARTIDA DESTINATARI IMPORT 
20.45190.47900 Activitats Artis. Associació Artistes Visuals 6.000,00 � 
... ... ... 

Ha de dir: 
PARTIDES NOMINATIVES 
PARTIDA DESTINATARI IMPORT 
20.45190.48900 Activitats Artis. Associació Artistes Visuals 6.000,00 � 
... ... ... 

DEPARTAMENT D’HISENDA I INNOVACIÓ 
DIRECCIÓ INSULAR DE SERVEIS GENERALS 
A l'apartat 2. "Objectius específics per destinatari o convocatòria", afegir: 

� Premis, beques i pensions d’estudi i investigació UIB 
a) Oferir unes beques per pràctiques als estudiants i postgraduats per tal que puguin accedir 

al coneixement de les tècniques i metodologia de l’administració pública dins l’àmbit de 
la Direcció Insular de Serveis Generals del Consell de Mallorca, com a complement 
pràctic de la seva formació teòrica. 

Al punt 5. “Pressupost previst”, allà on deia: 
PAR

TIDA DESTINATARI IMPORT 

80.12140.48100 Transferències corrents per premis i beques  6,00.-� 
... ... ... 
 
CONVOCATÒRIES 
PARTIDA DESTINATARI IMPORT 
80.12140.46701 Transferències Innovació Tecnològica 150.000,00 � 
... ... ... 

 
Ha de dir: 
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PAR

TIDA DESTINATARI IMPORT 

80.12140.48100 Transferències corrents per premis i beques 10.006,00.-� 
... ... ... 
 
CONVOCATÒRIES 
PARTIDA DESTINATARI IMPORT 
80.12140.76701 Transferències Innovació Tecnològica 150.000,00 � 
... ... ... 

DIRECCIÓ INSULAR D’HISENDA I PRESSUPOSTS      
 
A l'apartat 2. "Objectius específics per destinatari o convocatòria", afegir: 
 

� Premis, beques i pensions d’estudi i investigació UIB 
 

a) Oferir unes beques per pràctiques als estudiants i postgraduats per tal que puguin accedir 
al coneixement de les tècniques i metodologia de l’administració pública dins l’àmbit de 
la Direcció Insular d’Hisenda i Pressuposts del Consell de Mallorca, com a complement 
pràctic de la seva formació teòrica. 

 
Al punt 5. “Pressupost previst”, afegir: 
 

PAR
TIDA DESTINATARI IMPORT 

80.61120.48100 Premis, beques i pensions d’estudi i investigació UIB 7.000,00.-� 
... ... ... 
 
DEPARTAMENT D’ESPORTS I PROMOCIÓ SOCIOCULTURAL 
 
DIRECCIÓ INSULAR D’ESPORTS      
                                                          
 
Al punt 5. “Pressupost previst”, allà on deia: 
 

PAR
TIDA DESTINATARI IMPORT 

60.45209.48907 Conveni Federació de Vela Trofeu Princesa Sofia 2008 15.000,00.-� 
... ... ... 
 
Ha de dir: 
 

PAR
TIDA DESTINATARI IMPORT 

60.45209.48907 Aportació al Consorci Trofeo S.A.R. Princesa Sofia-
MAPFRE 2008 30.000,00.-� 

... ... ... 
 
DEPARTAMENT D’ECONOMIA I TURISME 
 
DIRECCIÓ INSULAR DE TURISME      
 
A l'apartat 2. "Objectius específics per destinatari o convocatòria", afegir: 
 

� Premis, beques i pensions d’estudi i investigació UIB 
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a) Té per objecte oferir unes beques per pràctiques als estudiants i potsgraduats per tal que 
puguin accedir al coneixement de les tècniques i metodologia del Departament 
d’Economia i Turisme del Consell de Mallorca, com a complement pràctic de la seva 
formació teòrica 

 
Al punt 5. “Pressupost previst”, afegir: 
 

PAR
TIDA DESTINATARI IMPORT 

70.75100.48100 Premis, beques i pensions d’estudi i investigació UIB 2.520,00.-� 
... ... ... 

 

El Sr. ÁLVAREZ (PP) comenta que entenen que aquest punt és conseqüència del punt 
anterior, per tant el votaran en contra pels motius abans explicats. 

 

S'aprova per desset vots a favor (PSOE, Bloc per Mallorca i UM) i setze vots en contra 
(PP). 

 

DEPARTAMENT DE PRESIDÈNCIA 

 

PUNT 10.- CONSTITUCIÓ DE LA COMISSIÓ DE CONTROL ESPECÍFIC DE 
LA RÀDIO I TELEVISIÓ DE MALLORCA 

Es dóna compte de la següent proposta de la presidenta: 

El Ple del Consell de Mallorca en sessió celebrada el dia 7 de novembre de 2005 aprovà la constitució de la 
Societat Ràdio i Televisió de Mallorca i n’aprovà els seus Estatuts, els quals foren publicats al BOIB núm. 
171, de 15 de novembre. 

Aixa mateix, el dia 7 de novembre de 2005 aprovà els principis relatius a la programació i control dels 
mitjans gestionats pel Consell de Mallorca. D'acord amb el principi D), correspon al plenari del Consell de 
Mallorca el control de l’actuació de la Societat. A tal efecte el Plenari nomenarà la corresponent Comissió 
de Control específic, amb la mateixa distribució de membres que l’establerta pel Consell d’Administració. 
Per tant, l’únic que es va acordar fou que la distribució de membres fos la mateixa que per al Consell, però 
res sobre a qui correspon el seu nomenament ni res tampoc sobre el règim de funcionament. 

D’acord amb l’art. 14 dels Estatuts, els membres del Consell d’Administració els designa la Junta General 
a proposta de la presidència del Consell de Mallorca en què tots els grups constituïts en el Ple del Consell 
de Mallorca tenen dret a tenir com a mínim un representant. S’hi estableix un mínim de 9 membres i un 
màxim de 14.  

En aquest sentit, la Junta General de Radio i Televisió de Mallorca, SA en sessió celebrada el dia 30 de 
juliol de 2007, determinà que la composició del Consell d'Administració fos de deu membres: quatre 
representants del Grup de consellers del Partit Popular, tres representants del Grup de consellers del PSOE, 
un representant del Grup de consellers del Bloc per Mallorca i un representat del Grup de consellers d'Unió 
Mallorquina. 

Per tot això i de conformitat amb el que estableix l'article 45 del Reglament orgànic del Consell de 
Mallorca, propòs al Ple: 
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1. Que es creï la Comissió de Control específic de la Radio i Televisió de Mallorca, SA, a la qual 
corresponen el control directa de la societat d'acord amb l'apart d) del principis relatius a la programació i 
control dels mitjans gestionats pel Consell de Mallorca a que s'ha fet esment mes amunt. 

2. Que, a l'esmentada comissió, es distribueixi la representació dels grups polítics que formen la corporació 
de la manera següent: 

  Quatre consellers del grup Partit Popular 

  Tres consellers del PSIB-PSOE 

  Un conseller del Bloc per Mallorca 

  Un conseller d'Unió Mallorquina 

3. Igualment formarà part d'aquesta Comissió amb veu però sense vot el director general de la societat. 

4. Que la comissió elegeixi, d’entre els membres que en formen part, les persones que n’han d’ocupar la 
presidència i la vicepresidència efectiva, a fi que la presidenta de la corporació pugui efectuar-ne la 
delegació. 

5. Que el règim de reunions ordinàries de la comissió sigui trimestral. Correspon a la presidència de la 
comissió la convocatòria de les sessions. 

6. Que hi actuï de secretari el titular de la Secretaria de la corporació, el qual pot delegar en un o diversos 
funcionaris. També hi ha d’assistir el personal que la Presidència consideri oportú. 

7. Que l’adscripció concreta a la Comissió, en la qual se n’ha de designar titular i suplent, es realitzi 
mitjançant escrit del portaveu de cada grup, adreçat a la Presidència del Consell, de la qual cosa se n’ha de 
donar compte al Ple. 

 

El Sr. BONET (conseller executiu de Presidència) explica que la creació d’aquesta 
Comissió de Control de la Televisió de Mallorca és per donar compliment als principis 
de programació i de control dels mitjans de comunicació del Consell, apartat d).  

Fins ara no se n’ha havia donat compliment perquè ja existien altres mecanismes de 
control en els quals participaven els grups polítics del Consell com són el Consell 
d’Administració i el Consell Assessor de la Ràdio i Televisió de Mallorca. 

A més a més, també s’havia fet un control extraordinari de la feina que es fa a la 
Televisió de Mallorca a través d’una comissió informativa, oberta a premsa i públic, en la 
qual va comparèixer la directora general de l’ens, encara que això no és una fórmula 
normalitzada sinó que va ser una fórmula extraordinària per donar compliment a una 
petició de l’oposició. 

Ara, amb la creació d’aquest nou organisme, neix l’element de control directe del Ple 
sobre la Televisió de Mallorca i es dóna compliment al compromís assolit en el darrer 
Ple. 

Afegeix que aquesta Comissió la volien aprovar juntament amb el nou reglament del 
Consell, encara que no està de més que s’aprovi prèviament com es fa avui. 

 



�

�

 25 
 
 

El Sr. RUBIO (PP) manifesta la satisfacció dels consellers del Partit Popular per la 
creació d’aquesta Comissió i explica que el seu Grup va anunciar en roda de premsa que 
durien aquesta proposta a Ple mitjançant una moció i, per tant, consideren que aquesta és 
una proposta del Partit Popular. 

Tot i això, agraeix que l’equip de govern hagi assumit com a proposta pròpia la creació 
d’aquesta Comissió que consideren una passa endavant perquè aquesta institució tengui 
més control polític i democràtic i és, per tant, una bona notícia. 

Recorda que la Comissió Informativa que es va fer per a la compareixença de la directora 
general de la Ràdio i Televisió de Mallorca va ser una Comissió Informativa important 
pel fet que va ser pública i el tema de la publicitat no es recull en la proposta de la 
creació d’aquesta Comissió de Control. 

Així doncs, demana que la Comissió de Control que avui se sotmet a Ple sigui pública 
perquè l’important del control polític i democràtic és que hi pugui haver l’assistència dels 
mitjans de comunicació. 

Atès que es va fer aquesta excepció en la Comissió Informativa abans referida, considera 
que és important que aquesta Comissió de Control de la Televisió de Mallorca hauria de 
constar aquest fet. 

Puntualitza que el Partit Popular a la Comissió Informativa esmentada va apuntar que ja 
es veuria quin seria el règim de funcionament de la Comissió de Control i si hi hauria 
possibilitat de presentar mocions, de fer preguntes, d’interpel·lar la directora i com serien 
els debats. 

També vol saber com es regularà el tema de les compareixences i també saber si hi haurà 
la possibilitat de convocar comissions extraordinàries i no només les trimestrals 
ordinàries quan hi hagi un fet important que aconselli la compareixença de la directora en 
aquesta Comissió. 

Reitera la satisfacció del seu Grup perquè suposa una passa endavant i un bon antecedent 
per a la modificació del Reglament del Consell i espera que aquest sigui el tarannà de 
l’equip de govern al qual el Partit Popular donarà suport. 

 

El Sr. BONET vol que consti en acta que en aquest moment afirma que la Comissió de 
Control serà pública i que no té cap inconvenient que aquest fet consti en l’acord. 

L’equip de govern pensava que el tema de la publicitat o el tema de regulació del 
funcionament de les sessions es tractaria en un reglament específic d’aquesta Comissió 
atès que es tracta d’una comissió diferent de totes les existents fins ara en el Consell. 

Considera més lògic tractar aquests temes quan s’aprovi el reglament de la Comissió de 
Control encara que no té cap inconvenient que s’afegeixi un punt més a l’acord que 
prevegi que la Comissió sigui pública i en fer el reglament ja se’n definiran els termes. 

 

La presidenta afegeix que s’aprovaria aquest punt amb la modificació esmentada. 

 

S’aprova per unanimitat. 
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DEPARTAMENT DE TERRITORI 

PUNT 11. DONAR COMPTE DELS MEMBRES QUE FORMARAN PART DE 
LA COMISSIÓ DE SEGUIMENT ENCARREGADA DE SUPERVISAR ELS 
TREBALLS TÈCNICS DE MODIFICACIÓ DEL PLA TERRITORIAL INSULAR 
DE MALLORCA. 
 
Es dóna compte de la següent proposta de la consellera executiva de Territori: 

 
El Ple del Consell Insular de Mallorca, en la reunió de 14 de gener de 2008, va acordar aprovar inicialment 
de la Norma Territorial Cautelar per la qual s’adopten mesures per assegurar la viabilitat i efectivitat de la 
modificació del Pla Territorial Insular de Mallorca. 
 
En el seu apartat sisè s’indica: Constituir una comissió de seguiment presidida per la consellera executiva 
de Territori i integrada per representants de tots els grups polítics de la Corporació, encarregada de 
supervisar els treballs tècnics de modificació del Pla Territorial Insular de Mallorca. 
 
Per altra part cal tenir en compte que l’art. 71 de la Llei de capitalitat de Palma disposa que l’Ajuntament 
de Palma de Mallorca participarà en l’ordenació del territori, mitjançant la seva intervenció, entre d’altres 
aspectes, en l’elaboració dels plans territorials insulars, tant en la redacció inicial de l’instrument 
d’ordenació com en les seves revisions o modificacions, sempre i quan afectin a l’esmentat municipi. 
 
Per aquest motiu s’ha dirigit un escrit als diferents grups de polítics de la Corporació així com a 
l’Ajuntament de Palma, on es sol·licitava el nomenament dels membres que han de formar part de 
l’esmentada Comissió. 
 
En conseqüència es dóna compte dels esmentats nomenaments: 
 
Vocals designats pels grups polítics representats a la Corporació: 
 
Grup de consellers del Partit Popular: 
 
H. Sra. Antònia Perelló Jorquera 
H. Sr. Jaume Font Barceló 
 
Grup de consellers socialistes: 
 
H. Sra. Maria Lluïsa Dubon Pretus 
H. Sr. Miquel Ramon Matas 
 
 
Grup de consellers del Bloc per Mallorca: 
 
H. Sra. Joana Lluïsa Mascaró Melià  
H. Sr. Miquel Rosselló del Rosal 
 
Grup de consellers d’Unió Mallorquina: 
 
H. Sr. Antoni Pascual Ribot 
H. Sr. Miquel Àngel Flaquer Terrassa 
 
Vocal designat per Ajuntament de Palma: 
 
Sr. Joaquin Rodríguez Rodríguez 
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Es recorda que la consellera executiva de Territori actuarà com a Presidenta  de la Comissió, de la qual 
també formaran part, amb veu i sense vot, els següents membres: 
 
Sr. Jaume Mateu Lladó (Director insular d’Ordenació del Territori). 

 
Sr.  Cristòfol Mora Gornals, que actuarà com a secretari (segons Decret de Presidència de 18 de març de 
2008). 
 

Finalment s’explica que està previst que la Comissió de Seguiment es reuneixi, per primera vegada, dins la 
segona quinzena del mes d’abril. 

 

La Sra. DUBON (consellera executiva de Territori) explica que aquest punt és per donar 
compte de la constitució d’aquesta Comissió, que ja compta amb el nomenament de tots 
els consellers que en són membres així com d’alguns altres membres que no són 
consellers. 

Explica que aquesta composició segueix l’analogia de la composició actual dels membres 
que formen part de la Comissió Insular d’Urbanisme, és a dir, dos consellers de cada 
grup polític, per tant, vuit membres d’una banda i d’altra un vocal nomenat per 
l’Ajuntament de Palma en compliment de la Llei de capitalitat i, finalment, dues persones 
amb veu i sense vot que són el director insular de Territori –que és qui duu el pes fort de 
la modificació de Pla Territorial– i un funcionari del Departament qui actuarà com a 
secretari de la Comissió. 

Remarca que el punt que recull el compromís que aquesta Comissió es constituirà dins la 
segona quinzena del mes d’abril. 

 

El Sr. FONT (PP) vol dividir la seva intervenció en dues parts. 

En primer lloc i en relació a la conformació d’aquesta Comissió suggereix que s’hi 
anomenin suplents perquè de vegades potser que sigui més adient que hi assisteixi una 
persona que no una altra i anuncia que per part del seu Grup aquestes persones serien la 
Sra. Cabrer i la Sra. Del Moral, a més de formar-hi part la Sra. Perelló i ell mateix. 

També li vol fer el suggeriment que augmentant en igual nombre la representació de tots 
els grups polítics, potser seria oportú que qualque membre del partit en qüestió o qualque 
professional independent pogués assistir-hi per tal d’assolir un gran acord sobre el Pla 
Territorial. És a dir, que en lloc de dos siguin tres els representants de cada formació 
política. 

Una altra reflexió és que el passat dia 14 de gener quan es va assolir aquest acord, 
l’esperit era que hi ha una moratòria i que el proper mes de juny es duria a aprovació 
definitiva el Pla Territorial –amb les modificacions que calguin– i que es constituiria una 
comissió per començar a fer feina tots junts i atès que ja han passat quatre mesos, creu 
que l’equip de govern vendrà amb l’aguisat fet. 

Puntualitza que sap que la Sra. Dubon hi està fent feina però l’esperit del mes de gener 
no era que només hi fes feina la consellera amb el seu equip perquè si volen l’acord del 
grup de consellers del Partit Popular llavors s’haurà de córrer perquè la Comissió es 
constituirà en la segona quinzena d’abril i només quedarà un més escàs per mantenir 
reunions i arribar a un consens. 
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Si hom vol consens, s’ha de constituir la Comissió i que amb tota llibertat s’hi puguin fer 
propostes i serà una llàstima que potser només hi haurà propostes fetes per l’equip de 
govern.  

Per tant, valdria la pena fer feina conjuntament perquè potser hi ha qüestions que s’hagin 
interpretat malament i hagin anat creixent. Si el tema d’Ordenació és tan important 
només ho sap pels mitjans de comunicació perquè la voluntat real no s’ha constatat 
durant aquests quatre mesos. 

Matisa que queda poc temps i ofereix la mà del Partit Popular a la Sra. presidenta en 
relació a les cinc propostes que li va fer en el Ple per debatre l’estat de política general i 
que la Sra. presidenta va acceptar, però aquesta, que és una de les més importants, no 
s’ha desenvolupat perquè no se li ha sol·licitat res al Partit Popular i no vol que se’ls 
carregui un consens en tema d’Ordenació del Territori si no hi han participat. 

Explica que el Partit Popular hi vol fer feina –i equivocar-se si escau– però no ser 
convidats en el darrer moment. S’acceptin o no els suplents o el fet d’afegir un membre 
més per cada partit, votaran a favor d’aquesta proposta perquè segueixen amb el mateix 
esperit que va fer palès en aquest Ple i que la Sra. presidenta va acceptar. 

 

La Sra. DUBON contesta al Sr. Font seguint l’ordre de la seva intervenció. 

En primer lloc, comenta que no existeix cap problema perquè es nomenin suplents dels 
membres de la Comissió, cosa que fins i tot s’hauria d’haver prevista des del principi, 
però això sí, que aquests membres siguin consellers del Consell. 

Pel que fa al suggeriment d’afegir més membres, considera que és un poc més complicat 
pel fet que ja no serà operativa aquesta Comissió que ara compta amb 11 persones que ja 
són un nombre un tant elevat per fer feina. Opina que el nombre de membres i l’equilibri 
de forces polítiques és prou proporcional i està bé com està. 

En quant a la segona qüestió, comenta que per poder dur a terme a una modificació 
concreta i específica del Pla Territorial –limitada en temps i espai– i ateses les 
característiques d’aquesta modificació, considera que la poden fer amb una certa agilitat. 

El Sr. Font ha plantejat que el seu grup encara no hi ha participat i la Sra. Dubon li 
confirma que s’hi està fent feina però feina a nivell de Departament de Territori sobretot 
en aspectes jurídics i tècnics. La feina política està just començada a esbrinar. 

Opina que ara és el moment de començar la feina conjunta i posar-se d’acord en les 
qüestions que s’hi tractin. 

En aquest sentit, reitera que la feina que s’ha fet és una anàlisi jurídica –que és prou 
complexa– i una anàlisi tècnica i amb això s’han ocupat els mesos des de gener ençà. 

Considera que s’està en una fase perfectament assumible per tal que tots els grups s’hi 
posin a fer feina i, per tant, ja puguin començar a prendre decisions a ser possible d’una 
manera consensuada. 

 

El Sr. FONT comenta que el que ha proposat és poder participar també en els temes 
jurídics i tècnics perquè per tal que hi hagi un acord polític en un tema d’aquests, el que 
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ha de prevaler és que sigui jurídicament i tècnicament correcte, és a dir, per molta 
fantasia política que hi pugui haver, s’ha ajustar a la llei. 

La discussió sorgeix aquí en tema d’Ordenació del Territori, en temes jurídics i tècnics 
perquè la qüestió política n’és el final. 

Considera que la Sra. Cabrer, la Sra. Del Moral, la Sra. Perelló i ell mateix per 
l’experiència d’haver estat a un ajuntament poden parlar tècnicament i jurídicament per 
tal d’assolir un consens polític però si només se cerca aquest consens sense participació 
prèvia, no estaran totalment d’acord amb la part jurídica i tècnica. 

El plantejament polític que té el PSOE o que té Partit Popular i que surt en els mitjans de 
comunicació no s’ajusta llavors a la realitat del que passa dia a dia en Ordenació del 
Territori i és en aquests fets que ell vol arribar a acords. 

 

La Sra. DUBON diu que li sorprèn el plantejament que ha fet el Sr. Font atès que la 
qüestió tècnica l’està duent a terme els tècnics del Consell que són els mateixos que han 
estat sempre, funcionaris de la casa que estan analitzant les qüestions més tècniques que 
s’estiguin plantejant. L’aspecte jurídic l’està duent a terme la Universitat de les Illes 
Balears. 

És obvi que tot està relacionat amb la política però tal i com està dissenyada la Comissió, 
aquesta és política i només hi formen part polítics –consellers i un regidor de Palma– a 
més d’un funcionari que farà de secretari i un director insular que hi participaran amb veu 
però sense vot. 

Li ofereix al Sr. Font que a la primera reunió que celebri la Comissió hi assisteixin, per 
tal de fer una presentació més jurídica i tècnica, un representant de la UIB i un 
representant dels tècnics del Consell i reitera que la composició de la Comissió és només 
política. 

Coincideix amb el Sr. Font que els aspectes tècnics i jurídics són molt interessants  i per 
això seria convenient que assisteixin a la primera reunió els representats de la UIB i dels 
tècnics per fer una exposició més acurada del tema. 

 

El Sr. FONT manifesta que atesa l’existència de l’Assemblea de Batles i Batlesses i que 
aquesta Comissió compta amb un representant de l’Ajuntament de Palma i en canvi no hi 
ha representants dels altres ajuntaments, opina que seria adient que la FELIB i l’AMIB 
designassin un representant per participar en aquesta Comissió. En cas contrari, 
igualment recolzaran aquesta proposta però considera més adequat que hi estigui 
representat tothom. 

 

La Sra. DUBON creu que per no allargar més aquesta qüestió és millor deixar-la com 
està. Recorda que la participació de l’Ajuntament de Palma no és una qüestió introduïda 
pel Consell sinó que ve imposada per la Llei de capitalitat. 

Insisteix que el nombre d’11 membres que té la Comissió ja és prou elevat i més tenint 
en compte que també hi assistiran els representants de la UIB i dels tècnics, afegir-hi més 
membres farà que la Comissió no sigui operativa. 
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Reconeix el paper de l’Assemblea de Batles i Batlesses i a l’hora de discutir el tema de la 
disciplina urbanística es durà a debatre en aquesta Assemblea. 

 

La Sra. presidenta conclou el debat aclarint la inclusió d’una esmena en el sentit de 
nomenar suplents de tots els grups en la Comissió de Seguiment de Pla Territorial i 
destaca la voluntat política de dur endavant la modificació del Pla Territorial amb el 
suport de l’oposició i reconeix la seva alegria pel fet que el Partit Popular manifesti 
públicament la seva voluntat d’arribar a un acord envers la modificació del Pla Territorial 
de Mallorca. 

 

La corporació en resta assabentada. 

 

DEPARTAMENT DE BENESTAR SOCIAL 

 

PUNT 12.- PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ DEL RECONEIXEMENT 
EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS CORRESPONENTS A L’EXERCICI 2007 DE 
L’INSTITUT MALLORQUI D’AFERS SOCIALS (Exp. 01/2008) 

Es dóna compte de la següent proposta del president de l’Institut d’Afers Socials: 

Ateses les factures presentades corresponents a béns i serveis prestats amb destí a l’Institut Mallorquí 
d’Afers Socials durant l’any 2007, que no han seguit el procediment legalment establert, no tenen crèdit 
suficient o es inadequat pel tipus de despesa. 

Atès que procedeix el reconeixement de la despesa per tal d'evitar l'enriquiment injust que suposaria no 
pagar a tercers els drets adquirits davant la corporació i obligar als particulars a haver de recórrer davant els 
tribunals de justícia per el cobrament dels seus crèdits. 

Atès l’informe jurídic, i l’informe de la intervenció delegada i l l’informe d’Intervenció General, núm. Ref. 
087/08 de data 18 de març de 2008 que figuren al corresponent expedient. 

Atès que d’acord amb la legislació vigent, correspon al ple del Consell de Mallorca el reconeixement 
extrajudicial de crèdits i amb caràcter previ haurà de dictaminar la Comissió Informativa corresponent. 

Per tot l’exposat, es proposa que el Ple adopti el següent 

ACORD 

1r. - Reconèixer l’obligació per import total d’UN MILIÓ CENT CINQUANTA-NOU MIL CENT 
SETANTA-QUATRE AMB NORANTA DOS CÈNTIMS (1.159.174,92 �) contret per l’Institut Mallorquí 
d’Afers Socials segons el següent detall:  

  CODI RELACIÓCENTRE   IMPORT 

1 0/29122007Òrgans Govern-IRPF 1.248,00

2 0/30122007Òrgans Govern-END 966,28

3 0/31122007Òrgans Govern 17.112,22
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4 1/28122007Centres assistencials- anys anteriors 315,65

5 1/29122007Centres assistencials- IRPF 13.512,40

6 1/31122007Centres assistencials 72.700,97

7 10/28122007Llar dels ancians- anys anteriors 125,48

8 10/30122007Llar dels ancians- END 3.665,05

9 10/31122007Llar dels ancians 251.277,38

10 11/30122007Residència Bonanova- END 8.001,92

11 11/31122007Residència Bonanova 227.247,30

12 12/30122007Residència Felanitx- END 2.838,46

13 12/31122007Residència Felanitx 44.532,53

14 2/31122007Menors i atenció a la família 51.313,08

15 2/31012008Menors i atenció a la família 25.222,79

16 14/28122007Llars del menor- any 2006 65,77

17 14/29122007Llars del menor- IRPF 4.070,00

18 14/31122007Llars del menor  75.967,39

19 3/31122007Serveis Socials  215.773,33

20 7/28122007Serveis Generals- anys anteriors 956,77

21 13/31122007Serveis Generals 57.269,33

22 7/30122007Patrimoni- END 6.231,26

23 7/30122007Patrimoni 7.357,93

24 8/31122007Telefonia 71.403,63

   TOTAL 1.159.174,92

2n.- Notificar aquest acord a l’Institut Mallorquí d’Afers Socials. 

 

S'aprova per desset vots a favor (PSOE, Bloc per Mallorca i UM), zero vots en contra i 
setze abstencions (PP). 

 

DEPARTAMENT D’INTERIOR 

 

PUNT 13.- MODIFICACIÓ DE L'ARTICLE 27 DEL VIGENT CONVENI 
COL·LECTIU DEL PERSONAL LABORAL DEL CONSELL DE MALLORCA. 

Es dóna compte de la següent proposta del conseller executiu del Departament d’Interior: 
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Atès que, com a conseqüència del resultat de la negociació de la modificació del plus d'antiguitat del 
personal laboral de la Corporació, cal modificar l'article 27 del vigent Conveni Col·lectiu del Personal 
Laboral del Consell de Mallorca, aprovat pel Ple en sessió celebrada dia 11 de novembre de 1991 i 
prorrogat per acord plenari de dia 12 d'abril de 1996, per tal de procedir a la seva adaptació al resultat de la 
negociació.  

El conseller executiu d'Interior del Consell de Mallorca eleva al Ple la següent proposta d’acord: 

MODIFICAR l'article 27 del vigent Conveni Col·lectiu del Personal Laboral, el qual restarà redactat de la 
següent manera: 

«Article 27.- PLUS D'ANTIGUITAT. 

El personal laboral ha de percebre, en concepte de triennis, una quantitat mensual per cada tres anys de 
serveis acumulats i reconeguts per l'Administració. Aquesta quantitat serà l'establerta per a cada Subgrup o 
Grup de classificació del personal funcionari al qual s'equipara cadascun dels nivells professionals del 
personal laboral i es meritarà i farà efectiva d'acord amb la normativa de personal funcionari que regula la 
matèria. 

A l'efecte de triennis, al personal laboral al servei del Consell de Mallorca se li han de reconèixer els 
serveis que acrediti haver prestat a qualsevol Administració pública, en els termes establerts per la 
normativa que regula el reconeixement dels serveis previs a l'Administració pública per part del personal 
funcionari. 

Es reconeixeran al personal laboral temporal els triennis corresponents als serveis prestats abans de 
l'entrada en vigor de la present modificació. 

Els nous reconeixements de serveis i de triennis derivats de les modificacions introduïdes al present article 
tindran efectes econòmics únicament a partir de l'entrada en vigor de la Llei 7/2007, de 12 d'abril, de 
l'Estatut Bàsic de l'empleat públic. 

La present modificació entrarà en vigor l'endemà d'haver-se publicada íntegrament al Butlletí Oficial de les 
Illes Balears.  

 

S’aprova per unanimitat. 

 

MOCIONS 

PUNT 14. MOCIÓ DEL GRUP DE CONSELLERS DEL PARTIT POPULAR 
SOBRE SOL·LICITUD D’ENCOMANA DE GESTIÓ DE LES OBRES 
PREVISTES EN EL CONVENI SIGNAT ENTRE EL MINISTERI DE FOMENT I 
EL CONSELL DE MALLORCA EN MATERIA DE CARRETERES. 
 
Es dóna compte de la següent moció: 
 
EXPOSICIÓ DE MOTIUS  
 
Atès les declaracions fetes pel Conseller d’Obres Públiques en les quals lamenta que l’administració 
central hagi pres la decisió de denegar al Consell de Mallorca la sol·licitud d’encomana de gestió de les 
obres previstes en el Conveni de carreteres signat el 28 de setembre de 2007. 
Atès que aquest Conveni preveu per a les anualitats 2007 i 2008 la realització d’un estudi de  mobilitat 
d’accessos a Palma, així com l’execució d’una sèrie d’obres viàries. 
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Atès que el Ministeri de Foment, fins a la data, no ha executat cap tràmit per dur endavant  l’estudi de 
mobilitat com tampoc la construcció de les carreteres previstes en les anualitats 2007 i 2008. 
Atès el que disposa la clàusula cinquena del Conveni de Carreteres segons la qual el Ministeri de Foment 
podrà encomanar, de conformitat amb l’article 15 de la llei 30/ 1992, de 26 de novembre, de règim jurídic 
de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, activitats relatives a la licitació, 
contractació i pagament d’obres previstes a l’Annex I, al Consell de Mallorca així com les funcions de 
direcció, control, vigilància i inspecció de les mateixes. 
Atès la importància de dur a terme les obres que contempla aquest Conveni,  el  Grup de Consellers del 
Partit Popular eleva al Ple la següent  

 
 

PROPOSTA D’ACORD 
 
1.- El Ple del Consell de Mallorca acorda rebutjar la negativa de Ministeri de Foment d’atorgar al Consell 
de Mallorca cap encomana de gestió per dur endavant tant l’estudi de mobilitat dels accessos a Palma com 
les obres viàries previstes en l’annex I del Conveni signat el 28 de setembre de 2007. 
 
2.- El Ple del Consell de Mallorca acorda sol·licitar al Ministeri de Foment que, en el termini màxim d’un 
mes, atorgui al Consell de Mallorca l’encomana de gestió per realitzar l’estudi de mobilitat dels accessos a 
Palma i per executar les carreteres previstes per les anualitats 2007 i 2008 que son les següents: Variant de 
Son Servera, Ampliació Tercer Carril Via de Cintura, Accessos a Palma, Connexió autopista de Llevant 
amb el Molinar i el camí Fondo, Enllaç MA-11 i accessos al polígon de Son Castelló, Variant de 
Portocristo, Enllaç de Via de Cintura amb carretera de Manacor i la Variant de Llubí. 
 
 
La Sra. CABRER (PP) inicia la seva intervenció.  

Recorda que l’1 d’octubre de 2007, en el Ple del Consell Insular de Mallorca, es debatia 
una interpel·lació, en matèria de carreteres, del Grup del Partit Popular al conseller 
d’Obres Públiques, el qual va dir, textualment: “Ja tenim pensat demanar l’encomana de 
gestió i ja està mitjanament pactada l’encomana de gestió dels projectes, perquè si no, no 
licitarem el 2007 i feim comptes de poder adjudicar alguna de les obres previstes en el 
conveni  a finals de 2007 o a principis de 2008, per tant la prioritat és l’encomana de 
gestió prevista al conveni, perquè pensam que és més àgil dur les obres des d’aquí que 
des del Ministeri”. 

També recorda que en el següent Ple, de dia 5 de novembre de 2007, varen presentar una 
moció, perquè es donàs prioritat a la construcció dels accessos a Palma i en aquella 
ocasió, el Sr. Rosselló, conseller de Cooperació Local, deia que ja s’havia encomanat 
l’estudi de mobilitat corresponent i demanava als consellers del PP que es posassin 
tranquils perquè en dos mesos tendrien la informació d’aquest estudi. A més, afirmava 
que el PP pretenia avançar i tenir, aquell dia, una discussió que només tendria sentit si es 
feia dos mesos després, quan ja es pogués disposar de l’esmentat estudi de mobilitat. 

Al mateix temps, el conseller d’Obres Públiques assegurava que durant aquesta 
legislatura seria cert que s’actuaria sobre el projecte dels accessos a Palma, que es faria la 
inversió prevista l’any 2008, a més de recuperar els 22 milions d’euros que hi havia per 
inversions durant el 2007, perquè lògicament no hi havia temps per adjudicar les obres. 
Per tant, afirmava: “es podrà apreciar que l’envestida serà considerable”.  

Observa, a més, que en el passat Ple, a unes preguntes orals que va formular ella mateixa 
al conseller d’Obres Públiques, aquest li va respondre que el compromís del Ministeri de 
Foment és que començaran les obres enguany: la variant de Son Servera, el tercer carril 
de la Via de Cintura, l’accés al Molinar, etc. Assenyala que assegurava que el compromís 
del director general del Ministeri de Foment era adjudicar les obres el mes de juny i que 
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confiava que el Ministeri de Foment compliria la seva paraula i que, en tot cas, ja se’n 
parlaria el proper mes de juny. 

Comenta que ha volgut recordar tots aquests fets perquè considera que la realitat és molt 
diferent d’allò que el conseller ha explicat al Ple. Diu que potser avui es repeteixi el 
mateix, però confia que no sigui així. 

Assegura que ella pensava que fins el mes de juny no en tornarien a parlar, però que, fa 
uns dies, el Sr. Pascual va afirmar als mitjans de comunicació que el Ministeri de Foment 
havia denegat al Consell Insular de Mallorca l’encomana de gestió prevista al conveni, 
fet que lamentava profundament. Recorda que, fins i tot, un altre dia afirmava que aquest 
problema es resoldria quan el Sr. Zapatero tregui del govern la ministra de Foment.  

Diu que aquestes declaracions confirmen allò que el PP ja sospitava i havia denunciat de 
forma reiterada: la paràlisi total del conveni de carreteres. Observa que aquest fet suposa 
un càstig permanent, al qual està sotmès tota la ciutadania de les Illes Balears.  

Opina que, certament, és un càstig la manca d’inversió, com també les formes que s’han 
utilitzat. Destaca que la conseqüència final és un greuge comparatiu respecte a la resta de 
ciutadans d’Espanya. 

Diu que el PP també confia que el president del govern central no tengui l’actual ministra 
de Foment dins el nou govern. Recorda que es tracta d’una ministra que, de forma 
unilateral, va denunciar un conveni legítimament signat i va estar dos anys sense signar 
el nou, malgrat l’acord de totes les institucions de les Illes Balears.  

Observa que, ara que ja no hi ha excusa, han transcorregut ja nou mesos sense que el 
Ministeri de Foment compleixi les seves obligacions i, el que és més greu, sense 
permetre que almenys el Consell Insular de Mallorca ho pugui fer.  

S’alegra de no haver escoltat la ministra de Foment, durant l’anterior legislatura, i 
d’haver duit endavant les infrastructures viàries, amb unes inversions imprescindibles a 
l’illa de Mallorca. 

Diu que el seu Grup considera que ha arribat el moment de dir prou, perquè ja no ens 
trobam en campanya electoral; les properes eleccions són lluny encara i és el moment de 
que tots els partits polítics demostrin que són capaços de defensar els interessos dels 
mallorquins, de no deixar-nos trepitjar pel govern central i de fer valer el que ens pertoca, 
el que està signat i no es compleix.  

Retreu que s’han perdut 62 milions d’euros, perquè és evident que a data d’avui no hi ha 
informació pública ni cap projecte; en conseqüència, no es podrà començar el que 
correspon a l’any 2008.  

Tot seguit, enumera totes les quantitats que s’han perdut, indicant el concepte a què 
corresponen, que són les següents: 7 milions d’euros de la variant de Son Servera, 12 
milions d’euros del tercer carril de la Via de Cintura, 1 milió d’euros –de l’any 2007-, per 
l’estudi de viabilitat dels accessos a Palma, 3,2 milions d’euros de la construcció dels 
accessos a Palma, que s’hauria de començar el 2008, 10 milions d’euros de la connexió 
amb El Molinar, 100 milions d’euros dels accessos al Polígon de Son Castelló, 7 milions 
d’euros a la variant de Porto Cristo, 5 milions d’euros de l’enllaç de la Via de Cintura 
amb la carretera de Manacor i 2 milions d’euros a la variant de Llubí.  

Reitera que aquesta és l’obligació que marca el Conveni de carreteres i que el Ministeri 
de Foment tenia dues formes de fer-ho: directament, fent la licitació de les obres o per 
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mitjà d’una encomana de gestió al Consell Insular de Mallorca per poder-les licitar. 
Remarca que no s’ha fet ni una cosa ni l’altra. 

Recorda al Sr. Pascual que tots dos varen ser testimonis i varen participar en les 
negociacions del Conveni de carreteres i, precisament dins les negociacions verbals entre 
el govern de l’Estat, el govern autonòmic i els tres consells insulars, va existir un pacte 
pel qual es permetia que el Conveni tengués una durada llarga, fins l’any 2017, 
fonamentat en què es faria l’encomana de gestió; d’altra forma, el conveni no tenia cap 
sentit, atès que es tracta d’inversions prioritàries que es perllongaven massa.  

En conseqüència, l’encomana de gestió era la fórmula pactada verbalment dins 
l’esmentat conveni i que ara sembla que no es vol aplicar. Diu que, al seu parer, aquesta 
fórmula era la més adequada per donar agilitat al procediment, per intentar ajudar les 
empreses locals i constituïa la millor garantia per a les competències en matèria de 
carreteres del Consell Insular de Mallorca. A més, quedava ben definides les carreteres 
sobre les que s’aplicava l’encomana de gestió i no existien els dubtes que ara sorgeixen 
amb l’actual fórmula genèrica.  

Retreu que durant mesos el Sr. Antich i la Sra. Armengol han afirmat que es farà molta 
obra pública i han posat com exemple el Conveni de carreteres, que han considerat urgent 
precisament per fer front a l’actual crisi del sector de la construcció. Observa que no ha 
estat cert, atès que encara no s’ha publicat al BOIB cap decisió en aquest sentit. 

Assenyala que aquest és el motiu de la moció, que conté dos punts. El primer, per 
rebutjar l’actitud del Ministeri de Foment per l’incompliment del conveni i per no 
concedir l’encomana de gestió. El segon és per reclamar el que correspon a Mallorca i 
demanar formalment que, en un termini d’un mes es concedeixi l’encomana de gestió al 
Consell Insular de Mallorca de, almenys, les carreteres que corresponen a l’any 2007 i 
2008, que havia de fer el Ministeri de Foment, que ha detallat abans.  

Per acabar, reitera que és de justícia demanar-ho. 

 

El Sr. PASCUAL (vicepresident i conseller executiu d’Obres Públiques) intervé en el seu 
torn de rèplica.  

Comenta que, tot i el seu costum de parlar poc, observa que encara no s’ha entès el que 
ha dit fins ara. Per tant, diu a la Sra. Cabrer que li donarà una explicació detallada i per 
ordre cronològic dels fets.  

Li recorda que el 28/9/2007 es va signar, per part del Govern de l’Estat i el Consell 
Insular de Mallorca, el Conveni de carreteres, que s’havia negociat, amb petites 
modificacions. 

Posteriorment, el dia 14/3/2008, es va signar un altre conveni, amb el Govern balear, per 
mitjà del qual aquesta institució fa una aportació al Consell Insular de Mallorca, per tal 
que pugui fer les obres que li corresponen, d’acord a l’esmentat conveni.  

Pel que fa a les encomanes de gestió, informa que la presidenta del Consell Insular de 
Mallorca la va demanar, referida a totes les obres incloses al conveni, el dia 11/10/2007. 

Reconeix que, oficialment i per escrit, no hi ha hagut resposta. Comenta que ell, a una 
reunió de la Comissió Bilateral Mixta, celebrada el dia 8/11/2007 entre el Ministeri de 
Foment i el Consell Insular de Mallorca, va interpretar que hi hauria encomana de gestió 
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per a l’estudi de mobilitat i que de moment no hi hauria altres encomanes de gestió; arran 
d’aquest fet, es va reiterar la petició de l’encomana de gestió de l’estudi de mobilitat, el 
dia 29/10/2007, en un escrit signat per la presidenta del Consell Insular de Mallorca.  

Vist que no hi havia escrit de resposta, tal com correspon, va mantenir una conversa amb 
la presidenta, amb el Sr. Alemany, conseller executiu d’Hisenda i Innovació i amb el 
director insular del Departament de Carreteres i es va decidir l’estratègia de mantenir 
reunions, cosa que han fet des de fa un mes.  

Diu que té constància que la presidenta ha fet totes les gestions oportunes amb la ministra 
de Foment, la qual li va assegurar que sí que hi hauria encomana de gestió; per aquesta 
raó, el que pertocava era tornar a demanar l’encomana de les obres que s’havia previst 
iniciar dins l’any 2008. 

Refusa el que ha dit la Sra. Cabrer sobre els doblers que s’han perdut. Assegura que no 
se’n ha perdut cap, perquè a la Comissió Bilateral Mixta celebrada el 8/11/2007 es va 
decidir recuperar totes les partides que corresponen a l’any 2007 i redistribuir-les, 
lògicament entre els altres anys, perquè aquesta és una potestat de l’esmentada comissió.  

Per tant, confia que no s’ha perdut res i que es compliran els terminis i serà possible dur 
endavant totes les obres previstes al conveni. Diu que aquesta és la situació real. 

Reitera que espera que hi haurà una resposta per escrit a la darrera sol·licitud, referida a 
les obres per a les quals s’ha demanat l’encomana de gestió, que són les següents: la 
variant de Son Servera, tercer carril de la Via de Cintura, estudi de mobilitat que ja 
s’havia fet –i que, verbalment, està acceptat–, la connexió de l’autopista de Llevant amb 
El Molinar i el Camí Fondo, l’accés a Lloseta, la variant de Porto Cristo (1ª fase), l’enllaç 
Via de Cintura amb la carretera de Manacor i la variant de Llubí.  

També li reitera la seva convicció que el mes de juny es veuran moviments. 

Informa que es duen a terme, conjuntament amb el Ministeri de Foment, revisions de 
projectes i pel que fa a la variant de Son Servera i al tercer carril de la Via de Cintura la 
feina ja està feta, per la qual cosa confia que pel mes de juny el Ministeri de Foment ja 
estarà en condicions d’adjudicar les obres o s’haurà produït l’encomana de gestió al 
Consell Insular de Mallorca.  

Coincideix amb la Sra. Cabrer en que l’encomana de gestió és la millor solució i la més 
àgil, però li recorda que tot i la insistència del Consell Insular de Mallorca en aquest 
sentit, atorgar-la és una potestat del Ministeri de Foment; per tant, no insistirà més enllà 
del que ha explicat.  

Reitera que té costum de confiar en la paraula donada per les persones, per tant només 
resta esperar la resposta oficial del Ministeri de Foment. 

Insisteix a tranquil·litzar-la en el sentit que els terminis es compleixen, que existeix 
actualment la voluntat de concedir l’encomana de gestió per a les obres que ha esmentat. 
També es mostra convençut que, malgrat no aconseguir l’esmentada encomana de gestió, 
en el proper mes de juny el Ministeri de Foment podrà adjudicar les obres.  

Consegüentment, i atès que no seria correcte reiterar al Ministeri de Foment, amb un altre 
escrit, la petició anterior de la presidenta, demana al PP la retirada de la moció.  
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Comenta que, en cas contrari, no li podran donar suport, perquè és reiterativa. Sobre el 
primer punt, considera que és obvi que no poden rebutjar la negativa del Ministeri de 
Foment, perquè formalment l’equip de govern no la té.  

Pel que fa al segon punt, tot i que podrien coincidir en els criteris i en la filosofia, li 
assegura que la feina està feta i que ha estat una tasca feta a partir de la signatura del 
Conveni amb el Govern de les Illes Balears. Aprofita per agrair-ho a la presidenta, 
perquè és ella qui ha fet aquesta tasca.  

 

La Sra. CABRER intervé tot seguit.  

Agraeix les explicacions del conseller executiu d’Obres Públiques. Tot i això, insisteix a 
dir que ha volgut fer abans una exposició detallada de les intervencions sobre aquesta 
qüestió, perquè ha comprovat que el que després es conta no és la realitat i ho explica tot 
seguit.  

Per una part, el passat mes d’octubre s’afirmava que l’encomana de gestió ja estava 
pactada i que era imminent, però per una altra s’afirmava que al cap de dos mesos ja es 
tendria fet l’estudi de mobilitat. Considera que les explicacions del Sr. Pascual demostren 
que la realitat és que només hi ha un compromís clar d’una encomana de gestió per fer un 
estudi que s’havia d’atorgar el passat mes de novembre i ara, al mes d’abril, estam en la 
situació d’haver fet un escrit per demanar la resta d’encomanes de gestió.  

Diu que la realitat és que duim un retard considerable i no creu que en el mes de juny 
s’adjudiqui cap obra, entre d’altres raons perquè si fos així, demà mateix hauria de sortir 
a licitació; si el concurs ha d’estar publicat 52 dies al Diari Oficial de la Comunitat 
Europea (DOCE) i després encara s’han de fer les meses de contractació, és evident que 
només és creïble si demà mateix el Ministeri de Foment fa la licitació de les obres. 
Reitera que no creu que ho faci, per tant el mes de juny no es licitarà cap d’aquestes 
obres. 

Opina que el Ministeri de Foment, a més d’incomplir el contracte, se’n riu de nosaltres. 
Per aquest motiu, retreu als partits nacionalistes que tenen representació al Ple que no 
vetllin més per defensar els interessos de la ciutadania de les illes de la situació negativa 
que ha explicat. 

Respecte a que el conveni preveu la reprogramació d’anualitats si no es compleixen els 
terminis i que permet un màxim de dues anualitats per reprogramar, diu que el 2007 ja ho 
està i ara s’haurà de fer també amb el 2008, per la qual cosa adverteix que a la propera 
Comissió ja s’establirà que la data final no és 2017 sinó 2019 i ho retreu.  

Assegura que la situació és prou greu com per fer valer la nostra força davant el Ministeri 
de Foment.  

Diu que el PP està disposat a retirar el primer punt de la moció, si és un obstacle, perquè 
l’important és aplicar el conveni al més aviat possible. En canvi no considera que el 
segon punt sigui cap reiteració, és demanar formalment, tots els partits polítics d’aquesta 
institució, una resposta a la petició d’encomana de serveis signada per la presidenta, en 
un termini d’un mes. Observa que el fet de no tenir resposta, al seu parer, s’ha 
d’interpretar com una negativa.  

Per arribar a un acord, considera que el PP pot retirar el primer punt i, respecte al segon 
punt, consensuar-ne el termini, que pot allargar-se fins a un mes i mig, però no molt més. 
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El Sr. PASCUAL  discrepa de la situació de caos que ha descrit la Sra. Cabrer.  

Li recorda la data de signatura del conveni, el passat mes de setembre, per tant remarca 
que ella sap perfectament que era impossible adjudicar cap obra durant el mateix any.  

Matisa que es va signar l’esborrany del conveni que ja existia, aprovat pel Ple del Consell 
Insular de Mallorca, des de feia un any i que només s’ha fet el canvi de substituir el nom 
de Govern de les Illes Balears per Consell Insular de Mallorca. 

Puntualitza que mai ha afirmat, només ha expressat, la seva confiança en el compliment 
dels compromisos. Per tant, no és cert que el passat mes d’octubre digués que ja tenien 
l’encomana de gestió, sinó que s’intentava, que es negociava. 

En conseqüència, li diu que pot acusar l’equip de govern i els Grups polítics nacionalistes 
del que vulgui, però no els acusi de no intentar el millor per aquesta terra, perquè ho fan 
des del primer dia i no només UM, sinó tot l’equip de govern. En aquest sentit, pel que fa 
al Conveni de carreteres, assegura que l’equip de govern li fa costat en tot, cosa que 
agraeix. 

Demana a la Sra. Cabrer que no s’entri en contradiccions, que els terminis són els 
normals i que l’equip de govern té tanta pressa per començar les obres com la que pugui 
tenir el PP.  

Comparteix també la necessitat de començar les obres, per ajudar les empreses del sector 
de la construcció, però li reitera que totes les gestions oportunes ja estan fetes. 

Pel que fa a la moció, concretament al segon punt, li retreu que parli d’un termini d’un 
mes, perquè ella sap perfectament que d’aquí a un mes encara no haurà canviat el govern 
central. Assegura, a més, que l’equip de govern del CIM intenta, per agilitar els tràmits, 
aconseguir l’encomana de gestió del govern central actual.  

Per tot el que ha explicat, li reitera la petició de retirada de la moció, perquè en cas 
contrari no serà possible donar-li suport. 

 

La presidenta, tot seguit, adverteix que es manté la moció íntegra. 

Tot seguit es fa la votació. 

Es rebutja per quinze vots a favor (PP) i desset vots en contra (PSOE, Bloc per Mallorca i 
UM). 

 
 
PUNT 15. MOCIÓ DEL GRUP DE CONSELLERS DEL PARTIT POPULAR 
SOBRE CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS. 
 
Es dóna compte de la següent moció: 
 
EXPOSICIÓ DE MOTIUS  
 
Atès les nombroses resolucions de consellers per les quals se concedeixen subvencions amb data posterior 
al termini de justificació de les mateixes. 
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Atès les resolucions de concessions de subvencions, que habitualment se presenten davant el Ple per a la 
seva ratificació, i que concedeixen escàs marge per a la seva justificació, la qual cosa té com a 
conseqüència que sigui pràcticament impossible complir amb totes les condicions que marquen les 
resolucions.  
 
Atès  l’Acord del Ple del Consell de Mallorca de 5 de novembre de 2007, el qual fou aprovat per 
unanimitat i expressava el donar la màxima publicitat a totes les ordres de subvenció i publicar-les en dos 
mitjans de comunicació escrits i un mitjà digital si els fons econòmics ho permetien. 
 
Atès tot això,  el  Grup de Consellers del Partit Popular eleva al Ple la següent  

 
PROPOSTA D’ACORD 

 
1.- El Ple del Consell de Mallorca acorda concedir les subvencions amb la anterioritat suficient perquè el 
beneficiari pugui realitzar les activitats objecte de les mateixes i justificar-les en el termini que indiqui la 
resolució. 
 
2.- El Ple del Consell de Mallorca acorda modificar el reglament de subvencions i ajudes econòmiques del 
Consell de Mallorca - aprovat per acord del Ple del Consell de Mallorca de 26 de juliol de 2001- i incloure 
l’acord de Ple de 5 de novembre de 2007 per tal de donar la màxima publicitat a totes les ordres de 
subvenció i publicar-les en dos mitjans de comunicació escrits i a un mitjà digital si els fons econòmic ho 
permeten. 
 
 
La Sra. DEL MORAL (PP) comença dient que el motiu d’aquesta moció és el gran 
nombre de resolucions de consellers mitjançant les quals es concedeixen subvencions en 
data posterior a la data de justificació d’aquestes i subvencions que es concedeixen amb 
molt poc marge de temps per poder realitzar les activitats que consten a la subvenció. 

Cita, per exemple, el cas de subvencions nominatives concedides en data 20 de 
desembre, llavors s’ha de notificar a l’interessat i la data de justificació és 21 de 
desembre –un dia– o el cas de subvencions concedides en data 20 de desembre i amb 
data de justificació 7 de desembre de 2007. 

Atès que el Consell té un pla estratègic de subvencions aprovat amb els pressuposts, 
proposa que tant a les subvencions nominatives com a les subvencions per convocatòria 
es doni marge suficient per poder realitzar les activitats. 

En el pla estratègic de subvencions consten subvencions del Consell que encara no s’han 
convocat i que són per a activitats que se suposa que s’han de fer durant tot l’any. 
Llavors hi haurà problemes de justificació. També hi ha resolucions de concessió de 
subvenció que s’han de ratificar pel Ple per tenir informe desfavorables d’Intervenció. 

Per tot això, la seva proposta és que les subvencions siguin concedides amb temps 
suficient per tal que el beneficiari pugui fer les activitats objecte de subvenció i justificar-
la dins el termini que prevegi la mateixa subvenció, cosa que ara, en molt de casos, és 
impossible. 

D’altra banda, el Ple del Consell de Mallorca arran d’una moció presentada pel Partit 
Popular i modificada in voce va acordar donar la màxima publicitat a totes les 
subvencions i publicar-les en dos mitjans de comunicació escrits i un mitjà digital sempre 
que hi hagi fons per fer-ho. 

Ara el que demanen és que es modifiqui el reglament de subvencions i ajudes del Consell 
per fer-hi constar aquest acord de Ple acordat per unanimitat. 
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El Sr. ALEMANY (vicepresident i conseller executiu d’Hisenda i Innovació) anuncia 
que no donaran suport a aquesta moció perquè considera que les subvencions es donen 
correctament. 

D’altra banda és cert que hi ha hagut qualque cas sobre els terminis als quals fa 
referència la Sra. del Moral, cosa que ha estat motivada perquè l’equip de govern va 
començar a gestionar el mes d’agost i quedava poc temps i això va fer que, per fer-ho 
amb presses, s’emprassin models de document ja fets que tenien les dates malament, 
dates que varen ser rectificades posteriorment amb informe d’Intervenció que advertia 
d’aquesta manca de temps per fer les activitats i es va avisar els beneficiaris que 
disposaven de més temps per justificar les subvencions. 

A més a més, hi ha un tema de fons. No s’ha de pensar que les subvencions s’hagi de 
donar necessàriament abans de realitzar les activitats. Les subvencions nominatives es 
recullen en el pla estratègic i s’aproven pel Ple de principi d’any perquè ja se sap que 
aquestes persones o entitats fan una determinada actuació i històricament s’ha fet així. 

Les associacions o les entitats realitzen les seves activitats al marge de les subvencions i 
després el Consell els la dóna però no estan pendents d’aquesta per fer les activitats. I 
això passa gairebé en tots els casos de subvencions nominatives i, per tant, no cal 
modificar el sistema tot i que espera que enguany no hi torni a haver aquests errors –
pocs– que al cap i a la fi no provoquen res perquè les activitats s’han fet en el temps que 
tenien previst les associacions i s’han justificat en temps i forma amb totes les garanties 
que les activitats s’han fet. 

Pel que fa a la proposta de modificació del pla estratègic, respon que creu que no s’ha de 
fer atès que el Ple ha pres un acord que és d’obligat compliment. Aquest acord diu que 
les subvencions s’han de publicar quan els fons econòmics ho permetin i en considerar 
que els fons econòmics ho permeten es farà, mentrestant es publicarà estrictament com 
obliga la llei. 

Reitera que per aquests motius no donaran suport a aquesta moció. 

 

La Sra. DEL MORAL considera que les errades no han estat poques i que no s’han 
rectificat totes les subvencions sinó només algunes pel que fa a la data de concessió de la 
subvenció. Remarca que són moltes les subvencions concedides en la segona quinzena de 
desembre i amb data de justificació 7 de desembre. 

Per molt que l’activitat s’estigui fent, el beneficiari potser no coneix els requisits que 
llavors li demanarà el Consell. No entén com es pot justificar una activitat quan la 
subvenció ha estat notificada, en el millor dels casos, el mateix dia. 

Li assegura al Sr. Alemany que ha vist totes les resolucions dels consellers relatives a 
concessions de subvencions que no han estat modificades. 

D’altra banda, aclareix que no demanen que es modifiqui el pla estratègic del Consell 
sinó el reglament de concessió de subvencions i ajudes per tal de donar la màxima 
publicitat. Això no es refereix només a les subvencions nominatives perquè les que es fan 
per convocatòria també surten tard i les activitats ja s’estan fent. Considera que la 
convocatòria de subvencions s’ha de fer amb temps suficient perquè els interessats pugui 
fer-ho durant tot l’any.  
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Recorda que hi ha moltes convocatòries de subvencions recollides en el pla estratègic de 
subvencions que encara no s’han convocat i ja és el mes d’abril, per això, sense fixar una 
data concreta, demana que es faci amb el temps suficient perquè no passi el mateix que 
l’any passat. 

Opina que encara que l’equip de govern començàs a gestionar el mes de juliol fins al mes 
de desembre hi ha moltes resolucions de concessió de subvencions i, fins i tot, es dóna 
compte en aquest Ple d’una resolució de 28 de desembre de concessió de subvenció i que 
no fixa una data per justificar-la, la qual cosa és irregular. 

Per concloure, sol·licita a l’equip de govern que ara que tenen temps s’hi posin a fer 
feina. 

 

El Sr. ALEMANY insisteix que la majoria d’activitats objecte de subvenció ja es fan 
abans d’acordar-ne la concessió, fins i tot les nominatives perquè el Consell coneix amb 
antelació la realització de les activitats. 

En qualsevol cas, el que és segur és que la justificació es revisa i quan es dóna per bona 
és perquè s’ha fet d’acord amb la legislació vigent. 

És cert que en el mes d’abril encara no s’han convocat totes les subvencions però sí que 
se n’han convocades moltes ja i el pressupost no es pot gestionar tot en el primer 
trimestre de l’any però el ritme de feina és bo. 

Pel que fa les subvencions nominatives, aquestes no tenen cap problema perquè quan es 
decideix atorgar una subvenció a una persona o a una entitat determinada es fa perquè se 
sap que aquesta fa una determinada activitat per a la qual se li concedeix la subvenció i 
només s’ha procurar que justifiqui que l’ha feta, cosa que es fa i es fa adequadament. 

 

Es rebutja per setze vots a favor (PP) i desset vots en contra (PSOE, Bloc per Mallorca i 
UM). 

 
 
PUNT 16. MOCIÓ DEL GRUP DE CONSELLERS DEL PARTIT POPULAR 
SOBRE PARC DE BOMBERS DE CAN PICAFORT. 
 
Es dóna compte de la següent moció: 
 
EXPOSICIÓ DE MOTIUS  
 
Atès el Conveni firmat en data 28 de gener de 1986, entre el Consell Insular de Mallorca i l’Ajuntament de 
Santa Margalida sobre la construcció d’un parc de bombers a Can Picafort. 
Atès que el parc de bombers de Can Picafort, presenta unes característiques idònies per a què els bombers 
puguin dur a terme la seva activitat, i el trasllat del personal al nou parc de bombers d’Alcúdia provocaria 
un retard en el temps de resposta. 
Atès que aquesta intensitat de trànsit demoraria sensiblement el temps de resposta i en conseqüència una 
minva en la seguretat d’aquest terme municipal, així com la dels municipis limítrofs. 
Atès la intenció del Consell de Mallorca de tancar el parc de bombers de Can Picafort i el trasllat del seu 
personal al nou parc d’Alcúdia, tal i com se va constatar amb el vot en contra de l’actual equip de govern 
en una moció presentada per aquest grup en el ple ordinari del mes de març i argumentant manca de 
pressupost. 
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Atès que en el pressupost propi del 2008 existeixen partides d’ingressos i despeses que permeten afrontar 
la continuïtat d’aquest Parc.  
Atès la necessitat de garantir al màxim la cobertura de tots els municipis dels voltants en un temps mínim 
en cas d’emergències, el  Grup de Consellers del Partit Popular eleva al Ple la següent  

 
PROPOSTA D’ACORD 

 
1.- El Ple del Consell de Mallorca acorda garantir la continuïtat del Parc de Bombers de Can Picafort fent 
un modificació pressupostària, via ingressos i despeses, per tal de garantir al màxim la seguretat en casos 
d’emergència dels pobles limítrofs. 

 

La Sra. RODRÍGUEZ (PP) explica que aquesta moció fa referència al parc de bombers 
de Can Picafort, un dels primers que es varen construir a Mallorca l’any 1986 mitjançant 
un conveni entre l’Ajuntament de Santa Margalida i el Consell de Mallorca i que fins al 
dia d’avui ha realitzat tasques molt importants. 

La situació estratègica d’aquest parc, que està situat ben al centre de la zona d’actuació, 
permet una ràpida actuació als sinistres que produeixen a aquesta zona i les zones 
d’interior. Tant per la ubicació com per l’oferta turística, el seu servei és imprescindible. 

El seu tancament suposa un retrocés a la seguretat, tant pel temps de resposta als sinistres 
com per la desaparició d’un parc que havia de complementar les actuacions del parc de 
nova creació d’Alcúdia o, almanco, això era la intenció de l’anterior directora i dels seus 
tècnics. 

L’actual equip de govern va assolir el compromís polític de no tancar parcs i en pocs 
mesos canvien d’opinió. Han fet una passa enrere. 

Cal que es donin compte de l’existència d’un servei amb greus dèficits estructurals i que 
no compleix amb el estàndards de reacció establerts pel Pla Mestre de Seguretat Pública. 

És sabut per tots que en els mesos d’estiu la intensitat dels trànsit és molt superior a la de 
l’hivern, la qual cosa demora el temps de resposta i alhora redueix la seguretat dels 
ciutadans. 

Consideren una temeritat la mesura de suprimir el parc de Can Picafort que fa que les 
respostes a sinistres on hi ha en joc vides humanes es puguin torbar molt més enllà del 
que seria raonable. 

Atesa la intenció del Consell de Mallorca de tancar el parc i traslladar-ne el personal al 
nou parc d’Alcúdia tal com es va constatar amb el vot en contra de l’actual equip de 
govern a una moció presentada pel Partit Popular al Ple ordinari del mes passat i que 
l’argumentació del conseller d’Interior va ser que hi havia uns informes tècnics que ho 
avalaven i que hi havia una manca de pressupost. 

Pel que fa als informes tècnics, li diu al conseller d’Interior que troben que no són 
suficients i que són bastants incomplets. Diuen que s’obrirà el parc d’Alcúdia que 
substituirà el de Can Picafort i que els mateixos vehicles i la plantilla se n’hi aniran, amb 
un increment de 5 efectius. 

En els criteris que en determinen la decisió es diu que els dos parcs es troben a una 
distància de 9 quilòmetres. Recorda que el juliol de 2007 el cap del servei deia que és 
més funcional tenir dotacions separades per 8 quilòmetres de distància que no una de 
grossa. 
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També s’ha dit que no es va contemplar l’adquisició de vehicles i d’efectius però li 
recorda al Sr. Lladó que, en els pressuposts de 2008, les despeses corrents i les inversions 
disminueixen respecte a 2007; només puja el capítol de personal en un 11% i es manté la 
mateixa plantilla. Afirma estar segura que el personal es mereix això i molt més. 

En fer referència al nou parc que està situat a prop de les rondes de circumval·lació, el Sr. 
Lladó diu que s’homogeneïtza el temps de resposta en un temps de 15 minuts. No creu 
que en l’estiu aquest sigui el temps de resposta. 

També ha fet referència el Sr. Lladó a unes estadístiques dels anys 2003 i 2004 relatives 
a comparació de sinistres, de salvaments i d’incendis urbans entre els municipis de Santa 
Margalida i d’Alcúdia. Considera que hauria d’haver presentat les estadístiques de 2006 i 
de 2007 i també recalca que fa dos anys no se’n contemplava un canvi d’ubicació sinó 
que es volia mantenir la presència dels dos parcs. 

En quant al tema pressupostari, troben que hi ha partides d’ingressos i de despeses que 
permetrien fer front al 640.000 euros que el Sr. Lladó va dir que costava aquest parc. 

La prioritat del Partit Popular és garantir la seguretat de les persones i aquesta mai no ha 
d’estar condicionada a qüestions pressupostàries i la inversió econòmica ha de prioritzar 
aquests temes sobre d’altres menors. 

Per tant, la proposta del seu Grup és garantir la seguretat del parc de bombers de Can 
Picafort fent una modificació pressupostària d’ingressos i de despeses. 

 

El Sr. LLADÓ (conseller executiu d’Interior) li reitera, una vegada més, a la Sra. 
Rodríguez que no donaran suport a aquesta moció perquè és contradictòria en els seus 
mateixos plantejaments que ja feren en la passada legislatura. 

La construcció del parc de bombers d’Alcúdia no va venir, en el seu moment, 
acompanyada d’un increment ni de personal ni de vehicles, a la qual cosa el Partit 
Popular va donar suport i ara existeixen dos parcs de bombers i un d’ells no té ni plantilla 
ni vehicles i per mantenir obert el més operatius és obvi que s’ha de fer un traspàs. 

Opina, també, que aquesta moció és oportunista i que s’aprofiten d’un moment que els 
veïns que tenen més a prop aquest parc reclamen –evidentment des d’un punt de vista 
legítim i localista– tenir més a prop aquest servei, però això, en si, suposa una greu 
demagògia en afirmar que el temps es veu perjudicat. 

Demana a quin temps de resposta es refereixen i si ells són regidors de Can Picafort o 
consellers del Consell de Mallorca perquè el temps de resposta de Pollença i del Port de 
Pollença, en aquests moments, és de 30-35 minuts. El canvi d’ubicació del parc suposa 
una distància de només 8 quilòmetres. 

Ara per ara hi ha municipis i nuclis com són Santanyí, ses Salines, Portocristo i Andratx 
on el temps de resposta duplica el de Can Picafort.  

S’ha de tenir en compte –i és demagògic no fer-ho– la central tèrmica des Murterar, el 
port comercial i la central de gas liquat i l’informe tècnic que li feren arribar al Partit 
Popular i que sembla que no comparteixen amb opinions que no vénen avalades per cap 
altre informe tècnic. 

Ara mateix hi ha un informe tècnic que avalen tots els sergents d’aquest servei 
d’emergències amb el cap de servei al capdavant que diu molt clarament que, per tal de 
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millorar i d’homogeneïtzar el temps de resposta, la ubicació d’Alcúdia és molt més 
òptima que la de Can Picafort. 

Una altra cosa que opina que és important és la implicació que tendrà el mateix 
Ajuntament de Santa Margalida per millorar el servei d’emergències perquè, en el seu 
moment, se li va fer arribar una proposta –que no ha tengut resposta– conjuntament amb 
Ibanat per tal que les instal·lacions del servei d’emergències del Consell de Mallorca que 
quedarien buides fossin ocupades per un destacament de 8 o 9 persones de brigades 
d’Ibanat. 

Aquestes instal·lacions serien totalment complementàries amb un parc de bombers que es 
troba a només 8 quilòmetres tot tenint en compte que enmig hi ha l’albufera i tenir una 
banda bombers i a l’altra Ibanat és molt més operatiu i més eficient que no tenir dos 
parcs de bombers a 8 quilòmetres quan a altres zones de Mallorca existeixen necessitats 
més prioritàries. 

 

La Sra. RODRÍGUEZ li comenta al Sr. Lladó que està mantenint la mateixa postura que 
en l’anterior Ple atès que li ha parlat d’un parell de temes i el Sr. Lladó li ha contestat el 
mateix que va dir el mes passat. 

Li remarca que en quant a l’increment de la plantilla, el Sr. Lladó ha participat en els 
pressuposts de 2008 i hi hagués pogut posar una dotació per incrementar aquesta 
plantilla. 

Pel que fa al temps de resposta, li comenta que en cas d’un sinistre a Can Picafort o a 
Santa Margalida, amb un temps de resposta de 15 minuts no s’arribarà a temps. 

Afirma que el Partit Popular no demana el tancament del parc d’Alcúdia sinó que es 
mantenguin oberts els dos parcs per tal que el parc de Can Picafort sigui un reforç del 
d’Alcúdia. 

En quant a l’informe que avala aquest canvi d’ubicació, comenta que per obrir o tancar 
un parc de bombers s’hauria de seguir un procediment amb un període d’informació 
pública i que comptàs amb uns informes tècnics sobre la idoneïtat de l’obertura o 
tancament del parc; amb un informe sobre afecció de serveis; justificació de la millora; 
uns informes econòmics; un pla o programa d’implantació; també aportar un informe 
preceptiu de la Comissió Balear d’Emergències i Protecció Civil atès que afecta 
l’estructura i model de prestació del servei; hauria de comptar amb un informe financer 
d’ingressos i despeses i en l’informe que els han remès manca molta informació 
d’aquesta a la qual fa ara referència. 

En tema pressupostari, en el mateix servei de bombers hi ha despeses suprimibles com 
per exemple el subministrament actual del telèfon 085, un número que hauria d’haver 
deixat d’existir i que costa molts de doblers anuals entre plataforma, rebuts de Telefònica 
i operadors ja que no presta cap tipus de servei en fer-se servir ara el número 112. 

El 085 pràcticament ha desaparegut de la resta de l’Estat. L’Ibanat i el bombers de Palma 
ja funcionen amb l’112 i només suprimint aquesta partida ja tendrien doblers per destinar 
al manteniment del parc de Can Picafort. 

A la partida d’ingressos per aportacions d’ajuntaments a Serpreisal, que és l’aportació 
que fan els ajuntaments de l’1% dels seus recursos ordinaris, enguany hi ha pressupostats 
4 milions d’euros i l’any 2007 n’hi havia 3,6 milions. És a dir, 400.000 euros més que 
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l’any passat i només aportant el Consell de Mallorca 240.000 euros ja cobririen el 
manteniment d’aquest parc. 

Una altra opció és referent a les partides de protocol, estudis i treballs, dietes, publicitat i 
propaganda dels diferents departaments i que pugen a 8 milions d’euros. Només amb 
agafar un 20% les partides que fan referència a estudis i treballs –que pugen a 3,5 milions 
d’euros– surten uns 701.000 euros amb els quals es pot mantenir el parc de Can Picafort. 

Li diu al Sr. Lladó que ara són a temps de fer una modificació pressupostària i garantir la 
seguretat dels ciutadans que ha de ser prioritària sobre altres coses i és la darrera 
oportunitat per rectificar i si hi ha qualque incidència sobre aquesta tema, el Partit 
Popular no en serà responsable però el Sr. Lladó sí perquè en té les competències.  

 

El Sr. LLADÓ li retreu a la Sra. Rodríguez que digui que 15 minuts de temps de resposta 
no n’és prou i, ara per ara, és la mitjana del temps de resposta que es dóna a l’illa de 
Mallorca. Considera que 15 minuts és un temps de resposta òptim i recorda que hi ha 
alguns municipis que tenen la necessitat de ser dotats d’aquest servei d’emergències 
perquè no arriben a aquesta mitjana de 15 minuts. És demagògic centrar aquest debat en 
un sol municipi.  

Els operadors del servei del 085 s’hauran de continuar pagant quan estiguin ubicats en 
l’112, és a dir, quan aquest servei convergeixi amb l’112 –per a la qual cosa s’està fent 
feina amb un curs perquè el mateix programa informàtic sigui emprat pels operadors del 
Consell– i puntualitza que no s’estan tudant doblers. Els doblers que ara empra el Consell 
de Mallorca tant per a tasques de protocol com per qualsevol altra tasca no són tudats. 

Explica que l’Ajuntament de Santa Margalida ha hagut d’afegir uns 375.000 euros de la 
partida de festes, cosa que ell no qüestiona, però al Consell no es tuden els doblers.  

 

Es rebutja per setze vots a favor (PP) i desset vots en contra (PSOE, Bloc per Mallorca i 
UM). 

 

INTERPEL·LACIONS 

PUNT 17. INTERPEL·LACIÓ  QUE FORMULA L’HBLE. SRA. CARMEN 
GARZÓN PELEGRIN SOBRE POLÍTICA EN MATÈRIA D’ESPORTS I 
PROMOCIÓ SOCIOCULTURAL. 
 
Es dóna compte de la següent interpel·lació: 
 
CARMEN GARZÒN PELEGRÍN, com a consellera del Grup de Consellers del Partit Popular, d’acord 
amb el que preveu l’art. 75 del Reglament Orgànic, formula per al proper Ple ordinari a  la Hble. 
Consellera Executiva del departament d’Esports i Promoció Sociocultural, Sra. Maria Dolça Mulet 
Dezcallar, la següent INTERPEL·LACIÓ: 
 
 
POLÍTICA EN MATÈRIA D’ESPORTS I PROMOCIÓ SOCIOCULTURAL 
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La Sra. GARZÓN (PP) manifesta que aquesta interpel·lació que formularà a la Sra. 
Mulet és relativa només a matèria d’esports i li formularà una sèrie de preguntes perquè 
fa gairebé un any que duu, entre d’altres, la responsabilitat d’esports del Consell i durant 
aquest temps hi ha hagut una sèrie de situacions que els semblen irregulars i els 
preocupen. 

Anuncia que dividirà les seves preguntes en tres blocs. Un primer bloc sobre monitors i 
responsables d’activitats, un segon bloc sobre programes de promoció esportiva i 
recreatius i les escoles d’hivern de Sant Ferran i un tercer bloc relatiu al poliesportiu de 
Sant Ferran. 

En quant al tema dels monitors i d’acord amb la informació que disposen a data 31 de 
gener de 2008, va finalitzar el contracte signat amb el Comitè d’Activitats i Temps Lliure 
de Mallorca que era l’associació que tenia la responsabilitat jurídica i laboral –tenia la 
relació laboral i pagava la seguretat social i els salaris– amb la majoria de persones que 
feien feina a l’àrea d’Esports dins dels programes esportius i les escoles de Sant Ferran i, 
fins i tot, de coordinadors comarcals. 

Han passat dos mesos i ara mateix no saben en quina situació es troben les més de 30 
persones que feien feina habitualment al poliesportiu de Sant Ferran, entre dos a tres dies 
per setmana. Vol saber en quina situació es troben aquests monitors i les cinc persones 
responsables esportius i que ara duen a terme aquestes activitats. 

D’altra banda, a data d’avui, afirma no tenir constància que s’hagi signat el conveni de 
concessió de subvenció nominativa amb els comitès comarcals de Manacor, Campos, sa 
Pobla, Palma, Montuïri, Ponent, Inca i Sóller i els preocupa perquè els comitès estan fent 
les activitats des de dia 1 de gener. Recorda que els comitès comarcals són els que duen a 
terme, entre d’altres, els jocs esportius escolars, és a dir, s’està parlant un important 
nombre de persones i molta feina segons es desprèn de la memòria de l’any passat que 
constata la participació de més de 6.000 infants de tota l’illa. 

Aquests comitès, bàsicament, es financen dels doblers que reben d’aquestes subvencions 
nominatives i, per tant, vol una explicació sobre en quina situació es troben a dia d’avui, 
de com paguen els arbitratges de les lliguetes de bàsquet, de futbol, de handbol, etc., els 
autocars per a desplaçaments i, fins i tot, d’on cobren els coordinadors comarcals i si 
tenen coberta la seguretat social. 

Pel que fa als programes de promoció esportiva i esport a l’escola, afirma que veu una 
sèrie de contradiccions. En data 1 d’abril varen sortir publicats en el Boib els expedients 
de contractació relatius al servei d’activitats esportives d’hivern a Sant Ferran i també el 
que fa referència a organització i prestació dels programes recreatius: psicomotricitat, 
esport platja, esport urbà, etc. 

Afirma que li crida l’atenció que les escoles esportives de Sant Ferran estan funcionant 
des de dia 17 de setembre i acaben dia 30 de maig i, segons el fulletó informatiu, 
aquestes activitats estan organitzades i gestionades pel Comitè de Temps Lliure de 
Mallorca. 

En consultar l’expedient es constata que diu que la durada d’aquestes activitats serà des 
de la signatura del contracte fins a dia 30 de juny i li demana a la Sra. Mulet que li 
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expliqui per què a dia 30 de juny si les activitats acaben el mes de maig o si, potser, ha 
estat una errada en el fulletó. 

Referent a l’expedient de contractació dels programes recreatius, en els plecs de clàusules 
administratives es diu que la vigència del contracte serà de cinc mesos i mig, és a dir, des 
del 15 d’abril –o data en què se signi– fins a finals de setembre i, en canvi, en el plec de 
prescripcions tècniques diu que les activitats de psicomotricitat, esport platja i esport 
urbà es desenvoluparan durant la temporada de febrer a juliol, si més no, l’activitat de 
fires i festes sí que serà durant juliol, agost i setembre. Així doncs, hi ha una contradicció 
i, per tant, voldria que la Sra. consellera donàs una explicació al respecte. 

Per acabar i en relació al poliesportiu de Sant Ferran, li diu a la Sra. Mulet que va afirmar 
a una entrevista que s’havia encarregat un estudi global que recolliria totes les necessitats 
socials i esportives actuals per tal de dur a terme un pla integral de reforma de Sant 
Ferran i que, segurament, aquest estudi se li lliuraria a finals de desembre o principis de 
gener. 

Per tant, la seva pregunta és en quin estat es troba, si ha estat lliurat i si en poden tenir 
coneixement. Per una altra banda, si té intenció de cobrir la plaça de director de Sant 
Ferran que actualment està vacant. 

 

La Sra. MULET (consellera executiva d’Esports i Promoció Sociocultural) manifesta la 
seva satisfacció per aquesta primera interpel·lació en matèria d’esports i per poder donar 
explicacions sobre les actuacions fetes en aquests vuit mesos de gestió, tenint en compte 
que l’àrea d’Esports s’ha tret de l’antic Institut de Serveis Socials i Esportius de Mallorca 
i que s’ha hagut de posar en marxa i s’ha hagut de reorganitzar en aquest temps i, 
sobretot, amb directrius clares d’aquest nou govern en què no hi ha d’haver partides 
finalistes sinó concursos públics. 

Referent al tema dels monitors d’activitats de Sant Ferran i dels comitès comarcals que es 
feia a través del Comitè d’Activitats i Temps Lliure de Mallorca, s’ha decidit 
reestructurar les activitats de Sant Ferran i un cop reestructurades van a concursos i 
simplement l’esmentat Comitè duu a terme programes de suport a les diferents 
comarques de Mallorca. 

La Sra. Garzón ha dit que aquest Comitè pagava el personal però si miren el pressupost 
veuran que de més d’1 milió d’euros que tenia aquest Comitè, ara té 300.000 euros. 
Existeixen vuit comarques amb els respectius vuit coordinadors –i ofereix donar les 
quantitats de cada comitès, encara que suposa que la Sra. Garzón les coneix– i aquí ve la 
diferència econòmica que vol explicar. 

El Partit Popular, quan gestionava l’àrea d’Esports, tenia 12 persones més que feien feina 
per les diferents comarques de Mallorca i que ara no hi són. Ara només hi són els tècnics 
que fan aquesta feina i això ha suposat una important reducció. 

D’altra banda, també s’ha fet que cada comitè té la seva partida i ells són els que paguen 
els arbitratges, monitors, autocars i activitats. Reitera que cada comitè se’n fa càrrec 
d’aquestes qüestions esmentades i el Comitè de Mallorca dóna suport a temes molt 
puntuals conjunts. Puntualitza que ella no ha contractat més personal sinó tot el contrari, 
l’ha reduït. 
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Els programes d’estiu i d’hivern van a concurs com també la gestió de Sant Ferran, la 
qual cosa suposa tot un procés i en aquests moments, aquestes petites modificacions o 
dades que no concorden són qüestions administratives de les quals no té coneixement. 

El que està molt clar és que s’ha de donar servei als ciutadans i que compten amb una 
instal·lació que està al cor de la ciutat i que serveix com a punt de trobada per donar 
servei a moltes escoles de Palma i d’altres municipis de Mallorca que l’empren. No 
obstant això, es tracta d’una instal·lació pública que requereix un canvi que més endavant 
explicarà. 

En qüestió de programes recreatius, comenta que també van a concurs i, per tant, 
enguany no es paguen a través del Comitè de Mallorca sinó que tot va a concurs públic i 
reconeix que pot ser vagin un poc retardats, però malgrat això, tot funciona.  

Referent a la pregunta sobre el poliesportiu de Sant Ferran afirma que és cert que hi ha 
unes declaracions seves on diu que aquest poliesportiu és la primera instal·lació esportiva 
que hi va haver a Mallorca i que es construir l’any 1972 i que era un referent. 

Des de la construcció ençà, Sant Ferran ha tengut poques modificacions i ara que ella ha 
assumit, en aquesta legislatura, la gestió de l’àrea d’Esports ha plantejat a l’equip de 
govern que cal fer un estudi sobre les necessitats socials i esportives de la zona, tenint en 
compte que devora està el Palma Arena –que té les seves funcions– i encara no compta 
amb aquest estudi sinó que encara és una proposta. 

També el Museu de l’Esport que estava ubicat en aquestes instal·lacions i ara la seva 
intenció i la d’aquesta institució és fer d’aquella zona una zona esportiva, cultura i d’oci, 
de participació i oberta a molta gent. 

Explica que la primera actuació que ha fet amb les instal·lacions de Sant Ferran ha estat 
un rentat de cara, és a dir, s’han pintat els pavellons per la part exterior per millorar-ne 
l’aspecte. 

Tot d’una que disposi d’una proposta concreta la durà a Ple però a hores d’ara no sap 
exactament quant de terreny pertany a Sant Ferran després de la cessió que va fer el 
Consell per a la construcció del Palma Arena i manca consolidar el territori del qual 
disposa per tal de fer l’estudi abans referit. 

 

La Sra. GARZÓN li comenta a la Sra. Mulet que no li ha contestat a totes les preguntes 
que li ha formulat. 

D’altra banda, afirma que ella no li ha dit, en cap moment, si la Sra. Mulet ha contractat o 
no gent ni tampoc no ha qüestionat que es facin o no concursos. 

Reitera que ella ha demanat que des que varen acabar els contractes laborals amb la gent 
que hi fa feina –puntualitza que fan una feina excel·lent– quina és la seva situació laboral 
ara que els contractes no estan adjudicats i no hi ha una empresa que, segons diu el plec 
de prescripcions tècniques, amb elles serà tota la relació jurídica i laboral, cosa amb la 
qual està d’acord. El que vol saber és en quina situació estan aquests treballadors en 
aquests dos mesos. 

Pel que fa al comitès de temps lliure, diu que sap que s’autoliquiden i s’autofinancen i les 
quantitats figuren al pressuposts, però a data d’avui encara no han cobrat i, en canvi, les 
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activitats s’estan fent i això genera una despesa i vol saber com s’està fent front a aquesta 
despesa, encara que sap que la pagarà el comitè però a mes d’abril encara no han cobrat. 

Diu que ella no qüestiona com es fa la feina ni ha parlat de cap contractació, només que 
els comitès no han cobrat, que en una data determinada es va acabar el contracte i no sap 
en quina situació es troben ara. 

Manifesta el seu acord en el sentit que el projecte de Sant Ferran ha de ser un projecte 
ambiciós i està contenta que es dugui a terme perquè és un referent no només per a Palma 
sinó per a tota l’illa de Mallorca.  

 

La Sra. MULET contesta que tota la situació laboral d’aquests treballadors està coberta a 
través dels seus comitès o del Comitè de Mallorca mitjançant les partides que encara hi 
havia. 

Ara s’està en un moment que en uns 10 o 15 dies se signaran el conveni i el personal 
cobrarà sense cap problema. Recorda que l’Administració de vegades és lenta i s’han de 
fer tots els tràmits que pertoquen però tot està correcte i tots els convenis estan a punt de 
ser signats i és una qüestió purament administrativa. 

En tot aquest tema, el que s’ha fet són modificacions o canvis d’estructura respecte al que 
es feia abans. Simplement s’ha fet una nova distribució i aquesta gent n’està informada i 
a finals d’aquest mes tot quedarà resolt. 

Pel que fa la qüestió del director de Sant Ferran, comenta que com que s’aprovarà la 
plantilla el proper mes vol esperar a fer-ho tot de manera global. 

Matisa que s’ha creat el departament propi de Promoció Sociocultural i Esports i també 
s’ha de dotar de més personal perquè ha trobat personal amb contractes que no eren 
funcionaris i ha de cobrir una sèrie de places i, de moment, s’ha optat per esperar a 
l’aprovació de la plantilla per dotar el departament de totes les places que pertoquen. 

 

DESPATX EXTRAORDINARI  

 

PRIMER PUNT. MODIFICACIÓ DEL RÈGIM DE DEDICACIÓ, LES 
RETRIBUCIONS I LES INDEMNITZACIONS DELS MEMBRES DE LA 
CORPORACIÓ. 

 S’aprova la urgència per unanimitat. 

 

Es dóna compte de la següent proposta de la presidenta: 

 

El Ple del Consell de Mallorca, en sessió celebrada el dia 23 de juliol de 2007, i en relació amb el règim 
d'indemnitzacions, va aprovar, per a tots els consellers i les conselleres que no tenguin reconeguda cap 
retribució de les indicades en els apartats anteriors, una indemnització de 929'01 � per cada assistència a les 
sessions ordinàries del Ple del Consell. En aquest cas, les sessions plenàries de constitució i d'organització 
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del Consell tenen caràcter ordinari. La percepció de l'assistència als plens és incompatible amb les 
assignacions fixes que es determinen en aquest acord.  

Així mateix, es va preveure que aquesta quantitat s’havia de revisar a l’alça a l’inici de l’exercici 2008, a fi 
d’arribar a la quantitat de 18.500 � anuals. 

De conformitat amb el que disposa l'article 75 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases de 
règim local (LRBRL), propòs: 

Aprovar, per a tots els consellers i les conselleres que no tenguin reconeguda cap retribució de les 
indicades en els apartats anteriors, una indemnització de 1541,67 � per cada assistència a les sessions 
ordinàries del Ple del Consell. En aquest cas, les sessions plenàries de constitució i d'organització del 
Consell tenen caràcter ordinari. La percepció de l'assistència als plens és incompatible amb les assignacions 
fixes que es determinen en aquest acord.  

Les indemnitzacions per assistències dels consellers membres de la corporació tenen efectivitat a partir dia 
1 de gener de 2008. 

Aquestes indemnitzacions s’incrementaran anualment d’acord amb el que disposi la llei de Pressuposts 
Generals de l’Estat per als treballadors de l'Administració Pública. 
 
 
S’aprova la proposta per unanimitat. 

 
 
SEGON PUNT. PROPOSTA DE RATIFICACIÓ DEL CONVENI DE 
COL·LABORACIÓ SIGNAT EL DIA 28 DE SETEMBRE DE 2007 ENTRE EL 
MINISTERI DE FOMENT I EL CONSELL DE MALLORCA EN MATÈRIA DE 
CARRETERES 
  
S’aprova la urgència per unanimitat. 
 
Es dóna compte de la següent proposta del vicepresident i conseller executiu del 
Departament d’Obres Públiques: 
 
ANTECEDENTS 
 
El conveni de Col·laboració en matèria de carreteres, signat el dia 28 de setembre de 2007, entre el 
Ministeri de Foment i el Consell de Mallorca,  i que té una vigència fins a l’any 2017 defineix en els seus 
annexes I i II les actuacions en matèria de carreteres, el finançament de les quals correspon a 
l’Administració General de l’Estat- respecte a les actuacions de l’annex I- i al Consell Insular de Mallorca- 
quant a les obres incloses a l’annex II.  
 
El dia 14 de març de 2008 es va signar el conveni de col·laboració entre la Comunitat Autònoma de les 
Illes Balears i el Consell Insular de Mallorca en matèria de carreters pel finançament, al llarg dels anys 
2008 a 2017, de les actuacions en matèria de carreteres incloses en l’annex I d’aquest conveni, atès que 
l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears vol col·laborar amb el Consell Insular de 
Mallorca en el finançament de les obres previstes en l’annex II del Conveni que el dia 28 de setembre de 
2007 signaren el Ministeri de Foment i el Consell Insular de Mallorca.  
 
Atesos aquests antecedents el conseller executiu del Departament d’Obres Públiques, eleva al Ple de la 
Corporació, per ser l’òrgan competent de conformitat amb les competències atribuïdes per l’article 8.1,l) de 
la Llei 8/2000, de 27 d’octubre, de consells insulars la  següent proposta d’ 
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ACORD 
 
Ratificar el text del conveni de col·laboració en matèria de carreteres que s’adjunta amb la present 
proposta, signat el dia 28 de setembre de 2007, entre Ministeri de Foment i el Consell de Mallorca  que té 
una vigència fins a l’any 2017 i que defineix en els seus annexes I i II les actuacions en matèria de 
carreteres, el finançament de les quals correspon a l’Administració General de l’Estat- respecte a les 
actuacions de l’annex I- i al Consell Insular de Mallorca- quant a les obres incloses a l’annex II.  
 
 
El Sr. ALEMANY (vicepresident i conseller executiu d’Hisenda i Innovació) explica que 
una de les raons per les quals no es presentava aquest conveni al Ple, per ratificar, era la 
qüestió del finançament. Vista la situació actual, considera que convendria que hi consti 
l’acord de finançament a què s’ha arribat amb el Govern de les Illes Balears. 

Proposa el canvi de redacció, perquè s’afegeixi aquest acord. Per tant, allà on diu: “... i al 
Consell Insular de Mallorca quant a les obres incloses a l’annex 2”, s’hi ha d’afegir: “les 
quals es finançaran segons les disposicions del conveni signat el 14/3/2008 entre el 
Govern de les Illes Balears i el Consell Insular de Mallorca en matèria de carreteres.”  

Considera que s’ha de fer així, perquè se sàpiga que allò que fa el Consell Insular de 
Mallorca, se fa per mitjà d’aquest conveni. Per tant, si no existeix inconvenient, s’afegirà 
el text esmentat. 

 

La Sra. CABRER (PP) recorda i retreu que el dia en què es signava el Conveni de 
carreteres, el 28/9/2007, la ministra d’Obres Públiques del Ministeri de Foment va 
informar els mitjans de comunicació que: “ahora se podía firmar y antes no se podía 
firmar”. 

Pensa que amb aquestes declaracions la ministra mostrava la seva habitual desinformació 
sobre les Illes Balears, atès que qualsevol persona que hagi estat al corrent d’allò que 
passava amb el Conveni de carreteres sap que el Govern de les Illes Balears va propiciar 
que els convenis se signassin amb els consellers insulars, va participar en les 
negociacions i, fins i tot quan va quedar clar que els nous convenis no farien cap 
referència als anteriors, el primer esborrany que va enviar el Ministeri de Foment va 
incloure tot el contrari, que era derogar el conveni del 12/5/2004.  

Aquesta deslleialtat, que va ser reconeguda pels mateixos consellers insulars que 
assistiren a la reunió, lluny de rompre les negociacions, va suposar que al conveni no 
participaria amb la seva firma el Govern de les Illes Balears, malgrat la competència 
exclusiva que el nou Estatut d’Autonomia, en el seu article 114, atorga al Govern de les 
Illes Balears per a la signatura de convenis amb l’administració de l’Estat central quan 
siguin temes d’interès general, com és el cas de les carreteres.  

Recorda, però, que un cop el Govern de les Illes Balears es retirava i facilitava als tres 
consells insulars la signatura del conveni, quan es va presentar al Ple del Consell Insular 
de Mallorca del dia 5/11/2006, va resultar que se necessitava el vot del PP perquè el 
conveni sortís endavant, atès que els partits polítics PSM i EU-Els Verds varen votar en 
contra.  

També recorda que aquest conveni va tenir el suport d’UM i del PSOE, el vot en contra 
del PSM i d’EU-Els Verds i l’abstenció constructiva del PP.  
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Diu que el PP va prendre aquesta decisió per no ser acusat de ser un obstacle, des de 
l’equip de govern, impedint l’arribada de doblers a l’illa de Mallorca i va deixar ben clara 
la seva postura contrària al fons; tot això, malgrat el tractament que el PP havia rebut. 

Davant la necessitat de ratificar, avui, el Conveni de carreteres, comenta que el PP no 
qüestiona les petites variacions introduïdes. 

Reitera els retrets respecte a l’incompliment dels terminis i la manca d’agilitat en les 
obres que eren prioritàries. També retreu que ara per ara encara no hi hagi cap informació 
pública, cap licitació d’obra ni cap encomana de gestió. 

Tot seguit, retreu també als partits que donen suport a l’equip de govern que vulguin ser 
comparses d’aquesta actitud. 

Recorda a l’equip de govern la responsabilitat que té de governar i de dur endavant els 
seus projectes i retreu al Grup del Bloc per Mallorca la incoherència que demostrarà, 
perquè amb tota probabilitat avui votarà a favor de la proposta. Aprofita per recordar a 
aquest Grup polític l’exposició de motius pels quals votaren en contra aquest mateix 
conveni, al Ple de dia 5/11/2006. 

Ressalta la reiteració en les actuacions incoherents per part de l’equip de govern, perquè 
a més d’aquesta, també ho han demostrat en el cas de les construccions en sòl rústic, en 
el del Túnel de Sóller i en altres. 

Reitera que el PP no comparteix la derogació del conveni de data 12/3/2004, ni que el 
conveni tengui una durada fins l’any 2017 com tampoc que l’encomana de gestió no 
estigui concretada per a projectes concrets que farien més senzilla la gestió del conveni i 
que a data d’avui encara no s’hagi rebut cap quantitat econòmica per començar les obres. 

Espera que tot seguit li donin les informacions oportunes sobre totes aquestes qüestions 
que ha exposat. 

 

El Sr. PASCUAL (vicepresident i conseller executiu d’Obres Públiques) reitera que del 
que es tracta avui és de ratificar el Conveni de carreteres, per tant adverteix a la Sra. 
Cabrer que no reproduirà el debat anterior.  

Comenta que potser –per algunes al·lusions que ha fet–, la Sra. Cabrer pretenia que no 
fos ell qui intervingués, però li reitera quina és la finalitat, en el Ple d’avui. 

Diu que, certament, el conveni conté molt poques modificacions i les explica tot seguit.  

Per una banda, allà on deia Comunitat Autònoma o Govern de les Illes Balears s’ha 
suprimit i consta només que el conveni és entre el Ministeri de Foment i el Consell 
Insular de Mallorca. 

Per altra banda, es fa constar l’existència del conveni entre el Govern de les Illes Balears 
i el Consell Insular de Mallorca. Recorda que aquest conveni assegura la disponibilitat 
dels 254 milions d’euros, que havia d’aportar el Consell Insular de Mallorca.  

Assegura que actualment l’equip de govern està en condicions de presentar la ratificació 
del Conveni de carreteres i diu a la Sra. Cabrer que, tot i entendre els seus plantejaments, 
considera que ara no pertoca reproduir el debat que han tengut abans, a l’apartat de 
mocions. 
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La presidenta recorda que, tot seguit, es votarà la ratificació del Conveni de carreteres, 
amb la modificació del finançament per mitjà del Govern de les Illes Balears.  

 

S'aprova per desset vots a favor (PSOE, Bloc per Mallorca i UM), zero vots en contra i 
setze abstencions (PP). 
 
 

PRECS I PREGUNTES 

PUNT 18. PREGUNTA QUE FORMULA  L’HBLE. SRA. MARGARITA 
CABRER GONZÁLEZ A L’HBLE. SRA. PRESIDENTA DEL CONSELL DE 
MALLORCA (CONVENI CARRETERES). 
 
 
Es retira la pregunta. 
 
 
PUNT 19. PREGUNTA QUE FORMULA  L’HBLE. SR. JAUME FONT 
BARCELÓ A L’HBLE. SRA. PRESIDENTA DEL CONSELL DE MALLORCA 
(EXPEDIENT URBANÍSTIC BATLE SES SALINES). 
 
Es dóna compte de la següent pregunta: 
 
Jaume Font Barceló, com a portaveu del Grup de consellers del PARTIT 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'Hble. Sra. Presidenta del Consell de Mallorca Francina Armengol. 
 
 
Pregunta: 
 
  
Una vegada que el Consell de Mallorca s’ha subrogat en les competències municipals en relació a 
l’expedient urbanístic del batle de Ses Salines, continua la Sra. Presidenta pensant que aquestes obres son 
legalitzables? 
 
 
El Sr. FONT (PP) comenta que el Consell s’ha subrogat en les competències municipals 
en relació a l’expedient urbanístic del batle de ses Salines –i que s’ha trigat molt a fer-
ho– i recorda que la Sra. presidenta va dir que aquestes obres eren legalitzables.  

Explica que les normes subsidiàries del municipi de Campos determinen que, en el tipus 
de sòl on està feta aquesta construcció en qüestió, les edificacions veïnes han d’estar 
separades 10 metres de la partió i aquesta construcció en qüestió està a 40 centímetres de 
la construcció veïna. 

Per tot això, demana si, en aquest moment, la Sra. presidenta pensa que aquestes obres 
són legalitzables. 
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La Sra. presidenta matisa que el que ella va dir en el seu moment era que li constava que 
el batle de ses Salines intentaria legalitzar les obres, no obstant això, per donar compte de 
la situació d’aquest expedient li dóna la paraula a la Sra. Dubon. 

 

La Sra. DUBON (consellera executiva de Territori) puntualitza que aquest expedient –
com tots els altres que es tramiten al Consell– ha seguit una tramitació totalment normal 
malgrat que s’ha de tenir en compte que va coincidir amb el període de vacances de 
Nadal i això pogué ocasionar un petit retard. 

Actualment aquest expedient està en mans dels tècnics competents que determinaran si és 
legalitzable o no ho és i seguirà la tramitació que correspon a aquests casos. 

 
 
PUNT 20. PREGUNTA QUE FORMULA  L’HBLE. SRA. ANTÒNIA PERELLÓ 
JORQUERA A L’HBLE. SRA. PRESIDENTA DEL CONSELL DE MALLORCA 
(INFORME JURÍDIC ALIENACIÓ FINCA CAN DOMENGE). 
 
Es dóna compte de la següent pregunta: 
 
Antònia Perelló Jorquera, com a consellera del Grup de consellers del PARTIT 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'Hble. Sra. Presidenta del Consell de Mallorca Francina Armengol. 
 
 
Pregunta: 
 
Vist el contingut de l’informe jurídic elaborat pel Sr. Bartomeu Colom, el qual acredita que quan l’empresa 
adjudicatària del contracte d’alienació de la finca Can Domenge, va sol·licitar la suspensió per presentar el 
projecte d’execució, havia transcorregut en mesos el termini per presentar-lo. Pensa concedir a l’empresa la 
suspensió sol·licitada? 
 
 
La Sra. PERELLÓ (PP) comenta el contingut de l’informe jurídic encarregat pel Consell 
de Mallorca que acredita que quan l’empresa adjudicatària del contracte d’alienació de la 
finca de Can Domenge va sol·licitar-ne la suspensió per tal de presentar el projecte 
d’execució, ja havia transcorregut, amb escreix, el termini per fer-ho. 

Per tant, demana si, malgrat això, es pensa concedir a l’empresa la suspensió sol·licitada. 

 

La Sra. DUBON (consellera executiva de Territori) respon que l’informe elaborat pel Sr. 
Colom tanca totes les qüestions referents a dret públic i encara que sigui un contracte 
administratiu no es poden obviar tots els tràmits exigibles, especialment els requisits que 
preveu el Pla General. 

En aquest moment resta la qüestió relativa al dret privat que permeti calibrar si aquest 
incompliment és imputable exclusivament a l’adjudicatari, és a dir, només resta la 
qüestió civil. 
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PUNT 21. PREGUNTA QUE FORMULA  L’HBLE. SRA. ANTÒNIA PERELLÓ 
JORQUERA A L’HBLE. SRA. PRESIDENTA DEL CONSELL DE MALLORCA 
(MESURES INCOMPLIMENT TERMINIS CAN DOMENGE). 

 

Es dóna compte de la següent pregunta: 
 
Antònia Perelló Jorquera, com a consellera del Grup de consellers del PARTIT 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'Hble. Sra. Presidenta del Consell de Mallorca Francina Armengol. 
 
 
Pregunta: 
 
Una vegada s’ha constatat que l’empresa adjudicatària de Can Domenge ha incomplit tots els terminis als 
quals es va comprometre i que varen determinar que el contracte se li adjudiqués. Quina mesura pensa 
adoptar? 
 
La Sra. PERELLÓ (PP) seguint amb el fil d’aquesta qüestió civil que resta pendent i vist 
que en l’esmentat informe s’acredita que s’han incomplit, de manera essencial, 
obligacions concretes per l’empresa adjudicatària en relació a terminis als quals s’havia 
compromès i que varen ser determinants per a l’adjudicació, demana què en pensa fer 
l’equip de govern. 

 

El Sr. BONET (conseller executiu de Presidència) li contesta a la Sra. Perelló que vist 
l’informe del Sr. Colom, s’ha considerat convenient per part l’equip de govern fer una 
valoració de les conseqüències de l’incompliment de terminis referit i per desenvolupar  
aquesta tasca –i d’acord amb la recomanació dels equips tècnics del Consell– s’acudirà a 
un assessorament jurídic específic especialitzat i extern a càrrec d’un especialista en dret 
civil. 

El Departament de Presidència s’encarregarà d’aquest informe per llavors aportar-lo a 
l’expedient existent. 

 

PREC 

El Sr. FONT (PP) formula un prec relatiu la interpel·lació feta sobre temes d’esports. 
Sol·licita que, si és possible, aquesta institució no tengui gent fent feina sense assegurar. 

Puntualitza que la Sra. Mulet ha explicat que en 10 o 15 dies s’esmenaran totes les 
deficiències en aquest sentit però, a dia d’avui, a les escoles d’hivern de Sant Ferran hi fa 
feina gent que no està assegurada. 

Sol·licita que, baldament sigui amb una contractació l’endemà d’aquest Ple i per cobrir el 
període esmentat de 15 dies, es puguin tenir assegurats aquests treballadors perquè si 
passa alguna cosa aquests treballadors estan a l’aire i segons les dades que disposa el seu 
Grup es tracta de 35 persones que estan pendents d’arranjar la seva situació. 

Explica que hi ha personal que fa feina a les distintes comarques que no tenen sou però sí 
seguretat social que està sent pagada amb els romanents que els queden, però el més greu 
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és que dins una instal·lació del Consell hi hagi personal que no està ni assegurat ni té sou 
i que està impartint els programes de les escoles d’hivern de Sant Ferran. 

Prega, doncs, que sigui com sigui, no hi hagi gent que faci feina en aquesta institució 
sense estar assegurada. 

 

La presidenta aixeca la sessió, de la qual, com a secretari, estenc aquesta acta, (que 
consta de 117 pàgines rubricades). 

El secretari general     Vist i plau 

La presidenta 

 

 
 


