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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DEL CONSELL DE 
MALLORCA  
 
Identificació de la sessió                                                                                                                                                                        
 
Núm.: 6/2008 
Caràcter: ordinària  
Data: 5 de maig de 2008 
Horari: 10.07 a 14.32 
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)   
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Jeroni Miquel Mas Rigo, secretari 
Elena Montejo Fuentes, interventora 
 
També hi assisteixen: Jaume Garau Salas,  Catalina Julve Caldentey,  Isabel Maria 
Oliver Sagreras.   
 

En el punt 18è s'absenten la Sra. Del Moral ( PP), el Sr. Álvarez ( PP) i el Sr. Martínez ( 
PP) que retornen en el punt 22è. En el punt 23è s'absenta la Sra. Cabrer ( PP) que 
retorna en el punt 24è. En el punt 26è s'absenta la Sra. Puig ( PP) que ja no es 
reincorpora a la sessió. 

 

Ordre del dia 

1. LECTURA I APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR (7-4-
08). 

 

PRESIDÈNCIA 

2. DECRETS I RESOLUCIONS A DONAR COMPTE 

3. DECRETS A RATIFICAR 

a) CORRECCIÓ DEL DECRET DE PROPOSTA DE REPRESENTANTS 
DELS ESPORTISTES FEDERATS I DELS CLUBS ESPORTIUS A 
L’ASSEMBLEA BALEAR DE L’ESPORT. 

 
b) NOMENAMENT DELS REPRESENTANTS DEL CONSELL 

INSULAR DE MALLORCA A LA JUNTA RECTORA DE LA 
RESERVA NATURAL DE S’ALBUFERETA. 

 
c) NOMENAMENT DELS REPRESENTANTS DEL CONSELL 

INSULAR DE MALLORCA A LA JUNTA RECTORA DEL PARC 
NATURAL DE S’ALBUFERA. 

 
d) NOMENAMENT DELS REPRESENTANTS DEL CONSELL DE 

MALLORCA A L’AUTORITAT DE GESTIÓ DEL PARC NATURAL 
DE SA DRAGONERA. 

 
e) NOMENAMENT DEL REPRESENTANT DEL CONSELL INSULAR 

DE MALLORCA EN EL COMITÈ DE PREVENCIÓ I CONTROL 
INTEGRAT DE CONTAMINACIÓ. 

 
f) NOMENAMENT D’UN REPRESENTANT DEL CONSELL INSULAR 

DE MALLORCA A LA COMISSIÓ DE SEGUIMENT DE LA 
RESERVA MARINA DE LA BADIA DE PALMA. 
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g) PROPOSTA DE NOMENAMENT DEL REPRESENTANT DEL 

CONSELL INSULAR DE MALLORCA EN LA JUNTA RECTORA 
DE LA FUNDACIÓ PÚBLICA ANTONI M. ALCOVER. 

 
h) NOMENAMENT DEL REPRESENTANT DEL CONSELL INSULAR 

DE MALLORCA A LA COMISSIÓ D’ORDENACIÓ SANITÀRIA 
TERRITORIAL DE LES ILLES BALEARS. 

 
               

DEPARTAMENT D’OBRES PÚBLIQUES 

 

4. PROPOSTA D’ACORD RELATIU A LA CREACIÓ D’UN FITXER DESTINAT 
AL TRACTAMENT DE LES IMATGES CAPTADES MITJANÇANT LA 
INSTAL·LACIÓ DE SISTEMES DE CÀMERES I VIDEOCÀMERES AMB FINS DE 
VIGILÀNCIA DEL TRÀNSIT. 

5. PROPOSTA D’ACORD RELATIU A LA QUALIFICACIÓ COM A PARCEL·LA 
SOBRANT DELS TERRENYS UBICATS A LA INTERSECCIÓ DE LES 
CARRETERES MA-2220 I MA-2200, IDENTIFICATS ALS PLÀNOLS 
CORRESPONENTS COM A “REMANENT” I EXPROPIATS A RESULTES DE 
L’EXECUCIÓ DE LES OBRES “ROTONDA EN POLLENÇA, PQ. 52,5, PM-220”.  

6. PROPOSTA DE LIQUIDACIÓ DE LA RETRIBUCIÓ VARIABLE DE L’ANY 
2007 DEL CONTRACTE DE CONCESSIÓ DE L’OBRA PÚBLICA PER A LA 
CONSTRUCCIÓ, CONSERVACIÓ I EXPLOTACIÓ DE LA CARRETERA MA-15 
PALMA- MANACOR (EXP. 001/04) 

 

DEPARTAMENT DE CULTURA I PATRIMONI 

 

7. RECURS POTESTATIU DE REPOSICIÓ DEDUÏT PER LA MERCANTIL HIJOS 
DE MIGUEL MASCARÓ SA CONTRA L'ACORD DEL PLE DEL CONSELL DE 
MALLORCA DE DIA 7 DE MAIG DE 2007 QUE DECLARA LA DELIMITACIÓ 
DEL MONUMENT DE SA PUNTA 44/38 DEL TERME MUNICIPAL DE SANT 
LLORENÇ DES CARDESSAR. 

8. PROPOSTA D’ACORD DE NOMENAMENT DE VOCALS REPRESENTANTS A 
LA COMISSIÓ DE CASC HISTÒRIC I CATÀLEG DE L’AJUNTAMENT DE 
MURO. 

9. PROPOSTA D’ACORD DE NOMENAMENT DE VOCALS REPRESENTANTS 
AL COMITÈ  TÈCNIC DE PATRIMONI DE L’AJUNTAMENT DE BINISSALEM. 

10. PROPOSTA DE NOMENAMENT DELS REPRESENTANTS  DEL CONSELL 
ESCOLAR DE MALLORCA. 

 

DEPARTAMENT D'HISENDA I INNOVACIÓ 
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11. APROVACIÓ DEL CONTRACTE MARC D'OPERACIONS FINANCERES I 
HABILITACIÓ A LA PRESIDENTA PER A CONCERTAR OPERACIONS DE 
COBERTURA DE RISC DE TIPUS D'INTERÈS DINS LES CONDICIONS DEL 
CONTRACTE MARC. 

12. PROPOSTA D'APROVACIÓ DE L'EXPEDIENT NÚM. 11 DE MODIFICACIÓ 
DE CRÈDITS EN EL PRESSUPOST PROPI DE 2008. 

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

14. PROPOSTA DE RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS 
CORRESPONENTS A L'EXERCICI 2007 I ANTERIORS DELS DIFERENTS 
DEPARTAMENTS DEL CONSELL DE MALLORCA. 

15. PROPOSTA DE RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS 
CORRESPONENTS A L'EXERCICI 2007 I ANTERIORS DE L'INSTITUT DE 
L'ESPORT HÍPIC DE MALLORCA. 

 

DEPARTAMENT DE TERRITORI 

 

16. CORRECCIÓ DE L'ERROR MATERIAL DEL PGOU DE PALMA, RELATIU A 
L'ALIENACIÓ DEL CARRER SANT LLUC DE S'INDIOTERIA, ALS PLÀNOLS K-
12 I K-13 D'ORDENACIÓ DEL SÒL URBÀ. 

17. RECTIFICACIÓ DE L'ERROR MATERIAL RELATIU A LA NO APARICIÓ 
DEL GRAFISME DEL LÍMIT DE L'ÀREA DE RÈGIM SINGULAR QUE HA 
DELIMITAR EL SGEC/SC 24-01-E POBLE ESPANYOL AL PLÀNOL G-19, 
D'ORDENACIÓ DEL SÒL URBÀ, DEL PGO DE PALMA. 

18. PROPOSTA D’ACCEPTACIÓ DE L’ENCOMANDA DE GESTIÓ EN MATÈRIA 
DE DISCIPLINA URBANÍSTICA FORMULADA PER PART DE L’AJUNTAMENT 
DE CONSELL AL CONSELL INSULAR DE MALLORCA. 

19. ADAPTACIÓ AL PLA D’ORDENACIÓ DE L’OFERTA TURÍSTICA DE L’ILLA 
DE MALLORCA DEL PLA GENERAL D’ORDENACIÓ URBANA DEL MUNICIPI 
DE POLLENÇA. 

 

DEPARTAMENT DE BENESTAR SOCIAL 

 

20. MODIFICACIÓ PUNTUAL DE LA RELACIÓ LLOCS DE FEINA DE 
L'INSTITUT DE L'ANY 2007. 

21. APROVACIÓ DE LES BASES REGULADORES DEL PREMI PERE MASCARÓ 
I PONS PER AL FOMENT DELS ESTUDIS SOCIOECONÒMICS EN EL MARC 
DEL SISTEMA PÚBLIC DELS SERVEIS SOCIALS. 
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MOCIONS 

23. MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP DE CONSELLERS DEL PARTIT 
POPULAR SOBRE MILLORA EN LA GESTIÓ DE L’ATENCIÓ ALS USUARIS DE 
LA LLEI D’AUTONOMIA PERSONAL I ATENCIÓ A LES PERSONES 
DEPENENTS. 
 
24. MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP DE CONSELLERS DEL PARTIT 
POPULAR SOBRE EXECUCIÓ DE LES OBRES DE LA RONDA NORD D’INCA. 
 
25. MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP DE CONSELLERS DEL PARTIT 
POPULAR SOBRE SERVEI DE SUPORT A LES PERSONES SORD-MUDES. 

 

INTERPEL·LACIONS 

26. INTERPEL.LACIÓ QUE FORMULA L’HBLE. SR. JAUME FONT BARCELO 
SOBRE PLA D’INVERSIONS I OBJECTIUS DEL CONSELL DE MALLORCA. 

 

DESPATX EXTRAORDINARI  

 

PRECS I PREGUNTES 

27. PREGUNTA QUE FORMULA L’HBLE. SRA. MARGARITA ISABEL CABRER 
A L’HBLE. SRA. PRESIDENTA (REIVINDICACIONS BATLLESSA DE PALMA) 

28. PREGUNTA QUE FORMULA L’HBLE. SRA. MARGARITA ISABEL CABRER 
A L’HBLE. SRA. PRESIDENTA (RECLAM NOVA RONDA PALMA). 

29. PREGUNTA QUE FORMULA L’HBLE. SR. BARTOMEU MARTÍNEZ OLIVER 
A L’HBLE. SRA. PRESIDENTA (CENTRE ARQUEOLOGIA I RESTAURACIÓ DE 
MALLORCA). 

30. PREGUNTA QUE FORMULA L’HBLE. SRA. ANTÒNIA PERELLÓ 
JORQUERA A L’HBLE. SRA. PRESIDENTA (FINCA SON BALAGUER). 

31. PREGUNTA QUE FORMULA L’HBLE. SRA. CLARA DEL MORAL A 
L’HBLE. SRA. PRESIDENTA (CONTRACTE MALLA DE PUBLICITAT). 

32. PREGUNTA QUE FORMULA L’HBLE. SRA. CLARA DEL MORAL A 
L’HBLE. SRA. PRESIDENTA (PAGAMENTS A MALLA PUBLICITAT). 

33. PREGUNTA QUE FORMULA L’HBLE. SRA. CLARA DEL MORAL A 
L’HBLE. SRA. PRESIDENTA (CRITERI PAGAMENT VIATGES CONSELLERS). 
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34. PREGUNTA QUE FORMULA L’HBLE. SRA. CLARA DEL MORAL A 
L’HBLE. SRA. PRESIDENTA (VIATGES CONSELELRA ECONOMIA I 
TURISME). 

35. PREGUNTA QUE FORMULA L’HBLE. SRA. CARMEN GARZÓN PELEGRIN 
A L’HBLE. SRA. PRESIDENTA (CONTRACTACIÓ ACTIVITATS SAN FERRAN). 

 

Desenvolupament de la sessió i acords 
 

PUNT 1. LECTURA I APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR 
(7-4-08). 

S’aprova per unanimitat. 

 

PRESIDÈNCIA 

PUNT 2. DECRETS I RESOLUCIONS A DONAR COMPTE (Decrets, document 
adjunt) 

PUNT 3. DECRETS A RATIFICAR (Decrets, document adjunt) 

 
 
 

DEPARTAMENT D’OBRES PÚBLIQUES 

 

PUNT 4. PROPOSTA D’ACORD RELATIU A LA CREACIÓ D’UN FITXER 
DESTINAT AL TRACTAMENT DE LES IMATGES CAPTADES 
MITJANÇANT LA INSTAL·LACIÓ DE SISTEMES DE CÀMERES I 
VIDEOCÀMERES AMB FINS DE VIGILÀNCIA DEL TRÀNSIT. 

Es dóna compte la següent proposta del vicepresident i conseller executiu del 
departament d’Obres Públiques: 
 
El vicepresident i conseller executiu d’Obres Públiques sotmet a la consideració de la Comissió 
Informativa General i de Comptes, per al seu dictamen previ a l’elevació al Plenari del Consell Insular de 
Mallorca, òrgan competent segons l’article 33.2.a) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases 
de Règim Local, la següent proposta d’ 

 
ACORD 
 
Atès l’informe emès- en data 21 d’abril de 2008 i amb registre de sortida núm. 8732- pel Servei 
d’Explotació i Conservació de la Direcció Insular de Carreteres del Consell de Mallorca. 
 
Atès l’informe jurídic del tècnic d’Administració general de 21 d’abril de 2008. 
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I atesa la proposta del vicepresident i conseller executiu d’Obres Públiques, el Ple del Consell de 
Mallorca, en ús de les atribucions recollides a l’article 33.2.a) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora 
de les Bases de Règim Local, acorda:     
 
1r.- Aprovar la creació d’un fitxer destinat al tractament de les imatges captades mitjançant la instal·lació 
de sistemes de càmeres i videocàmeres amb fins de vigilància del trànsit, de conformitat amb els 
fonaments jurídics recollits a l’informe jurídic del tècnic d’Administració general de data 21 d’abril de 
2008, on es diu:  

 
 

“FONAMENTS JURÍDICS 

I.- La Llei Orgànica 4/1997, de 4 d’agost, per la qual es regula la utilització de videocàmares per les 
Forces i Cossos de Seguretat en llocs públics, estableix a la seva Disposició Addicional 8na que “la 
instal·lació i ús de videocàmares i de qualsevol altre mitjà de captació i reproducció d’imatges per al 
control, regulació, vigilància i disciplina del trànsit s’efectuarà per l’autoritat encarregada de la 
regulació del trànsit als fins prevists al text articulat de la Llei sobre Trànsit, circulació de Vehicles a 
Motor i Seguretat Vial, aprovat per Reial Decret Legislatiu 339/1990, de 2 de març i restant normativa 
específica en la matèria, i amb subjecció al disposat a les Lleis Orgàniques 5/1992, de 29 d’octubre, de 
Regulació del Tractament Automatitzat de les Dades de Caràcter Personal, i 1/1982, de 5 de maig, de 
Protecció Civil del dret a l’Honor, a la Intimitat Personal i Familiar i a la Pròpia Imatge, en el marc dels 
principis d’utilització de les mateixes prevists en aquesta Llei”. 

Per la seva part, el Reial Decret 596/1999, de 16 d’abril, pel qual s’aprova el Reglament de 
desenvolupament i execució de la Llei Orgànica 4/1997, de 4 d’agost, per la qual es regula la utilització 
de videocàmares per les Forces i Cossos de Seguretat en llocs públics, assenyala a la seva  

Disposició Addicional Única, apartat 1r, que “la instal·lació i ús de videocàmares i de qualsevol altre 
mitjà de captació i reproducció d’imatges per al control, regulació, vigilància i disciplina del trànsit a 
les vies públiques, es realitzarà amb subjecció al disposat a la disposició addicional octava de la Llei 
Orgànica 4/1997 i a la present disposició”. 

II.- La Llei Orgànica 5/1992, amunt esmentada, ha estat derogada i substituïda per la vigent Llei Orgànica 
15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD). Aquesta, al seu article 
1, disposa que “la present Llei Orgànica té per objecte garantir i protegir, en lo que concerneix al 
tractament de les dades personals, les llibertats públiques i els drets fonamentals de les persones físiques, 
i especialment del seu honor e intimitat personal i familiar”. 

L’article 2, apartat 1r, estableix que “la present Llei Orgànica serà d’aplicació a les dades de caràcter 
personal registrades en suport físic, que les faci susceptibles de tractament, i a tota modalitat d’ús 
posterior d’aquestes dades pels sectors públic i privat”. 

A aquest efectes, l’article 3 entén per: 

a. Dades de caràcter personal: qualsevulla informació concernent a persones físiques 
identificades o identificables. 

b. Fitxer: tot conjunt organitzat de dades de caràcter personal, qualsevulla que fos la forma o 
modalitat de la seva creació, emmagatzematge, organització i accés. 

c. Tractament de dades: operacions i procediments tècnics de caràcter automatitzat o no, que 
permetin la seva recollida, enregistrament, conservació, elaboració, modificació, bloqueig 
i cancel·lació, així com les cessions de dades que resultin de comunicacions, consultes, 
interconnexions i transferències. 

d. Responsable del fitxer o tractament: persona física o jurídica, de naturalesa pública o 
privada, u òrgan administratiu, que decideixi sobre la finalitat, contingut i ús del 
tractament. 
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III.- La LOPD es veu desenvolupada, entre d’altres normes, per la Instrucció 1/2006, de 8 de novembre, 
de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, sobre el tractament de dades personals amb fins de 
vigilància a través de sistemes de càmares o videocàmares. 

Aquesta Instrucció, al seu article 1, apartat 1r, afirma que “la present Instrucció s’aplica al tractament de 
dades personals d’imatges de persones físiques identificades o identificables, amb fins de vigilància a 
través de sistemes de càmares i videocàmares. El tractament objecte d’aquesta Instrucció compren 
l’enregistrament, captació, transmissió, conservació, i emmagatzematge d’imatges, inclosa la seva 
reproducció o emissió en temps real, així com el tractament que resulti de les dades personals 
relacionades amb aquelles. Es considerarà identificable una persona quan la seva identitat pugui 
determinar-se mitjançant els tractaments als quals es refereix la present instrucció, sense que això 
requereixi terminis o activitats desproporcionades. Les referències contingudes a aquesta Instrucció a 
videocàmares i càmares s’entendran fetes també a qualsevol mitjà tècnic anàleg i, en general, a 
qualsevol sistema que permeti els tractaments prevists a la mateixa”. 

I afegeix al seu article 7 que “la persona o entitat que prevegi la creació de fitxers de videovigilància 
haurà de notificar-ho prèviament a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, per a la seva inscripció 
en el Registre General de la mateixa. Tractant-se de fitxers de titularitat pública haurà d’estar-s’hi a 
l’establert a l’article 20 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de 
Caràcter Personal. A aquests efectes, no es considerarà fitxer el tractament consistent exclusivament en la 
reproducció o emissió d’imatges en temps real”.  

IV.- En el cas que ara ens ocupa, relatiu a la creació d’un fitxer destinat al tractament de les imatges 
captades mitjançant la instal·lació de sistemes de càmeres i videocàmeres amb fins de vigilància del 
trànsit, ens trobem- evidentment- front un fitxer de titularitat pública, la qual cosa, de conformitat amb 
l’exposat al punt anterior, ens obliga a acudir a l’article 20 de la LOPD. 

Aquest estableix, als seus apartats 1r i 2n, que “la creació, modificació o supressió dels fitxers de les 
Administracions públiques només podran fer-se mitjançant disposició general publicada en el Butlletí 
Oficial de l’Estat o Diari oficial corresponent (en el nostre cas, en el “Butlletí Oficial de les Illes 
Balears”). Les disposicions de creació o de modificació de fitxers hauran d’indicar: 

a. La finalitat del fitxer i els usos prevists per al mateix. 

b. Les persones o col·lectius sobre els quals es pretengui obtenir dades de caràcter personal o que 
resultin obligats a subministrar-les. 

c. El procediment de recollida de les dades de caràcter personal. 

d. L’estructura bàsica del fitxer i la descripció dels tipus de dades de caràcter personal incloses al 
mateix. 

e. Les cessions de dades de caràcter personal i, en el seu cas, les transferències de dades que es 
prevegin a països tercers. 

f. Els òrgans de les Administracions responsables del fitxer. 

g. Els serveis o unitats davant els quals es poguessin exercitar els drets d’accés, rectificació, 
cancel·lació i oposició. 

h. Les mesures de seguretat amb indicació del nivell bàsic, mitjà o alt exigible”. 

Dit precepte es desenvolupa per l’article 52 del Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel 
qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de 
protecció de dades de caràcter personal (BOE núm. 17, de 19 de gener de 2008). Aquest Reglament 
(RLOPD) va entrar en vigor, de conformitat amb la seva Disposició Final 2na, als 3 mesos de l’esmentada 
publicació del mateix al Butlletí Oficial de l’Estat, és a dir, el passat dia 19 d’abril de 2008. 
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El RLOPD disposa, al seu article 52, que “la creació, modificació o supressió dels fitxers de 
titularitat pública només podrà fer-se mitjançant disposició general o acord publicats al Butlletí Oficial 
de l’Estat o diari oficial corresponent (en el nostre cas, al Butlletí Oficial de les Illes Balears). En tot cas, 
la disposició o acord s’haurà de dictar i publicar amb caràcter previ a la creació, modificació o 
supressió del fitxer”. Per la seva part, l’article 53, en quant a la forma que ha d’adoptar dita disposició o 
acord, estableix, al seu apartat 3r, que “en relació amb els fitxers dels que siguin responsables...les 
entitats locals..., s’estarà a la seva legislació específica”. 

Segons l’article 54 del RLOPD, la disposició o acord de creació del fitxer haurà de contenir els següents 
extrems: 

a. La identificació del fitxer o tractament, indicant la seva denominació, així com la 
descripció de la seva finalitat i usos prevists. 

b. L’origen de les dades, indicant el col·lectiu de persones sobre les quals es pretengui 
obtenir dades de caràcter personal o que resultin obligades a subministrar-les, el 
procediment de recollida de les dades i la seva procedència. 

c. L’estructura bàsica del fitxer mitjançant la descripció detallada de les dades 
identificatives, i en el seu cas, de les dades especialment protegides, així com de les 
restants categories de dades de caràcter personal incloses al mateix i el sistema de 
tractament utilitzat en la seva organització. 

d. Les comunicacions de dades previstes, indicant en el seu cas, els destinataris o categories 
de destinataris. 

e. Les transferències internacionals de dades previstes a tercers països, amb indicació, en el 
seu cas, dels països de destí de les dades. 

f. Els òrgans responsables del fitxer. 

g. Els serveis o unitats davant les quals es poguessin exercitar els drets d’accés, rectificació, 
cancel·lació i oposició. 

h. El nivell bàsic, mitjà o alt de seguretat que resulti exigible, d’acord amb l’establert al títol 
VIII del present reglament. 

 
Afegeix l’article 55 del RLOPD (apartats 1r i 4t) que “tot fitxer de dades de caràcter personal de 
titularitat pública serà notificat a la Agència Espanyola de Protecció de Dades per l’òrgan competent de 
l’Administració responsable del fitxer per a la seva inscripció en el Registre General de Protecció de 
Dades, en el termini de trenta dies des de la publicació de la seva norma o acord de creació en el diari 
oficial corresponent... La notificació es realitzarà conforme al procediment establert a la secció primera 
del capítol IV del títol IX el present reglament”. Igualment, l’article 59, apartat 1r, afirma que “l’Agència 
Espanyola de Protecció de Dades publicarà mitjançant la corresponent Resolució del Director els 
models o formularis electrònics de notificació de creació, modificació o supressió de fitxers, que 
permetin la seva presentació a través de mitjans telemàtics o en suport paper, així com, prèvia consulta 
de les autoritats de protecció de dades de les comunitats autònomes, els formats per a la comunicació 
telemàtica de fitxers públics per les autoritats de control autonòmiques, de conformitat amb l’establert 
als articles 55 i 58 del present reglament”. 

 
V.- En el Consell de Mallorca, l’òrgan competent per a aprovar la creació d’un fitxer destinat al 
tractament de les imatges captades mitjançant la instal·lació de sistemes de càmeres i videocàmeres amb 
fins de vigilància del trànsit, no és altre que el Ple de la Corporació, de conformitat amb el disposat a 
l’article 33.2.a) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local. D’acord amb 
l’article 20, apartat 1r, de la Llei 8/2000, de 27 d’octubre, de Consells Insulars, l’acte dictat, en el present 
cas, pel Ple, adoptarà la forma d’Acord plenari. 
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VI.- El contingut de dit fitxer, de conformitat amb el citat article 20 de la LOPD, és l’establert a l’informe 
emès- en data 21 d’abril de 2008 i amb registre de sortida núm. 8732- pel Servei d’Explotació i 
Conservació de la Direcció Insular de Carreteres d’aquesta Administració. Aquest informe disposa- 
literalment que “en contestació al vostre escrit de data 21 d’abril de 2008, i en referència al fitxer de 
gravació d’imatges per vigilància del trànsit, us informam que el seu contingut és el següent:  

 
 
NOM DEL FITXER:    Gravació Imatges TV. 
 
Òrgan responsable Direcció Insular de Carreteres. 

Dep. d’Obres Públiques. Consell 
de Mallorca. (S-0711002-F) tel.: 
917.21.99.18. 

 
    
Finalitat i usos El tractament comprèn la 

gravació,   captació, transmissió, 
conservació i emmagetzamatge 
d’imatges, inclosa la seva 
reproducció o emissió en temps 
real. Per motius de vigilància i 
seguretat. 

 
Col.lectius persones                Usuaris de la via. 
 
Procediment recollida dades                              Gravació a la xarxa de carreteres 

mitjançant càmeres de TV. 
 
Estructura bàsica fitxer Dades identificatives.: Imatge.  
 
Cessions  Interessats, jutjats, 

tribunals,ministeri  
fiscal, defensor del poble i altres 
administracions públiques, en els 
casos legalment previstos. 

 
Unitat per a exercici drets reconeguts 
en la LO 15/1999 Secretaria Tècnica Dep. Obres 

Públiques. tel.: 971.21.99.46. 
 
Nivell mesures de seguretat    Baix. 
 
Suport      Analògic. Fitxer automatitzat”. 

 
CONCLUSIONS 
 
En conclusió, atès el disposat al llarg dels esmentats fonaments jurídics, cal procedir a aprovar la creació 
d’un fitxer destinat al tractament de les imatges captades mitjançant la instal·lació de sistemes de càmeres 
i videocàmeres amb fins de vigilància del trànsit, mitjançant Acord de Ple, que tindrà el contingut 
establert al punt VI dels esmentats fonaments jurídics. Dit Acord haurà de publicar-se en el Butlletí 
Oficial de les Illes Balears i, en el termini de 30 dies des de dita publicació, notificar-se- en els termes 
legalment establerts- a la Agència Espanyola de Protecció de Dades per a la seva inscripció en el Registre 
General de la mateixa”. 

 
2n.- Publicar aquest Acord al Butlletí Oficial de les Illes Balears. 
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3r.- I, en el termini de 30 dies des de dita publicació, notificar el susdit Acord- en els termes legalment 
establerts- a la Agència Espanyola de Protecció de Dades per a la seva inscripció en el Registre General 
de la mateixa”. 
 
 

S’aprova per unanimitat. 

 
 

PUNT 5. PROPOSTA D’ACORD RELATIU A LA QUALIFICACIÓ COM A 
PARCEL·LA SOBRANT DELS TERRENYS UBICATS A LA INTERSECCIÓ 
DE LES CARRETERES MA-2220 I MA-2200, IDENTIFICATS ALS PLÀNOLS 
CORRESPONENTS COM A “REMANENT” I EXPROPIATS A RESULTES DE 
L’EXECUCIÓ DE LES OBRES “ROTONDA EN POLLENÇA, PQ. 52,5, PM-
220”.  

Es dóna compte la següent proposta del vicepresident i conseller executiu del 
departament d’Obres Públiques: 

 
El vicepresident i conseller executiu d’Obres Públiques sotmet a la consideració de la Comissió 
Informativa General i de Comptes, per al seu dictamen previ a l’elevació al Plenari del Consell Insular de 
Mallorca, òrgan competent segons l’article 8.1.q) de la Llei 8/2000, de 27 d’octubre, de Consells Insulars, 
la següent proposta d’ 
 
ACORD 
 
Ateses les sol·licituds formulades per particulars per a l’adquisició de diversos terrenys ubicats a la 
intersecció de les carreteres Ma-2220 i Ma-2200, identificats als plànols corresponents com a “remanent” 
i expropiats a resultes de l’execució de les obres “Rotonda en Pollença, p.q. 52,5, PM-220”. 
 
Atès l’informe jurídic del tècnic d’Administració general de 18 d’abril de 2008. 
 
I atesa la proposta del vicepresident i conseller executiu d’Obres Públiques, en ús de les atribucions 
recollides en l’article 8.1.q) de la Llei 8/2000, de 27 d’octubre, de Consells Insulars, el Ple del Consell de 
Mallorca acorda:    
  
“1r.- Qualificar com a parcel·la sobrant, d’acord amb l’article 137 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, 
municipal i de règim local de les Illes Balears, els terrenys ubicats a la intersecció de les carreteres Ma-
2220 i Ma-2200, identificats als plànols corresponents com a “remanent” i expropiats a resultes de 
l’execució de les obres “Rotonda en Pollença, p.q. 52,5, PM-220”, i que es concreten en: 
 
Porció de terreny de naturalesa rural situada a la intersecció de les carreteres Ma-2220 i Ma-2200, que 
limita: 
 
Al sud i a l’oest: amb parcel·la propietat de la Sra. Juana Ana Ochogavia Cerdà, descrita a nota 
informativa del Registre de la Propietat de Pollença de 25 de gener de 2008 com a finca núm. 20032 de 
Pollença, amb les següents dades registrals: tom 3459, llibre 394 i foli 69. 
 
Al nord i a l’est: amb la carretera Ma-2220 (intersecció amb la carretera Ma-2200). 
 
Té una superfície (d’acord amb els plànols) de 653 m2 i pertany al Consell de Mallorca en virtut de 
l’expropiació forçosa abans referida. El seu actual valor de venda és de SET MIL VUIT-CENTS 
TRENTA-SIS EUROS (7.836,00 �), segons resulta de multiplicar la seva superfície per la valoració (12 
�) assignada al m2 de la parcel·la a l’informe del cap del Servei d’Expropiacions de 25 d’octubre de 2007. 
Identificada als plànols corresponents com a “remanent”. 
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2n.- Instar al Departament d’Hisenda i Innovació del Consell de Mallorca perquè inscrigui els terrenys 
abans esmentats, amb la condició de béns patrimonials, tant en l’Inventari de béns immobles d’aquesta 
corporació com en el Registre de la Propietat. 
 
3r.- I, de conformitat amb el citat article 137.1 de la Llei 20/2006, així com d’acord amb l’article 59.6.a) 
de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del 
procediment administratiu comú, als efectes de garantir l'exercici per part dels possibles propietaris 
confrontants del dret reconegut en el susdit article 137.1, sotmetre l’expedient a informació pública 
perquè, en el termini d’un mes, comptador des de la data de publicació del corresponent anunci en el 
Butlletí Oficial de les Illes Balears, pugui ser examinat i es puguin presentar les al·legacions al mateix que 
s’estimin convenients. Si durant aquest termini no es presentés cap reclamació ni suggeriment, aquest 
acord esdevindrà definitiu”. 
 
 

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

 
 

PUNT 6. PROPOSTA DE LIQUIDACIÓ DE LA RETRIBUCIÓ VARIABLE DE 
L’ANY 2007 DEL CONTRACTE DE CONCESSIÓ DE L’OBRA PÚBLICA PER 
A LA CONSTRUCCIÓ, CONSERVACIÓ I EXPLOTACIÓ DE LA 
CARRETERA MA-15 PALMA- MANACOR (EXP. 001/04) 

Es dóna compte la següent proposta del vicepresident i conseller executiu del 
departament d’Obres Públiques: 

 
La clàusula 61 dels Plecs de clàusules administratives particulars del contracte de concessió d’obra 
pública pel desdoblament de la carretera Ma-15 Palma-Manacor, regula el pagament trimestral de la 
retribució variable per la utilització de l’obra i de la liquidació de la retribució pendent. 
 
El dia 4 de desembre de 2006 el Director de les obres va fer constar que el dia 2 de desembre de 2006 es 
va iniciar la posada en servei de la carretera Palma-Manacor Ma-15 ja que en aquesta data es varen 
finalitzar les obres de desdoblament de la carretera, motiu pel qual  l’any 2007 va ser el primer any de 
posada en servei de la carretera i el primer any en què el Consell de Mallorca va abonar a l’entitat 
concessionària de la carretera  la retribució variable per la utilització de l’obra. 
 
La clàusula 61.1 dels Plecs de clàusules administratives particulars del contracte de concessió d’obra 
pública pel desdoblament de la carretera Ma-15 Palma-Manacor regula el procediment normal de 
determinació de la retribució variable: 
 
<< 1. Abans de dia 31 de gener de cada any, el Consell Insular de Mallorca i el concessionari hauran de 
signar un Acta en la qual quedin perfectament establerts els tràfics haguts durant l’any anterior, 
detallats, almenys per trimestres, i diferenciant entre vehicles lleugers i pesats. 
 
2. La liquidació de la retribució variable pendent s’haurà de realitzar abans del 31 d’abril del corresponent 
exercici; es determinarà per la diferència entre la suma dels pagaments trimestrals realitzats l’any anterior 
i l’import que resulti de multiplicar les tarifes vigents en l’any corresponent pels trànsits finalment haguts 
i aprovats en Acta anteriorment citada, afectats per les penalitzacions i bonificacions resultants de les 
variacions de l’index de perillositat, de la capacitat de la carretera i de les disfuncions o incompliment que 
s’exposen en el present Plecs i en el Plec de condicions tècniques. 
Aquesta liquidació serà aprovada per l’òrgan de contractació.>> 
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La clàusula 61.2 dels Plecs de clàusules administratives particulars del contracte de concessió d’obra 
pública pel desdoblament de la carretera Ma-15 Palma-Manacor assenyala que: 
 
<< 2. Per al càlcul dels pagaments a compte a efectuar per l’Administració durant aquest primer any 
període (mesos transcorreguts des de l’obertura total al tràfic i finalització d’aquest any natural ) se 
seguirà el següent procediment: 
 
El tràfic anual de referència per cada tipus de vehicle, serà el corresponent d’aplicar als valors 
assenyalats en la projecció de demanda citada, la part proporcional de mesos corresponents a aquest 
primer any-període. 
 
Les tarifes unitàries seran les corresponents a l’exercici d’entrada en servei de la totalitat de la 
carretera, actualitzades segons el previst en els Plecs. 
 
Si a l’inici de la fase d’explotació no s’haguessin pogut determinar i aprovar les tarifes base revisables 
en els termes indicats, serien d’aplicació les tarifes unitàries base de contracte, passant la correcció 
econòmica a la liquidació anual.>> 
 
En aplicació de la clàusula 61.1 del Plecs de clàusules administratives particulars que regeixen el 
contracte de concessió d’obra pública per a la construcció, conservació i explotació de la carretera Ma-15, 
el dia 11 de febrer de 2008 amb registre general d’entrada 3297, la companyia Carretera Palma-Manacor 
concessionària del Consell Insular de Mallorca, SA “PAMASA”, presentà una proposta de liquidació de 
la retribució variable corresponent a l’any 2007, en la qual es té en compte la liquidació d’ingressos per 
trànsit real de l’any 2007 i la liquidació d’ingressos per revisió de tarifes, amb un resultat de 357.609,51 
euros a favor de PAMASA (carretera Palma-Manacor concessionària del Consell de Mallorca, SA).  
 
En compliment de la clàusula 61.1.1 dels Plecs de clàusules administratives particulars, el dia  24 de 
gener de 2007 la companyia Carretera Palma-Manacor concessionària del Consell Insular de Mallorca, 
SA, “PAMASA” i el Director d’Explotació, signaren una Acta de consolidació del trànsit real 
corresponent a l’any 2007 de la carretera Ma-15 desdoblada, detallat per trimestres i diferenciant vehicles 
lleugers i pesats.  
 
La cap de secció de la UGE el dia 20 de febrer de 2008 va emetre un informe, en el qual calcula una 
liquidació de la retribució variable pel volum de trànsit hagut durant l’any 2007 i per la revisió de les 
tarifes actualitzades segons el que s’ha previst en els Plecs, concretament fa referència al punt 61.2 dels 
Plecs de clàusules administratives particulars del contracte de concessió d’obra pública, el qual assenyala 
que les tarifes unitàries seran les corresponents a l’exercici d’entrada en servei de la totalitat de la 
carretera, actualitzades segons el que s’ha previst en els Plecs, establint igualment que si a l’inici de la 
fase d’explotació no s’hagués pogut determinar i aprovar les tarifes base revisades en els terminis 
indicats, seran d’aplicació les tarifes unitàries base del contracte, passant la correcció econòmica a la 
liquidació anual. De l’anterior resulta una liquidació de la retribució variable pendent  superior a la que 
aquest Consell Insular de Mallorca ha satisfet a favor de “PAMASA”, per la qual cosa cal compensar  a 
PAMASA (carretera Palma-Manacor concessionària del Consell de Mallorca, SA ) en 357.609,51 euros, 
amb IVA .  
 
Atès l’informe jurídic de la cap de servei de Secretaria Tècnica del Departament d’Obres Públiques.   
 
I atès que, de conformitat amb el que assenyala la clàusula 61.1.2 dels Plecs de clàusules administratives 
particulars, l’òrgan competent per adoptar l’acord és el Ple de la Corporació, per ser l’òrgan de 
contractació del contracte de concessió d’obra pública per a la construcció, conservació i explotació de la 
carretera Ma-15 de Palma a Manacor (Exp. 001/04) El vicepresident i conseller executiu del Departament 
d’Obres Públiques, sotmet a la consideració de la Comissió Informativa General i de Comptes, per al seu 
dictamen previ a la seva elevació al Plenari del Consell de Mallorca, la següent proposta d’ 
 
ACORD 
 
1. Reconèixer una liquidació de la retribució variable corresponent a l’any 2007 per un import de tres-
cents cinquanta-set mil sis-cents nou euros amb cinquanta-un cèntims (357.609,51 �) IVA inclòs a favor 
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de la companyia << Carretera Palma-Manacor concessionària del Consell Insular de Mallorca, SA>> 
“PAMASA”, amb CIF A-57277709, dels quals cent trenta-quatre mil cinc-cents trenta-dos euros amb 
setanta cèntims ( 134.532,70�) s’imputen  a la partida pressupostària 90.51110.22799 i  dos-cents vint-i-
tres mil setanta-sis euros amb vuitanta-un cèntims ( 223.076,81�) s’imputen a la partida pressupostària 
90.51110.60100 del pressupost de despeses del Consell de Mallorca per a l’any 2008. De conformitat 
amb la clàusula 61.1 del Plecs de clàusules administratives particular que regeixen el contracte signat el 
dia 24 de juny de 2004. 

 

La Sra. CABRER (PP) demana una sèrie d’aclariments, respecte a la primera liquidació, 
del primer any de funcionament de la carretera MA-15 Palma-Manacor, adjudicada pel 
sistema de peatge a l’ombra.  

Comenta que el primer tram, la variant de Son Ferriol, la va fer el Govern balear, a 
càrrec del Conveni de carreteres, des de l’any 2004. Recorda que ara la Justícia ha donat 
la raó al Govern balear, per la qual cosa es pagarà amb càrrec a l’esmentat conveni; en 
canvi, remarca que la resta de la carretera es va fer a càrrec del Consell Insular de 
Mallorca, per un sistema de concessió, amb una durada de 33 anys, que consta d’una 
part d’obra fixa, que es paga durant els set primers anys, i d’una altra part que és de 
quantitat variable, segons el nombre de vehicles que en fan ús, i que es paga durant 33 
anys. 

Explica que el cost dels set primers anys, dels quals aquest any és el primer, és de 37 
milions d’euros. Observa, respecte a la quantitat variable, que d’acord a la proposta que 
es presenta, durant l’any 2007 ha estat de 7,7 milions d’euros, per la qual cosa el cost 
total aproximat, durant 33 anys, suposa uns 250 milions d’euros.  

En conseqüència, demana un aclariment sobre el càlcul del nombre de vehicles per any 
que inclou aquesta proposta, per saber si el càlcul de les previsions no era correcte. 
Recorda que la previsió que s’havia fet per a l’any 2007, al contracte, era de 298.000 
vehicles lleugers i 33.000 vehicles pesats. Diu que, finalment, les quantitats han estat 
menors: 283.000 vehicles lleugers i 30.000 vehicles pesats; sembla, per tant, que no 
s’han complert les previsions inicials.   

Retreu que, malgrat haver anticipat a l’empresa concessionària la quantitat total que 
pertany a l’any 2007, i tot i ésser menor el nombre de vehicles, amb la liquidació final 
es compensi amb 357.000 euros.  

Per acabar, reitera la petició de les explicacions pertinents.  

 

El Sr. PASCUAL (vicepresident i conseller executiu d’Obres Públiques) afirma que, 
certament, existeix una partida fixa que correspon als primers set anys i recorda que el 
conveni que es va signar amb el Govern incloïa aquesta quantitat.  

Diu que, a més, també existeix la quantitat variable. Explica que, lògicament, com en 
totes les concessions, es fan uns supòsits. En aquest cas, admet que és cert que la 
quantitat de vehicles ha estat inferior a la prevista inicialment i que per aquesta raó el 
cost és superior, però li recorda que aquest cost no es calcula únicament en funció del 
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nombre de vehicles, sinó que hi ha una sèrie de variants, establertes a la concessió, com 
ara l’estat de la carretera o els accidents.  

Observa que el conjunt de circumstàncies que determinen la tarifa és molt més complex,  
però, evidentment, la revisió i l’aprovació definitiva de la liquidació del total dels costos 
d’aquest peatge es produiran cada any i serà el fruit dels índexs i de les variables que 
estableix aquesta concessió.  

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 

 

PUNT 7. RECURS POTESTATIU DE REPOSICIÓ DEDUÏT PER LA 
MERCANTIL HIJOS DE MIGUEL MASCARÓ SA CONTRA L'ACORD DEL 
PLE DEL CONSELL DE MALLORCA DE DIA 7 DE MAIG DE 2007 QUE 
DECLARA LA DELIMITACIÓ DEL MONUMENT DE SA PUNTA 44/38 DEL 
TERME MUNICIPAL DE SANT LLORENÇ DES CARDESSAR. 

Es dóna compte de la següent proposta de la vicepresidenta i consellera executiva de 
Cultura i Patrimoni: 
 
Amb el compliment de les formalitats exigibles, per part de la mercantil Hijos de Miguel Mascaró SA 
(Rpt. Miguel Mascaró Melis), es dedueix recurs potestatiu de reposició contra l’acord del ple del Consell 
Insular de Mallorca de dia 7 de maig de 2007 (BOIB núm. 19 de 9-2-08 i BOE núm. 46 de 22-2-08), 
mitjançant el qual es declarà la delimitació del monument de Sa Punta 44/38 en el terme municipal de 
Sant Llorenç des Cardassar.  
 
S’ha donat trasllat del recurs interposat a l’Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar, al Sr. Miguel 
Arrom Oliver en representació del propietaris del predi Punta Grossa o Den Troncoso i al Sr. Bartomeu 
Melis Nicolau atesa la condició d’interessats, per tal que poguessin deduir al·legacions, havent-se 
presentat per part dels primers el dia 18 de juliol de 2007 (NRE 19130), i per part dels segons el mateix 
dia 18 de juliol de 2007 (NRE 19131). 
 
Igualment, s’ha emès informe per part de la TAG cap de la secció jurídica i administrativa de la direcció 
insular de Patrimoni Històric del Consell Insular de Mallorca el 28 de gener de 2008, proposant estimar el 
recurs potestatiu de reposició, per la qual cosa s’eleva al ple de la corporació la següent proposta d’ 
 
ACORD 
 
1.- ESTIMAR el recurs de reposició interposat per la mercantil Hijos de Miguel Mascaró SA (Rpt. 
Miguel Mascaró Melis) en el sentit d’ANUL·LAR i deixar sense efecte l’acord del ple del Consell Insular 
de Mallorca de dia 7 de maig de 2007 (BOIB núm. 19 de 9-2-08 i BOE núm. 46 de 22-2-08) que declarà 
la delimitació del monument de Sa Punta 44/38 en el terme municipal de Sant Llorenç des Cardassar, i en 
conseqüència tenir per caducat i ARXIVAR l’expedient, ja què l’espai temporal transcorregut entre la 
data d’incoació de l’expedient per part de la CIOTUPH el 18 de març de 2005 i la declaració per l’acord 
plenari del CIM el 7 de maig de 2007 supera amb escreix el termini màxim del vint mesos prevists en 
l’article 10 apartat 6 de la Llei 12/1998, de 21 de desembre del Patrimoni Històric de les Illes Balears.  
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Aquest acord s’adopta sobre la base de l’informe jurídic emès per la TAG cap de la secció jurídico 
administrativa de la direcció insular de Patrimoni Històric de data 1 d’abril de 2008, que com a motivació 
forma part integrant d’aquest acord. 
 
2.- Donar trasllat d’aquest acord al Sr. Miguel Arrom Oliver com a representant dels propietaris del predi 
Punta Grossa o Den Troncoso, al Sr. Bartomeu Melis Nicolau  i a l’Ajuntament de Sant Llorenç des 
Cardassar. 
 
 

S’aprova per unanimitat 

 
 

PUNT 8. PROPOSTA D’ACORD DE NOMENAMENT DE VOCALS 
REPRESENTANTS A LA COMISSIÓ DE CASC HISTÒRIC I CATÀLEG DE 
L’AJUNTAMENT DE MURO. 

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

 
Atès que a la composició de la Comissió de Casc Històric de l’ajuntament de Muro i figura com a vocal, 
entre d’altres, un membre representant del Consell de Mallorca. 

En virtut del que disposa l’article 32, e) del Reglament Orgànic del Consell de Mallorca, aprovat pel Ple 
del 8 de març de 2004, i a la vista de la proposta del Director Insular de Patrimoni Històric de 7 d’abril de 
2008, aquesta Vicepresidenta i Consellera Executiva del Departament de Cultura i Patrimoni eleva al Ple 
la següent proposta d’ACORD: 

 
I.- Nomenar com a vocals representants del Consell de Mallorca a la Comissió de Casc Històric de 
l’ajuntament de Muro, al Sr. Carlos Moranta Jaume, com a titular, i a la Sra. Mª Francisca Cursach Pastor, 
com a suplent.  
 
II.- Notificar aquest acord als Srs. Carlos Moranta Jaume i Mª Francisca Cursach Pastor, i 
comunicar-ho a l’ajuntament de Muro. 

 

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

 

PUNT 9. PROPOSTA D’ACORD DE NOMENAMENT DE VOCALS 
REPRESENTANTS AL COMITÈ  TÈCNIC DE PATRIMONI DE 
L’AJUNTAMENT DE BINISSALEM. 

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

 
Atès que al Ple Extraordinari de l’Ajuntament de Binissalem del passat 6 de juliol de 2007 es va aprovar 
la composició del Comité Tècnic de Patrimoni, on hi ha previst la inclusió d’un membre del Consell de 
Mallorca. 
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Atès l’escrit de data 13 de març de 2008, amb registre d’entrada núm. 6401, de 17 de març de 2008, 
sol·licitant al Consell de Mallorca el nomenament d’un titular i un suplent a l’esmentat Comité Tècnic. 

En virtut del que disposa l’article 32, e) del Reglament Orgànic del Consell de Mallorca, aprovat pel Ple 
del 8 de març de 2004, i a la vista de la proposta del Director Insular de Patrimoni Històric de 7 d’abril de 
2008, aquesta Vicepresidenta i Consellera Executiva del Departament de Cultura i Patrimoni eleva al Ple 
la següent proposta d’ACORD: 

 
I.- Nomenar com a vocals representants del Consell de Mallorca al Comité Tècnic de Patrimoni de 
l’ajuntament de Binissalem, a la Sra. Mª Francisca Cursach Pastor, com a titular, i al Sr. Carlos Moranta 
Jaume, com a suplent.  
 
II.- Notificar aquest acord als Srs. Mª Francisca Cursach Pastor i Carlos Moranta Jaume, i 
comunicar-ho a l’ajuntament de Binissalem. 

 

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

 

PUNT 10. PROPOSTA DE NOMENAMENT DELS REPRESENTANTS  DEL 
CONSELL ESCOLAR DE MALLORCA. 
 
Es dóna compte de la següent proposta de la vicepresidenta i consellera executiva del 
Departament de Cultura i Patrimoni: 
 
Atès que el Ple del Consell Insular de Mallorca, en sessió de dia 4 d’abril de 2005 va aprovar la 
constitució i composició del Consell Escolar de Mallorca, regulat pel Decret legislatiu 112/2001, de 7 de 
setembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de consells escolars de les Illes Balears (BOIB núm. 
112, de 18 de setembre de 2001 i correcció d’errades al BOIB núm. 119, de 4 d’octubre) i pel Decret 
10/2003, de 14 de febrer, de regulació dels consells escolars i dels consells escolars municipals de les Illes 
Balears (BOIB núm. 23 ext., de 18 de febrer de 2003). 
 
Atès que el Consell Insular de Mallorca ha de comptar amb cinc representants (dos d’ells persones de 
reconegut prestigi dintre de l’àmbit educatiu) en el Consell Escolar de Mallorca. 
 
Atès que la Disposició addicional segona del Decret 10/2003, de 14 de febrer, de regulació dels consells 
escolars insulars i dels consells escolars municipals de les Illes Balears (BOIB núm. 23 ext., de 18 de 
febrer de 2003) estableix que la renovació dels membres es farà segons el que disposa l’article 10 del 
Decret legislatiu 112/2001. 
 
Atès que l’article 10.2-g del Decret legislatiu 112/2001, de 7 de setembre, pel qual s’aprova el Text refós 
de la Llei de consells escolars de les Illes Balears (BOIB núm. 112, de 18 de setembre de 2001 i correcció 
d’errades al BOIB núm. 119, de 4 d’octubre) estableix que el president, el vicepresident i els vocals dels 
consells escolars cessaran quan es perdi la condició de representant de l’organisme que els ha proposat. 
 
Atès que l’article 2.1 del Decret 10/2003, de 14 de febrer, de regulació dels consells escolars insulars i 
dels consells escolars municipals de les Illes Balears (BOIB núm. 23 ext., de 18 de febrer de 2003) 
estableix que el president i el vicepresident seran nomenats d’entre els membres d’aquests consells pel 
Govern de les Illes Balears, a proposta del consell insular corresponent. 
 
Es proposa que el Ple adopti els següents acords: 
 

1. Disposar el cessament de les següents persones com a representants del Consell Insular de 
Mallorca en el Consell Escolar de Mallorca i agrair-los els serveis prestats: 

Titular: Marc González Sabater 
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Suplent: Ezequiel Vara Mulet 
Titular: Bartomeu A. Frau Llull 
Suplent: Rafel Ballester Riutort 
Titular: Jordi Llabrés Palmer 
Titular: Joan Ramon Reus (persona de reconegut prestigi) 
Titular: Juan Perera Mezquida (persona de reconegut prestigi) 
 

2. Designar a les següents persones representants del Consell Insular de Mallorca en el Consell 
Escolar de Mallorca: 

Titular: Coloma Alícia Ferrer Salas 
Suplent: Miquel Palou Sampol 
Titular: Rafael Fernández Mallol 
Suplent: Manuel Galán Massanet 
Titular: Marc González Sabater 
Suplent: Bartomeu Frau Riera 
 

3. Designar a les següents persones de reconegut prestigi representants del Consell Insular de 
Mallorca en el Consell Escolar de Mallorca: 

Albert Catalán Fernández 
Joan Jaume Sastre 
 

4. Designar al Sr. Jaume Alomar Serra, com a secretari del Consell Escolar de Mallorca, atesa la 
proposta realitzada per la Conselleria d’Educació i Cultura del Govern de les Illes Balears. 

 
5. Proposar al Govern de les Illes Balears que nomeni presidenta del Consell Escolar de Mallorca a 

la Sra. Coloma Alícia Ferrer Salas i vicepresident del Consell Escolar de Mallorca al Sr. Joan 
Jaume Sastre. 

 
6. Notificar aquest acord a les persones interessades. 

 
7. Publicar aquest acord en el Butlletí Oficial 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). 

 
 

DEPARTAMENT D'HISENDA I INNOVACIÓ 

 

PUNT 11. APROVACIÓ DEL CONTRACTE MARC D'OPERACIONS 
FINANCERES I HABILITACIÓ A LA PRESIDENTA PER A CONCERTAR 
OPERACIONS DE COBERTURA DE RISC DE TIPUS D'INTERÈS DINS LES 
CONDICIONS DEL CONTRACTE MARC. 

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

 
Aquest Consell té un deute viu, suma dels diferents préstecs que té concertats, per finançar les inversions 
de diferents Pressuposts, de l’ordre de 137 milions d’euros, el qual està quasi tot pactat a un tipus 
variable, la qual cosa implica estar subjecte a les imprevisibles fluctuacions del mercat de capitals. 
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Es considera que no és prudent mantenir a interès variable el total d’aquest passiu financer. Es creu 
convenient adoptar una alternativa per tal de limitar el risc que representen les variacions del tipus 
d’interès. 
 
L’alternativa consistiria en transformar part del deute que està a interès variable a interès fix o a interès 
fix amb barrera. La fórmula per accedir a aquest mecanisme d’assegurança, la qual  limitaria el nostre 
propi risc, es denomina Instruments financers de derivats, que consisteix en assegurar el tipus d’interès, 
l’instrument financer que s’utilitzaria seria el swap d’interessos amb les distintes modalitats. 
 
En data 06-03-2008 l’EURIBOR a 1 any va ser 4,40% . A títol orientatiu l’oferta rebuda el dia 05-03-
2008 fixa un swap cancelable el primer any en el 3,42 % , la qual cosa ens suposaria un estalvi important. 
 
A pesar de que es preveuen dues baixades de tipus d’interès al llarg d’aquest any del ordre de 25 punts 
bàsics cada una però que el propi mercat ja te descomptades, de totes maneres els tipus i les cobertures 
són molt fluctuants i els definitius serien el dels dia de la signatura de l’operació. Tenint en compte que 
un mercat d’aquesta modalitat ha de menester una operativitat molt més àgil i flexible, el Ple de Consell 
de Mallorca hauria de delegar a l’Hble. Presidenta perquè en el moment adequat pugui contractar una 
operació d’aquestes característiques. 
 
Per tot això, es proposa al Ple del Consell l’adopció del següent  
 
ACORD 
 
PRIMER.- Aprovar el contracte marc d’operacions financeres de l’associació espanyola de la banca  
 
SEGON.- Facultar a la Presidenta per signar amb diferents entitats financeres el contracte marc 
d’operacions financeres descrit al punt anterior. 

 
El Sr. ÁLVAREZ (PP) recorda que, a la darrera Comissió Informativa General i de 
Comptes, el Sr. Flaquer (UM) va comentar que aquesta contractació ja existia a la 
institució durant els anys anteriors, quan realment els tipus d’interès experimentaven 
increments i una tendència a l’alça. Per aquest motiu, demana la confirmació oportuna, 
si és així, per tal d’evitar duplicitats en les aprovacions de punts de l’ordre del dia. 

Per altra banda, manifesta que dubta que sigui ara el moment més oportú per establir un 
acord en aquest sentit, pel fet que els tipus d’interès ja han augmentat. 

 

El Sr. ALEMANY (vicepresident i conseller executiu d’Hisenda i Innovació) li respon 
que en part és cert, però en part no ho és i li explica tot seguit.  

Comenta que, durant l’anterior legislatura, es va delegar en la presidenta fer aquest tipus 
d’operacions. En canvi, recorda que l’acord marc no es va aprovar i per tant seria 
discutible si era suficient o no la delegació que s’havia fet a la presidenta.  

Observa que els tècnics de la institució, concretament el secretari general i la 
interventora, varen aconsellar que en una nova legislatura es tornàs a fer i, per seguretat 
jurídica, així s’ha fet.  

A més, explica que no té cap intenció, de moment, de fer cap cobertura, però la intenció 
és tenir-ho aprovat per, si arriba el moment en què és oportú fer-ho, tenir la llibertat 
necessària per actuar en aquest sentit.  



�

�

 20 
 
 

Assegura que es compromet a informar-ne, de forma immediata, si arriba aquest 
moment. 

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). 

 

 

PUNT 12. PROPOSTA D'APROVACIÓ DE L'EXPEDIENT NÚM. 11 DE 
MODIFICACIÓ DE CRÈDITS EN EL PRESSUPOST PROPI DE 2008. 

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

 
Aquesta Presidència, per Providència de dia 18 d’abril 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. 
 
 
Vist que la Intervenció d'aquest Consell Insular ha emès el dictamen preceptiu, amb data 18 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 el Capítol III Secció 2ona. a l'article 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 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.- Aprovar l'expedient núm. 11 de modificació de crèdits en el Pressupost propi de 2008, d'acord 
amb el següent detall: 
 
EXPEDIENT NÚM.11 DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS EN EL PRESSUPOST PROPI DE 
2008 
   
* CRÈDITS EXTRAORDINARIS (CEX-3/08)   
A) AUGMENTS DE CRÈDITS P/CRÈDITS EXTRAORDINARIS 

PARTIDA CONCEPTE IMPORT 
70,75100,85200 Adquisició d'accions sector públic  27.045,45 
   
 TOTAL AUGMENTS PER CRÈDITS EXTRAORDINARIS 27.045,45 
   
B) FONS DE FINANÇAMENT DELS CRÈDITS EXTRAORDINARIS:  
1) Baixes per anulació 

PARTIDA CONCEPTE IMPORT 
70,75100,22604 Activitats culturals p/fires prom.turística 27.045,45 
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 total baixes p/anulació 27.045,45 
   
 SUMA FONS DE FINANÇAMENT C.EXTRAORD. 27.045,45 

   
* TRANSFERÈNCIES DE CRÈDITS  (TRA-5/08)  
   
A) AUGMENTS DE CRÈDITS P/ TRANSFERÈNCIES 

PARTIDA CONCEPTE IMPORT 
00,46310,74000 Aport. Radio i televisio de mallorca, SAU 120.000,00 
60,45201,48910 Conveni comitè temps lliure i promoció esportiva 35.500,00 
60,32300,22699 Altres despeses de persones majors 1.000.000,00 
   
 TOTAL AUGMENTS PER TRANSFERÈNCIES  1.155.500,00 
   
   
B) DISMINUCIONS DE CRÈDITS P/ TRANSFERÈNCIES 

PARTIDA CONCEPTE IMPORT 
00,46100,47901 Altres transf.mitjans de comunicació 120.000,00 
60,45201,48905 Cv/comité comarcal EE Montuïri 35.500,00 
90,51110,21000 Conserv.infrastruc. i béns naturals Svs.transf. 1.000.000,00 
   
 TOTAL DISMINUCIONS P/TRANSFERÈNCIES 1.155.500,00 
 
 
 
SEGON.- 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. ÁLVAREZ (PP) anuncia que el seu Grup votarà en contra els punts 12 i 13.  

 

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

 

 

PUNT 13. 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, Esports i Promoció Sociocultural i 
Economia i Turisme s'han sol·licitat vàries modificacions de crèdit.  
 



�

�

 22 
 
 

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 COMUNICACIÓ 
 
Al punt 5. Pressupost previst, allà on deia: 
 
CONVOCATÒRIES 
PARTIDA DESTINATARI IMPORT 
00.46100.47901 Altres transferències mitjans de comunicació 660.000,00.-� 
... ... ... 
 
Ha de dir: 
 
CONVOCATÒRIES 
PARTIDA DESTINATARI IMPORT 
00.46100.47901 Altres transferències mitjans de comunicació 540.000,00.-� 
... ... ... 
 
DEPARTAMENT CULTURA I PATRIMONI 
 
SERVEI DE NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA 
 
A l'apartat 2. "Objectius específics per destinatari o convocatòria", afegir: 
 
Premis Mallorca de literatura juvenil 
 
Un àmbit des del qual el prestigi de la llengua es projecta més òbviament i amb més consens sobre el 
conjunt de la societat és el de la creació literària. Per això, la Direcció Insular de Política Lingüística del 
Consell de Mallorca considera molt positiu per a la promoció de l’ús de la llengua catalana impulsar la 
creació literària expressada en aquesta llengua i amb aquest objectiu continua en la línia encetada el 2005 
i ha convocat els Premis Mallorca de creació literària 2008 en les modalitats habituals de narrativa i 
poesia. 
 
A la vista de l’èxit que han assolit aquests premis en les tres edicions en què s’han convocat, la Direcció 
Insular de Política Lingüística ha decidit convocar una nova modalitat, la de literatura juvenil, amb 
l’objectiu de fer arribar el prestigi dels premis al sector dels joves just abans de traspassar el llindar de 
l’edat adulta, un moment molt propici per reforçar els lligams amb la literatura, i per tant amb la llengua, i 
consolidar els hàbits de lectura. 
 
Objectiu específic: incrementar l’ús de la llengua catalana en l’àmbit de la creació literària. 
 
Activitat: convocatòria dels Premis Mallorca 2008 de literatura juvenil. 
 
Al punt 5. “Pressupost previst”, allà on deia: 
 
PARTIDES NOMINATIVES 
PARTIDA DESTINATARI IMPORT 
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20.45900.489XX Premis Mallorca de literatura juvenil 10.000,00 � 
... ... ... 

 
 
DEPARTAMENT D’ESPORTS I PROMOCIÓ SOCIOCULTURAL 
 
DIRECCIÓ INSULAR D’ESPORTS      
                                                          
Al punt 5. “Pressupost previst”, allà on deia: 
 
PARTIDA DESTINATARI IMPORT 
60.45209.48905 C/V Comitè comarcal e.e. Montuïri 35.500,00.-� 
60.45201.48910 Conveni temps lliure i promoció esportiva 300.000,00.-� 
... ... ... 
 
Ha de dir: 
 
PARTIDA DESTINATARI IMPORT 
60.45209.48905 C/V Comitè comarcal e.e. Montuïri 0,00.-� 
60.45201.48910 Conveni temps lliure i promoció esportiva 335.500,00.-� 
... ... ... 
 
DEPARTAMENT D’ECONOMIA I TURISME 
 
DIRECCIÓ INSULAR DE PROMOCIÓ ECONÒMICA      
 
Al punt 5. “Pressupost previst”, allà on deia: 
 
PARTIDA DESTINATARI IMPORT 
70.72110.48900 Altres Transf. Promoció Econòmica 378.000,00.-� 
... ... ... 
 
Ha de dir: 
 
PARTIDA DESTINATARI IMPORT 
70.72110.48900 Altres Transf. Promoció Econòmica 506.000,00.-� 
... ... ... 

 

 

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

 

PUNT 14. PROPOSTA DE RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE 
CREDITS CORRESPONENTS A L'EXERCICI 2007 I ANTERIORS DELS 
DIFERENTS DEPARTAMENTS DEL CONSELL DE MALLORCA. 

Es dóna compte de la següent proposta de la Presidenta: 

 
Atès que diverses empreses han presentat factures corresponents a béns i serveis amb destí al Consell de 
Mallorca, i per les quals no s'ha seguit el procediment establert o no tenien consignació pressupostària. 
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Atesos els expedients que han estat elaborats pels diferents departaments del Consell de Mallorca. 

Atesos els informes emesos pels corresponents secretaris tècnics. 

Atès el corresponent informe emès per la Intervenció General. 

Per tot això i en virtut de les competències que em confereix la legislació vigent de règim local i d’acord 
amb la base 24 de les d’execució del pressupost d’enguany en relació a la competència del reconeixement 
extrajudicial de crèdits, aquesta Presidència proposa al Ple de la Corporació que adopti el següent 

ACORD 

1r.- Reconèixer extrajudicialment un crèdit per un import total de UN MILIÓ QUATRE-CENTS 
QUARANTA-QUATRE MIL CINC-CENTS TRENTA-DOS AMB NORANANTA CÈNTIMS 
(1.444.532,90�) contret pels diferents departaments al Consell de Mallorca segons el següent detall: 

1. Departament de Presidència per un import total de 249.045,22 �. 

2. Departament d’Interior per un import total de 127.072,02 �. 

3. Departament de Cultura i Patrimoni per un import total de 119.730,68 �. 

4. Departament de Medi Ambient i Natura per un import total de 32.231,41 �. 

5. Departament d’ Esports i Promoció sociocultural per un import total de 73.083,14 �. 

6. Departament de Cooperació Local  per un import total de 12.881,22 �. 

7. Departament d'Economia i Turisme per un import total de 18.916,18 � 

8. Departament d’Hisenda i Innovació per un import total de 339.589,74 � 

9. Departament d'Obres Públiques per un import total de 472.053,29 � 

Tot d'acord amb la documentació que de manera individualitzada consta als expedients corresponents. 

2n.- El desglossament de les obligacions a les quals es fa referència en el punt anterior, serà a favor de les 
persones físiques o jurídiques que consten a la relació de l’annex 1 i II 

3r.- Notificar aquest acord a la Intervenció General. 

ANNEX-1 

CODI RELACIÓ PROGRAMA IMPORT RC 

01/11100/20071231 ÒRGANS DE GOVERN DEPARTAMENT PRESIDÈNCIA 68.463,17 200800026583 

02/12100/20071231 SECRETARIA GENERAL 3.000,00 200800026406 

04/45100/20071231 DIADA DE MALLORCA 8.742,40 200800026414 

49/45202/20071231 COMISSIÓ ESPORTS 17.388,40 200800028128 

06/46100/20071231 GABINET DE PREMSA 107.625,01 200800026611 

03/46330/20071231 RELACIONS INSTITUCIONALS 43.826,24 200800026410 

  DEPARTAMENT DE PRESIDÈNCIA 249.045,22   

08/11102/20071231 ÒRGANS DE GOVERN DEPARTAMENT INTERIOR 638,20 200800028503 

54/12160/20071231 RECURSOS HUMANS 1.058,91 200800028559 

45/22300/20071205 SERVEI DE BOMBERS 3.441,07 200800021328 

45/22300/20071231 SERVEI DE BOMBERS 121.933,84 200800021328 
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  DEPARTAMENT D'INTERIOR 127.072,02   

27/45190/20071231 SERVEI DE CULTURA 48.700,00 200800026845 

29/45310/20071231 SERVEI PATRIMONI CULTURAL 60.000,00 200800026846 

77/45320/20071231 PATRIMONI HISTÒRIC 113,77 200800026847 

30/45400/20071231 BIBLIOTEQUES, ARXIUS I MUSEUS 8.536,16 200800026848 

35/45900/20071231 NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA 2.380,75 200800026951 

  DEPARTAMENT DE CULTURA I PATRIMONI 119.730,68   

44/11106/20071231 ÒRGANS DE GOVERN MEDI AMBIENT 2.506,81 200800025760 

47/44400/20071231 MEDI AMBIENT 18.042,10 200800025720 

13/45260/20071231 REFUGIS DEL CONSELL DE MALLORCA 4.994,23 200800025689 

50/53320/20071231 FINQUES PÚBLIQUES 6.688,17 200800026841 

  DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT 32.231,31   

39/11108/20071231 ÒRGANS DE GOVERN ESPORTS I PROMOCIÓ 
SOCIOCULTURAL 2.823,82   

40/32300/20071231 PERSONES MAJORS 14.771,77 200800027816 

42/45200/20071231 POLIESPORTIU SANT FERRAN 35.475,00 200800028207 

49/45202/20071231 COMISSIÓ ESPORTS 2.775,24 200800028180 

53/45203/20071231 MEDICINA ESPORTIVA 4.599,62 200800028146 

17/45430/20071231 CENTRE SOCIOCULTURAL MANACOR 3.215,28 200800027827 

16/45420/20071231 CENTRE SOCIOCULTURAL INCA 422,41 200800027817 

18/45840/20071231 MUSEU DE L'ESPORT 9.000,00 200800028208 

  DEPARTAMENT D'ESPORTS I PROMOCIÓ 
SOCIOCULTURAL 73.083,14   

57/51830/20071231 COOPERACIÓ I ADMINISTRACIÓ LOCAL 12.811,22 200800028138 

  DEPARTAMENT DE COOPERACIÓ LOCAL 12.811,22   

61/11112/20071231 ÒRGANS DE GOVERN DEPARTAMENT ECONOMIA I 
TURISME 8.210,41   

80/72110/20071231 PROMOCIÓ ECONÒMICA 8.468,16 200800027862 

63/75110/20071231 SERVEI INFORMACIÓ TURÍSTICA 2.237,61 200800027868 

  DEPARTAMENT D'ECONOMIA I TURISME 18.916,18   

09/12110/20071231 MAJORDOMIA I PARC MÒBIL 1.689,01 200800028552 

10/12120/20071231 SERVEIS GENERALS 28.903,37 200800028538 

71/12130/20071231 SERVEIS TÈCNICS 394,33 200800028542 

11/12140/20071231 SERVEI D'INFORMÀTICA 1.333,30 200800028569 

45/22300/20071207 SERVEI DE BOMBERS 28.691,49 200800023496 

74/43230/20071231 CENTRE LLAR DE LA JOVENTUT 41.372,47 200800026367 

75/43250/20071231 CENTRE LLAR DE LA INFÀNCIA 151.292,29 200800024436 

21/45110/20071231 EDIFICI LA MISERICÒRDIA 55.432,76 200800028519 

96/45110/20071231 EDIFICI LA MISERICÒRDIA 425,20 200800028500 

95/45200/20071231 POLIESPORTIU SANT FERRAN 10.815,84 200800030040 

95/45430/20071231 CENTRE SOCIOCULTURAL MANACOR 570,26 200800030038 

67/61120/20071231 HISENDA I INNOVACIÓ 1.442,10 200800028548 

62/72100/20071231 SERVEI D'ITV 282,67 200800029973 
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98/XXXXX/20071231 TELEFONIA 16.944,65 

200800029501 
200800029502 
200800028595 
200800028597 
200800029503 
200800029504 
200800028600 
200800029510 
200800029568 
200800028602 
200800029511 

  DEPARTAMENT D'HISENDA I INNOVACIÓ 339.589,74   

76/44500/20071231 SERVEI D'ACTIVITATS CLASSIFICADES 6.296,71 200800014710 

76/44500/20080102 SERVEI D'ACTIVITATS CLASSIFICADES 65,56 200800014710 

78/51100/20071231 SERVEIS CARRETERES I CAMINS 1.611,01 200800014049 

79/51110/20071231 SERVEI DE CARRETERES TRANSFERIDES 354,52 200800023488 

79/51110/20071228 SERVEI DE CARRETERES TRANSFERIDES 3.191,16 200800014049 

79/51110/20080304 SERVEI DE CARRETERES TRANSFERIDES 1.345,07 200800019268 

79/51110/20071231 SERVEI DE CARRETERES TRANSFERIDES 72.546,35 200800014049 

79/51110/20061230 SERVEI DE CARRETERES TRANSFERIDES 386.642,91 200800007562 

  DEPARTAMENT D'OBRES PÚBLIQUES 472.053,29   

    1.442.449'56   

 

 

El Sr. ÁLVAREZ (PP) destaca la importància d’aquest punt.  

En primer lloc, per la importància de la quantitat, 1.442.449,56 euros, a més dels 
341.481,98 euros de l’Institut de l’Esport Hípic de Mallorca.  

En segon lloc, perquè es manifesta, tant per mitjà d’informes oficials com de 
certificacions, l’incompliment de la Llei de contractes de les administracions públiques. 

Valora com a molt greu, a part de la quantitat, que ja és prou important i afecta els 
pressuposts de 2008, el fet que sembla i s’espera que el total de la liquidació de 2007 
rondarà en torn als 300 milions d’euros, segons informacions de la premsa. 

Recorda que l’informe d’Intervenció del Consell Insular de Mallorca destaca quantitats 
molt significatives, com és el cas de 386.000,00 euros que corresponen a l’empresa 
Obras y Pavimentos MAN, SA, que estan del tot fora de la Llei de contractes de les 
administracions públiques, perquè la seva certificació ho indica així. Sembla que es 
tractava d’un concurs adjudicat per 1.100.000,00 euros i que, fora de pressupost, es fan 
càrrec de 386.000,00 euros, quantitat que excedeix el 20% de l’adjudicació i com a tal, 
al marge de no tenir el reconeixement de crèdit ni la partida pressupostària adequada en 
el seu moment pel fet d’excedir la quantitat, hauria d’haver sortit a concurs, en 
compliment de l’esmentada llei.  

Esmenta, a més, dues quantitats més, que fan un total de 100.000,00 euros, quantitat 
prou important, a favor de la Societat IRU Gestió y Producció, S.L., feta també de 
forma aleatòria i pràcticament sense cap tipus de transparència, publicitat i lliure 
concurrència, com hauria de ser.   
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Comenta que la resta de les quantitats, que també són significatives, arriben fins a 
1.442.449,56 euros i presenten una certa ambigüitat, per exemple, les que pertanyen al 
concepte de “Premis” (Premi hípic nacional). Diu que en uns casos s’inclouen dins el 
Departament de Presidència i en d’altres, essent despeses del mateix premi, van al 
Consorci Hípic.  

Demana si es tracta d’una duplicitat o si es van dispersant les quantitats i els conceptes 
en diversos pressuposts. En aquest sentit, comenta que el seu Grup polític voldria  que 
existís un criteri únic i una quantitat única, en funció del departament corresponent.  

Tot seguit, esmenta una sèrie de situacions, també importants, que redunden en 
l’elaboració i l’execució del pressupost de l’any 2007.  

Per una part, que no s’han pagat les factures del llum i de l’electricitat de març i de juny 
de 2007. Considera que és una incongruència aprovar un romanent de 2007 del 
pressupost d’aquesta institució quan s’han deixat sense pagar despeses corrents del 
mateix any, com són el telèfon, el llum i l’electricitat. Per altra part, demana també la 
finalitat amb què es vol aplicar, atès que totes aquestes quantitats de reconeixements de 
crèdit anirien a càrrec del pressupost de 2008 i sembla que no s’esperarà el romanent de 
l’any 2007 per aplicar els esmentats reconeixements de crèdit.  

La conclusió que en treu el PP és que existirà un desfasament prou important i que cada 
any es repetirà la situació: cada primer trimestre s’hauran de pagar despeses corrents 
d’exercicis anteriors, tret del cas que en un moment determinat, amb un romanent com 
per exemple el de 2007, es regularitzi la situació i s’acordi l’adaptació de les despeses al 
pressupost propi. 

Recorda que el PP, al debat pressupostari, ja va advertir que es tractava d’un pressupost 
fictici, en el sentit que no tenia en compte principis com el criteri base 0, considerant la 
realitat i les necessitats del Consell Insular de Mallorca. Tot i les queixes de que la 
institució té un finançament inadequat pel que fa a la seva responsabilitat i al seu 
funcionament, això no pot donar per suposat que totes les despeses valen, que és vàlid 
qualsevol criteri, o que les presses per aprovar despeses deixin de banda una llei tan 
important com la Llei de contractes de les administracions públiques. 

En conseqüència, demana que s’eviti aquest tipus de reconeixements de crèdit, per la 
importància de la seva quantia i, sobretot, demana que es respectin les lleis; si no és 
així, difícilment es pot obligar la ciutadania a complir-les. Considera que aquesta 
institució ha de donar exemple del bon funcionament i del saber fer.  

Reitera la petició d’explicacions sobre el motiu del no compliment d’allò que estableix 
l’esmentada llei i també de com és possible poder gastar 386.000,00 euros i 100.000,00 
euros sense existir cap concurs, publicitat ni lliure concurrència.  

Per acabar, demana que quan s’elaboren els pressuposts es demostri coherència amb la 
realitat de la institució, que es faci d’acord a les possibilitats.  
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Diu que, tot i tenir constància de la gran quantitat de dificultats que existeixen, 
considera que amb la bona feina de tots es pot aconseguir un bon pressupost i fer-ne una 
bona execució.  

 

El Sr. ALEMANY (vicepresident i conseller executiu d’Hisenda i Innovació) refusa 
l’etiqueta de gravetat que ha donat el Sr. Álvarez amb el to de les seves paraules quan 
s’ha referit a aquesta proposta. Reitera que no comparteix el seu parer.  

Considera que el reconeixement extrajudicial de crèdit s’ha de considerar com a 
rutinari, perquè històricament s’ha fet sempre a totes les institucions.  

Recorda que s’ha fet sempre així al Consell Insular de Mallorca i que l’única diferència 
és que abans no hi havia debat, perquè es duia per decret de Presidència i ara, dins la 
nova línia de l’actual equip de govern, de donar participació, s’ha acordat presentar-ho 
al Ple pel fet que no hi ha res a amagar, ni res d’extraordinari. Observa que tampoc ho 
era quan es feia per mitjà d’un decret, però la participació de l’oposició quan va a Ple 
com un punt concret és molt més directe que a través d’aquest punt tan discutit dels 
Decrets a donar compte.  

Pel que fa a no haver respectat la Llei de contractes de les administracions públiques, 
retreu al Sr. Álvarez el to de la seva intervenció, perquè ha semblat que de les 1.350 
factures que avui es presenten com a reconeixement extrajudicial de crèdit,  totes tenien 
la característica de no haver-se respectat l’esmentada llei.   

Per tant, insisteix a dir que només en tres d’aquestes factures s’havia d’haver fet un 
expedient de contractació i no es va fer. Explica que una d’elles és la referida a la 
modificació de la carretera de Petra, una factura de l’any 2006 que no es va tramitar, 
senzillament, perquè no hi havia recursos econòmics.  

Puntualitza que no era una carretera nova, ni un caprici d’algú, sinó una transformació 
que es feia, en el transcurs de l’obra, decidida pel director de les obres, amb la intenció 
de millorar la carretera i aquesta decisió obligava a optar per dues solucions: la primera, 
deixar les obres enlaire i esperar a tenir recursos, per la qual cosa hauria estat dos anys 
aturada i la segona, la que es va adoptar aleshores, decidir acabar-la i pagar-la quan fos 
possible. 

Recorda que, a hores d’ara ha estat possible resoldre aquesta situació gràcies a haver 
signat un conveni amb el Govern de les Illes Balears per un import de 25 milions 
d’euros.  

Pel que fa a les altres dues factures, que també haurien de tenir un expedient de 
contractació iniciat,  corresponen a la de IRU Gestió i Comunicació, SL, que varen ser 
presentades el 31 de desembre de 2007 tot i que consta a la factura que corresponen a 
treballs fets durant el mes de març de 2007. En conseqüència, són anteriors a l’actual 
legislatura i és prou clar que no són responsabilitat d’aquest equip de govern.  
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Assegura que, tot i això, s’ha comprovat que els treballs que indica la factura estan fets i 
per aquest motiu l’han d’abonar. Diu que ja sap que hi ha persones que argumenten que 
no correspon pagar-les, perquè no existeix l’expedient de contractació corresponent i 
que s’ha d’esperar que l’empresa perjudicada presenti un recurs contenciós 
administratiu, però assegura que davant aquesta situació concreta, l’actual equip de 
govern és del parer que qui ha fet la feina l’ha de cobrar i considera que no té cap sentit 
obligar la ciutadania a gastar doblers per pagar procediments contenciosos 
administratius. 

Assegura també que es faran tots els esforços necessaris per tal que no es repeteixi 
aquesta situació, però tot i això recorda que és normal, quan es fa la gestió d’un nombre 
tan elevat de factures, que pugui repetir-se i, si és el cas, ho presentaran al Ple.  

Reitera que les 1.300 factures que avui es presenten per a la seva aprovació extrajudicial 
estan avalades pels tècnics de cadascun dels departaments del Consell Insular de 
Mallorca. Recorda al Sr. Álvarez que, per donar-ne les explicacions oportunes, els 
secretaris generals tècnics de cada departament varen assistir a la darrera reunió de la 
Comissió Informativa General i de Comptes; tot i això, li consta que no es varen fer 
moltes preguntes sobre els detalls concrets de les factures.  

Respecte a la definició de pressupost fictici que ha fet el Sr. Álvarez diu que, d’aquestes 
1.300 factures, més de la meitat corresponen als mesos de novembre i desembre de 
2007, període en el qual s’atura la tramitació de les factures per poder iniciar el 
tancament del pressupost.  

Recorda que és una pràctica habitual pressupostària i que ben segur que quan es millori 
el funcionament informàtic de la institució serà possible reduir aquest període, però de 
moment les persones que fan aquesta tasca aconsellen que es faci d’aquesta manera i 
se’ls ha fet cas. En conseqüència, no és a causa de no existir partida pressupostària, sinó 
d’haver-se rebut dins els mesos de novembre i desembre.  Assenyala que, en aquest cas, 
la pràctica aconsellable és incloure-les dins el pressupost de l’any següent.  

Sobre l’afirmació del Sr. Álvarez de que aquesta mesura crearà un desfasament del 
pressupost de 2008 li diu que, certament, si no s’adopta cap decisió pressupostària, en 
alguns casos sí que provocarà aquest fet, però en d’altres casos no és així perquè depèn 
d’altres factors; per tant, s’ha d’estudiar cas per cas.  

Diu al Sr. Álvarez que li garanteix que una de les seves funcions és valorar en quins 
casos s’ha d’adjudicar de bell nou la partida per pagar factures de l’any passat i en quins 
casos no és necessari. Comenta que espera encertar perquè, evidentment, ho fa de forma  
coordinada i sempre d’acord amb cadascun dels responsables de tots els departaments, 
amb la intenció que tenguin doblers suficients per acabar l’any.  

Recorda també al Sr. Álvarez que no és cap excusa parlar de mancança de finançament, 
perquè és una realitat que aquesta institució, com totes les institucions locals, té un 
finançament dèbil, que s’ha de millorar.  

Assegura que l’actual equip de govern ja ha fet dues passes importants en aquest sentit, 
que explica tot seguit. 
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La primera és un finançament extraordinari durant deu anys de 25 milions d’euros cada 
any, per al sector de carreteres. La segona, és a favor del Departament de Benestar 
Social, per arreglar una situació difícil que l’actual equip de govern es va trobar, a 
l’Institut de Serveis Socials i Esportius de Mallorca. Explica que s’ha resolt amb un 
acord de finançament de 25 milions d’euros, adoptat el passat divendres pel Consell de 
Govern del Govern balear.  

A més, informa que ja s’ha constituït el Consell Interinsular de Finançament i que ja 
s’ha reunit per primera vegada per iniciar les converses.  

Diu que és conscient que encara manquen molts de recursos, però espera obtenir-los per 
mitjà de la nova fórmula de finançament dels consells insulars, amb la col·laboració de 
tots els partits polítics. 

Recorda al Sr. Álvarez el caràcter de suposició prèvia del pressupost, però observa que 
el que és realment important és la gestió pressupostària. Per aquest motiu, assegura que 
l’equip de govern actual procura que els desitjos que té de fer política coincideixin amb 
les necessitats i quan això no és possible, hi renuncia, per no crear “forats” estranys en 
el pressupost.  

Assegura que fan el millor que saben i es mostra convençut de fer una bona gestió del 
pressupost. 

 

El Sr. ÁLVAREZ intervé en el seu torn de rèplica. Diu que, certament, només es tracta 
de tres factures, del total que es presenta, però que representen quasi un 35% d’aquest 
total; per tant, la unitat no és important, però sí que ho és l’import econòmic.  

Comenta que la preocupació del PP és que aquesta institució, a més de la insuficiència 
de crèdit que pateix, no s’atengui a allò que estableix la llei pel que fa a la gestió del 
pressupost i que puguin trobar-se casos d’imports tan significatius.  

Demana, per tant, al Departament d’Hisenda i Innovació, un esforç tant a l’hora 
d’elaborar els pressuposts com en la seva gestió. No dubta de la seva bona voluntat, 
però diu que això no excusa que les coses es facin amb presses, malament i en 
condicions que aquesta institució no es mereix.  

Mostra la preocupació del seu Grup polític per la reincidència amb què s’han presentat 
al Ple una sèrie d’informes de la Intervenció del Consell Insular de Mallorca que no 
aprovaven diverses partides pressupostàries, com també informes en contra de diferents 
modificacions pressupostàries. Diu que voldrien que no es convertís en la regla general, 
sinó que fos l’excepció i que mai es produís.  

Per tot el que ha explicat, anuncia que el PP es veu obligat a votar en contra. Diu que 
espera que no es torni a repetir aquesta situació. 

 



�

�

 31 
 
 

El Sr. ALEMANY li respon que la intenció és fer tots els esforços perquè no torni a 
ocórrer, però li recorda que és una pràctica habitual dins totes les administracions, 
perquè per un motiu o per l’altre és necessari fer-ho d’aquesta manera. També observa 
que, molt probablement, el Sr. Álvarez també ho devia fer així quan era tinent de batle, 
regidor d’Hisenda, Economia, Innovació i Recursos Humans de l’Ajuntament de Palma; 
és el mateix que es fa al Consell Insular de Mallorca. 

En aquest sentit, li recorda també que, per exemple, el proper any es tornarà a repetir el 
mateix respecte a les factures presentades durant els mesos de novembre i desembre, 
que és el motiu que ha provocat la meitat de les factures que es presenten avui. 

Reitera les justificacions que ha donat anteriorment sobre les factures i assegura que, per 
evitar que es torni a repetir, l’única solució és cercar més finançament, cosa que ja ha fet 
el nou equip de govern. Destaca l’esforç que ha fet la presidenta de la institució sobre 
aquesta qüestió, per aconseguir els finançaments que ha esmentat abans. 

Tot i que reconeix que la meitat de les factures són de novembre i desembre i per tant 
s’haurien pogut tramitar, diu que avui es presenta un reconeixement extraoficial en el 
qual, si es comptabilitzen les factures de novembre i desembre de 2007, l’import és 
d’aproximadament un milió d’euros. Per tant, destaca el fet que existeix un superàvit, la 
qual cosa demostra la bona gestió que es fa del pressupost.  

 

El Sr. ÁLVAREZ intervé i planteja dues qüestions:  

Sobre la factura de 380.000 euros, vol aclarir si l’empresa afectada reclamarà els 
interessos de demora, a causa del temps transcorregut.  

Pel que fa a les despeses que corresponen al 50%, tancades el mes de novembre de 
2007, li recorda que generalment, per a aquest tipus de despeses corrents, s’estableix un 
termini que acaba el 15 de gener de l’any següent, per no ocasionar una distorsió entre 
la liquidació i la despesa ordinària, atès que ja se sap que són despeses que es produiran. 
En conseqüència, considera que és possible trobar una solució.  

 

El Sr. ALEMANY respon al Sr. Álvarez que es tracta de tècniques pressupostàries 
diverses, per la qual cosa espera que li acceptarà que cadascú tengui les seves.  

Opina que totes aquestes tècniques haurien de tenir com objectiu gastar bé els doblers 
públics. Li assegura que és aquesta la seva obsessió com a conseller executiu d’Hisenda 
i Innovació. 

Tot seguit, es fa la votació. 

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

 



�

�

 32 
 
 

PUNT 15. PROPOSTA DE RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE 
CREDITS CORRESPONENTS A L'EXERCICI 2007 I ANTERIORS DE 
L'INSTITUT DE L'ESPORT HIPIC DE MALLORCA. 

Es dóna compte de la següent proposta del president de l’Institut de l’Esport Hípic de 
Mallorca: 

 
Atès que diverses empreses han presentat factures corresponents a reparacions subministraments i obres 
realitzats durant l’exercici 2007 i anteriors, amb destí a l’INSTITUT  DE L'ESPORT HÍPIC DE 
MALLORCA, les quals s’han d’imputar al pressupost de l’exercici corrent, com a conseqüència de tenir 
la data de venciment del servei a facturar incorrecta, no haver seguit el procediment legalment establert o 
per no tenir la cobertura pressupostària necessària. 

 
Atès l’informe del Director de l’Institut de l’Esport Hípic de data 31/03/2008. 

 
Atès l’informe de disconformitat d’Intervenció General, que consta a l’expedient.                                            

 
Atesa l’aprovació de la proposta al Ple del Consell de Mallorca per part de la Junta Rectora de l’Institut 
de l’Esport Hípic de data 23 d’abril de 2008.                                       

 
Per tot això i d’acord a la base 24 de les d’execució del pressupost d’enguany en relació a la competència 
del reconeixement extrajudicial de crèdits, la Junta Rectora de l’Institut de l’Esport Hípic de Mallorca 
proposa al Ple del Consell de Mallorca, que adopti el següent   

 
ACORD 

 
“ 1er. Reconèixer extrajudicialment un crèdit per import total de 341.481,98  �, contret per l’INSTITUT 
DE L’ESPORT HIPIC DE MALLORCA i en conseqüència en reconegui l’obligació i en proposi el 
pagament, atès que diverses empreses han presentat factures corresponents a reparacions, 
subministraments, serveis i obres realitzats durant l’exercici 2007 i anteriors, amb destí a l’INSTITUT DE 
L’ESPORT HIPIC DE MALLORCA. 
  
2on. El desglossament de les obligacions a les quals es fa referència en el punt anterior, serà a favor de les 
persones físiques o jurídiques que consten a la relació 01/45230/20071231. 

 
3.- Notificar aquest acord a Intervenció General”. 

 

El Sr. RUBIO (PP) reprèn els arguments que ha explicat el Sr. Álvarez en el punt 
anterior i fa referència a un informe de la Intervenció General del Consell Insular de 
Mallorca en el qual s’expressa que no existeix constància a la institució de que existís 
crèdit adequat i suficient per poder pagar les factures de l’Institut de l’Esport Hípic, com 
tampoc que s’hagués incoat l’expedient oportú de contractació per aquest servei.  

Per aquest motiu, no només es refereix a tres factures, sinó de tot un paquet rebut per 
mitjà de la Junta Rectora de l’Esport Hípic, referit a unes despeses prou importants fetes 
sense la contractació oportuna.  

Destaca que en aquest cas es produeixen dues clares vulneracions de la llei, que explica 
tot seguit. 

En primer lloc, de la Llei general pressupostària, la qual al seu article 177 estableix com 
una clara infracció el fet de comprometre despesa, liquidar i ordenar despeses sense 
crèdit suficient per a realitzar-la. A més, l’article 182 d’aquesta mateixa llei estableix les 
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diligències prèvies que han de fer les persones que estan per damunt dels presumptes 
responsables d’aquesta mala gestió: comunicar-ho a la Sindicatura de Comptes, per tal 
de fer prendre les mesures necessàries als responsables (presidenta o conseller del 
departament) per protegir la hisenda pública.  

En segon lloc, es vulnera també la Llei de contractació de l’administració pública, 
perquè s’afirma que no hi ha expedients de contractació. Posa l’exemple de la factura a 
l’empresa Somnis Binaris, SL, per un import de 89.000,00 euros, de la qual només 
consta una factura, sense cap tipus de licitació. Un altre exemple de factura és el d’una 
empresa de publicitat, per un import 86.450,00 euros.  

Recorda que tampoc no existeix crèdit al pressupost per fer front a aquestes despeses.  

A més, observa que per mitjà d’aquesta empresa de publicitat, s’han contractat 
subscripcions a diaris i a mitjans de comunicació. Per aquest motiu, demana perquè s’ha 
fet amb l’empresa i no directament amb el diari. Diu que és evident que així com s’ha 
fet resulta més car per a la hisenda pública.  

Tot seguit, es refereix a les instal·lacions fetes, sense contracte d’obra, al restaurant de 
l’Hipòdrom de Son Pardo, que han costat uns 58.000,00 euros, aproximadament.  

També demana una explicació sobre les condicions d’aquesta concessió. Explica que 
existeixen títols de concessions en els quals les obres les ha de fer qui té l’explotació del 
negoci, no la institució. Per aquest motiu, vol conèixer quines són les condicions 
específiques d’aquest títol de concessió, per saber a qui pertoca pagar les obres i les 
reparacions.  

Planteja, tot seguit, la qüestió de la responsabilitat patrimonial en el cas que les coses no 
s’hagin fet bé. Diu que vol saber si aquest equip de govern té present que aquesta 
actuació pot comportar tota una sèrie de responsabilitats, perquè és clar que si és a causa 
d’una mala gestió, no ha de ser la ciutadania de Mallorca qui faci el pagament, sinó els 
responsables que no han estat conseqüents amb aquesta gestió.  

Retreu que des de fa un any no es paga als proveïdors de la institució. Recorda que la 
Llei de contractació estableix que els interessos de demora s’han de pagar d’ofici, per la 
qual cosa l’import és molt elevat.  

Reitera que si es considera, des del punt de vista econòmic, tot el que s’ha dit referent a 
les carreteres, a l’esport hípic i al crèdit per via extrajudicial, és evident que són molt de 
doblers.  

Per tot el que ha explicat, considera del tot urgent que es determini quines són les 
responsabilitats i que pagui qui ha de pagar.  

Observa que no sap fins a quin punt les empreses de Mallorca han de ser responsables 
de que el Consell Insular de Mallorca es financi d’una manera poc seriosa i poc 
responsable. Considera que demorar el pagament a empreses i proveïdors és una manera 
de finançament poc responsable i demana a l’equip de govern que prengui mesures per 



�

�

 34 
 
 

tal d’evitar que es converteixi en norma general la via de presentació de reconeixement 
de crèdit extrajudicial.  

Reconeix que, certament, també s’ha fet en ocasions anteriors, però mostra la 
preocupació del seu Grup polític perquè observen que s’ha convertit en una pràctica 
habitual de la institució i consideren que és malbaratar els doblers públics. 

Per acabar, demana explicacions sobre una factura d’uns 38.000,00 euros, que 
correspon a l’emissió televisada d’una carrera. Qüestiona la necessitat d’aquesta factura, 
atès que el Consell Insular de Mallorca ja té una televisió pública.  

Demana també per què no s’utilitza la modificació de crèdit pressupostari com una 
mesura molt més transparent en aquest sentit.  

 

El Sr. ALEMANY (vicepresident i conseller executiu d’Hisenda i Innovació) assenyala 
que en aquest punt es repeteix el debat que ja s’ha tengut en el punt anterior.  

Respecte a la responsabilitat patrimonial, diu al Sr. Rubio que és evident que existeix, 
tot i que l’informe de la Intervenció General no l’esmenti. Assegura que la 
responsabilitat sempre és de qui gestiona el pressupost.  

Explica que ha demanat còpies d’informes semblants, de fins a sis anys enrere, perquè 
ha volgut comprovar què s’indicava, en aquests casos. Indica al Sr. Rubio que a tots els 
informes hi consta també el paràgraf idèntic que fa referència a la responsabilitat 
patrimonial. Li diu que posa tots els informes a la seva disposició, per si vol comprovar 
que és una pràctica habitual.  

Per altra banda, es mostra convençut que és la conseqüència lògica: si s’equivoquen, ho 
han de pagar. Ho resum amb l’expressió mallorquina: “Això va amb el sou”.  

A més, considera que si ho fan intencionadament, ho han de pagar per partida doble.  

Recorda que precisament en sentim parlar molt, darrerament, de malbaratar doblers 
públics, per la qual cosa espera que aquesta pràctica del mal ús dels doblers públics no 
entri al Consell Insular de Mallorca.  

Observa també que l’equip de govern accepta la crítica, com és lògic, i per aquest motiu 
ho presenta al Ple.  

Respecte a les despeses fetes a l’Institut de l’Esport Hípic li recorda que cap d’aquestes 
despeses corresponen a aquesta legislatura, totes són anteriors. Matisa que no vol dir 
que els responsables anteriors ho fessin malament, sinó que decidien les prioritats d’una 
manera distinta.  

També li assegura que és partidari de fer tots els expedients i de complir tots els 
requisits, però li recorda que les lleis estan fetes per garantir que els doblers públics es 
gastin bé i, un cop queda demostrat que ha estat així, el procediment és important però 
ja no ho és tant.  
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Comenta que, a l’administració pública, el legislador té una preocupació molt gran per 
evitar que els doblers públics es gastin malament, per la qual cosa cada vegada que 
troba una possibilitat de desviar l’ús d’aquests doblers públics, fa una llei nova.  

En aquest sentit, opina que es legisla molt per evitar-ho i s’hauria de legislar més per 
castigar quan es produeix intencionadament una desviació. Observa que la realitat actual 
fa que els procediments siguin molt lents i complicats i durin devers 6 mesos a 
l’administració pública, quan l’administració privada ho resol en 24 hores; la ciutadania 
ho pateix i, lògicament, no li agrada.  

Diu al Sr. Rubio que està d’acord amb ell que la llei està per damunt de tot, però es 
mostra convençut que l’important és que es pugui demostrar que s’han emprat 
correctament els doblers, dins els criteris de necessitat i de menor cost, la resta ja no és 
tan important. En canvi, sí que considera gravíssim fer-ne un ús partidista o particular 
dels doblers públics.  

Reitera la seva reflexió de no donar importància política a les qüestions de compliment i 
sí al fons de la qüestió, que és allò que vol preservar la llei, el bon ús dels doblers 
públics.   

 

El Sr. RUBIO recorda al Sr. Alemany que no li ha donat cap resposta de les que 
demanava.  

Reitera un per un els punts i destaca la importància de definir les possibles 
responsabilitats. En el cas dels interessos de demora, perquè el termini establert per tal 
que l’administració els aboni, d’ofici, és només de 60 dies i en aquest cas es tracta de 
despeses de fa més d’un any. En el cas de les obres a l’Institut de l’Esport Hípic, perquè 
s’ha de saber si finalment haurà de ser la ciutadania qui les pagui.  

Respecte a les interpretacions i reflexions sobre la llei que ha fet el Sr. Alemany, li 
retreu que critiquin l’incompliment quan el fa un altre partit, però no apliquin el mateix 
criteri per valorar la gestió de l’actual equip de govern de la institució.  

En conseqüència, demana que s’actuï amb més seny i amb més responsabilitat.  

 

El Sr. ALEMANY respon al Sr. Rubio que manté les reflexions que ha fet en les seves 
intervencions anteriors.  

Respecte al retret que li ha fet perquè no donava detalls, li assegura que no ho farà, 
perquè avui no correspon. Li recorda que s’havia d’haver fet el dia de la reunió de la 
Comissió Informativa General i de Comptes, perquè els tècnics de cada departament hi 
varen assistir amb aquesta finalitat. Avui, en canvi, l’objectiu i la seva funció com a 
conseller executiu és presentar l’expedient extrajudicial de crèdit.  

Tot i això, manifesta que la factura de les obres l’ha de pagar l’Institut Hípic, no el 
concessionari. 
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Reitera totes les seves reflexions anteriors sobre l’agilitat en la gestió.  

Recorda al Sr. Rubio que no li ha parlat d’exemples d’alguns dels contractes que es 
varen fer durant l’anterior legislatura, com ara el Palma-Arena. Li assegura que amb 
aquest import de desfasament en aquesta contractació, que creu que són uns 30 milions 
d’euros, es podria fer el reconeixement extrajudicial de crèdit d’un bon grapat d’anys 
del Consell Insular de Mallorca, de l’Institut Hípic i d’altres.  

Tot seguit enumera i compara aquesta despesa amb les referides a les factures que es 
presenten avui. Posa l’exemple de la factura de 89.000,00 euros d’un programa 
informàtic, per justificar que es tracta de despeses necessàries, perquè no funcionava 
l’anterior.  

Per tant, li retreu que vulgui donar lliçons de com s’han de fer els contractes.  

Pel que fa al pagament dels deutes, reitera que la institució seguirà la línia habitual, el 
que ha fet històricament,  i pagarà allò que li correspongui pagar.  

 

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

 

 

DEPARTAMENT DE TERRITORI 

 

PUNT 16. CORRECCIÓ DE L'ERROR MATERIAL DEL PGOU DE PALMA, 
RELATIU A L'ALIENACIÓ DEL CARRER SANT LLUC DE S'INDIOTERIA, 
ALS PLÀNOLS K-12 I K-13 D'ORDENACIÓ DEL SÒL URBÀ. 
 
Es dóna compte de la següent proposta de la consellera executiva del Departament de 
Territori: 

 
De conformitat amb allò acordat per la Comissió Insular d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Patrimoni 
Històric en sessió celebrada dia 14 de març de 2008, s’eleva al Ple del Consell Insular de Mallorca la 
següent proposta d’ 

 
ACORD 

 
«Atès l’expedient promogut per l’Ajuntament de Palma en relació a la correcció de l’error material 
detectat al Pla General d’Ordenació Urbana, relatiu a l’alineació del carrer Sant Lluc de s’Indioteria, al 
plànols K-12 i K-13 d’ordenació del sòl urbà, de conformitat amb el dictamen de la Ponència Tècnica 
d’Ordenació del Territori i Urbanisme, i la proposta de la Comissió Insular d’Ordenació del Territori, 
Urbanisme i Patrimoni Històric,  en base al que disposa l’article 105.2 de la Llei 30/1992, de 26 de 
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i de procediment administratiu comú, el Ple 
del Consell Insular de Mallorca acorda acceptar la correcció proposada de l’error material produït, i, en 
conseqüència procedir a la seva rectificació, havent-se de procedir a corregir el grafiat de l’alineació de 
façana reculada de la del carrer als plànols K-12 i K13 d’ordenació del sòl urbà, tot procedint a la seva 
publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears». 
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S’aprova per unanimitat. 

 

 

PUNT 17. RECTIFICACIÓ DE L'ERROR MATERIAL RELATIU A LA NO 
APARICIÓ DEL GRAFISME DEL LÍMIT DE L'ÀREA DE RÈGIM SINGULAR 
QUE HA DELIMITAR EL SGEC/SC 24-01-E POBLE ESPANYOL AL PLÀNOL 
G-19, D'ORDENACIÓ DEL SÒL URBÀ, DEL PGO DE PALMA. 
 
Es dóna compte de la següent proposta de la consellera executiva del Departament de 
Territori: 

 
De conformitat amb allò acordat per la Comissió Insular d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Patrimoni 
Històric en sessió celebrada dia 11 d’abril de 2008, s’eleva al Ple del Consell Insular de Mallorca la 
següent proposta d’ 

  
ACORD 

  
«“Atès l’expedient promogut per l’Ajuntament de Palma en relació a la rectificació de l’error material 
detectat al Pla General d’Ordenació Urbana, relatiu a la no aparició del grafisme del límit d’àrea de règim 
singular que ha de delimitar el SGEC/SC 24-01-E Poble Espanyol al plànol G-19 d’ordenació del sòl 
urbà, de conformitat amb el dictamen de la Ponència Tècnica d’Ordenació del Territori i Urbanisme, i la 
proposta de la Comissió Insular d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Patrimoni Històric,  en base al que 
disposa l’article 105.2 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions 
públiques i de procediment administratiu comú, el Ple del Consell Insular de Mallorca acorda acceptar la 
correcció proposada de l’error material produït, i, en conseqüència procedir a la seva rectificació, havent-
se de procedir a grafiar el límit d’àrea de règim singular que ha de delimitar el SGEC/SC 24-01-E (Poble 
Espanyol) al plànol G-19 d’ordenació del sòl urbà i incorporar sobre el grafisme el rètol ARS/24-01 Poble 
Espanyol, tot procedint a la seva publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears ». 

 

S’aprova per unanimitat. 

 

 
PUNT 18. PROPOSTA D’ACCEPTACIÓ DE L’ENCOMANDA DE GESTIÓ EN 
MATÈRIA DE DISCIPLINA URBANÍSTICA FORMULADA PER PART DE 
L’AJUNTAMENT DE CONSELL AL CONSELL INSULAR DE MALLORCA. 
 
Es dóna compte de la següent proposta de la consellera executiva del Departament de 
Territori: 
 
Des del Departament del Territori, conscients de què la pressió constructora sobre el sòl rústic és cada dia 
mes intensa i de què en els municipis més petits la manca de mitjans i la proximitat dels responsables 
polítics amb els infractors dificulta l’aplicació de les mesures disciplinàries, es varen elaborar, durant el 
mes de gener de 2008, dues propostes de conveni la finalitat dels quals és oferir als municipis de població 
inferior a 5.000 habitants l’assistència i la cooperació necessàries per a la protecció de la legalitat 
urbanística, tot això a la vista del que disposen els articles 36.1b), 55.d) i 57 de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, reguladora de les bases de règim local i l’art. 46 de la Llei 8/2000, de 27 d’octubre de Consells 
Insulars. 



�

�

 38 
 
 

 
L’article 58 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears, 
estableix que, en el marc de la normativa vigent i respectant la voluntat de les entitats afectades, per raons 
d’eficàcia, eficiència i economia, i a fi de prestar un millor servei a la ciutadania, l’administració 
autonòmica de les Illes Balears, els consells, els ajuntaments i la resta d’entitats locals de les Illes es 
poden transferir i delegar, entre sí, competències i encomanar la gestió ordinària de serveis, sempre amb 
respecte als àmbits competencials respectius.  
 
L’article 63 estableix que l’encàrrec de gestió no suposa la cessió de la titularitat de la competència ni 
dels elements substantius del seu exercici, i s’ha de formalitzar mitjançant un conveni interadministratiu. I 
l’article 64.1 preveu que l’encàrrec de gestió es pugui fer dels ajuntaments a altres administracions. 
 
Per aquest motius ambdues propostes de conveni  consisteixen en una encomanda de gestió per part del 
concret Ajuntament al Consell Insular de Mallorca. La primera ve únicament  referida a la funció 
inspectora en l’àmbit del sòl rústic del concret municipi (Model I). La segona proposta consisteix en una 
encomanda de gestió per part de l’Ajuntament al Consell Insular de Mallorca de la funció inspectora en 
l’àmbit del sòl rústic del concret municipi i també de la instrucció dels procediments sancionadors i de 
restitució de la legalitat urbanística que s’hagin d’incoar com a conseqüència de la constatació, mitjançant 
les concretes actes d’inspecció, d’actes d’edificació i ús del sòl presumptament constitutius d’infracció 
urbanística (Model II). 
 
Mitjançant ofici de 5 de febrer de 2008 ambdues propostes de conveni foren trameses als municipis de 
població inferior de 5.000 habitants, això als efectes què manifestessin si estarien interessats en la seva 
signatura. 
 
Diferents municipis han mostrat interès en la signatura d’un dels dos convenis (Model I ò Model II), i, 
concretament, el municipi de Consell no just ha manifestat l’interès en la signatura del model I (v. ofici de 
20 de febrer de 2008), sinó que el Ple de 27 de febrer de 2008 va acordar aprovar el conveni d’encomanda 
de gestió de la funció inspectora (Model I), acord que ens ha tramès mitjançant ofici de 31 de març de 
2008. 
 
Pel seu costat, l’article 47.2.h) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, 
estableix que es requereix el vot favorable de la majoria absoluta del nombre legal de membres de les 
corporacions per a l’adopció de l’acord de transferència de funcions o activitats a altres Administracions 
públiques, així com l’acceptació de les delegacions o encomandes de gestió realitzades per altres 
administracions. 
 
A la vista de l’anteriorment exposat, i, especialment, a la vista del que disposa l’article 47.2.h) de la Llei 
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, s’eleva al Ple del Consell Insular de 
Mallorca la següent proposta d’  
 
ACORD 
 
1r.- El Consell Insular de Mallorca accepta l’encomanda de gestió formulada per part de l’ajuntament de 
Consell, mitjançant acord de Ple de 27 de febrer de 2008, la qual s’articula en el següent conveni: 
 
“PROPOSTA DE CONVENI D’ENCOMANDA DE GESTIÓ EN MATÈRIA DE DISCIPLINA 
URBANÍSTICA PER PART DE L’AJUNTAMENT DE CONSELL AL CONSELL INSULAR DE 
MALLORCA 
 
REUNITS 
 
D’una part la l’Honorable Sra. Maria Lluïsa Dubon Pretus, consellera executiva del Territori del Consell 
de Mallorca, que actua en nom i representació d’aquesta Administració, amb domicili al carrer General 
Riera núm. 113 de Palma, amb el núm. d’identificació fiscal S 0711002 F, amb fonament en l’acord de 
Ple del Consell de Mallorca de dia ***, i prèvia habilitació de la Presidència. 
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I d'altra part, l’Il·lm. Sr. Andreu Isern Pol, Batlle de Consell, que actua en nom i representació del 
municipi de Consell, amb domicili al carrer ---------------------, amb el núm. d’identificació fiscal ----------
-----------, i en fonament en l’acord de Ple de l’Ajuntament de dia 27 de febrer de 2007. 
 
Ambdues parts es reconeixen mútua capacitat legal per obligar-se i 
 
 
EXPOSEN 
 
I.- La pressió constructora sobre el sòl rústic és de cada dia més intensa i extensa. La insuficiència de 
l’aplicació dels mitjans disciplinaris prevists a la legislació per part dels Ajuntaments, que són els ens 
administratius que ostenten la competència originària en matèria de disciplina urbanística, fomenta la 
degradació del nostre medi ambient i dificulta el manteniment de la coherència i credibilitat dels 
instruments de planejament i d’ordenació territorial. 
 
És en els municipis més petits on la manca de mitjans i la proximitat dels responsables polítics amb els 
infractors dificulta l’aplicació de les mesures disciplinàries. 
 
II.- Atès que la voluntat del Consell de Mallorca és oferir als Ajuntaments que tenguin una població 
inferior a 5.000 habitants l’assistència i cooperació necessàries per a la protecció de la legalitat 
urbanística i, en concret, la funció inspectora en l’àmbit del sòl rústic del dit terme municipal. 
 
III.- Atès el que disposen els articles 36.1b), 55.d) i 57 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les 
bases de règim local, l’art. 46 de la Llei 8/2000, de 27 d’octubre de Consells Insulars, i, en especial, a la 
vista d’allò que recull l’article 24.1 de la Llei 10/1990, de 23 d’octubre, de disciplina urbanística. 
 
IV.- A la vista que l’Ajuntament de Consell ha acordat adreçar-se al Consell de Mallorca perquè dugui a 
terme, mitjançant encomanda de gestió, la funció inspectora en l’àmbit esmentat. 
 
V.- Atès que la realització de l’activitat encomanada no suposa una cessió de la titularitat de la 
competència ni dels elements substantius del seu exercici, i, en conseqüència, ambdues parts poden seguir 
exercint les seves respectives competències fora dels termes del present conveni. 
 
Per tot l’exposat, de conformitat amb l’art. 15 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de 
les administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 
de gener, i de conformitat amb el que disposen els art. 58, 63 i 64 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, 
municipal i de règim local de les Illes Balears, subscribeixen el present conveni d’  
 
 
ENCOMANDA DE GESTIÓ  
 
 
PRIMER: El present conveni d’encomanda de gestió té per objecte la realització per part del Consell de 
Mallorca, a través del Servei de Disciplina Urbanística, Habitabilitat i Litoral del Departament de 
Territori, de les inspeccions en matèria de disciplina urbanística, en l’àmbit del sòl rústic del terme 
municipal anteriorment esmentat, motivades pels actes d’edificació i ús del sòl presumptament 
constitutius d’infracció urbanística dels quals es tengui coneixement a partir de la signatura del present 
conveni. 
 
Igualment, el Consell de Mallorca exercirà les funcions inspectores municipals prèvia tramesa per part de 
l’Ajuntament, en el termini màxim de quinze dies, de la corresponent denúncia que s’hagi formulat 
davant la corporació municipal a partir de la signatura del present conveni, o prèvia petició de l’òrgan 
competent de l’Ajuntament. 
 
De les actes d’inspecció aixecades pel dit Servei es donarà trasllat a l’Ajuntament a fi que aquest, dins el 
termini de quinze dies des que hagi rebut la notificació, incoï, si escau, el corresponent procediment 
sancionador i d’infracció urbanística, de la qual cosa haurà de donar trasllat al Consell de Mallorca. 
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El Consell de Mallorca adquireix la plena direcció de les dites funcions, sens perjudici que la necessària 
coordinació per a la realització d’aquestes tasques es desplegui a través d’una Comissió de Seguiment 
creada amb aquest fi. 
 
SEGON: La Comissió de Seguiment tendrà com a funció coordinar i harmonitzar les relacions entre el 
Consell de Mallorca i l’Ajuntament, amb vistes a l’efectiu compliment de les funcions que són objecte del 
present Conveni. 
 
La dita Comissió de Seguiment es reunirà a petició de qualsevol de les parts i estarà integrada pels 
següents membres: 
 
La consellera executiva de Territori, el Director insular d’Urbanisme i Litoral i un tècnic del Servei de 
Disciplina Urbanística, Habitabilitat i Litoral. 
El Batle/Batlessa de l’Ajuntament, el/la Regidora d’Urbanisme i un tècnic municipal. 
 
TERCER: L’Ajuntament de Consell NO haurà d’abonar cap tipus de compensació econòmica al Consell 
de Mallorca per la prestació del servei d’inspecció urbanística. 
 
QUART: Aquest Conveni tendrà caràcter anual i serà prorrogable automàticament; tot això sense 
perjudici que qualsevol de les parts pugui desistir-hi, mitjançant comunicació per escrit amb seixanta (60) 
dies d’antelació. 
 
 
CINQUÈ: El present Conveni podrà ser extingit per qualsevol de les parts en tot moment, si es produeix 
qualcuna de les circumstàncies següents: 
 
a) Quan l’Ajuntament no compleixi les obligacions establertes a la Llei 10/1990, de 23 d’octubre, de 
disciplina urbanística, per a l’efectiva protecció de la legalitat urbanística. 
 
b) Quan l’Ajuntament no presti la col·laboració necessària al Servei de Disciplina Urbanística, 
Habitabilitat i Litoral per a la realització de les seves funcions i, especialment, quan incompleixi els 
terminis establerts en l’apartat Primer del present Conveni. 
 
c) Per qualsevol altres circumstàncies que es considerin oportunes. 
 
SISÈ: Aquest conveni d’encomanda de gestió se publicarà en el BOIB. 
 
I, en prova de conformitat, ambdues parts signen aquest conveni, per triplicat i a un sol efecte, en el lloc i 
la data assenyalades a l’encapçalament”. 
 
2n- Comunicar aquest acord a l’Ajuntament de Consell>>. 
 
 

La Sra. DUBON (consellera executiva de Territori) explica que aquest punt fa 
referència a l’encomana de gestió que ha sol·licitat l’Ajuntament de Consell en matèria 
de disciplina urbanística. 

Considera que és un fet simptomàtic perquè és la primera vegada que un ajuntament fa 
aquesta passa i això palesa una nova sintonia amb els ajuntaments de Mallorca, cosa que 
el govern del Consell de Mallorca valora positivament pel fet que els ajuntaments 
confiïn al Consell de Mallorca la gestió de la inspecció en matèria de disciplina 
urbanística. 

En qualsevol cas, aquesta qüestió és una primera passa que no res té a veure amb un 
altre tema –que és la passa més important que s’ha de fer– que és la creació d’un ens de 
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disciplina urbanística sobre el qual s’està treballant per posar-lo en marxa i que va ser 
aprovat per aquest Ple. 

No obstant això, des del Departament de Territori es valora positivament la iniciativa de 
l’Ajuntament de Consell perquè marca una nova tendència que permetrà potenciar, a 
poc a poc, el Departament per tal que, quan es creï aquest ens de disciplina urbanística, 
es tengui una major capacitat. 

Així doncs, s’haurà de fer una tasca progressiva i aquesta primera passa ajudarà a fer el 
camí que s’ha iniciat. 

Creu important que es digui que des del Consell de Mallorca, al llarg dels anys –potser 
10 anys– s’han fet passes en temes de disciplina urbanística malgrat que encara no s’ha 
arribat allà on es pretén arribar i en aquesta legislatura volen donar passes significatives. 

Tot i això, al Departament de Territori, i concretament a Disciplina Urbanística, s’ha 
creat un departament que té un funcionament correcte i amb una certa potència i ara cal 
enriquir-lo i dotar-lo de mitjans. 

Per tal que funcioni bé aquest ens de disciplina urbanística s’haurà de potenciar el nucli 
de partida –que és el que té ara el Consell de Mallorca– i a partir d’aquí anar-lo 
millorant amb les aportacions que puguin fer els ajuntaments. 

Reitera que és significativa la posada en marxa d’aquest primer conveni perquè significa 
una passa en la direcció que es volen donar i, mentrestant, treballar en l’altra qüestió de 
major calat i així anar fent feina en paral·lel. 

 

El Sr. FONT (PP) recorda que d’aquest Ple va sortir una proposta que tenia dues 
opcions: A i B. L’opció A és la que ha decidit l’Ajuntament de Consell, que consisteix 
només en la inspecció per part del Consell de Mallorca. L’opció B, a més de la 
inspecció, incloïa també la tramitació –en part– de l’expedient, encara que signava el 
batle o tinent de batle a l’hora d’imposar la multa o demanar que es legalitzi una 
situació. 

L’efecte que ha tengut després de tres mesos d’haver sortit aquesta proposta és que hi ha 
un ajuntament de menys de 5.000 habitants que s’hi ha apuntat i considera que és un 
tema que no el volen els ajuntaments de menys de 5.000 habitants. 

Li demana a la Sra. Dubon si hi ha més ajuntaments que s’hi apuntaran. 

D’altra banda i en referència a la proposta del Partit Popular –i que va ser aprovada per 
unanimitat– de creació d’un ens de disciplina urbanística, considera que s’ha de fer via 
en la creació d’aquest ens –i comenta que ha rebut un escrit d’Ordenació del Territori 
dient que no els poden contestar perquè estan concentrats en la creació d’aquest ens–. 

Afegeix que s’ha de crear l’esmentat ens al més aviat possible perquè és evident que els 
ajuntaments tenen un problema que no es resol amb les propostes que la Sra. Dubon els 
va fer. 
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Opina que si es vol afrontar, de bon de veres, el tema de disciplina urbanística, només es 
pot fer si tothom està dins aquesta agència o ens amb la responsabilitat que a cadascú li 
pertoqui. 

Per tant, voldria que en el proper Ple es duguessin els estatuts d’aquest ens i que 
després, voluntàriament, s’hi adhereixin els ajuntaments. Aquest ens tendria cura de la 
inspecció, la tramitació dels expedients i també la resolució, sigui multa o sigui 
legalització. 

Diu que ha parlat amb batles de tots el grups polítics i cap d’ells no està d’acord amb la 
proposta que ara està en marxa i com a prova tenen el fet que només s’hi ha apuntat un 
ajuntament que segurament no deu tenir cap zelador o cap policia municipal que puguin 
fer aquesta feina i li demana al Consell que l’hi faci. 

De totes formes, si el que es pretén és posar ordre en disciplina urbanística, considera 
que aquest no és el camí sinó només una ajuda important i que agraeix però, per ser 
creïble, s’hauria de tenir abans de l’estiu aprovades les bases d’aquest ens i que després 
cada ajuntament s’apunti o no voluntàriament, però la responsabilitat del Consell ja no 
anirà més lluny.  

 

La Sra. DUBON diu que els ajuntaments són lliures de prendre la decisió que considerin 
oportuna, però vol aclarir que en aquests convenis que es remeteren als ajuntaments n’hi 
va haver un grup nombrós que es volia apuntar a la segona opció. 

Explica que aquesta segona opció no està encara en marxa per un problema de 
tramitació interna del Consell sobre fiscalització i pels percentatges, tema que és un tant 
complex. 

D’altra banda, és cert que els ajuntaments, des del moment que saben que s’està parlant 
de la creació d’un ens de disciplina urbanística, pensa que alguns d’ells esperaran que 
estigui en marxa. 

Aquesta postura és totalment lícita per part dels ajuntaments i sempre dependrà de la 
situació en què es trobin i com estiguin d’estrets per tal d’optar a una de les dues 
opcions actuals o bé esperar a la creació de l’esmentat ens. 

Vol fer constar, en relació a l’ens, que els terminis fixats en l’acord de creació estan 
transcorrent d’una forma correcta i diu que és certa la referència que ha fet el Sr. Font a 
l’escrit rebut de Disciplina Urbanística perquè els tècnics i jurídics estan fent feina en la 
redacció de l’estatut d’aquest ens, que ja està prou avançat. 

Reitera que els terminis s’estan respectant i que per qüestions pressupostàries havien 
quedat que potser seria efectiu dins l’any 2009 i, per tant, s’està fent el camí correcte. 

A continuació anuncia que en la propera Assemblea de Batles i Batlesses de Mallorca 
prevista per dia 29 de maig de 2008, s’inclourà en l’ordre del dia la presentació dels 
estatuts d’aquest ens perquè considera que és el lloc idoni per fer-ho i que els 
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ajuntaments disposin d’un temps per veure’ls i més endavant se’n pugui prendre una 
decisió. 

Per acabar, diu que els polítics estan sotmesos a una avaluació contínua i al final és la 
ciutadania qui els qualifica. 

 

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

 

 
PUNT 19. ADAPTACIÓ AL PLA D’ORDENACIÓ DE L’OFERTA TURÍSTICA 
DE L’ILLA DE MALLORCA DEL PLA GENERAL D’ORDENACIÓ URBANA 
DEL MUNICIPI DE POLLENÇA. 
 
Es dóna compte de la següent proposta de la consellera executiva del Departament de 
Territori: 
 
Atès l’expedient relatiu a l’adaptació del pla general d’ordenació urbana del municipi de Pollença al Pla 
Director Sectorial d’Ordenació de l’Oferta Turística de l’Illa de Mallorca, vist l’informe favorable de la 
Comissió Insular d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Patrimoni Històric, així com el dictamen del 
Consell Consultiu de les Illes Balears, s’eleva al Ple del Consell Insular de Mallorca la següent proposta 
d’ 
 
ACORD 
 
PRIMER.- Atès l’expedient relatiu a l’adaptació del pla general d’ordenació urbana del municipi de 
Pollença al Pla Director Sectorial d’Ordenació de l’Oferta Turística de l’Illa de Mallorca, vist el dictamen 
de la Ponència Tècnica i l’informe de la Comissió Insular d’Ordenació del Territori, Urbanisme i 
Patrimoni Històric; en el tràmit previst a l’article 132.3 del Reial decret 2159/1978, de 23 de juny, 
Reglament de Planejament Urbanístic, i d’acord amb el dictamen del Consell Consultiu de les Illes 
Balears número 63/2008, de data 2 de març de 2008 el Ple del Consell Insular de Mallorca acorda aprovar 
definitivament l’esmentada adaptació; tot subjectant-se a les següents prescripcions: 
 
1.- Fitxa Unitat d’Execució UE-11-1: l’edificabilitat global màxima es fixa en 0.79 m2/m2 (i no 0.91 com 
s’ha indicat). 
 
2.- Fitxa Unitat Execució UE-12F: la fitxa presentada en la darrera documentació presentada (Aprovat Ple 
22/02/07), queda substituïda per la del document anterior  (Aprovat Ple 9/12/2004). 
 
3.- L’ordenació de la zona de Cala Carbó es manté segons les determinacions del Pla General de 1991, i 
en qualsevol cas la qualificació indicada UA-12 correspondrà a UA-6. 
 
4.- La qualificació de l’equipament de la zona de Llenaire (plànol Z-13.5) indicada com ECAD-9 serà 
ECAD-10, d’acord amb l’aprovació definitiva de la modificació puntual del PGOU de 7/04/2006. 
 
5.- Les normes 117 i 118 relatives als equipaments ECAD  i ESAS queden redactades amb els continguts 
que consten a les modificacions puntuals aprovades definitivament per la CIOTUPH en data 18/02/2005 i 
18/03/2005 amb complimentació de prescripcions de 20/05/2005. 
 
6.- La norma 164.4 queda redactada afegint el punt següent: «4.- En qualsevol cas seran d’aplicació les 
exoneracions considerades a l’article 18.6 del POOT.» 
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7.- La Norma 114 punt 7 queda redactada afegint al primer  paràgraf: «L’estudi contindrà una anàlisi i 
diagnosi ambiental de la seva ubicació, i en qualsevol cas es tramitarà de conformitat amb la Llei 
11/2006.» 
 
8.- Les zones incloses a la parcel·la UP-7 del Port de Pollença classificades com Zones de Risc 
Excepcional, es consideraran tal i com es contemplen a l’informe de la Direcció General de Recursos 
Hídrics. En el cas que s’alterin les condicions del llit del torrent de la Gola s’haurà de revisar la seva 
classificació de risc i adopció de les mesures de protecció. 
 
9.- S’hauran de complir les indicacions presentades en els informes annexes a l’Estudi d’Impacte 
Ambiental (de la Direcció General de Recursos Hídrics, de la Direcció General de Biodiversitat en 
referència a l’afectació de l’àmbit del PORN, del Comitè Especialitzat de Xarxa Natura 2000). 
 
10.- El projecte d’intervenció a l’Hotel Formentor haurà de mantenir l’estructura i tipologia de l’estil 
actual. Així mateix, s’hauria de considerar la possibilitat de la seva inclusió en el catàleg municipal. 
 
11.- L’àmbit dels terrenys que comprenen la Unitat d’Execució 12-3 de la Zona Turística de Formentor 
definit en el plànol de gestió del document d’adaptació al POOT queda qualificat en la seva integritat com 
a zona verda, mantenint la superfície prevista en el Pla General vigent (ZV7 - 4.666 m2), restant 
igualment integrada dins el sistema general d’espais lliures públics, havent-se d’aplicar per a la seva 
obtenció el procediment fixat en els articles 194, 197 i 198 del Reial Decret 3288/1978, de 25 d’agost, pel 
qual s’aprova el Reglament de Gestió Urbanística. 
 
12.- L’àmbit definit en el plànol que queda incorporat com a annex a aquest acord, queda qualificat com a 
zona verda integrada dins el sistema general d’espais lliures públics, tot resultant de la superposició de la 
superfície de la zona verda prevista en el Pla General vigent (ZV10 - 2.726 m2), havent-se d’aplicar per a 
la seva obtenció el procediment fixat en els articles 194, 197 i 198 del Reial Decret 3288/1978, de 25 
d’agost, pel qual s’aprova el Reglament de Gestió Urbanística. 
 
Assenyalar a l’Ajuntament de Pollença que, en tot cas, pot procedir a avaluar, si s’escau, la reconfiguració 
dels límits i fitxes de gestió de les unitats d’execució afectades per les anteriors prescripcions números 11 
i  12 per tal d’articular algun dels sistemes d’actuació prevists, i a l’efecte d’obtenir la cessió gratuïta dels 
esmentats espais qualificats com a zona verda, o articular qualsevol altre mecanisme admès a la 
legislació. Això no obstant, en cap cas, i atesa la seva contribució a la qualitat i funcionalitat del sistema 
d’espais lliures, no s’admetrà que els mecanismes anteriorment expressats suposin l’alteració de límits o 
superfície dels espais qualificats com a zona verda abans referits. 
 
SEGON.- Comunicar els presents acords al Consell Consultiu de les Illes Balears, en aplicació del 
disposat a la Llei 5/1993, de 15 de juny, amb indicació que les prescripcions assenyalades en els punts 11 
i 12 s’introdueixen en ordre a recollir estrictament allò expressat en la consideració jurídica sisena del seu 
dictamen, quant al manteniment de la qualitat i funcionalitat del sistema de les zones verdes de l’àrea de 
Formentor, respectant-se així el principi d’intangibilitat i d’indemnitat de les esmentades zones, i 
compatibilitzant-se amb l’objectiu essencial i d’interès general d’adaptació de l’instrument de 
planejament urbanístic a les determinacions del Pla Director Sectorial d’Ordenació de l’Oferta Turística 
de l’Illa de Mallorca. 
 
 

S’aprova per unanimitat. 

 
 
DEPARTAMENT DE BENESTAR SOCIAL 
 
PUNT 20. MODIFICACIÓ PUNTUAL DE LA RELACIÓ LLOCS DE FEINA DE 
L'INSTITUT DE L'ANY 2007. 
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Es dóna compte de la següent proposta del president de l’Institut Mallorquí d’Afers 
Socials: 
 
Antecedents:  
 
1. La Direcció Gerència de l'IMAS ha presentat en el registre del Servei Jurídicoadministratiu una 
proposta de data 11 d'abril de 2008 en què demana que s'aprovi la modificació puntual de la Relació de 
Llocs de Feina de 2007, referida als llocs de treball de cap de departament, cap de servei de Planificació i 
cap de servei de Gestió, del Departament de Recursos Humans.  
 
2. La modificació proposada suposa la modificació de la plaça codi 0057  i la creació de dues places de 
cap de servei. 
 
3. El Serveis Econòmics han emès un informe de valoració econòmica de la modificació proposada i han 
fet la retenció de crèdit corresponent a la despesa necessària per cobrir, des de dia 1 de maig fins a dia 31 
de desembre, les retribucions del lloc de feina modificat i dels dos nous llocs de feina que es creen.  
 
Fonaments jurídics: 
 
1. L’article 190 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears, que 
regula el règim jurídic del personal al servei de les entitats locals, estableix que el personal funcionari i el 
personal eventual de les entitats locals es regeix per la Llei de funció pública de les Illes Balears, en les 
matèries no reservades a la legislació bàsica de l’Estat ni regulades per aquesta llei; per la normativa de 
desplegament d’aquesta llei i per la que dictin les entitats locals i pels acords i pactes aprovats per 
aquestes entitats. La normativa de desplegament de la Llei de funció pública de les Illes Balears dictada 
per l’Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears serà d’aplicació supletòria. 
 
2. D’acord amb l’article 29.1 de la Llei 3/2007, de 27 d’abril, de la funció pública de la comunitat 
autònoma de les Illes Balears, les relacions de llocs de feina són l’instrument tècnic mitjançant el qual 
l’administració ordena els seus recursos humans per a la prestació eficaç del servei públic i estableix els 
requisits per a l’ocupació de cada lloc de feina. 
 
3. L’article 29.3 de la mateixa llei estableix que la creació, la modificació i la supressió de llocs de feina 
es durà a terme mitjançant la modificació de la corresponent relació de llocs de feina. 
 
4. La modificació puntual de la relació de llocs de feina que es proposa ha estat acordada a la Mesa 
Sectorial de Negociació de l’IMAS en sessió celebrada 10 d’abril de 2008, d’acord amb l’article 34 de la 
Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’estatut bàsic de l’empleat públic i l’article 31 de la Llei 3/2007, de 27 de 
març, de funció pública de la comunitat autònoma de les Illes Balears. 
 
5. En virtut de l’article 8.1 p) de la Llei 8/2000, de 27 d’octubre, de consells insulars, i d’acord amb 
l’article 26.1 a) del Estatuts de l’IMAS (BOIB núm. 156, de 18/10/2007), correspon al Ple del Consell de 
Mallorca l’aprovació de la relació dels llocs de feina de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials. 
 
6. D’acord amb l’article 7.2 d) dels Estatuts de l’IMAS, correspon al president de l’organisme proposar la 
relació de llocs de feina a fi que sigui aprovada pel Ple del Consell de Mallorca. 
 
7. El Servei Juridicoadministratiu de l'IMAS i la Intervenció General han emès els seus respectius 
informes sobre la tramitació d'aquest expedient.  
 
D’acord amb el que es preveu a l’art. 7.2 d) dels Estatuts de l’IMAS, propòs al Ple del Consell de 
Mallorca que adopti el següent 
 
ACORD 
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APROVAR, amb efectes de dia 1 de maig de 2008, la modificació de la relació de llocs de treball i de la 
plantilla de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials que s’adjunta com a annex i AUTORITZAR al president 
de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials perquè dugui a terme l’aplicació individualitzada de les 
determinacions contingudes a la modificació proposada.  
 
No obstant això, el Ple resoldrà. 
 
 

El Sr. GARAU (conseller executiu de Benestar Social) explica que es duu a aprovació 
la creació de l’equip directiu de Recursos Humans perquè d’ençà que gestionen l’IMAS 
han pogut comprovar que aquest equip directiu s’havia de reforçar d’una manera sòlida 
i ara s’ha aprovat aquesta nova estructura que està justificada econòmicament i acordada 
amb la Mesa de negociació de l’IMAS. 

Es duu a aprovació sense esperar a l’aprovació de la Relació de Llocs de Treball de 
l’IMAS –que es durà a aprovació en un o dos mesos– perquè la persona que 
desenvolupava el càrrec de cap de Recursos Humans ha tornat al Consell i estan sense 
equip directiu. 

 

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

 
 
PUNT 21. APROVACIÓ DE LES BASES REGULADORES DEL PREMI PERE 
MASCARÓ I PONS PER AL FOMENT DELS ESTUDIS SOCIOECONÒMICS 
EN EL MARC DEL SISTEMA PÚBLIC DELS SERVEIS SOCIALS. 
 
Es dóna compte de la següent proposta del president de l’Institut Mallorquí d’Afers 
Socials: 
 
Antecedents:  
 
1. La Direcció Executiva de Serveis Socials va presentar, amb registre d'entrada de dia 11 d'abril de 2008, 
un informe proposta en què sol·licitava que es tramitàs l'aprovació de les bases reguladores del Premi 
Pere Mascaró i Pons.  
 
Fonaments jurídics: 
 
1. L'Institut Mallorquí d'Afers Socials (IMAS) és un organisme autònom creat i dependent del Consell de 
Mallorca i té, com a objecte fonamental, d'acord amb els Estatuts, exercir de forma directa i 
descentralitzada les competències atribuïdes per qualsevol títol al Consell de Mallorca en matèria de 
serveis socials i menors.  
 
2. L’acció de foment és una de les formes mitjançant les quals l’Administració es fa valer de l’acció dels 
particulars per satisfer un interès general, a través d’una activitat d’estímul o persuasió. La creació i la 
convocatòria del Premi Pere Mascaró té el caràcter d'actuació de foment de l'IMAS i, per tant, la 
naturalesa jurídica del premi és la subvenció.  
 
3. D’acord amb l’art. 12 del DLEG 2/2005, de 28 de desembre, amb caràcter previ a l’atorgament de les 
subvencions, s’han d’aprovar les normes que estableixin les bases reguladores de concessió en els termes 
que preveu la Llei. 
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4. La lletra r) de l'article 7.2 dels Estatuts de l'IMAS disposa que el president és el competent per proposar 
al Ple del Consell de Mallorca l'aprovació de les bases reguladores de les ajudes i subvencions públiques.  
 
5. El Servei Juridicoadministratiu de l'IMAS i la Intervenció General han emès els seus respectius 
informes sobre la tramitació d'aquest expedient.  
 
D’acord amb el que es preveu a l’art. 7.2 r) dels Estatuts de l’IMAS, propòs al Ple del Consell de 
Mallorca que adopti el següent 
 
ACORD 
 
Primer. Aprovar inicialment les BASES REGULADORES DEL PREMI PERE MASCARÓ I PONS PER 
AL FOMENT DELS ESTUDIS SOCIOECONÒMICS EN EL MARC DEL SISTEMA PÚBLIC DE 
SERVEIS SOCIALS, que diuen així: 
 
"BASES REGULADORES DEL PREMI PERE MASCARÓ I PONS PER AL FOMENT DELS 
ESTUDIS SOCIOECONÒMICS EN EL MARC DEL SISTEMA PÚBLIC DE SERVEIS SOCIALS.  
 
El Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s’aprova el text refós de la llei de subvencions, 
configura l’activitat subvencional com una de les formes més importants de foment que desenvolupen les 
administracions públiques.  
 
La disposició addicional segona d’aquest Decret estableix que els consells insulars han d’adequar la 
concessió de subvencions a aquesta llei quan duen a terme l’activitat subvencional en matèries en les 
quals la comunitat autònoma els ha atribuït competències.  
 
L’Institut Mallorquí d’Afers Socials (IMAS) és un organisme autònom creat i dependent del Consell de 
Mallorca, i té com a objecte fonamental, d’acord amb el Estatuts, exercir de forma directa i 
descentralitzada les competències atribuïdes per qualsevol títol al Consell de Mallorca en matèria de 
serveis socials i menors. 
 
Entre aquestes competències, hi figuren les atribuïdes per la Llei 12/1993, de 20 de desembre, d’atribució 
de competències als consells insulars en matèria de serveis socials i assistència social, les atribuïdes per la 
Llei 14/2001, de 23 d’octubre, d’atribució de competències als consells insulars en matèria de serveis 
socials i seguretat social, i també la resta de competències pròpies del Consell de Mallorca referides a 
l’àrea de serveis socials. 
 
La Conselleria d’Afers Socials, Promoció i Immigració del Govern balear, l’Institut Mallorquí d’Afers 
Socials (IMAS) i l’Ajuntament de Palma volen impulsar l'estudi i l’anàlisi econòmica i prospectiva del 
sistema públic de serveis socials de Mallorca, a fi de generar un major i millor coneixement de la seva 
realitat econòmica i financera. Per aquesta raó, es crea el Premi Pere Mascaró i Pons. La denominació del 
premi constitueix un homenatge a Pere Mascaró i Pons, professor d’economia aplicada, creador i director 
del Servei d’Ocupació de les Illes Balears, i lligat als serveis socials a través de tota la seva trajectòria 
professional. Autor d’articles i d’una trajectòria professional realitzada des del plantejament solidari de 
l’economia, traslladant sempre aquesta ciència al món social des d’un punt de vista humà i accessible a 
tots.  
 
La Conselleria d’Afers Socials, Promoció i Immigració del Govern balear, l’Institut Mallorquí d’Afers 
Socials i l’Ajuntament de Palma volen reconèixer aquesta trajectòria d’impuls i foment dels estudis en el 
sector social amb la creació del Premi Pere Mascaró i Pons. 
 
Per tot això, i d’acord amb l’art. 7.2 r) dels Estatuts de l’Institut (BOIB núm. 156, de 18 d’octubre de 
2007), el Ple del Consell de Mallorca adopta el següent: 
 
ACORD 
 
BASE 1. CREACIÓ DEL PREMI 
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Es crea el Premi Pere Mascaró i Pons per al foment dels estudis socioeconòmics en el marc del sistema 
públic de serveis socials.   
 
BASE 2. OBJECTE DEL PREMI 
 
L’objecte d’aquest Premi és fomentar l’estudi i l’anàlisi econòmica i prospectiva del sistema públic de 
serveis socials de les Illes Balears, a fi de generar un major i millor coneixement de la seva realitat 
econòmica i financera. 
 
BASE 3. TEMES DE TREBALL 
 
Els temes de treball poden versar sobre les següents matèries, sempre dins l’àmbit dels serveis socials: 
 
- les administracions i el sistema de finançament 
- el tercer sector 
- els instruments d’intervenció de l’administració pública 
- els models de gestió econòmica 
- la despesa pública en el sistema públic de serveis socials 
- els pressuposts per programes dins les Administracions locals 
 
BASE 4. DESTINATARIS 
 
Pot optar al Premi qualsevol persona física. Les persones interessades poden presentar-se individualment 
o com a firmants d’un treball col·lectiu. En aquest cas, s’hauran d’identificar totes les persones físiques 
signants del treball.   
 
La convocatòria corresponent ha d’establir la forma i el procediment per presentar els treballs.  
 
BASE 5. CRITERIS OBJECTIUS QUE, AMB CARÀCTER GENERAL, HAN DE REGIR LA 
CONCESSIÓ DEL PREMI 
 
Amb caràcter general, els treballs presentats han de tenir com a objectiu l’estudi del sistema públic de 
serveis socials des de la perspectiva dels temes establerts en la base 3.  
  
El jurat ha de valorar els projectes de conformitat amb els criteris següents: 
 
1. Currículum de l’autor. 
2. Originalitat i capacitat d’innovació del projecte  
3. Viabilitat tècnica i econòmica del projecte.  
4. L’aplicació pràctica a la realitat dels serveis socials insulars 
5. La contribució al coneixement del sector 
6. La qualitat científica 
7. Les propostes de millora del sistema públic de serveis socials 
8. La prevenció i l'anàlisi de les necessitats emergents 
 
BASE 6. EL JURAT 
 
Les candidatures seran examinades per un comitè de persones expertes en matèria social que actuarà com 
a jurat. El jurat seleccionarà la candidatura guanyadora i elevarà al President de l’IMAS la proposta de 
concessió del premi.  
 
El jurat estarà constituït per dues persones representants de cada una de les Administracions convocants, 
per una persona designada a proposta de la Universitat de les Illes Balears i per una persona designada a 
proposta del Consell Econòmic i Social. La Presidència del jurat serà rotatòria entre els representants 
designats en representació de les Administracions convocants. El primer any ho serà un representant de 
l’IMAS, el segon any un representant de la Conselleria d’Afers Socials, Promoció i Immigració i el tercer 
any un representant de l’Ajuntament de Palma.   
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El President de l’IMAS, en la resolució d’aprovació de la convocatòria corresponent, nomenarà les 
persones que integraran el jurat i en designarà el president.  
 
BASE 7. DOTACIÓ ECONÒMICA 
 
La resolució d’aprovació de la convocatòria corresponent determinarà la quantia econòmica anual del 
Premi, d’acord amb les aportacions que faci cada una de les Administracions participants. 
  
El premi podrà quedar desert si així ho considera, de manera motivada, el jurat.  
 
El jurat només podrà proposar un treball guanyador, al qual es lliurarà la quantia íntegra del premi. En cas 
que el guanyador sigui un treball col·lectiu, els signants del treball hauran de nomenar un representant a 
l'efecte de recollir la dotació econòmica del premi. L'IMAS lliurarà la dotació econòmica a la persona 
designada com a representant i quedarà a criteri del grup el repartiment intern d'aquesta quantitat. 
 
BASE 6. ÒRGANS COMPETENTS 
 
El procediment de concessió del Premi s’iniciarà mitjançant una resolució de la Presidència de l’IMAS, 
d’acord amb l’art. 7 r) dels Estatuts. 
 
L’òrgan competent per instruir i tramitar és la Direcció Executiva de Serveis Socials de l’IMAS. 
 
L’òrgan competent per resoldre és la Presidència de l’IMAS, d’acord amb l’art. 7 r) dels Estatuts. 
 
Contra les resolucions que adopta la Presidència es pot interposar recurs d'alçada davant el Consell 
Executiu del Consell de Mallorca en el termini i amb els efectes de l'article 114 de la Llei 30/1992, de 
règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú. 
 
BASE 7. PROCEDIMENT DE CONCESSIÓ 
 
L’inici de l’expedient s’efectuarà mitjançant l’aprovació de la convocatòria corresponent. 
 
L’òrgan competent per a la instrucció ha de portar a terme d’ofici totes les actuacions que consideri 
necessàries per a la determinació, el coneixement i la comprovació de les dades en virtut de les quals s’ha 
de formular la proposta de resolució. 
 
El procediment de concessió del Premi consta de tres fases: 
 
FASE A:  
 
Els candidats han de presentar un projecte de treball sobres els temes indicats a la base 3. Aquest projecte 
s’ha de presentar amb una memòria explicativa que inclogui: 
 
a) currículum de l’autor 
b) guió del projecte 
c) motivació per la qual s’ha elegit el tema 
d) objectius que es pretenen aconseguir amb el desenvolupament del tema  
e) pla de treball, que inclogui la metodologia a seguir i el cronograma de les tasques a realitzar 
f) mitjans que es faran servir per desenvolupar el tema 
g) fons documental 
 
Una vegada finalitzat el termini per a la presentació dels projectes, el jurat els avaluarà, d’acord amb els 
criteris establerts a la base 5, i ha d’emetre un informe en el qual concreti el resultat de l’avaluació 
efectuada. 
  
L’òrgan instructor, a la vista de l’expedient i de l’informe del jurat, ha de formular la proposta justificada 
de resolució, en què ha de constar el nom de la persona que es proposa com a guanyadora i el títol del 
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projecte seleccionat. El jurat ha d'especificar els criteris de valoració que s’han seguit per efectuar la 
proposta i l’ha de remetre a l’òrgan competent perquè dicti la resolució de concessió del premi. La 
resolució ha de ser expressa i motivada, d’acord amb els criteris de valoració establerts i segons 
l’avaluació feta pel jurat.  
   
L’expedient de concessió del premi ha de contenir l’informe de l’òrgan instructor en què consti que de la 
informació que està en el seu poder es desprèn que la persona guanyadora compleix tots els requisits. 
 
FASE B: 
 
Una vegada seleccionat el projecte guanyador, s’obrirà un termini no inferior a dos mesos ni superior a sis 
mesos perquè la persona guanyadora desenvolupi el projecte i el lliuri a l’IMAS. Les Administracions 
convocants es comprometen a posar a disposició de la persona guanyadora els mitjans tècnics i la 
informació necessaris perquè pugui desenvolupar el projecte.  
 
La resolució d’inici de la convocatòria ha d’establir el termini concret per presentar el treball final, dins 
dels límits marcats en aquesta base.  
 
FASE C 
 
El jurat examinarà el projecte desenvolupat per confirmar que s’ajusta a la idea inicialment prevista i 
premiada i que s’ha elaborat de conformitat amb la memòria presentada en la primera fase. El jurat es 
reserva la potestat de determinar que el projecte desenvolupat no s’ajusta a la idea inicial i proposar a 
l’òrgan competent que no s’accepti el treball i que, en conseqüència, no es faci efectiu el segon lliurament 
de la quantia del premi a què es refereix la base 12.  
 
BASE 8. OBLIGACIONS DEL GUANYADOR 
 
El guanyador haurà de complir les obligacions establertes en les disposicions normatives que hi siguin 
d'aplicació i, en concret: 
 
Desenvolupar el projecte en els terminis fixat i lliurar-lo a l’IMAS. 
Acreditar, abans de la proposta de resolució definitiva, que està al corrent de les obligacions tributàries i 
de la Seguretat Social. 
Reintegrar els fons percebuts en els supòsits prevists.  
Qualsevol altra en aplicació de la normativa vigent. 
 
BASE 9. PUBLICACIÓ I PROPIETAT DEL TREBALL 
 
El jurat, atesa la qualitat del treball final guanyador i l'aplicació pràctica a la realitat dels serveis socials 
comunitaris, insulars o locals, podrà proposar que es publiqui el treball guanyador i el mitjà pel qual es 
dugui a terme. En aquest cas, l'IMAS es compromet a fer-se càrrec de les despeses de publicació, prèvia 
tramitació del corresponent expedient de despesa.  
 
El treball guanyador serà propietat de les Administracions convocants, sense perjudici dels drets de 
propietat intel·lectual que corresponen a l'autor o autors.  
 
BASE 10. INFRACCIONS O SANCIONS 
 
L’incompliment dels requisits establerts en aquestes bases dóna lloc a l’aplicació del règim d’infraccions i 
sancions establert en el Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la 
Llei de subvencions. 
 
BASE 11. CRITERIS GENERALS SOBRE TERMINIS I PRÒRROGUES 
 
Les convocatòries anuals han d’establir els terminis per a la presentació de candidatures, amb un mínim 
d'un mes des de la publicació de l'anunci de la convocatòria en el BOIB, i els terminis per esmenar la 
documentació que s'ha d'ajuntar a la candidatura, que es fixaran entre 10 i 15 dies hàbils. 
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Els tràmits d’audiència, si pertoca, s’estableixen entre 15 i 20 dies hàbils. 
 
El termini màxim per dictar i notificar la resolució és de tres mesos des de la finalització del termini de 
presentació de les candidatures. El silenci administratiu té caràcter desestimatori. 
 
Quan el nombre de candidatures presentades impedeixi raonablement el compliment dels terminis 
prevists en el procediment aplicable o el termini màxim de resolució, l’òrgan instructor pot proposar a 
l’òrgan competent per resoldre l’ampliació dels terminis d’acord amb l’article 40 de la Llei 30/1992, de 
26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i procediment administratiu comú. 
 
BASE 12. PAGAMENT 
 
El pagament del premi s’efectuarà de la manera següent: 
 
- 50% de l’import total del premi en el moment de la proclamació del guanyador 
- 50% restant de l’import total del premi, una vegada que el tribunal hagi valorat la conformitat del treball 
amb el projecte guanyador, en els termes prevists en la base 7.   
 
BASE 13. CRITERIS DE GRADACIÓ DELS POSSIBLES INCOMPLIMENTS 
 
En cas d’incompliment s’ha de reintegrar la quantia rebuda mitjançant l’aplicació d’un percentatge de 
minoració en funció de la naturalesa de l’incompliment. Aquest percentatge s’ha de fixar previ informe de 
l’instructor i s’ha de notificar al guanyador. 
 
Es preveu expressament que l'incompliment per part del guanyador de lliurar el treball final en el termini 
previst suposarà la pèrdua del dret a percebre el segon pagament i l'obligació de reintegrar el 100% de la 
quantitat rebuda en concepte de primer pagament.  
 
BASE 14. RÈGIM JURÍDIC DEL PREMI  
 
La creació i la convocatòria del Premi Pere Mascaró i Pons té el caràcter d’actuació de foment de l’IMAS 
i, per tant, la naturalesa jurídica del premi és la subvenció. En conseqüència, es regirà per aquestes bases; 
per la Llei 38/2003 de 17 de novembre, general de subvencions; pel Decret legislatiu 2/2005, de 28 de 
desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de subvencions; pel Reglament de subvencions i ajudes 
econòmiques del Consell de Mallorca, aprovat pel Ple del Consell de Mallorca de 26 de juliol de 2001 
(BOIB núm. 132 de 3/11/01); per la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999; per la 
Llei 8/2000, de consells insulars; pels Estatuts de l'IMAS, aprovats pel Ple del Consell de Mallorca d'1 
d'octubre de 2007 (BOIB núm. 156, de 18 d'octubre) i per la resta de la normativa que hi sigui d'aplicació. 
 
Disposició derogatòria 
 
Queden derogades les disposicions de rang igual o inferior que s’oposen a aquestes bases. 
 
Disposició addicional 
 
La Presidència de l’IMAS pot dictar les resolucions que calguin per interpretar i executar aquestes bases.   
 
Disposició final 
 
Aquestes bases entraran en vigor l’endemà d’haver-se publicat al Butlletí Oficial de les Illes Balears."   
 
Segon. Sotmetre l'expedient a informació pública mitjançant la inserció dels  corresponents anuncis en el 
tauler d'edictes de l'IMAS i en el Butlletí Oficial de les Illes Balears per tal que totes les persones que 
estiguin interessades puguin examinar-lo i presentar les reclamacions i els suggeriments que estimin 
pertinents, dins el termini de trenta dies a comptar des de la inserció del corresponent anunci en el butlletí. 
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En el supòsit que no se'n presentassin, l'acord s'entendrà definitivament aprovat i es publicarà el text 
íntegre de les bases al Butlletí Oficial de les Illes Balears.  
No obstant això, el Ple resoldrà. 
 
 

El Sr. GARAU (conseller executiu de Benestar Social) explica que, tal com ja s’havia 
avançat, en Pere Mascaró i Pons era funcionari del Consell i una persona molt coneguda 
i estimada, sobretot en el sector de Serveis Socials, i es varen comprometre a fer un 
reconeixement públic de la seva tasca i la seva figura. 

S’ha pensat que la forma més profitosa de fer-ho és amb la creació d’una beca anual per 
fomentar els estudis socioeconòmics del sistema públic de Serveis Socials que és un 
àmbit poc treballat i que es pretén estimular amb aquesta beca. 

Matisa que segurament aquesta beca serà conveniada amb el Govern de les Illes Balears 
i amb l’Ajuntament de Palma. 

 

S’aprova per unanimitat. 

 

PUNT 22. CREACIÓ DELS PREMIS DEL CONSELL DE MALLORCA A LA 
SOLIDARITAT I APROVACIÓ DE LES BASES REGULADORES QUE N'HAN 
DE REGIR LA CONVOCATÒRIA 

Es dóna compte de següent proposta del president de l'Institut de Servis Socials de 
Mallorca: 

Antecedents:  

1. La Direcció Executiva de Serveis Socials va presentar, amb registre d'entrada de dia 21 d'abril de 2008, 
un informe proposta en què sol·licitava que es tramitàs la creació dels Premis del Consell de Mallorca a la 
Solidaritat i l'aprovació de les bases reguladores que n'han de regir la convocatòria.  

2. Dins l’estratègia i els objectius de l'IMAS s’inclou la creació d’actuacions amb finalitat de potenciar les 
iniciatives de caràcter social i solidari. L’important esforç de moltes persones i entitats per millorar 
l’atenció i la qualitat de vida dels ciutadans més necessitats mereix una especial atenció des de les 
institucions públiques.  

Aquests premis suposaran un reconeixement públic a l’important esforç de moltes persones i entitats 
dediquen a la tasca social i solidària a Mallorca. Aquesta tasca es valorarà des de vàries vessants que 
esdevenen les diferents categories i modalitats de la convocatòria, per tal d’aprofundir i mostrar les 
distintes maneres de dur a terme el treball social o solidari.  

3. L’Administració Pública, especialment la que treballa en l'àmbit dels serveis socials, ha de ser capaç 
d’impulsar i d'estimular les pràctiques de cohesió social, d’inclusió de persones vulnerables, o d’accions 
que procurin al benestar social de totes les persones, de manera equànime, més enllà de les seves 
particularitats o característiques físiques o psíquiques. 

4. En aquests moments no existeix, a nivell insular ni autonòmic, a la nostra comunitat, un reconeixement 
d’aquest nivell i característiques, per la qual cosa, aquests premis suposaran l’inici d’un camí que 
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contribuirà a distingir i fer visible la tasca social a l’illa, de manera que aquests premis quedin 
institucionalitzats en el món dels serveis socials de Mallorca i les futures convocatòries serveixin per 
incentivar cada dia més aquestes pràctiques. 

Fonaments jurídics: 

1. L'Institut Mallorquí d'Afers Socials (IMAS) és un organisme autònom creat i dependent del Consell de 
Mallorca i té, com a objecte fonamental, d'acord amb els Estatuts, exercir de forma directa i 
descentralitzada les competències atribuïdes per qualsevol títol al Consell de Mallorca en matèria de 
serveis socials i menors.  

2. D’acord amb l’art. 12 del DLEG 2/2005, de 28 de desembre, amb caràcter previ a l’atorgament de les 
subvencions, s’han d’aprovar les normes que estableixin les bases reguladores de concessió en els termes 
que preveu la Llei. 

3. La lletra r) de l'article 7.2 dels Estatuts de l'IMAS disposa que el president és el competent per proposar 
al Ple del Consell de Mallorca l'aprovació de les bases reguladores de les ajudes i subvencions públiques.  

4. El Servei Juridicoadministratiu de l'IMAS i la Intervenció General han emès els seus respectius 
informes sobre la tramitació d'aquest expedient.  

D’acord amb el que es preveu a l’art. 7.2 r) dels Estatuts de l’IMAS, propòs al Ple del Consell de 
Mallorca que adopti el següent 

ACORD 
Primer. Crear els Premis del Consell de Mallorca a la Solidaritat i aprovar inicialment les bases 
reguladores dels Premis del Consell de Mallorca a la Solidaritat, que diuen així: 

BASES REGULADORES DELS PREMIS DEL CONSELL DE MALLORCA A LA SOLIDARITAT 

BASE 1. CREACIÓ DELS PREMIS 

Es creen els Premis del Consell de Mallorca a la Solidaritat, que convocarà anualment el Consell de 
Mallorca, a través de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials. 

BASE 2. OBJECTE DELS PREMIS 

L'objecte d'aquests Premis és reconèixer i destacar l'esforç del treball social i la solidaritat que persones i 
entitats, publiques o privades, duen a terme a Mallorca —o des de Mallorca— amb col·lectius i 
institucions de països en desenvolupament. Els Premis a la Solidaritat es lliuraran a les persones, 
empreses o entitats que hagin destacat durant l'any natural previ, excepte per la modalitat de Trajectòria 
personal i/o professional.  

BASE 3. MODALITATS  

S'estableixen tres categories de premis, dividida cada una d'elles en quatre modalitats. El guanyador de 
cada modalitat rebrà un diploma acreditatiu de la concessió del premi i una quantitat econòmica la dotació 
de la qual es fixarà a la convocatòria anual corresponent. Així mateix, el nom de les entitats i persones 
premiades apareixerà en una publicació digital feta pel Consell de Mallorca que recollirà els treballs 
premiats.  

Les categories són les següents:  

A. Serveis o projectes d'àmbit municipal 

B. Serveis o projectes d'àmbit insular 

C. Serveis o projectes d'àmbit internacional 
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Dins cada una de les categories, es premiarà un servei o projecte de les modalitats següents, que s'hagi 
desenvolupat dins l'àmbit territorial corresponent: 

1. Projecte o servei desenvolupat per una administració pública. 

Aquesta modalitat va dirigida a projectes desenvolupats a cada un dels àmbits territorials descrits, per 
qualsevol administració pública de l'illa de Mallorca, amb l'abast que d'aquest concepte fa l'article 2 de la 
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment 
administratiu comú.  

2. Projecte o servei desenvolupat per una entitat privada de caràcter no lucratiu. 

Aquesta modalitat va dirigida a projectes desenvolupats a cada un dels àmbits territorials descrits, per 
qualsevol entitat privada de caràcter no lucratiu inscrita en el Registre d'entitats prestadores de serveis 
socials.  

3. Trajectòria personal i/o professional.  

Aquesta modalitat va dirigida a reconèixer la trajectòria personal o professional d'una persona física, a 
cada un dels àmbits territorials descrits.  

4. Projecte o treball de difusió informativa o de sensibilització, en format audiovisual, electrònic o imprès.  

Aquesta modalitat va dirigida a premiar una publicació, un programa o producte informatiu, o una pàgina 
web que hagin aconseguit  transmetre a la societat una imatge positiva dels serveis socials o de l'esforç 
solidari del projecte o servei. En aquesta modalitat es premiarà la persona propietària del projecte o treball 
o que sigui titular dels drets d'autor.    

BASE 4. CRITERIS OBJECTIUS QUE, AMB CARÀCTER GENERAL, HAN DE REGIR LA 
CONCESSIÓ DELS PREMIS 

El jurat ha de valorar els projectes de conformitat amb els criteris següents: 

a) Trajectòria i solidesa del projecte o tasca realitzada. 

b) Innovació i qualitat del projecte o servei realitzat.  

c) Millora en la qualitat de vida de les persones beneficiàries del projecte o tasca realitzada.  

d) Transparència en la gestió.  

e) Participació dels usuaris.  

f) Treball en xarxa.  

g) Grau de compromís i de l’esforç amb la tasca realitzada 

La resolució d'aprovació de la convocatòria anual determinarà la manera en què s'atorgaran les 
puntuacions a les candidatures sobre la base d'aquests criteris generals.  

BASE 5. EL JURAT 

Les candidatures seran examinades per un comitè de persones expertes i de reconegut prestigi en matèria 
social que actuarà com a jurat.  

El president de l’IMAS, en la resolució d’aprovació de la convocatòria corresponent, fixarà la composició 
del jurat, nomenarà les persones que l'integraran i en designarà el president.  
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BASE 6. DOTACIÓ ECONÒMICA 

La resolució d’aprovació de la convocatòria corresponent determinarà la quantia econòmica anual dels 
Premis. 

BASE 7. ÒRGANS COMPETENTS 

El procediment de concessió dels Premis s’iniciarà mitjançant una resolució de la Presidència de l’IMAS, 
d’acord amb l’art. 7 r) dels Estatuts. 

L’òrgan competent per instruir i tramitar és la Direcció Executiva de Serveis Socials de l’IMAS. 

L’òrgan competent per resoldre és la Presidència de l’IMAS, d’acord amb l’art. 7 r) dels Estatuts. 

Contra les resolucions que adopta la Presidència es pot interposar recurs d'alçada davant el Consell 
Executiu del Consell de Mallorca en el termini i amb els efectes de l'article 114 de la Llei 30/1992, de 
règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú. 

BASE 8. PROCEDIMENT DE PRESENTACIÓ DE CANDIDATURES I DE CONCESSIÓ DELS 
PREMIS  

L’inici de l’expedient s’efectuarà mitjançant l’aprovació de la convocatòria corresponent. 

L’òrgan competent per a la instrucció ha de portar a terme d’ofici totes les actuacions que consideri 
necessàries per a la determinació, el coneixement i la comprovació de les dades en virtut de les quals s’ha 
de formular la proposta de resolució. 

El procediment de concessió dels Premis és el següent: 

Qualsevol entitat, pública o privada, pot proposar un candidat per a cada una de les modalitats, dins cada 
una de les categories dels premis. No es podran proposar a si mateixes. 

Per considerar formalment presentada una candidatura, l'entitat que la proposi ho ha de fer mitjançant la 
presentació d'una carta dirigida a la Presidència de l’Institut Mallorquí d'Afers Socials, en el termini i en 
el registre general que s’indiqui en la convocatòria o en qualsevol dels llocs establerts en l’article 38.4 de 
la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de regim jurídic de les administracions públiques i del procediment 
administratiu comú. 

S'ha d'adjuntar a la carta de presentació de la candidatura una memòria explicativa, d'una extensió no 
superior a tres pàgines, de la tasca realitzada, els objectius plantejats i els resultats obtinguts i, si escau, la 
documentació que acrediti aquests extrems. 

El jurat valorarà les candidatures i proposarà un guanyador per a cada una de les modalitats. El jurat es 
reserva el dret a sol·licitar informes complementaris o la documentació que permeti acreditar o ampliar 
dades sobre els continguts, sempre que ho consideri oportú. Tota la informació obtinguda durant el procés 
es considera de propietat exclusiva de l'entitat candidata i serà considerada estrictament confidencial, 
segons la Llei orgànica 15/99, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal. Les 
candidatures seran secretes i només es donarà informació sobre les premiades. 

La decisió del jurat serà inapel·lable. Podran declarar desertes les modalitats en les quals les candidatures 
presentades no compleixin els requisits establerts en aquesta convocatòria.  

La forma de presentació de candidatures quedarà determinada en la resolució d'aprovació de la 
convocatòria i totes les candidatures que no s'ajustin a les bases i a la convocatòria no entraran en 
concurs. 

La participació en aquest concurs suposa l’acceptació íntegra de les bases. 



�

�

 56 
 
 

BASE 9. DRETS I OBLIGACIONS DELS GUANYADORS 

Els guanyadors podran fer constar la condició de premiats en les seves memòries, publicacions, anuncis 
publicitaris i als mitjans de comunicació 

Els guanyadors hauran de complir les obligacions establertes en les disposicions normatives que hi siguin 
d'aplicació.  

BASE 10. CRITERIS GENERALS SOBRE TERMINIS I PRÒRROGUES 

Les convocatòries anuals han d’establir els terminis per a la presentació de candidatures, amb un mínim 
de vint dies des de la publicació de l'anunci de la convocatòria en el BOIB, i els terminis per esmenar la 
documentació que s'ha d'ajuntar a la candidatura, que es fixaran entre 10 i 15 dies hàbils. 

Els tràmits d’audiència, si pertoca, s’estableixen entre 15 i 20 dies hàbils. 

El termini màxim per dictar i notificar la resolució és de tres mesos des de la finalització del termini de 
presentació de les candidatures.  

Quan el nombre de candidatures presentades impedeixi raonablement el compliment dels terminis 
prevists en el procediment aplicable o el termini màxim de resolució, l’òrgan instructor pot proposar a 
l’òrgan competent per resoldre l’ampliació dels terminis d’acord amb l’article 40 de la Llei 30/1992, de 
26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i procediment administratiu comú. 

BASE 11. PAGAMENT 

El pagament del premi s’efectuarà en el transcurs d'un acte públic.   

BASE 12. RÈGIM JURÍDIC DELS PREMIS  

La creació i la convocatòria del Premis del Consell de Mallorca a la Solidaritat té el caràcter d’actuació de 
foment del Consell de Mallorca i, per tant, la naturalesa jurídica del premi és la subvenció. En 
conseqüència, es regirà per aquestes bases; per la Llei 38/2003 de 17 de novembre, general de 
subvencions; pel Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de 
subvencions; pel Reglament de subvencions i ajudes econòmiques del Consell de Mallorca, aprovat pel 
Ple del Consell de Mallorca de 26 de juliol de 2001 (BOIB núm. 132 de 3/11/01); per la Llei 30/1992, de 
26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, 
modificada per la Llei 4/1999; per la Llei 8/2000, de consells insulars; pels Estatuts de l'IMAS, aprovats 
pel Ple del Consell de Mallorca d'1 d'octubre de 2007 (BOIB núm. 156, de 18 d'octubre) i per la resta de 
la normativa que hi sigui d'aplicació. 

Disposició derogatòria 

Queden derogades les disposicions de rang igual o inferior que s’oposen a aquestes bases. 

Disposició addicional 

La Presidència de l’IMAS pot dictar les resolucions que calguin per interpretar i executar aquestes bases.   

Disposició final 

Aquestes bases entraran en vigor l’endemà d’haver-se publicat al Butlletí Oficial de les Illes Balears.   

Segon. Sotmetre l'expedient a informació pública mitjançant la inserció dels  corresponents anuncis en el 
tauler d'edictes de l'IMAS i en el Butlletí Oficial de les Illes Balears per tal que totes les persones que 
estiguin interessades puguin examinar-lo i presentar les reclamacions i els suggeriments que estimin 
pertinents, dins el termini de trenta dies a comptar des de la inserció del corresponent anunci en el butlletí. 
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En el supòsit que no se'n presentassin, l'acord s'entendrà definitivament aprovat i es publicarà el text 
íntegre de les bases al Butlletí Oficial de les Illes Balears.  

 

El Sr. GARAU (conseller executiu de Benestar Social) explica que aquesta iniciativa és 
per tal de fer créixer el sentiment de reconeixement de Mallorca a les persones que fan 
feina cada dia amb persones vulnerables o amb dificultats socials. 

La idea de crear aquest premi és per fer aflorar una sèrie d’iniciatives públiques i 
privades de caràcter local, insular o internacional i que cada any s’estan fent i així 
poder-los fer un reconeixement i atorgar-los un premi durant la celebració de la Diada 
de Mallorca. 

 

S’aprova per unanimitat. 

 

MOCIONS 

 
PUNT 23. MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP DE CONSELLERS DEL 
PARTIT POPULAR SOBRE MILLORA EN LA GESTIÓ DE L’ATENCIÓ ALS 
USUARIS DE LA LLEI D’AUTONOMIA PERSONAL I ATENCIÓ A LES 
PERSONES DEPENENTS. 
 
Es dóna compte de la següent moció: 
 
EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 
Atès les propostes de millora als processos per a gestionar l átenció als usuaris de la Llei d Áutonomia 
Personal i atenció a les persones dependents, presentats per l ÍMAS a l Ássemblea de Batles del passat 
dia 6 de febrer. 
 
Atès que el grup popular valora amb preocupació la proposta presentada per l Ínstitut Mallorquí d Áfers 
Socials, conjuntament amb el Govern Balear, encaminada a proposar els procediments per gestionar el 
SADD a Mallorca per qualsevol tipologia d úsuaris.  
 
Atès que se constata que el procediment proposat per a l áccès als recursos del SAAD  empitjoren molt 
considerablement l’atenció que actualment reben els usuaris dels serveis socials de l’atenció primària, 
donat que l áccès a  atenció domiciliaria actual es gairebé inmediat i amb el nou procediment no serà així. 
 
Atès la nostra preocupació perquè el procediment proposat per a l áccés als recursos del SAAS és 
extremadament ineficient, donat que s íntrodueix un sistema que contempla fins a 8 interlocutors 
diferents en funció del tràmit específic que s h́agi de portar a terme 
 
Atès que el Grup de Conselleres del Partit Popular té la voluntat de contribuir a que es porti a terme 
aquesta funció amb la màxima eficiència i eficàcia, es per això que s’eleva al Ple la següent:  
 
PROPOSTA D’ACORD 
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1.- El ple del Consell de Mallorca acorda establir un sòl òrgan de gestió de la Dependència a Mallorca 
que es relacioni amb els serveis d átenció primària dels ajuntaments, ja sigui augmentant les 
competències de la Fundació per a l Átenció a la Dependència o bé mitjançant la creació d úna Agencia 
de la Dependència a les Illes Balears a la qual s h́i incloguin els diferents recursos existents al Consell de 
Mallorca i al Govern de les Illes Balears. 
 
2.- El ple del Consell de Mallorca acorda sol·licitar que se transfereixin les competències en Serveis 
Socials, als Ajuntaments de més de 20.000 habitants, i  progressivament a la resta, fent possible d áquesta 
manera una major agilitat dels serveis, des de les institucions més properes als ciutadans, i atendre les 
necessitats de finançament dels serveis adreçats a les persones depenents; i, a més, contemplar com a 
primera fase d áquesta opció, l éstabliment d ún conveni que faci possible una encomana de gestió de les 
competències de Serveis Socials directament relacionades amb la Dependència als ajuntaments, mentre es 
porta a terme el procés de transferència de les competències. 
 
 
 

El Sr. Pere Felip, en representació de la Unió d’Associacions de Mallorca, fa la següent 
intervenció: 

“Senyora presidenta, senyores i senyors consellers, la Unió d’Associacions de Mallorca 
sobre aquest tema de la Llei de dependència dirà el següent: 

L’atenció a les persones dependents és una necessitat social. És necessari que hi hagi 
serveis públics que les atenguin però, enfora de garantir aquest dret, la Llei aprovada 
sembla que suposarà un excel·lent negoci finançat a càrrec dels usuaris i amb molts de 
fons públics. Les ONG, l’Església i les multinacionals es preparen, presumiblement, per 
repartir-se aquesta gustosa coca farcida. 

La Llei es proposa ‘l’atenció a les situacions de dependència i a la promoció de 
l’autonomia personal, la qualitat de vida i la igualtat d’oportunitats. Un dret subjectiu 
que es fonamenta en els principis d’universalitat, d’equitat i d’accessibilitat.’ 

El caràcter universal que predica no ho serà perquè existeix el copagament i la lliure 
elecció dels recursos disponibles, no tots els dependents podran accedir a aquest servei 
ni a tots els serveis per igual, pels requisits i els criteris de baremació que s’han establert 
per definir la situació de dependència i el factor econòmic que duu inclòs. 

‘Els beneficiaris contribuiran econòmicament al finançament dels serveis de forma 
progressiva en funció de la capacitat econòmica, tot tenint en compte, per això, el tipus 
de servei que es presta i el seu cost’. El servei serà només per a una veta de la població 
que compta amb recursos propis. 

Segons va explicar el Govern, en el seu moment, la Llei beneficiarà mig milió de 
persones. El sistema nacional d’atenció a les persones dependents va assistir, segons 
sembla, en 2007 a 200.000 ciutadans en situació de dependència greu i s’ampliarà fins 
al 2015. En realitat és curt el nombre perquè es torbin 8 anys en cobrir-lo a tots els 
nivells segons diu la mateixa Llei: si s’ha descobert que en deu anys s’ha passat de 3 a 6 
milions de persones majors de 65 anys i en aquest mateix temps s’ha duplicat el nombre 
de persones de 80 anys, en els propers 8 anys s’hauran multiplicat les persones 
dependents. Llavors no està clar que s’atenguin totes aquestes persones perquè, a més a 
més, no n’està definit el finançament per part de les comunitats autònomes. 
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Per a una vertadera atenció a les persones dependents no és suficient una ajuda a 
domicili a l’ús sinó autèntiques cures professionals. Farien falta psicòlegs, 
fisioterapeutes, metges, educadors socials, treballadors socials, animadors, etc. Tots 
aquests professionals han de reemplaçar el curador familiar perquè aquest pugui no 
només viure la seva pròpia vida sinó oferir el major afecte possible al seu familiar 
dependent. Estam segurs que res d’això no tendran els organismes privats que s’ocupin 
de la dependència fent de la Llei, en la pràctica, només una extensió de l’ajuda a 
domicili actual posat que quan es va crear aquest servei els seus objectius i les seves 
metes eren d’un abast eminentment social i humà, en canvi, avui s’ha convertit en una 
simple empleada de la llar. 

La decisió de no crear un servei públic d’atenció a la dependència sinó de deixar 
aquesta tasca en mans privades contradiu els objectius de la Llei. Perquè una llei social 
com aquesta es compleixi en tot el seu contingut ha de ser responsabilitat pública, sense 
cap ingerència privada, amb el cúmul i nivell de professionals necessaris per a la 
finalitat que s’hagi disposat, la qual cosa ocorre amb el sistema sanitari i educatiu, en 
canvi en aquesta Llei es preveu no només la ingerència privada pura i dura sinó la de les 
ONG. 

El sistema públic de serveis socials –que no fa molts d’anys que va ser creat– cau a poc 
a poc en la costa de la privatització i, amb això, en un abandó –cada vegada pitjor– dels 
més mínims objectius socials i humans que s’havien proposat en crear-lo. 

L’article 70 de l’Estatut d’Autonomia reconeix als consells insulars, com a competència 
pròpia, la ‘política de protecció i atenció a persones dependents’. Consideram necessari 
que el Consell discuteixi aquest tema perquè els membres d’aquest Consell han de 
donar comptes als ciutadans del compliment d’aquesta missió i, ara com ara, vostès no 
tenen mitjans per poder complir-la bé. 

En primer lloc, el benestar dels mallorquins exigeix que la política de dependència no 
sigui un pedaç, un recurs d’assistència barata que tapi qualsevol forat. 

De les malalties de la gent gran, en particular, n’ha de tenir cura el sistema sanitari, la 
Seguretat Social, donant-los els mitjans que calguin. 

En segon lloc, les quantitats destinades fins ara per part de l’Estat i de l’autonomia a la 
política de dependència resulten esquifides en comparació amb les enormes expectatives 
desvetllades per la propaganda sobre la Llei de dependència i, sobretot, en comparació 
amb les necessitats de la població sobretot ara que tanta gent està ofegada per l’augment 
de les hipoteques i dels preus i per l’augment de l’atur. 

Però, en canvi, els responsables econòmics de l’Estat i de l’autonomia ens avisen que 
les despeses han de controlar-se a causa de la crisi. I, mentrestant, amb els nostres 
doblers les institucions europees estan regalant centenars de milions als bancs que ens 
han ficat en aquesta crisi. 

Això no pot ser. Quan hi ha crisi, la primera responsabilitat dels governants és protegir 
la població, protegir la gent que més ho necessita. Per això, s’ha de reclamar un 
augment exponencial de les assignacions pressupostàries en aquest àmbit. 
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En tercer lloc, els diners públics s’han d’administrar amb eficàcia. Sol·licitam que, 
mitjançant l’organisme que s’estimi convenient, el Consell Insular es faci càrrec 
directament de l’assistència a les persones dependents, amb funcionaris que tinguin la 
qualificació necessària perquè es tracta de garantir els drets dels ciutadans que es troben 
en una situació de dependència. Vol dir que el Consell no es dediqui a passar la feina a 
entitats privades, que la dependència no ha de ser un negoci per a ningú i el pretext per 
mantenir amb diners públics cap mena d’entitat. Això no exclou, naturalment, la 
col·laboració amb les associacions dels mateixos interessats, al contrari. 

Vol dir que no podem tolerar que personal sense cap mena de qualificació professional 
faci de qualsevol manera feina. I aquí incloem la necessitat que tot el personal 
encarregat d’aquesta feina estigui perfectament format en la utilització de la llengua 
catalana. 

En quart lloc, el copagament exclou dels serveis de dependència una bona part dels que 
n’haurien de ser beneficiaris. Sol·licitam que el Consell assumeixi íntegrament el cost 
de la dependència. 

Però el Consell no pot fer-ho. Ho sabem. Cal que el Consell expliqui clarament la 
situació al poble de Mallorca i reclami els mitjans que avui li són negats. Tindrà el 
recolzament més total i decidit de totes les associacions i les organitzacions 
compromeses amb la defensa dels drets dels ciutadans en situació de dependència.” 

 

La Sra. PUIG (PP) explica que aquesta moció volen que tengui per finalitat la presa de 
determinats acords que duguin a la millora de la gestió de l’atenció a les persones que 
tengui dependència o manca d’autonomia personal. 

Comenta que aquesta proposta té com a precedent aquella que han presentat 
conjuntament l’IMAS i la Conselleria d’Afers Socials, una proposta que varen presentar 
a l’Assemblea de Batles i que fa referència només a un col·lectiu de persones 
dependents com és el SAD o servei d’atenció a domicili. 

Considera que aquesta proposta perjudicarà molt l’actual sistema d’atenció a aquests 
usuaris i ho farà perquè complicarà el sistema que fins ara s’ha utilitzat. Una 
complicació que, sobretot, incideix en el circuit que haurà de recórrer una persona per 
poder optar a un d’aquests serveis que pugui necessitar amb urgència i, d’altra banda, 
per un fet importantíssim com és que la Llei de dependència i com també recull la 
proposta que ha presentat l’IMAS amb la Conselleria d’Afers Socials que parlen del 
copagament. 

Un copagament que pot arribar fins al 33% dels serveis, la qual cosa suposarà 
incrementar el que paga actualment una persona per acudir, per exemple, a una 
residència pública que assumeixin el 75% de les seves pensions i en determinats casos, 
aquest 33% de copagament pot ser molt superior al 75% de les pensions o, fins i tot, 
també el copagament en serveis com centres de dia però, sobretot, en serveis d’atenció a 
domicili que fins ara gaudien d’una gratuïtat d’aquest servei, perquè cal recordar que 
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són persones que, majoritàriament, no disposen de recursos suficients per fer front a 
aquests pagaments. 

Per tant, és una qüestió fonalmental la del copagament i amb aquest sistema que 
estableixen deixen que siguin els ajuntaments els encarregats de comunicar als usuaris 
que a partir d’ara hauran d’assumir una part important del cost d’aquest servei. 

A continuació fa una proposta en matèria de serveis socials atès que les que surten de 
l’IMAS giren envers temes absolutament administratius, però no se sap quines partides 
destinarà el Consell a temes de dependència. 

Al llarg del Ple d’avui s’ha sabut que el Consell de Govern va aprovar divendres passat 
una aportació al Consell de Mallorca de 25 milions d’euros per a temes de dependència. 
Entén que aquests imports són els que vénen marcats per la llei i, per tant, hi ha una 
aportació per part de l’Estat i una altra per part de la comunitat autònoma, però vol 
saber quines són les partides econòmiques que el Consell destinarà a temes de 
dependència. 

El seu Grup intueix que el que realment s’està fent és un trasbalsament de programes: 
d’uns programes que actualment ja existeixen a uns altres. Per exemple, l’assistència 
domiciliària, avui en dia, es paga o s’assumeix a través del PPB o Pla de Prestacions 
Bàsiques que són unes aportacions que fan el Consell de Mallorca i el Govern de les 
Illes Balears als ajuntaments, però si els usuaris, a partir d’ara, passen a dir-se “persones 
dependents” comptaran amb els mateixos imports econòmics que fins ara hi destinava el 
Consell de Mallorca. 

Reitera que només veuen propostes administratives i no propostes econòmiques i, si bé 
és cert que de cada dia les necessitats de les persones augmenten, amb aquests imports 
econòmics s’atendran les mateixes persones que s’atenien fins ara i, per tant, no es 
veurà la millora del sistema, sobretot, tenint en compte que a la nostra comunitat hi ha 
més de 56.000 persones dependents i gairebé la meitat tenen alguna discapacitat i la 
resta són persones majors. 

Demana, doncs, que se li aclareixi quines partides noves destinarà el Consell de 
Mallorca a persones dependents. 

Pel que fa la qüestió relativa a la complicació de tot el sistema del SAD, detallarà una 
sèrie de punts per s’entengui en què s’empitjorarà aquest sistema. 

Avui en dia, l’atenció domiciliària que donen els ajuntaments és pràcticament 
immediata. Quan una persona necessita un recurs social acudeix al seu ajuntament i 
gaudeixen de l’assistència immediata, en canvi, amb el sistema proposat per l’IMAS i la 
Conselleria d’Afers Socials poden passar fins a 6 mesos perquè s’atenguin aquestes 
sol·licituds. 

Evidentment, això dificultarà que aquestes persones gaudeixin un tracte correcte i, 
sobretot, quan es parla d’usuaris que necessiten una ajuda més que urgent i de forma 
immediata. 
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En segon lloc, comenta que queda constatat que per poder accedir a algun d’aquests 
recursos, hi pot haver fins a 8 interlocutors distints com són la Conselleria d’Afers 
Socials, la Direcció General de Serveis Socials, la Direcció General d’Atenció a la 
Dependència, el Consell de Mallorca, l’IMAS, la Fundació per la Dependència, la qual 
cosa implica una gran confusió en relació a quin organisme ha d’acudir un usuari per a 
un servei concret. 

D’altra banda, en el sistema en qüestió es constata una manca de coordinació amb el 
sistema sanitari. S’ha de pensar que moltes persones dependents el que necessiten és un 
recurs sociosanitari, en canvi, no figura en aquesta sistema la referència a la Conselleria 
de Salut i això vol dir que molts d’usuaris poden recaure en Serveis Socials quan aquest 
no seria el recurs adequat. 

Així doncs, en virtut de les qüestions plantejades i sobretot la relativa al sistema 
econòmic i la relativa al copagament per part dels usuaris que hauran de fer front a un 
important import econòmic per accedir a aquests serveis i, sobretot, tot l’entramat 
administratiu al qual hauran de fer fronts els ajuntaments, la qual cosa suposa una 
càrrega important per a una corporació local, els 8 interlocutors distints que hi pot haver 
i fins a 19 tràmits distints, des que es presenta la sol·licitud fins a la concessió del servei 
poden passar 6 mesos. 

Per tant, volen que aquesta moció vagi dirigida a dues qüestions concretes. La primera 
que el Consell de Mallorca avui acordi l’inici de transferència de les competències de 
serveis socials a aquells ajuntaments de més 20.000 habitants, atès que el SAD és un 
servei que presten el ajuntaments que són l’administració més propera al ciutadà i així 
s’agilitaria el servei, i després continuar amb la resta d’ajuntaments. 

Mentre es duu a terme això, sol·licita que s’estableixi una encomana de gestió 
mitjançant conveni per tal que aquests ajuntaments ja poguessin començar, des del 
principi al final, a tramitar totes aquestes ajudes socials sense dependre d’altres 
organismes com el Consell de Mallorca o el Govern de les Illes Balears. 

Es tractaria d’un conveni per poder donar un servei als seus usuaris i, evidentment, es 
tractaria d’un conveni amb la dotació econòmica suficient per finançar tots aquests 
serveis. 

D’altra banda, demana que s’acordi pel Ple del Consell –i també ho sol·licitaran al 
Govern de les Illes Balears– que hi hagi només un òrgan superior de gestió en temes de 
dependència. Aquesta era la finalitat que perseguien en crear, en la passada legislatura, 
la Fundació per la Dependència en la qual està present el Consell de Mallorca així com 
el Govern de les Illes Balears, però que permetria que totes les tramitacions de 
sol·licituds i de serveis no es dirigeixin a distints organismes sinó que es concretassin en 
un sòl òrgan de gestió que es relacionàs amb els serveis d’atenció primària de tots els 
ajuntaments i fes possible una optimització dels recursos econòmics i administratius que 
redundin en l’atenció a les persones. 

Per tant, proposa que aquest òrgan, sigui la Fundació o un altre, sigui un òrgan únic i 
sol·licita el suport de totes les forces polítiques perquè aquesta moció va en benefici de 
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les 56.000 persones que esperen una ajuda per part de les institucions d’aquesta 
comunitat autònoma i que faria molt més fàcil la gestió del SAAD. 

 

La Sra. MORENO (PSOE) comença la seva intervenció dient que explicarà els motius 
pels quals el seu Grup votarà en contra d’aquesta moció així com donar resposta als 
distints aspectes explicats per la Sra. Puig.  

Pel que fa al document al qual ha fet referència la Sra. Puig, va ser presentat a 
l’Assemblea de Batles de dia 6 de febrer i han tengut un temps per presentar-hi esmenes 
–fins i tot dels ajuntaments governats pel Partit Popular– i ha quedat amb unes 
modificacions que es duran a la Comissió Sectorial de la Dependència. 

És cert que hi ha una cosa que abans no constava al document anterior i sí al nou i que 
recull la Llei i és la manca de coordinació entre el sistema social i el sistema sanitari, 
cosa que no és així perquè entre els documents imprescindibles que han de presentar els 
interessats està l’informe de salut, és a dir, qualsevol persona que vulgui que li 
reconeguin el dret que preveu la Llei de la dependència, entre d’altres, ha de presentar 
l’informe de salut. 

Qualsevol persona sempre haurà d’haver estar valorada per l’equip de salut del seu 
centre que, en el cas de les Illes Balears, és un informe interdisciplinar en què el metge i 
la infermera fan la valoració de la persona i n’estableixen les condicions de salut. A més 
a més, en aquesta comunitat, el tribunal de valoració és més interdisciplinar que no a 
altres comunitats i que compta amb metge, infermera, treballador social i psicòleg. 

Diu que no entén quin és el problema que planteja el Grup Popular sobre que aquest 
document s’hagi fet conjuntament entre l’IMAS i el Govern de les Illes Balears perquè, 
atès el principi de coordinació entre administracions, pensa que és això el que s’ha de 
fer: parlar-ne entre tots i arribar a un consens. 

Considera que de cap manera el SAAD no perjudicarà cap ciutadà que vulgui fer ús 
d’un nou dret. Fins ara hi ha hagut serveis adequats i eficients però segurament serveis 
amb un caràcter discrecional i no és el mateix un servei que un dret de ciutadania. 

La Llei 39/2006 posa en marxa, per primera vegada, un nou dret que tenen ara els 
ciutadans i que no tenien abans. Evidentment hi ha processos administratius complexos 
però, en cap cas, les persones que necessitin una cura immediata no la tendran perquè 
per això ja s’està treballant en processos d’intervenció d’urgència. 

S’ha de fer feina en aquest sentit però sense precipitar-se. La finalitat d’aquesta feina ha 
de ser la de garantir la igualtat a l’accés, l’equitat al servei i l’avaluació del servei 
prestat. 

Nega que cap persona ni cap família tendrà 8 interlocutors sinó que, com diu el 
document, l’usuari tendrà un interlocutor únic que serà el seu ajuntament. Una altra cosa 
és que l’expedient, per tal de garantir una avaluació global i interdisciplinar, passi per 
diferents professionals i diferents administracions, però no serà la persona qui haurà de 
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tractar amb 8 interlocutors. No es pot embullar la gent dient això perquè la gent anirà al 
seu ajuntament i així es posarà en marxa el procés administratiu. 

Manifesta el seu acord que existeixi un únic òrgan de gestió que serà l’IMAS i la 
Fundació per la Dependència farà el paper que ha de fer qualsevol entitat de comunitat 
autònoma i que és garantir que hi hagi igualtat entre les valoracions fetes a tots els 
sol·licitants de qualsevol illa de la comunitat. 

En relació a la transferència de competències que ha demanat la Sra. Puig, afirma estar-
hi d’acord i que s’ha de fer feina per la descentralització però que aquesta feina ha de 
ser gradual i seguint un calendari. 

Considera que els plans municipals de serveis socials proposats pel conseller són un bon 
instrument operatiu i, a partir d’aquí, s’arribarà a fer les coses ben fetes i des de ben a 
prop, és a dir des dels ajuntaments. 

No obstant això, opina que el Consell ha de continuar tenint un caràcter d’ens 
supramunicipal per garantir la igualtat i la coordinació dels diferents municipis de l’illa. 

 

El Sr. GARAU (conseller executiu de Benestar Social) puntualitza que potser hi ha 
hagut una mala interpretació respecte al document referit atès que aquest no només 
parla d’ajuda a domicili sinó de tots els serveis, malgrat que l’abreviatura SAAD faci 
pensar que es refereix només a l’ajuda a domicili. És a dir, aquest document és vàlid per 
a tot tipus de prestació de serveis per a l’autonomia i atenció a la dependència. 

S’ha de tenir en compte que està muntant un sistema que ha d’estar operatiu d’aquí a 
vuit anys. Perquè les persones dependents de Mallorca estiguin totalment ateses hauran 
de passar encara vuit anys i, per això, s’ha de tenir en compte que aquest sistema serà 
per donar servei a una gran quantitat de persones però no totes elles tenen dret cada any 
sinó que hi aniran entrant progressivament. 

Per tant, d’aquí a l’any 2015 s’haurà de funcionar amb dos tipus d’usuaris que, de 
vegades tendran problemes similars, però uns tendran dret –perquè així se’ls haurà 
valorat– i els altres encara no perquè accediran al servei progressivament. Evidentment 
el servei s’està prestant ara a totes les persones que el necessiten i se seguirà prestant. 

Hi ha alguns serveis gratuïts i d’altres que no ho són. El tema del copagament no està 
encara totalment definit a nivell nacional i se seguiran els criteris unificats que s’acordin 
a Madrid. 

El copagament no ha de fer por perquè qualsevol persona que no tengui recursos 
econòmics rebrà igualment el servei. El problema és que hi ha molta gent que tendrà 
recursos econòmics i dret al servei i aquestes persones hauran de pagar una quantitat 
determinada que s’estima que serà, potser, no d’un 33% sinó d’un 20% com a màxim, 
encara que algunes persones, puntualment, arribin a un copagament important. 

La filosofia que presenta el Partit Popular en la moció està totalment d’acord amb la 
filosofia de l’equip de govern en el sentit d’elaborar un document consensuat entre tots i 
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per això aquest document s’ha modificat en recollir distintes idees i suggeriments. Quan 
estigui enllestit el document es consensuarà perquè, en realitat, la feina l’han de fer els 
ajuntaments, els consells i el Govern de les Illes Balears i l’hauran de fer d’una manera 
coordinada i cohesionada durant molts d’anys. 

Així doncs, es tracta d’establir un sistema cooparticipat com d’altres que ja existeixen, 
com ara són, el PPB o les ajudes econòmiques individuals per moltes prestacions en què 
participen els ajuntaments. Aquesta participació entre administracions –consells, 
Govern i ajuntaments– d’anada i de tornada ja s’està fent en moltes coses i no té perquè 
haver-hi problemes. 

Assegura que estan d’acord –i així es recull en el document– que l’interlocutor sigui 
l’ajuntament per ser l’administració més pròxima al ciutadà i que millor el coneix. Ara 
per ara, el que està pactat amb el Govern és que, a partir de març de 2009, totes les 
persones noves entrin a través dels ajuntaments –no s’hi inclouen les ja valorades i que 
estan en un pla d’intervenció– atès que, en teoria, ja haurà passat l’allau de deu o dotze 
mil persones que s’hauran valorat i tendran pla individual. 

Això, probablement, donarà lloc a un degoteig de persones que vénen a sol·licitar una 
valoració d’un forma molt puntual i molt intermitent. No hi tornarà a haver allaus de 
persones perquè s’ha de tenir en compte que fins a 2011 només hi entraran dependents 
severs. Els dependents moderats –que potser seran dues dotzenes de milers de 
mallorquins– entraran a partir de 2012 i, per tant, l’afluència serà molt més petita perquè 
la majoria de sol·licituds les haurà tramitat la Fundació per la Dependència. 

Per tant, l’interessat anirà a l’ajuntament per sol·licitar una valoració i l’assistent social 
–o qui l’atengui– connectarà amb els serveis de valoració del Consell de Mallorca que, 
de mutu acord, aniran al domicili de la persona i conjuntament faran una valoració. 

És cert que aquesta proposta de valoració haurà de passar per una sèrie de tràmits 
administratius però es tracta d’assignar un grau a la persona que li reconeix un dret i, 
per tant, ha de passar una sèrie de tràmits que espera que s’agilitin en el futur un cop 
passada l’allau que hi ha ara. 

Un cop feta la valoració conjunta amb l’ajuntament es farà el pla d’intervenció 
individual, pla que faran els ajuntaments que el vulguin fer i que tenguin capacitat per 
fer-lo. Evidentment, tant el Consell de Mallorca com el Govern de les Illes Balears s’ha 
compromès a dotar els ajuntaments de recursos suficients per desenvolupar aquesta 
tasca. 

La sol·licitud de valoració, la valoració i el pla individual –que són les passes més 
importants– es faran des de i amb els ajuntaments. Ara bé, per tal de fer-ho així, s’ha 
proposat en el document que hi hagi un procediment d’urgència perquè és cert que, de 
vegades, s’han d’atendre persones de manera urgent sense poder esperar a fer tota la 
tramitació. Ja s’està fent feina amb el Govern sobre aquest procediment d’urgència. 

D’altra banda, el que proposa l’equip de govern és la creació d’una Comissió tècnica 
insular per la Dependència, amb participació de professionals del Consell, del Govern 
de les Illes Balears i dels ajuntaments. Aquestes persones hauran d’acabar de definir el 
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funcionament del sistema i presentaran, d’aquí a un temps, una proposta molt més 
tècnica i molt més treballada. 

Assegura que tots estan d’acord que els ajuntaments han d’assumir competències i més 
protagonisme en matèria de serveis socials i per això neix la idea dels plans municipals 
de serveis socials, però hi ha molts tipus d’ajuntaments i l’adaptació ha de ser lenta i 
compassada perquè ningú no se senti ni sobrecarregat de feina ni infravalorat el seu 
protagonisme.  

 

La Sra. PUIG celebra la modificació de la proposta inicial en incloure les esmenes que 
hagin presentat els ajuntaments governats pel Partit Popular perquè, al cap i a la fi, el 
que pretenen, igual que la moció que el seu Grup ha presentat, és millorar la previsió de 
gestió del sistema. 

També celebra que entre aquestes millores es tengui en compte l’aspecte sociosanitari 
però això no té res a veure que hi hagi un informe de salut. A tots els expedients de 
persones que han d’accedir a un recurs, ja sigui una residència, un centre de dia o un 
servei d’atenció domiciliària, sempre hi ha un informe de salut, però explica que ella 
feia referència a la coordinació entre els organismes del Govern de les Illes Balears 
socials i sanitaris per a l’adjudicació d’un determinat servei i no el fet que hi hagi 
d’haver un informe sanitari, cosa que donava per suposada. 

Remarca que ella no ha plantejat que existeixi cap problema perquè hi hagi una proposta 
conjunta entre l’IMAS i el Govern de les Illes Balears perquè, precisament, creu que 
aquesta coordinació ha d’existir. El seu plantejament era la moció en relació a la 
proposta que presentaven conjuntament aquests organismes i reitera que la seva opinió 
és que el procediment administratiu és complicat i seria molt més fàcil que hi hagués 
una centralització. 

Afirma estar segura que en temes d’atenció domiciliària, la primera atenció i 
l’interlocutor serà sempre l’ajuntament, però per a altres determinats serveis i segons es 
preveu en aquest document hi haurà altres interlocutors com per exemple quan sigui una 
residència concertada ho serà la Fundació per la Dependència, quan és una residència de 
l’IMAS ho serà l’IMAS. 

Aquest és el sistema que existia i que funcionava fins i ara i, precisament per això, el 
Partit Popular va crear la Fundació per la Dependència per començar a fer feina en 
temes de dependència i perquè més endavant s’hi pogués centralitzar la tramitació. 

Evidentment l’interlocutor més proper és l’ajuntament –i amb això diu que li donen la 
raó– i el motiu de la proposta d’acord de la moció relativa a la transferència de 
competències als ajuntaments és que sempre l’interlocutor és una corporació local. 

Reconeix l’existència d’ajuntaments molts desiguals però considera que s’ha de 
començar per qualque cosa i, per això, la seva proposta es refereix a ajuntaments de més 
de 20.000 habitants i que compten amb recursos personals adequats –treballadors 
socials– que són els que fan aquestes revisions i es facilitaria molt la feina a aquests 
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ajuntaments si es fes l’encomana de gestió que seria una primera passa i més endavant 
parlar de la transferència de competències. 

Reitera que el procediment administratiu és complicat i que s’hauria de centralitzar en 
un únic organisme que aglutinàs el Govern de les Illes Balears i el Consell de Mallorca 
com és la Fundació per a la Dependència i, per tant, no tenir distints interlocutors on 
s’han de dirigir els usuaris i les corporacions locals a l’hora de presentar instàncies, i 
afirma que la seva proposta va en aquest sentit i considera que és una proposta 
perfectament assumible perquè, a més a més, l’organisme està creat i hi estan en 
condicions d’igualtat tant el Consell com el Govern i cap dels dos no perd potestat dins 
aquest sistema i, en canvi, es facilitarien els tràmits. 

En quant a la gratuïtat, considera que és un tema molt important i comenta que el Sr. 
Garau ha dit que és un tema que encara no està molt definit i tot seguit recorda que la 
Llei de dependència parla del copagament, l’estableix i el generalitza a tots els serveis, 
inclosa l’atenció domiciliària, la qual cosa fa que s’empitjori el sistema actual. 

És cert que algunes persones tendran més o manco recursos econòmics, però també és 
cert que moltes persones que poden ser potencials usuaris d’un servei d’atenció 
domiciliària que és gratuït a un determinat ajuntament i, amb el nou sistema, implantat 
per la Llei de dependència que diuen que crea un dret, el que fa és obligar l’usuari a 
pagar per tenir aquest servei.  

Així ho estableix la Llei i es partia d’un 33% o aquesta era la situació en 2007, encara 
que potser que per a qualque servei es rebaixi aquesta quota de pagament, però en 
realitat el que s’està fent és establir un cànon o pagament a aquests usuaris de serveis 
socials que fins ara no existia. 

Llavors, per acabar, comenta que per sistema se’ls havia parlat de temes econòmics i 
ella mateixa ha fet referència als 25 milions d’euros que vénen per aportació del Consell 
de Govern i demana que se li aclareixi, d’aquesta partida, quina prové del Govern 
Balear i quina del Govern de l’Estat. Vol saber, sobretot, quines partides econòmiques 
té previstes destinar el Consell de Mallorca a temes de dependència, a més de les que 
s’hi destinaven fins ara. 

El discurs sempre ha versat sobre la priorització de les polítiques socials però la 
priorització passa per recursos econòmics i comenta que ella, durant aquests darrers 
mesos, ha plantejat una sèrie de mocions o interpel·lacions on ha volgut fer referència a 
temes pressupostàris però no n’ha rebut mai resposta. 

Demana si, pel que fa al SAAD, la quantitat que hi destina el Consell de Mallorca és la 
mateixa quantitat que destinarà a temes de dependència. Això suposaria un aclariment i 
saber si la intenció del Consell no és només fer temes administratius i parlar de temes de 
dependència i parlar d’atendre persones sinó que se sabrà com s’atendran aquestes 
persones. 

Afirma saber que l’atenció serà progressiva i que ara es faran moltes valoracions de 
persones dependents però, si més no, moltes seran de persones que ja són ateses perquè 
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estan a una plaça de residència, de centre de dia o compten a un servei d’atenció 
domiciliària.  

Per tant, ni el Consell ni el Govern no hi posaran més recursos econòmics però sí que 
vol saber, dins el marc de la dependència i de les polítiques socials, quins recursos 
econòmics s’hi destinaran per a l’aplicació de la llei. 

En quant al que ha dit el Sr. Garau que hi havia una provisió de recursos suficients 
perquè els ajuntaments puguin elaborar els plans individuals d’atenció, comenta que ella 
desconeix quins són aquests recursos suficients però opina que seria molt millor, 
sobretot en els ajuntaments de més de 20.000 habitants, que aquests recursos suficients 
estiguessin instrumentats en un conveni per tal que poguessin dur endavant aquesta 
tasca. 

Reitera la proposta de creació d’un organisme únic utilitzant la Fundació abans 
esmentada per dur endavant tot el tema de la dependència. 

 

La Sra. MORENO comenta que vol fer dues apreciacions al que ha dit la Sra. Puig. 

Diu que quan ella s’ha referit a la coordinació de l’administració, a més d’entendre que 
la coordinació que fan els professionals a peu d’assistència que opina que és una 
coordinació d’administració, a més volia dir que el mes d’octubre de 2007 es va crear 
una Mesa de coordinació de l’IB-Salut i de l’IMAS. 

Aquesta Mesa de coordinació està fent feina per garantir que aquests dos ens o dos 
caires de l’atenció estiguin coordinats. Tot i això, opina que la coordinació s’ha de fer a 
dos nivells: micro i macro. 

El fet que una persona la vegin diferents professionals en el dia a dia garanteix una 
coordinació i després s’ha de fer feina també a un nivell més global i per això està 
l’esmentada Mesa de coordinació d’IB-Salut i IMAS. 

Manifesta que no acaba d’entendre el plantejament fet sobre si una persona que no té 
recursos no tendrà ajudes perquè això no és així. Les persones que no tenguin recursos 
tenen gratuïtat en el servei. Perquè una persona hagi de fer un copagament del 33% que 
ha comentat la Sra. Puig ha de cobrar cinc vegades l’IPREM (indicador públic de renda 
d’efectes múltiples), la qual cosa suposaria cobrar 32.000 euros anuals, doblers que 
considera ingressos suficients per fer el copagament. En canvi, les persones que no 
arribin a aquestes quantitats d’ingressos anuals gaudiran del servei de forma gratuïta. 

Opina que no s’ha de confondre la gent perquè sembla que una persona que cobri una 
pensió haurà de fer copagament i això no és així; l’haurà de fer si els seus ingressos 
anuals arriben a uns màxims, entre d’ells, cinc vegades l’IPREM. 

Assevera que, en general, volen fer creure que la Llei de dependència no funciona i ells 
pensen que no és així sinó que és una bona llei i una bona iniciativa que es durà 
endavant. Els fets i les paraules fan que, si es miren les comunitats autònomes on 
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governa el Partit Popular, la implantació de la Llei de dependència està molt més 
endarrerida que a aquelles on governa el Partit Socialista o els pactes d’esquerres. 

 

El Sr. GARAU considera que el debat sobre la dependència s’ha de treballar i s’ha de 
consensuar en el marc de l’Assemblea de Batles i Batlesses de Mallorca i, per això, hi 
està fent feina, encara que no és contradictori dur-lo al Ple perquè està en un procés de 
debat i de discussió. 

Atès que l’endemà d’aquest Ple hi haurà un nou document que recull moltes de les 
coses de les quals ha parlat el Partit Popular, opina que el millor lloc per construir un 
sistema compartit entre ajuntaments, consells i Govern és el marc de l’Assemblea de 
Batles. 

Matisa, emperò, que hi ha molta de gent a Mallorca que paga per les ajudes a domicili 
que rep; hi ha molts d’ajuntaments que cobren per la prestació del servei d’ajuda a 
domicili i la cobren, normalment, en funció dels ingressos amb què compta cada 
persona. Creu que, fins i tot, hi ha més ajuntaments que cobren que no els que no 
cobren. 

D’igual manera, a les residències municipals i a les residències del Consell la gent paga 
una quantitat, si bé és cert que hi ha gent que no paga i a aquesta gent que no paga, la 
Llei de dependència no els farà pagar perquè no ho poden fer i, evidentment, no se’ls 
cobrarà. 

El que no està acabat de definir és el sistema de copagament perquè és un debat a nivell 
nacional i les comunitats autònomes no s’hi posen d’acord, però enguany s’haurà 
d’arribar a un acord en aquest sentit i mentrestant funciona la resolució de la Sra. 
Santiago, consellera d’Afers Socials, Promoció i Immigració del Govern de les Illes 
Balears, respecte als trams que han de pagar les persones que necessiten ajudes a 
domicili o prestacions econòmiques per ajudes o per anar a una residència. 

Respecte a l’Institut Mallorquí d’Afers Socials, comenta que és sabut pel Grup Popular 
que ja l’any passat tenia un deute d’uns 20 milions d’euros i que la situació 
pressupostària de 2008 no donava per cobrir el 100% dels serveis i de les necessitats. 

Els 25 milions d’euros que vénen del Govern de les Illes Balears no vénen d’un futur 
conveni com el que es va fer per a la creació d’equipaments, sinó que són uns doblers 
extraordinaris que es transfereixen al Consell per tal de cobrir el dèficit econòmic de 
l’IMAS. 

L’any 2008, la inversió que farà el Consell per a la prestació d’ajudes a domicili serà la 
mateixa que s’ha fet aquests anys per al PPB (Pla de Prestacions Bàsiques) perquè el 
sistema d’ajuda a domicili a les persones i les prestacions de la Llei de dependència no 
seran transferides al Consell fins a l’any 2009. Enguany es transferiran uns recursos 
econòmics per al pagament de places residencials i per al pagament de la gestió que 
implica la valoració de les persones. 
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S’ha de tenir en compte que és un sistema de llarga duració i que s’ha d’anar implantant 
a poc a poc i que la maquinària, tant del Govern com del Consell, s’han d’anar ajustant 
a aquesta realitat. 

La Fundació per la Dependència seguirà existint i puntualitza que el Consell no hi era i 
que va ser l’actual equip de govern que l’hi va introduir, més concretament el Govern a 
petició del Consell. Ara sí que els consells formen part de la Fundació, abans no. 

Reitera que la Fundació continuarà existint com un instrument cohesionador de tot el 
sistema d’atenció a la dependència a les Illes Balears i tant el Govern –les conselleries 
de Sanitat i de Serveis Socials– com els consells estan representats, amb algunes entitats 
no lucratives, en aquesta Fundació i serà l’organisme que continuarà cohesionant el 
sistema. 

Això sí, el Consell de Mallorca, en virtut del nou Estatut d’Autonomia, i la Llei de 
serveis socials que entrarà al Parlament enguany, ha d’assumir més competències i els 
ajuntaments també. 

Assegura que l’equip de govern està d’acord que els ajuntaments que puguin tenguin 
totes les competències que puguin assumir. Malgrat que estan d’acord amb la 
municipalització dels serveis socials, això s’ha de fer a mesura que tots ho puguin fer. 

En quant a l’organisme centralitzat, considera que és molt important que existeixi i, a 
més a més, hi ha d’haver una única autoritat final que signarà les valoracions i les 
resolucions, però tota la gestió –gestió de la sol·licitud, gestió de la valoració i gestió 
dels plans individuals– serà de base municipal l’any vinent, la qual cosa suposa una 
passa molt important. 

 

Es rebutja per quinze vots a favor (PP) i  desset vots en contra (PSOE, UM i Bloc per 
Mallorca). 
 
 
PUNT 24. MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP DE CONSELLERS DEL 
PARTIT POPULAR SOBRE EXECUCIÓ DE LES OBRES DE LA RONDA 
NORD D’INCA. 
 
Es dóna compte de la següent moció: 
 
EXPOSICIÓ DE MOTIUS  
 
Atès la densitat de trànsit, un dels problemes més importants que pateix bona part d’Inca actualment, i 
que ve determinat per la funció que realitza la nostra ciutat com a nexe de comunicacions de diferents 
eixos viaris que condueixen a diferents localitats de la comarca. 
 
Atès la construcció de la variant sud, durant la passada legislatura, va suposar una passa endavant molt 
important per descongestionar el trànsit de la ciutat, especialment durant els mesos estivals. Les entrades 
a Inca des de la carretera d’Alcúdia han millorat de forma considerable la seva accessibilitat, ja que la 
variant ha permès treure de la ciutat tot el trànsit que no es dirigia a Inca sinó a altres localitats.  
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Atès el Partit Popular sempre ha defensat com una prioritat per als inquers l’execució primer de la ronda 
nord ja que aquesta obra tindria una repercussió positiva més directa damunt el cor de la ciutat que es veu 
afectat pels problemes de trànsit. Tot i això es va accedir a l’execució primer de la ronda sud comprenent 
l’interés general que suposava la continuació de l’autopista d’Inca ja que es tractava d’una infrastructura 
que ha tingut una repercussió comarcal. 
 
Malgrat això, encara ara patim importants problemes derivats del trànsit; per dirigir-se a cap a la serra de 
Tramuntana, s’ha de travessar el nucli urbà a través principalment de la carretera de Lluc (PM 113 Ma-
2130). Només aquesta via registra una mitjana anual de trànsit de més de 8.000 vehicles amb puntes molt 
elevades durant els mesos d’estiu que arriben a duplicar aquesta xifra. Aquestes dades es corresponen 
amb els amidaments fets pel Consell de Mallorca el 2005, per la qual cosa ara encara s’incrementaran. 
 
Atès aquesta situació, la qual fa més necessària que mai l’execució del projecte de construcció de la ronda 
nord de la ciutat, que permetria treure del centre urbà la major part d’aquests vehicles. Així, els inquers 
guanyarien una major qualitat de vida i més comoditat a l’hora de moure’s per la ciutat. 
 
Atès la ronda nord va ser inclosa dins del conveni de carreteres signat el mes de setembre del passat any 
entre el Consell de Mallorca i el Ministeri de Foment. En aquest conveni, en un termini previst de deu 
anys, figura la variant nord amb un pressupost de 10 milions d’euros a executar en dos trams. 
 
Atès la construcció de la ronda nord està inclosa com una prioritat en el programa electoral de totes les 
forces polítiques amb representació a Inca i, per tant, és un compromís adquirit davant els ciutadans per 
part de tots els partits polítics. 
 
Atès el Consell de Mallorca ja ha avançat bona part de la feina després d’haver realitzat un estudi 
informatiu del traçat de la nova ronda, que coincideix amb la planificació urbanística municipal 
expressada a través del Pla general de la ciutat d’Inca. 
 
Atès la importancia d’aquesta infraestructura per a Inca per tal d’aconseguir que els inquers tenguin una 
major qualitat de vida, atès el trànsit que suporten algunes vies.,  el  Grup de Consellers del Partit Popular 
eleva al Ple la següent  

 
PROPOSTA D’ACORD 

 
1.- El ple del Consell de Mallorca acorda incloure com a prioritat per a la present legislatura la 
construcció de la ronda nord de la ciutat d’Inca. 
 
2.- El ple del Consell de Mallorca acorda sol·licitar al Ministeri de Foment l’encomanda de gestió per tal 
de poder aprovar i licitar el més aviat possible la ronda nord d’Inca. 
 
 
 

La presidenta explica que, en aquest punt, ha sol·licitat intervenir l’Associació de 
Municipis de les Illes Balears, però abans els recorda la conveniència d’inscriure’s en el 
registre d’entitats del Consell de Mallorca, no obstant això, dóna la paraula al 
representant de l’esmentada associació. 

El Sr. Rafel Torres, representant de l’Associació de Municipis de les Illes Balears 
(AMIB), fa la següent intervenció: 

“La meva intervenció avui en aquest Ple en nom de l’AMIB és per defensar els 
interessos d’una sèrie de pobles de la comarca d’Inca que es veurien molt beneficiats si 
es dugués a terme la infraestructura de la ronda de circumval·lació nord de la ciutat 
d’Inca. Per altra banda, si no fos així, evidentment es mantendria la situació actual, 
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situació de dificultat de trànsit tant a la ciutat d’Inca com als pobles que l’envolten per 
arribar als seus domicilis. 

La densitat de trànsit és un dels problemes més importants que patim actualment a la 
nostra illa. Aquest gran volum de trànsit ve determinat per la funció que realitza la 
nostra ciutat com a nexe de comunicació de diferents eixos viaris que condueixen a 
diferents localitats de la comarca, a més a més, cada cap de setmana a la ciutat d’Inca es 
duen a terme una sèrie d’esdeveniments com les famoses pujades a Lluc a peu, moltes 
voltes ciclistes –ara n’és el temps–, voltes de motos, voltes de cotxes, que això encara 
ve a confirmar més aquesta situació que té la ciutat d’Inca. 

La passada legislatura es va executar la construcció de la variant sud que va suposar una 
passa endavant molt important per descongestionar el trànsit de la ciutat, especialment 
durant els mesos d’estiu però això no ens basta ni molt manco. 

L’Ajuntament d’Inca sempre va defensar que per als interessos dels inquers era més 
necessària la construcció de la ronda nord perquè ens alleugeria el trànsit molt més. 
Acceptàrem la variant sud perquè enteníem que era d’un major interès general per a tots 
els mallorquins. L’eix Palma-Alcúdia enteníem que era més avantatjós, en general, per a 
tots els ciutadans de Mallorca. 

Ara bé, el temps ha demostrat que la variant sud no basta per si mateixa. Encara ara 
patim molts de problemes derivats dels trànsit que, per dirigir-se cap a la serra de 
Tramuntana, ha de travessar el nucli urbà a través, principalment, de la carretera de 
Lluc. Per afegitó, bona part d’aquest trànsit és de camions turístics, la qual cosa encara 
embossa més la nostra xarxa viària. El monestir de Lluc i la serra de Tramuntana són 
dels llocs més visitats de la nostra illa, tant a l’hivern com a l’estiu. 

Una mitjana de més de 8.000 vehicles diaris travessa el nostre nucli urbà amb puntes 
molt elevades durant els mesos d’estiu. Això, actualment, no és assumible. Intentar 
travessar Inca un dissabte, un diumenge o un dia festiu pot ser bastant dificultós a causa, 
precisament, de la densitat de trànsit de tot Mallorca que passa per la ciutat d’Inca. 

A l’AMIB pensam que aquesta situació fa més necessària que mai l’execució del 
projecte de construcció de la ronda nord de la ciutat d’Inca que permeti treure del centre 
urbà la major part d’aquests vehicles guanyant, per als ciutadans de la comarca, una 
major qualitat de vida i més comoditat a l’hora de moure’s per la ciutat d’Inca. 

La construcció de la ronda nord va ser inclosa com una prioritat en el programa 
electoral de totes les forces polítiques de la ciutat d’Inca: PP, PSOE, Independents, UM 
i BLOC. Partits que, alguns d’ells, avui tenen responsabilitat de govern en el Consell de 
Mallorca. Per tant, creim que és el moment d’adquirir aquest compromís davant els 
ciutadans i dur a terme aquesta infraestructura. 

A l’AMIB ens preocupa i molt que ara aquest projecte ja no sigui prioritari i que es 
vulgui deixar de banda durant aquests quatre anys. No executar aquesta obra al més 
aviat possible i posposar-la fins a la propera legislatura seria un engany manifest als 
inquers i als ciutadans de molts de pobles de la comarca que es veuen afectats per 
aquesta situació. 
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Creim que actualment no hi ha excuses possibles. La passada legislatura es va recalcar 
des del Consell que no hi havia finançament, que era una obra prioritària però que no hi 
havia finançament. Sembla ser que ara el problema del finançament no el tenim. La 
ronda està inclosa en el Pla de Carreteres signat amb Madrid amb una partida de 10 
milions d’euros. Existeix un trajecte aprovat amb una reserva d’espai que està 
incorporada al Pla General de la ciutat d’Inca. Per tant, ara no hi ha massa excuses. 

L’AMIB considera que aquesta infraestructura és prioritària per a la ciutat d’Inca i per 
als pobles de Lloseta, Biniamar, Mancor de la Vall, Selva i Caimari, per aconseguir que 
els seus ciutadans tenguin una major qualitat de vida, atès el trànsit que suporten 
algunes de les seves vies.  

Qualsevol dematí –i la presidenta ho sap com a ciutadana inquera–, anar a la feina des 
de qualsevol dels pobles que he anomenat, travessar Inca, sobretot a les hores d’entrada 
als col·legis, és bastant dificultós. 

Per això, demanam a tots els consellers i les conselleres que es comprometin a fer 
possible aquesta obra al més aviat possible i que no es tornin a acumular més demores. 
Els ciutadans no es mereixen que els passem amb cançons. Necessiten, necessitam 
solucions ja.” 

 

El Sr. MARTÍNEZ (PP) confirma que aquest és un tema molt important per a la ciutat 
d’Inca tal com ha dit el Sr. Torres. A continuació agraeix la presència dels seus 
companys regidors de l’Ajuntament d’Inca, Srs. Lluís Ferrari, Joan Rubert i Joan Deus, 
així mateix li agraeix també al Sr. Font el fet que li hagi cedit la paraula per defensar 
aquesta moció que fa referència a la ciutat d’Inca. 

Diu que el Sr. Rafel Torres ha expressat molt bé quina és l’exposició de motius de la 
moció que avui duu el Grup Popular. 

Recorda que, el mes de setembre de 2007, el Consell de Mallorca i el Ministeri de 
Foment signaren un conveni per valor 685 milions d’euros, 431 d’ells per aportació del 
govern d’Espanya i els altres 254 aportats pel govern de Mallorca. 

Recorda també que des de l’any 2001, el Consell de Mallorca té transferides les 
competències en matèria de carreteres i que fins l’any 2007 no s’ha fet res en relació a 
la via de ronda nord. 

La ronda nord serien 5 quilòmetres d’anell que tendrien a la ciutat d’Inca fets en dues 
fases: la primera seria de 2,75 milions d’euros, des de l’institut Berenguer d’Anoia fins 
a la carretera de Selva i una segona fase des d’aquí fins al perllongament de l’autovia 
d’Inca. 

Matisa que a la confluència urbana d’aquesta via de ronda tenen dos instituts de 
secundària –Berenguer d’Anoia i Pau Casasnoves– i tres col·legis importantíssims de la 
ciutat –La Salle, La Puresa i Sant Tomàs d’Aquino–. També tenen una escola de música 
–Antoni Torrandell– que coneix molt bé la Sra. presidenta i tot això els duu a un global 
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de 3.000 alumnes, dada que té una incidència molt important de cara a la qualitat de 
vida i més comoditat a l’hora de moure’s els ciutadans d’Inca. 

D’altra banda, tenen un altre tema molt important que l’equip de govern anomena 
“mobilitat sostenible”. Aquesta mobilitat que fa que els ciutadans d’Inca i tots els que 
passen per Inca no es puguin moure de la manera àgil que voldrien. Tot això comporta 
la contaminació acústica i atmosfèrica que tenen també a la ciutat.  

Per tant, atesa la importància d’aquesta infraestructura que es va planificar l’any 1987 
en el Pla General d’Ordenació Urbana de la ciutat per tal d’aconseguir una millor 
qualitat de vida per als seus habitants i, vist el trànsit que suporten algunes vies de la 
ciutat, el seu Grup proposen dos acords: 

El primer, que el Ple de Consell, avui reunit, acordi incloure com a prioritat per a la 
present legislatura la construcció de la ronda nord de la ciutat d’Inca. 

El segon, que el Ple del Consell de Mallorca acordi sol·licitar al Ministeri de Foment 
l’encomana de gestió per tal d’aprovar i licitar, al més aviat possible, la via de ronda 
nord d’Inca. 

Explica que aquesta moció que avui duu a Ple el grup de consellers del Partit Popular 
també va ser dictaminada pel Ple de la ciutat d’Inca, per iniciativa del grup municipal 
del Partit Popular, el passat divendres dia 4 de febrer de 2008, amb els vots favorables 
de tots els grups municipals. 

Abans d’acabar la seva exposició d’aquest primer preàmbul, vol comentar que dia 3 de 
desembre de 2003 hi va haver una notícia molt interessant –i que la Sra. Mascaró 
recordarà– que deia que “El PSM lamenta que la ronda nord no sigui prioritària per a 
les institucions de l’illa”. Cinc anys després aquesta formació política governa i tenen 
l’oportunitat de demostrar el que deien. 

D’altra banda, hi ha una altra notícia que recorda el portaveu socialista d’Inca i senador 
per Mallorca, Sr. Xavier Ramis, datada dia 13 de febrer al diari Última Hora que diu 
que “el PSOE de Inca asegura que la ronda norte puede ejercutarse en esta 
legislatura”.  

Considera, doncs, que aquest és un motiu de consens perquè totes les institucions que 
formen part d’aquest Ple votin a favor aquesta moció i, a continuació, llegeix el següent 
paràgraf de l’acta del Ple de la ciutat d’Inca del mes de febrer al qual ha fet referència: 

El portaveu socialista diu així: “El grup municipal del PSIB-PSOE d’Inca no està en 
contra que a altres municipis es facin les infraestructures necessàries però el grup 
municipal del PSIB-PSOE d’Inca ha d’apostar per les infraestructures de la ciutat i, 
evidentment, no és lògic que en aquests temps tenguin una situació tan caòtica que 
provoca que tots els vehicles que van a la zona nord de Mallorca hagin de passar pel 
centre d’Inca”. 

A continuació li demana a la Sra. presidenta que reconsiderin aquesta moció atès que 
saben que volen fer feina i que estan segurs que en faran. 
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Així doncs, si la voten a favor faran creïbles tots els punts que duien en els programes 
electorals tots els grups representats en el Ple del Consell, en canvi, si voten en contra 
hauran perdut el nord de la via ronda nord d’Inca. 

 

La Sra. MASCARÓ (vicepresidenta i consellera executiva de Cultura i Patrimoni) li 
recorda al Sr. Martínez que tots els polítics diuen i voten moltes coses, però segur que el 
desembre de 2003 ella no va votar aquesta ronda d’Inca perquè no estava en aquesta 
institució. 

Tot i això, el seu partit segurament sí que ho va fer, però lamenta que durant aquests 
cinc anys que fa que el seu partit la va demanar, el Partit Popular que governava i tenia 
responsabilitats de gestió no l’hagi trobat prioritari i hagin esperat cinc anys a perdre el 
poder per trobar-l’hi. 

Explica que sí que és una prioritat per a aquest govern però, com en tot, abans de fer una 
carretera se n’ha de fer el projecte i, per tant, primer s’haurà d’encomanar el projecte i 
llavors fer-la i això sí que està dins les prioritats, però no es podrà construir ni l’any 
vinent ni l’altre perquè el projecte no està fet. 

Tots són hereus de les seves paraules i els seus vots però també de les seves accions i 
durant cinc anys, per al Partit Popular, no ha estat prioritària aquesta infraestructura. 

 

La Sra. SANSÓ (PSOE) manifesta que el seu Grup sempre ha estat d’acord en treure la 
circulació del centre de les ciutats i dels pobles per tal de millorar la qualitat de vida 
dels habitants de cada municipi de Mallorca. 

Diu que no coneix a fons la problemàtica de la ciutat d’Inca –com ho poden fer el Sr. 
Martínez o la Sra. presidenta– perquè no és d’allà, però sí, com a ciutadana de Mallorca, 
coneix la ciutat atès que és evident que per anar a segons quines zones turístiques de la 
serra de Tramuntana o la costa s’ha de passar per Inca. 

Afirma conèixer que des del Partit Socialista d’Inca es va incloure aquesta proposta en 
el programa electoral i que també s’està negociant amb totes les forces polítiques del 
municipi per on ha de passar l’esmentada ronda. 

Ara bé, el Grup Socialista no donarà suport a aquesta moció perquè el conveni de 
carreteres signat el passat mes de setembre de 2007 entre el Consell de Mallorca i el 
Ministeri de Foment ja preveu que es dugui a terme aquesta ronda nord en dues fases i 
que es començarà a executar, tal com diu el conveni, l’any 2012. 

Atès que l’esmentat conveni preveu altres projectes que consideren que són molt més 
importants, sense llevar importància a Inca, però opina que s’han de dur endavant, en 
primer lloc, els projectes que ja estan prevists per a aquesta legislatura com poden ser 
els accessos a Palma que és un dels problemes més grossos que es tenen. 
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Per tant, creu que si volen dur a terme en aquesta legislatura la ronda nord d’Inca 
s’hauria de llevar un altre projecte d’entre els que estan prevists en el conveni de 
carreteres. 

És a dir, el conveni de carreteres preveu unes prioritats per a aquesta legislatura, ara no 
s’hi pot ficar prioritàriament la ronda nord d’Inca. Les prioritats ara són els accessos de 
Palma, la variant de Porto Cristo, la variant de Son Servera i la ronda de Manacor i en  
2012 es farà el projecte i es començarà el procés d’execució de la ronda nord d’Inca. 

 

El Sr. PASCUAL (vicepresident i conseller executiu d’Obres Públiques) considera que 
ha quedat clar que un dels temes importants d’aquesta legislatura és el conveni de 
carreteres i manifesta la satisfacció, tant de l’equip de govern com personal, per aquest 
conveni que representa una inversió de 685 milions d’euros –com s’ha dit abans– en 10 
anys a l’illa de Mallorca. 

És un conveni que es va signar el passat mes de setembre de 2007 i que en el mes de 
març de 2008 s’ha signat un altre conveni mitjançant el qual el Govern de les Illes 
Balears aporta al Consell de Mallorca 254 milions d’euros per fer front a la part que li 
toca pagar del primer conveni. 

Explica que aquest conveni ja l’havia acordat el Ple del Consell durant la passada 
legislatura i, en base a estudis tècnics i escoltats els grups polítics, s’havia fet una 
relació d’obres allà on havia d’actuar el conveni. També, lògicament, es va fer una 
priorització. 

En arribar a l’acord amb Madrid en el sentit que han de pagar part d’aquest conveni, es 
fa un calendari d’actuacions i es torna a prioritzar i reitera que és un conveni acordat pel 
Ple en la passada legislatura. 

El conveni s’ha signat amb unes prioritats d’obres i, sobretot, amb unes quantitats 
d’aportacions anuals i, com saben, la ronda nord d’Inca, si no hi ha problemes, té 
finançament afectat per als anys 2011, 2012 i 2013 i hi ha altres obres que tenen 
finançament afectat abans. 

La prioritat d’aquest conveni, a més de les rondes a municipis i per ordre de prioritat 
primer ve la de Son Servera, després la de Porto Cristo i en tercer lloc la ronda nord 
d’Inca, són els accessos a Palma. 

Entén que Inca té problemes com igualment els té Porto Cristo i Son Servera sobretot en 
l’estiu i és responsabilitat del Departament d’Obres Públiques donar solució a aquests 
problemes i per això s’està fent feina des de fa temps amb la ronda nord d’Inca però 
recorda que fins l’any passat l’Ajuntament d’Inca no va resoldre definitivament el tema 
dels problemes de la ronda. El Sr. Martínez ha parlat de l’any 1987 però no és així, fins 
l’any 2007 no s’han acabat de resoldre problemes que hi havia. 

Existeix la voluntat i se n’ha parlat amb el batle i altres regidors de l’Ajuntament d’Inca 
i durant la passada legislatura es va fer un estudi que està aprovat i ara toca fer durant 
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2009 i 2010 l’avantprojecte i el projecte, cosa que està prevista fer-se per tal que en 
2011, 2012 i 2013 es pugui executar aquesta obra. 

D’altra banda, comenta que pot entendre que hi hagi regidors d’Inca defensant el 
projecte però el problema d’Inca són 8.000 vehicles quan la via de cintura en suporta 
150.000 i els accessos a Palma entre 50.000 i 70.000 vehicles diaris, és a dir, que 
tothom coneix el seu problema. 

Vol deixar clar que des del seu Departament s’ha prioritzat d’acord amb els informes 
dels tècnics i sempre amb el màxim acord polític i no és gens fàcil canviar una 
priorització i han de ser seriosos amb un conveni que tenen ja signat i, a més a més, no 
és el Ple del Consell qui pot canviar la prioritat de les obres i canviar-les d’any. Existeix 
un conveni signat entre dues administracions i una comissió mixta d’ambdues 
administracions que, en tot cas, és la que hauria de fer les propostes. 

Explica que la seva prioritat com a responsable del Departament d’Obres Públiques és 
complir els acords, que aquesta institució compleixi amb la seva part dels acords i per 
això, les obres que ha d’executar el Consell ja estan començades i aquelles que ha de 
finançar l’Estat aviat es puguin executar. 

Pel que fa a l’encomana de gestió que ha proposat el Sr. Martínez, li recorda que des del 
mes de novembre està demanada l’encomana de gestió de totes les obres i que des del 
passat Ple està demanada l’encomana gestió de les obres que tenen finançament afectat 
de 2008 i, fins i tot, hi havia una relació d’encomana de gestió que demanava el Partit 
Popular i que no incloïa aquesta obra en qüestió. 

Demana que se sigui seriós si realment es creu que aquesta institució pot tirar endavant 
aquest conveni i que no es poden presentar a cada Ple propostes de modificació que si 
s’aprovaven s’hauria de veure com es tramitaven llavors i si Son Servera o Porto Cristo, 
per exemple, estarien disposat a posposar les seves obres.  

Afirma que a ell l’interessa que aquesta obra es pugui adjudicar en 2011 i veure-la 
acabada en 2012 o 2013. Això és el que realment interessa a aquesta institució i és el 
seu compromís i el de tot l’equip de govern, especialment de la presidenta. 

 

El Sr. MARTÍNEZ, en primer lloc, agraeix el to positiu i cordial de tots els consellers 
que han intervengut però vol recordar que, com deia l’escriptor Borges, som la nostra 
memòria, i considera que s’ha de fer un poc de memòria sobre allò que han votat 
ciutadans. 

Els tres grups polítics que han intervengut han parlat de dues coses: de prioritat i de 
seriositat, sobretot el Sr. Pascual, qui fa molt bona feina i no dubta que farà tot el 
possible perquè la via ronda nord d’Inca sigui una realitat però li demana que no li parli 
de seriositat. 

A continuació detalla el contingut dels programes electorals del Consell de Mallorca de  
totes les formacions que hi estan representades: 
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PSOE, que parlava d’una Mallorca sostenible que posi fre a la destrucció. En el capítol 
1, la Sra. Armengol parlava d’un Consell modern i responsable, al servei de tots els 
mallorquins i a la pàgina 32 parlava de la prioritat en les variants de diferents municipis 
de Mallorca. Recorda a la Sra. Armengol que Schopenhauer va dir: la meva memòria és 
magnífica per oblidar.  

El Bloc per Mallorca parlava d’una Mallorca en positiu, li diu a la Sra. Mascaró i als 
altres membres del Bloc representats en aquesta cambra. Continua dient que al bloc 10 
del seu programa parlaven d’un govern honrat, d’una administració pròxima, imparcial i 
eficient. I aquests són els compromisos que han assumit a l’hora d’exercir el seu càrrec 
de govern. 

D’altra banda, al primer bloc parlen de “les persones primer”. Els habitants d’Inca i de 
la comarca del Raiguer –li diu a la Sra. Mascaró– volen una ciutat feta per a les 
persones i no per als cotxes. 

A la pàgina 175 diu que parlen de propostes per reduir la petjada mediambiental i ara 
tenen la responsabilitat de votar a favor aquesta moció i treure la densitat de 8.000 
vehicles de la ciutat d’Inca, d’allò que el Bloc anomena “la mobilitat sostenible”. 

Pel que fa a Unió Mallorquina, comenta que el Sr. Pascual li  ha repetit tres vegades que 
han de ser seriosos: 

En el programa d’UM, sota el lema “Som l’únic referent de mallorquinisme polític”, a 
la pàgina 62 diuen que s’ha d’apostar per unes infraestructures modernes i necessàries. 
Goethe deia que “la necessitat és un gegant en perpetu creixement” i el Sr. Pascual n’ha 
fet al·lusió i s’ha presentat amb un programa polític que l’han votat i a la pàgina 63 deia 
que es comprometien, com a prioritàries, les mesures en infraestructures viàries 
començant per Porto Cristo, Inca nord i Felanitx. 

Anuncia que ara parlarà dels programes electorals de la ciutat d’Inca. 

A la Sra. Sansó li comenta, atès que ha dit que no coneix la realitat d’Inca, que dos 
escons a la seva esquerra té un conseller, gran conseller, que és de Lloseta i que coneix 
també aquesta prioritat i l’insta que li demani a ell assessorament de quan entra a Inca 
què es troba. 

El programa electoral d’Unió Mallorquina a Inca, amb el lema “Avançam amb tu”, i el 
mostra al Sr. Pascual i li demana si el coneix i si coneix la persona que s’hi presentava. 
Diu que en aquest programa electoral, a l’apartat d’urbanisme, al tercer punt diu 
“execució definitiva 2007-2011 de la via de ronda nord”. 

El Independents d’Inca, en el punt tercer sobre inversions, urbanisme i obres, diuen 
“aconseguir de les institucions autonòmiques i estatals el finançament per construir la 
via de ronda nord en aquesta legislatura”. 

Pel que fa al Bloc per Inca li comenta a la Sra. Mascaró que deu conèixer la persona que 
es presentava per “una Inca més habitable”. En el punt 11 parlen de caos circulatori a 
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Inca i en el punt 2 del punt 11 parlen de la posada en marxa de la ronda nord ja a la 
ciutat d’Inca 2007-2011. 

Referent al PSOE, el candidat per Inca, Sr. Xavier Ramis, va enviar una missiva als 
30.000 ciutadans d’Inca –8.000 llars d’Inca– que en el paràgraf sisè deia “Cal que 
defensem el nostre futur de ciutat. Cal que tots treballem pel futur d’Inca per poder fer 
possibles obres tant importants com la via de ronda nord.” 

A la revista de març de 2006 del PSOE informaven que sol·licitarien que el conveni 
viari amb el Ministeri de Foment inclogués, com a via prioritària 2007-2011, la via 
ronda nord d’Inca. 

En el programa electoral, un programa que deia “que defensa el teu futur”, en el punt 2 
de circulació, subpunt 2, deia “construcció de la via ronda nord d’Inca per 
descongestionar el centre de la ciutat.” 

Finalment, a la revista de setembre-octubre de 2007, després de les eleccions del mes de 
maig, el Sr. Ramis diu “La ronda nord d’Inca, una realitat. El Govern central i el 
Consell de Mallorca invertiran a Inca més de 58 milions d’euros.”, i això va arribar a 
8.000 famílies de la ciutat d’Inca. 

El que tenen a Inca ara és això (li mostra una imatge al Sr. Pascual) i el grup de 
consellers del Partit Popular volen descongestionar el trànsit (li mostra una altra imatge 
al Sr. Pascual). 

Li diu a la Sra. presidenta que aquesta és la seriositat que demanen a l’equip de govern 
com a representant amb unanimitat de tots els programes electorals que ha esmentat i 
que varen presentar a les eleccions de maig de 2007. 

Li fa saber que s’ha llegit els tres discursos institucionals que ha fet al Consell. 

Dia 7 de juliol apostava per la voluntat del diàleg i del consens i els estenia la mà, 
presenten aquesta moció i la Sra. presidenta diu que vol que la primera preocupació del 
Consell de Mallorca siguin les persones per millorar-ne el benestar. Comenta que ell hi 
afegiria la circulació, el caos, el medi ambient i la sostenibilitat dels municipis de 
Mallorca. 

Dia 8 d’octubre de 2007, la Sra. presidenta en el discurs dels 100 dies de govern va dir 
“...una política que doni resposta als compromisos adquirits...”, doncs bé, els 
compromisos adquirits són aquí i ara tenen un nou Estatut que preveu que en 7 anys 
vinguin 2.500 milions d’euros i a Inca es conformen amb menuts, amb 10 milions, però 
que ho facin en aquesta legislatura. 

En el discurs de dia 23 de gener de 2008 sobre el debat de política general i que és el 
més recent, la Sra. presidenta deia “...recuperar el valor i la credibilitat de la 
política...”, i tot seguit li retreu que la política no és un exemple dit de paraula sinó els 
fets i les accions de compromisos adquirits com aquest que li ha dit abans i que donen la 
credibilitat de què parla la Sra. presidenta. 
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La Sra. SANSÓ felicita el Sr. Martínez per haver-se llegit tots els programes electorals 
de l’oposició del seu municipi i també el programa del Partit Socialista per Mallorca. 

Manifesta que vol fer tres puntualitzacions. 

En primer lloc, el Partit Popular continua tenint doble cara: quan estan al govern i quan 
estan a l’oposició. 

Si aquest projecte era tan important per a ells, els recorda que varen estar governant el 
Consell durant la passada legislatura amb Unió Mallorquina i llavors era el moment 
d’establir com a prioritari aquest projecte. 

En segon lloc, pel que fa referència a les propostes municipals, diu que ha fet esment a 
tots els programes de l’oposició, inclòs el programa del Partit Socialista que, com ja 
havia dit abans, sap que tenia previst aquest projecte en el seu programa i li retreu al Sr. 
Martínez que el seu partit ha estat al govern i tampoc no ha trobat massa solucions als 
problemes que tenen a Inca. 

Així i tot, pensa que el projecte de la ronda nord, tal com ha dit el Sr. Pascual, no es pot 
dur a terme en aquesta legislatura perquè el conveni de carreteres estableix que es durà a 
terme posteriorment. 

Pel que fa al programa per Mallorca que en la pàgina 32 diu que es preveu una millora 
de totes les carreteres de Mallorca, entre les quals se’n destaquen algunes però no hi 
figura la ronda nord d’Inca. Per tant, sense voler parlar en nom de la presidenta, li 
agraeix que no posi paraules en boca d’ella, paraules que no ha dit. 

Remarca que no donaran suport a aquesta moció i no perquè no trobin important la 
descongestió del trànsit d’Inca sinó perquè el conveni de carreteres preveu unes altres 
prioritats més importants –com ha dit el Sr. Pascual– com els accessos a Palma i no la 
ronda nord d’Inca. 

 

El Sr. PASCUAL diu que no tornarà a repetir el que ha dit perquè pensa que ha quedat 
prou clar. 

Al Sr. Martínez, qui considera molt brillant i així li ho reconeix, li diu que ha comès un 
error.  

Li comenta que és novell en aquesta institució i, en canvi, ell hi duu des de 1991 i que 
pel Consell han passat molts de consellers, fins i tot regidors i batles de pobles, i mai en 
tota la història ha vist un debat d’un sol conseller que hagi estat capaç de parlar només 
del seu poble i en cap moment fer-ho de Mallorca. 

Li recorda que ell està aquí com a conseller de Mallorca i avui no n’ha parlat i això el fa 
estar decebut de la seva intervenció perquè aquí es poden defensar perfectament els 
interessos de qualsevol poble però no prioritzar-los per damunt tots els altres de 
Mallorca. 
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Conclou dient que potser no li agradarà el que li ha dit però creu que és la seva 
obligació fer-ho perquè així ho sent. 

 

Es rebutja per setze vots a favor (PP) i  desset vots en contra (PSOE, UM i Bloc per 
Mallorca). 
 
 
PUNT 25. MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP DE CONSELLERS DEL 
PARTIT POPULAR SOBRE SERVEI DE SUPORT A LES PERSONES SORD-
MUDES. 
 
Es dóna compte de la següent moció: 
 
EXPOSICIÓ DE MOTIUS  
 
Atès que la sordesa és una discapacitat invisible que influeix en molts d’àmbits. 
Atès que les persones amb discapacitat auditiva accedeixen a la informació mitjançant el canal visual. 
Atès que l’objectiu del servei d’interpretació de llengua de signes és eliminar les barreres de comunicació 
que aquestes persones poden trobar a la seva vida quotidiana oferint-lis la informació amb la seva llengua 
visual, la llengua de signes. 
Atès que la llengua de signes és la llengua natural de les persones sordes, la qual empra un canal visual-
gestual-espacial. 
Atès que les distintes problemàtiques que afecten a les persones amb discapacitat auditiva  dificulta el seu 
entorn familiar, educatiu, laboral i social. 
Atès que a Mallorca actualment mes de 4200 persones pateixen algun tipus de discapacitat auditiva, i que 
5 de cada 1000 ciutadans són sords. 
Atès el que regula la Llei 27/2007, de 23 d’octubre, per a la que es reconeixen les llengües de signes 
espanyoles i els mitjans de suport a la comunicació oral de les persones sordes, amb discapacitat auditiva 
i sordo-cegues. 
 
Per tot això el Grup de Consellers del Partit Popular proposa la següent, 
 

 
PROPOSTA D’ACORD 
 
1.- El ple del Consell de Mallorca acorda restablir de manera immediata el servei de suport a les persones 
sord-mudes que es donava anteriorment,  i es compromet a que s’ampliï la plantilla de professionals 
qualificats, es millorin les condicions del servei que dona suport a aquest col·lectiu i  que es doni 
cobertura les 24 hores del dia. 

 

El Sr. RUBIO (PP) explica que el motiu d’aquesta moció són les queixes que han 
arribat al seu Grup polític per part de la Federació de Persones Sordmudes, a més de 
persones afectades també per la decisió de restringir l’atenció del servei d’interpretació 
de llenguatge de signes del Consell Insular de Mallorca, adoptada per l’Institut 
Mallorquí d’Afers Socials (IMAS). 

Observa que aquestes persones necessiten ser escoltades i per tant necessiten un 
intèrpret, per tal de fer possible la comunicació. L’intèrpret és el seu canal, el seu mitjà 
per comunicar-se i per tant no es pot restringir aquest servei que es dóna des del Consell 
Insular de Mallorca.  
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Per aquest motiu, el PP opina que el Consell Insular de Mallorca ha fet una passa enrere 
durant aquesta legislatura, perquè s’ha passat de tenir, durant la passada legislatura, un 
servei diari i de caps de setmana, amb horari de matins i de tardes, que cobria per tant 
els 365 dies de l’any,  a tenir actualment un servei limitat.  

Retreu al Sr. Garau, conseller executiu de Benestar Social, la seva decisió de suprimir el 
servei durant el torn de tarda i de no ampliar la plantilla, al·legant que no hi ha doblers. 
Diu que, amb aquesta decisió, ha causat un perjudici molt gran a aquestes persones.  

També li retreu el desconeixement que en tenia, d’allò que ocorria en aquest aspecte 
concret, dins el seu propi departament, a més de l’actitud tan garrepa amb la dotació 
econòmica i per negar-se a posar un intèrpret més, que hauria reforçat tot el servei 
d’interpretació i n’assegurava la cobertura les 24 hores del dia.  

Considera que és imprescindible restablir el servei anterior i aquesta és la proposta que 
fa el PP.  

Reitera que no es tracta només d’una queixa del PP, sinó que el col·lectiu esmentat 
també ha manifestat la seva disconformitat a la Sra. presidenta del Consell Insular de 
Mallorca i al Sr. Garau, conseller executiu de Benestar Social.  

Opina que és evident que a dia d’avui aquestes persones no tenen reconeguts els seus 
drets fonamentals, de comunicació entre les persones i també de rebre informació, d’una 
manera clara i explícita. Diu que l’excusa de que no hi ha doblers no pot ser un 
argument, perquè aquest servei d’atenció s’ha de cobrir.  

Creu que no és admissible que una institució que paga sous prou alts a moltes persones, 
com ara als seus consellers, directors insulars, assessors i coordinadors, es negui a 
prestar un servei d’aquest tipus quan el col·lectiu esmentat el reclama.  

Recorda que durant la passada legislatura, a més del servei diari i de caps de setmana, 
també existia el compromís d’ampliar la plantilla dels intèrprets del llenguatge de signes 
i s’havia fet un procés de selecció de personal per fer-ho possible. Diu que, a la 
institució, hi ha dos intèrprets que donen aquest suport, però és del tot insuficient. A 
més, opina que no és només una qüestió dels drets que els confereix la Llei de la 
dependència, sinó que es tracta dels drets fonamentals que estableix la pròpia 
Constitució Espanyola.  

Reconeix que els Serveis Socials tenen un volum d’obligacions molt considerable i 
esmenta les implicacions que també hi tenen amb aquest col·lectiu altres institucions, 
per exemple la Conselleria de Sanitat o la Conselleria d’Educació, però també recorda a  
l’equip de govern que ara els seus partits polítics governen a totes les institucions i per 
tant tenen unes condicions extraordinàries perquè la presidenta del Consell Insular de 
Mallorca i el propi Sr. Garau impliquin directament la Sra. Calvo, batlessa de 
l’Ajuntament de Palma, i el Sr. Antich, president del Govern balear per tal de trobar una 
solució i signar un consorci amb totes les institucions. 

Per acabar, reitera l’exigència del PP de rectificar la política actual, que no ha demostrat 
estar d’acord amb la promesa inicial de sensibilitat cap a les persones més 
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desafavorides, com també de posar ordre dins el seu departament i de conèixer de 
primera mà tot allò que fa referència a la gestió que s’hi du a terme respecte al col·lectiu 
esmentat.   

 

El Sr. GARAU (conseller executiu de Benestar Social) anuncia que no votaran a favor 
de la moció del PP, per les raons que explicarà tot seguit. 

Abans de les explicacions, fa dues recomanacions al Sr. Rubio.  

La primera és que no utilitzi, d’ara en endavant, el terme sordmut perquè és un terme 
anacrònic, que fins i tot molesta a les persones afectades. Diu que, a més, a Espanya el 
percentatge de persones que són alhora sordes i mudes és tan poc significatiu, que 
aquest terme ja no s’utilitza. 

La segona és que no mescli ous amb caragols, perquè considera que és una demagògia 
que no condueix enlloc el fet de parlar de crear més serveis en relació als sous dels 
responsables polítics. En aquest sentit, li recorda que des del seu nomenament com a 
responsable, no només es va trobar amb mancances en l’àmbit del col·lectiu esmentat, 
sinó amb moltes altres de diferents àrees. Posa l’exemple de molts dels llits de les 
residències, que no s’han canviat des de fa 25 anys.  

En conseqüència, recorda al Sr. Rubio que els recursos econòmics que té la institució 
són limitats i que no és possible aconseguir, d’avui per demà, una atenció absoluta de 
totes les necessitats.  

En el cas concret d’aquest col·lectiu, s’han trobat, a més, amb la dificultat afegida que a 
Mallorca hi ha molt poques persones que siguin intèrprets, amb eficiència, de llenguatge 
de signes i per aquest motiu les dues persones contractades per l’Institut Mallorquí 
d’Afers Socials també treballaven pel Consell Insular de Mallorca i, a més, de forma 
autònoma. En conseqüència, existia una mescla enorme de clients públics i clients 
privats, com també de serveis que es pagaven i serveis que no es pagaven, serveis de 
vespre i de cap de setmana.  

Explica que aquest va ser el motiu que va decidir els responsables de l’IMAS a crear un 
ordre i una gestió d’aquest servei, per garantir el servei a les persones sordes que 
realment el necessitassin.  

Opina que no pel fet de ser una persona sorda es tenen les mateixes necessitats, com 
tampoc és necessari sempre tenir prestacions gratuïtes i per tant tot està en funció de 
criteris de capacitat de gestió.   

Informa que, dins aquesta línia, durant el darrer trimestre s’han atès 150 persones, la 
qual cosa demostra que el nivell d’atenció és el mateix d’abans.  

Reconeix que és cert que encara està pendent de resoldre l’atenció en els torns de 
vespres i de caps de setmana, però també és cert que ha donat ordres d’atendre 
qualsevol urgència justificada que es produeixi dins aquests torns i que s’abonaran 
degudament les hores extra de dedicació de les dues persones que presten aquest servei.  
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Tot i això, matisa que en la major part de les ocasions, aquestes urgències són 
ocasionades per dos motius: sanitaris i de policia. Observa que és evident que aquestes 
dues institucions han de tenir, per llei, el seu propi servei d’interpretació de signes i, si 
no el tenen, l’han de contractar. 

Comenta que ha demanat als serveis jurídics de l’IMAS un informe jurídic per aclarir si 
aquestes dues persones contractades poden fer també treballs pel seu compte, amb vista 
a definir l’atenció a altres institucions a les quals pertoca, per llei, tenir coberts els seus 
propis serveis d’atenció, com també per assegurar la cobertura de les urgències.  

Reconeix que s’ha reunit amb els responsables de l’entitat que representa aquest 
col·lectiu i assegura que l’esperit d’aquestes gestions és aconseguir un servei adequat, 
per la qual cosa s’ha decidit establir un filtre per valorar les necessitats, per definir 
quines són les seves urgències i per acordar què han de fer les altres institucions per 
complir la llei, tal i com correspon.  

Assenyala que no totes les necessitats dels serveis socials de Mallorca les ha de cobrir el 
Consell Insular de Mallorca, sinó que cadascú ha d’assumir la part de responsabilitat de 
gestió que li correspon i és en aquesta direcció que es treballa actualment.   

 

El Sr. RUBIO puntualitza al Sr. Garau que ell no li ha dit en cap moment que faci el que 
no li correspon fer.  

Reconeix que es tracta d’un àmbit molt complex i no li demana una atenció a totes les 
àrees, perquè és obvi que no hi hauria recursos, només li fa veure que, a partir de la seva 
gestió, el Consell Insular de Mallorca ha donat una passa enrera i, per aquest motiu, li 
demana que rectifiqui. 

Reitera les condicions del servei que es donava durant l’anterior legislatura i també els 
retrets que li ha fet sobre les conseqüències de les seves decisions sobre la configuració 
del servei actual. 

Tot seguit, reconeix que el terme sordmut no és correcte i assegura que s’introdueix 
aquesta rectificació a la moció que presenta el PP. Demana disculpes per l’errada, tot i 
que pensa que no és aquest fet el que perjudica les persones; canviar un terme perquè no 
és adequat o perquè ofèn no resol el problema.  

Li diu que, si no vol ofendre aquestes persones, el que ha de fer és posar personal que 
pugui ser el canal de comunicació per resoldre problemes de salut o d’altre tipus sorgits 
durant les 24 hores i també durant el cap de setmana; només d’aquesta manera estarà 
devora les persones que realment necessiten aquesta atenció. 

Li demana que expliqui per quin motiu no pot aprovar aquesta moció i no vol retornar a 
la situació anterior.  

També li demana que mostri sensibilitat davant les queixes del col·lectiu de persones 
afectades, per recuperar així la credibilitat.  
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Tot seguit, li retreu que es mostri, a la pàgina web de l’IMAS, la definició del servei que 
es donava durant la legislatura anterior i que encara no s’hagi canviat el contingut. Li 
demana, per tant, que la reformi perquè el contrari és mentir i confondre la ciutadania; 
no és cert que actualment es doni el servei que s’indica. 

Observa que, si en un any s’han atès 1.500 persones i només dues persones han pogut 
aguantar aquesta situació, aquest fet ja indica la manca de sensibilitat del Sr. Garau amb 
aquest sector.  

També matisa que només ha parlat de persones amb problemes i de cobrir les seves 
necessitats en torns de 24 hores i de caps de setmana, que abans tenien; per tant, refusa 
els arguments del Sr. Garau respecte a la separació entre el sector públic i el privat.  

Per acabar, li demana que es repensi la seva postura i que voti a favor de la moció, 
perquè tot el col·lectiu li agrairà.  

 

El Sr. GARAU intervé tot seguit.  

En primer lloc, fa un aclariment, perquè ha observat que o bé ell no s’ha expressat 
correctament o el Sr. Rubio no l’ha volgut entendre.  

Explica que les dues persones que treballaven abans, com a intèrprets del llenguatge de 
signes, a l’IMAS, han continuat treballant-hi, durant les 16 hores que els corresponia 
fer, per contracte, a més d’altres hores extraordinàries, segons les funcions i les 
demandes del servei i de les persones. 

Reitera el que ha dit abans sobre la reestructuració del servei, perquè reconeix que 
encara no tenen clar com és més convenient fer-ho. Tot seguit, posa un exemple. Diu 
que el fet que una d’aquestes persones, que habitualment és present a la sala de Plens no 
hi sigui, en aquest moment, perquè és a la Sala de Premsa, demostra que les dues 
persones disponibles no poden cobrir, actualment, totes les demandes.  

Assegura que el que no fa és contractar una persona cada vegada que sorgeix una 
necessitat o una demanda d’un col·lectiu o d’un servei determinat, per molt justificada 
que sigui i que no ho farà tampoc perquè considera que els serveis socials s’han de 
gestionar d’una altra manera; uns serveis públics s’han de gestionar i donar la resposta 
de manera seriosa.  

Es compromet a que, en un termini de dos o tres mesos, la qüestió de les urgències dels 
vespres i dels caps de setmana estigui ja resolta. A més, assegura que presentarà la llista 
de les demandes existents, perquè es puguin valorar les característiques de cadascuna 
d’elles. 

 

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

PUNT 26. INTERPEL.LACIÓ QUE FORMULA L’HBLE. SR. JAUME FONT 
BARCELO SOBRE PLA D’INVERSIONS I OBJECTIUS DEL CONSELL DE 
MALLORCA. 

Es dóna compte de la següent interpel·lació: 
 
JAUME FONT BARCELÓ, com a portaveu 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  L’Hble. Sra. Francina 
Armengol Socias, presidenta del Consell de Mallorca, la següent INTERPEL·LACIÓ:  
 
PLA D’INVERSIONS I OBJECTIUS DEL CONSELL DE MALLORCA  

 

El Sr. FONT (PP) comença la seva intervenció.  

Recorda que fa unes setmanes es va reunir l’equip de govern d’aquesta institució i 
posteriorment va fer pública la seva intenció de dur endavant un Pla d’objectius i un Pla 
d’inversions.  

Arran d’aquest fet, el Grup del Partit Popular interpel·la l’equip de govern perquè 
considera que s’ha de destacar el següent: el dia 7/7/2007 la Sra. Armengol va prendre 
possessió com a presidenta del Consell Insular de Mallorca i el dia en què es varen 
anunciar aquests dos plans va ser el dia 14/4/2008, és a dir, nou mesos després. Recorda 
també que passat demà ja hauran transcorregut onze mesos des de la presa de possessió 
de la presidenta.  

Pensa que aquest fet demostra que durant tots aquests mesos no es tenia tan clar allò que 
es volia fer i valora l’anunci esmentat com una escenificació d’una espècie de “cortina 
de fum” i una arribada d’un Pla d’objectius. Opina que aquest pla s’ha fet per amagar la 
manca d’entesa entre els partits que conformen l’equip de govern respecte a temes 
claus.  

Tot seguit, retreu a la presidenta la manca de coordinació entre els diferents 
departaments de la institució. Posa com exemple el que s’ha tractat a la darrera moció 
(punt 25) sobre les persones sordes.  

Reitera que és una manca de coordinació, que afecta persones. Diu que encara no 
existeix l’activitat i la iniciativa que cal esperar del govern d’una institució després 
d’onze mesos de legislatura.  

Reconeix que sí que s’han celebrat actes, com ara la Diada de Mallorca, o la pompositat 
que s’ha volgut donar a l’Any Rei Jaume I, però reitera el retret de què s’hagin presentat 
les directrius amb tant de retard, nou mesos. Recorda que ara només queden tres anys i 
un mes de legislatura. 
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Explica que aquestes directrius marquen 4 eixos: el municipalisme, la modernització de 
la institució, més participació ciutadana i actuacions en l’urbanisme.  

Puntualitza que es basa únicament en la notícia que va sortir publicada, perquè cap 
membre del govern li ha donat cap document, com tampoc s’ha negat posteriorment 
l’esmentada publicació.  

Tot seguit, fa un repàs dels comentaris que va fer la presidenta, l’esmentat dia 
14/4/2008.   

En primer lloc, diu que la presidenta fa un balanç positiu d’aquests nou mesos 
transcorreguts i qualifica el govern de la institució d’intens, plural i que s’ha entès a la 
perfecció. També assegura que es fa feina per millorar el finançament i  l’urbanisme. 

Recorda a la presidenta que, per al PP, la seva assignatura pendent és aconseguir més 
competències per aquesta institució. Considera evident que allò que marcarà un abans i 
un després a la institució serà haver aconseguit, al final de la legislatura, unes 
competències que donin “múscul” d’una vegada per totes al Consell Insular de 
Mallorca.  

Insisteix a qualificar com a reiteratives totes les manifestacions de la presidenta, el dia 
14/4/2008, perquè en realitat tant els objectius com les propostes i les inversions que es 
pretenia fer ja havien quedat prou definits amb el discurs d’investidura i amb el debat de 
Política General del Consell Insular de Mallorca, com també amb les propostes de 
resolució aprovades posteriorment al Ple. En conseqüència, al seu parer, no s’entén que 
la presidenta torni a parlar d’un Pla d’objectius i d’un Pla d’inversions.  

Tot seguit esmenta la situació actual de desacceleració econòmica. Recorda que allò que 
es negava fa només tres mesos, ara sembla que ha estat acceptat, tothom comença a 
preocupar-se’n i les administracions comencen a dir que faran plans per injectar doblers 
a la societat per poder fer obres i que la gent pateixi el menys possible els efectes 
negatius d’aquesta situació.  

Comenta que el PP ja ho deia des de fa mesos; per aquest motiu, creu que en el cas del 
Consell Insular de Mallorca la situació s’agreuja, si a hores d’ara encara ha de fer el seu 
Pla d’objectius i el Pla d’inversions.  

Diu que encara no sap quan pensa presentar, la presidenta, aquest Pla d’objectius que va 
anunciar el dia 14/4/2008, atès que s’indicava que encara havien de fer una prospecció a 
tots els departaments de la institució.  

Assenyala que aquest també és el motiu de la interpel·lació, saber quan presentaran el 
Pla d’objectius i el Pla d’inversions i aclarir si és el mateix, tot i que el PP pensa que no 
ho és, perquè el Pla d’inversions suposa que es tracta d’obra mentre que el Pla 
d’objectius marca no només obra, sinó també accions i polítiques a dur a terme per  
cada departament. 
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La segona qüestió és recordar a la presidenta els compromisos adquirits, com ara el 
compromís de redistribució de la façana marítima de Palma, de fer un parc i també el 
compromís de no fer Son Espases i de reformar Son Dureta.  

Reconeix que són decisions que no depenen només del Consell Insular de Mallorca, 
seria injust passar-li aquesta responsabilitat, però li recorda la importància de les seves 
paraules, en el moment polític en què es varen pronunciar, a l’inici d’una legislatura, 
com ara el compromís d’abandonar el projecte del segon cinturó per prioritzar els 
accessos a Palma. En canvi, li retreu que no ha fet res en aquest sentit i li recorda que el 
27/5/2008 ja farà un any que es varen celebrar les eleccions i que han transcorregut deu 
mesos des del debat d’investidura, ocasió en la qual va expressar els compromisos 
esmentats. 

La tercera qüestió és recordar-li també la promesa de modificar el Pla territorial de 
Mallorca (PTM) i d’eliminar les Àrees de reconversió territorial (ART). Comenta que 
aquest compromís va quedar fixat per un acord adoptat en el debat de Política General 
del Consell Insular de Mallorca, de gener de 2008, i reconeix que la data és 30 de juny 
de 2008 i per tant estan dins els termini, però la proposta actual, que va confirmar amb 
la consellera executiva de Territori, Sra. Dubon, segons els jurídics, encara s’ha 
d’acabar de concretar.  

Tot seguit, fa un repàs a alguns projectes que ja s’han fet efectius, amb les propostes del 
PP, com el de Son Espases, el de la modificació de la Llei dels camps de golf. Sobre 
aquest darrer, observa que l’aprova el Parlament, però que la incidència és sobre el 
Consell Insular de Mallorca i que, en realitat, el projecte actual atura el Golf de Son 
Real, però no el Golf de Santanyí. 

Sobre la política de gestió de residus, li recorda el compromís de reduir la tarifa, que es 
va incrementar quasi un 27%. 

Diu que el PP pensava que els objectius eren els que havia esmentat en el seu discurs 
d’investidura i en el Debat de Política General.  

També qüestiona la prioritat en matèria de política social, especialment en els aspectes 
de la Llei de dependència que afectaven les competències d’aquesta institució. Recorda 
que el PP és l’únic partit polític que presenta propostes noves en matèria de benestar 
social, com ara les mocions 23 i 25 que ha defensat abans la Sra. Puig, però, tot i això, 
no aconsegueix que s’aprovin. Retreu aquest fet a l’equip de govern, perquè avui tenien 
una oportunitat de demostrar aquest compromís, tot i ser per mitjà d’esmenes.  

Reconeix que el pacte establert per formar govern és legítim, però la seva gestió fins a 
data d’avui preocupa molt al seu Grup polític i, per tots els motius que ha esmentat, veu 
imprescindible retreure-li tots els objectius que no han complert malgrat els 
compromisos expressats i presentar aquesta interpel·lació perquè concretin quin és el 
Pla d’objectius i el Pla d’inversions i també quan es presentaran cadascun d’ells. 

 

La presidenta intervé tot seguit. 
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En primer lloc, observa que el Sr. Font, a la seva intervenció, ha mesclat dues qüestions 
i per tant intentarà tractar-les per separat. Observa que la primera és la feina feta durant 
aquest quasi primer any de govern i la segona el Pla d’objectius. 

Abans de començar la seva explicació, manifesta que està molt orgullosa del govern que 
presideix, perquè creu que han fet molt bona feina; ho destaca una vegada més, perquè 
li sembla que no queda del tot aclarit per part del Grup de consellers del Partit Popular.  

Assegura que aquest govern és plural, conformat a partir del diàleg i del sacrifici, entre 
forces polítiques que tenen plantejaments diversos. Per tant, sacrificant objectius 
polítics de cada partit varen ser capaços de signar un acord de govern.  

Reitera aquest diàleg intens entre formacions polítiques i els plantejaments de reflexió 
sobre allò que és necessari fer en el Consell Insular de Mallorca durant els quatre anys 
de legislatura.  

Reconeix que tot és millorable, però diu que precisament és aquesta la línia en la qual 
treballa l’equip de govern, la lluita diària per a una millora constant.  

Assegura que també està satisfeta amb la feina que fan tots i cadascun dels 
departaments. Evidentment, ara no és el lloc ni el moment per donar-ne el detall, però 
remet el Sr. Font al seu discurs d’investidura com a presidenta, al Debat de Política 
General i al Debat pressupostari perquè pugui comprovar que els objectius d’aquesta 
institució no s’estan incomplint, sinó tot el contrari, es van consolidant tant des del punt 
de vista institucional com de cada departament concret. Assegura que no només es 
compleixen els objectius, sinó que ho fan a un ritme prou accelerat. 

Destaca l’alta capacitat per fer feina d’aquest govern i convida el Sr. Font a comprovar 
la infinitat de polítiques que s’han duit endavant durant els darrers nous mesos.  

Explica que la jornada de treball a què s’ha referit el Sr. Font és precisament el reflex 
d’aquesta capacitat d’entesa, per posar en comú el treball fet i la situació de cada 
departament, amb la intenció de fer-ne la valoració i prendre decisions sobre els 
objectius.  

Assenyala, per tant, que el PP ha fet una mala interpretació d’allò que s’ha explicat a 
l’acord del Consell Executiu.  

Informa que varen decidir, com a mètode de treball, fer un Pla d’objectius i 
d’inversions, per una qüestió de sistematització de la feina, de metodologia, però no 
significa de cap manera que s’hagin canviat els objectius polítics que han signat i 
manifestat en els diferents moments en què corresponia fer-ho.  

Li recorda també que ella és una persona obstinada en la transparència de la institució, 
en el diàleg, en contraposar idees i en el compromís davant la ciutadania i que sempre 
ha estat així. Respecte al retret que li ha fet de ser una persona contundent, ho admet, 
reconeix que ella és una persona contundent, perquè diu allò que creu i ho diu de cor, 
que aquesta és la seva forma de fer feina. Pensa que és bo que els consellers es 
comprometin públicament amb un pla d’objectius de legislatura com a forma de fer 
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feina, atès que és un mètode de treball avaluable per la ciutadania, de compromís públic 
de definir i escriure allò que s’ha decidit fer i perquè obliga a fer una reflexió de govern 
que va més enllà del dia a dia i permet planejar polítiques de llarga durada per a la 
nostra illa.  

Recorda que aquesta mateixa metodologia l’han duita endavant altres institucions i 
explica que l’equip de govern del Consell Insular de Mallorca du endavant la mateixa 
metodologia que ja ha aplicat abans la Diputació de Barcelona, que va començar fent 
Plans de mandat i ara ja ho tenen ben consolidat i es tracta d’un document objectiu, 
avaluable per tothom, participat amb la oposició i amb la ciutadania.  

Reitera que li sembla un bon sistema de feina, malgrat l’opinió del Sr. Font. Li recorda 
que la Diputació de Barcelona va començar a utilitzar-lo durant la passada legislatura i 
que el va poder tenir concretat, per presentar-lo, a la meitat de la legislatura. En el cas 
del Consell Insular de Mallorca, la intenció és tenir definit, en un any, el Pla d’objectius 
d’aquesta legislatura, com una forma de fer política des de la transparència, perquè la 
ciutadania sàpiga què farà l’equip de govern. 

Diu que potser no serà possible assumir alguns compromisos que s’havien manifestat a 
l’inici, però si és el cas s’anunciarà públicament, perquè aquesta és la forma correcta 
d’actuar, per compromís públic davant la ciutadania i perquè pugui ser avaluable per 
tothom. 

Es mostra convençuda que és necessari començar a treballar així des totes les 
institucions, perquè quan es fa la planificació atenent el pressupost, les possibilitats i les 
negociacions duites a terme (millorar finançament o competències) també és important 
planificar quines actuacions es faran i quines no, a més de sotmetre-les al coneixement 
del públic.  

Diu al Sr. Font que, si s’hagués actuat d’aquesta manera durant la legislatura anterior, 
no hauria estat possible adoptar decisions com ara fer el metro de Palma, sense haver-se 
publicitat ni parlat tan sols amb l’ajuntament de la ciutat on es feia o també la idea de 
fer un edifici de l’Òpera de Palma enmig de la badia de Palma.  

Assegura que aquest no és el seu estil ni el del seu equip de govern, perquè volen fer de 
la seriositat, del rigor, del diàleg i de la transparència els eixos per a treballar i l’entenen 
com una forma d’examinar-se contínuament davant la ciutadania mentrestant els 
pertoqui governar.  

Entén que el PP no comparteixi ni entengui aquest mètode diferent de governar, però 
assegura que es va fent camí i, si funciona, qui hagi de governar després es veurà obligat 
també a haver de planificar la feina, a comprometre’s davant la ciutadania i a ser més 
transparent a l’hora de prendre les decisions públiques.  

Diu al Sr. Font que és aquest el resultat de la jornada de treball sobre la qual s’ha 
interessat. 
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El Sr. FONT agraeix la intervenció de la presidenta, perquè a partir d’ara l’estratègia del 
PP serà, lògicament, el seguiment dels objectius que es varen marcar al discurs 
d’investidura i al debat de Política General. 

Recorda també que, pel que fa a l’any 2008 ja està prou definit en què es gastaran els 
doblers, després del debat que varen tenir el Sr. Alemany (conseller executiu d’Hisenda 
i Innovació) i el Sr. Álvarez (PP) en la sessió del Debat dels Pressuposts, per la qual 
cosa entén que no hi ha nous objectius, sinó un Pla de seguiment dels objectius, per 
comprovar el compliment o no que se n’ha fet. Considera que aquest fet demostra 
encara més tot el que ha dit a la seva primera intervenció. 

Reconeix que és lògic que les formes canviïn, com a conseqüència de la singularitat i de 
la pluralitat de l’equip de govern i no discuteix la metodologia aplicada, però recorda 
que, finalment, la ciutadania necessita veure obres fetes, accions que millorin el dia a 
dia, en l’àmbit de l’educació, de la cultura, de la llengua, de les infraestructures, del 
benestar social, etc. i, si no existeix un nou pla, cal regir-se per allò que ja existeix, pel 
que fa a objectius. Per exemple, retreu que a dia d’avui encara no existeixi una proposta 
per millorar els accessos a Palma, quan ja ha passat un any, ni tampoc una encomana de 
gestió concreta. 

Diu que comparteix també la idea de mantenir viu l’equip de govern i de fer un 
seguiment dels objectius, però no és suficient, s’han de veure accions concretes.  

Recorda que el Pla d’Obres i Serveis és un bon instrument, però es tracta d’una 
assignació econòmica determinada, amb algun increment, ben definida, que no afegirà 
cap plus a la situació de desaccelaració econòmica. Aquest plus s’afegirà si realment,  
amb el conveni signat amb el Govern central  i amb el Govern balear el projecte dels 25 
milions d’euros de cada any es pot posar en marxa, a més de les encomanes de gestió 
que puguin arribar del Govern central.  

Per tant, no diu que no s’hagi fet res, però és cert que alguns dels objectius no s’han 
iniciat. 

Tot seguit, posa un altre exemple d’objectius expressats: aconseguir el traspàs de 
competències. Retreu que, passat quasi un any, no tenguin encara un calendari de 
transferències al Consell Insular de Mallorca.  

Recorda que algunes conselleries del Govern balear ja no funcionen amb decrets, sinó 
amb instruccions internes, perquè existeix un conflicte jurídic atès que és el Consell 
Insular de Mallorca qui té les competències.  

Considera que és prou clar que durant aquest any podrien haver solucionat aquesta 
situació. Diu que potser l’estan canviat, però la percepció no és aquesta, és una de les 
incògnites que té el PP i per aquesta raó en demana explicacions. 

Reitera l’incompliment d’aplicar una solució per als accessos a Palma, s’anomeni segon  
cinturó o de qualsevol altre manera, el cas és que no s’ha fet res i no és un problema de 
metodologia, sinó de resolució de problemes concrets a les persones.  
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Comenta que algunes persones sospiten que no es durà a terme aquest projecte fins el 
darrer any de legislatura, cosa que al seu parer seria una equivocació. 

Agraeix les explicacions de la presidenta, però li reitera que, a partir d’ara, les mocions i 
les interpel·lacions del PP es centraran en aquests objectius anunciats però incomplits 
molts d’ells encara a dia d’avui, onze mesos després.  

A més, diu a la presidenta que convendria que comenci a concretar quines seran les 
grans polítiques que durà endavant la institució, considerant l’impacte que rebran les 
famílies que tenen la renda més baixa.   

Diu que creu en la bona intenció del Sr. Garau per impulsar iniciatives, però opina que a 
data d’avui no tenim res nou dins l’àmbit social i sanitari que no existís ja durant la 
legislatura anterior. Per aquest motiu retreu, a més de la manca d’impuls, el fet que no 
s’aprovin les dues noves iniciatives que el PP presentava avui en aquest sentit.  

Per acabar, recorda al Sr. Garau que l’obligació del PP, des de l’oposició, és recordar-li 
les paraules que va pronunciar i el compromís que va adquirir com a conseller executiu 
de Benestar Social a l’inici de la legislatura, per la qual cosa continuaran cercant el nou 
impuls que cal aconseguir.  

 

La Sra. presidenta intervé tot seguit.  

Reitera al Sr. Font els plantejaments que ha explicat en la seva intervenció anterior.  

Destaca la importància de les idees i del fons, en política, però diu que també ho són les 
formes i, per aquest motiu, volen dotar la institució d’unes formes d’actuar amb més 
diàleg, amb més transparència, amb més compromís públic de cara a la ciutadania. Per 
aquest motiu, han plantejat aquesta forma, objectiva, d’avaluar constantment la tasca de 
l’equip de govern. 

Assegura al Sr. Font que els grans objectius polítics comuns són els que es varen signar 
a l’acord de govern i que s’han anat anunciant.  

Observa que segurament hi haurà nous objectius perquè tot evoluciona i el moment 
social, polític i econòmic fa que es plantegin altres solucions, altres polítiques per dur 
endavant, de forma complementària, des de la institució.   

Diu que és molt bo que aquesta terra fugi de polítics que actuen amb improvisació 
absoluta, que duu conseqüències bastant negatives a la terra i a la ciutadania, que és qui 
les pateix, i cerqui polítics que planifiquen, com a sistema de treball, des del diàleg, el 
consens i sobretot després d’haver pensat molt aquelles actuacions que són claus a una 
terra com la nostra, que és una illa, amb un territori molt limitat i molt fràgil. Pensa que 
és important no haver-nos de queixar molts d’anys de decisions preses d’una forma 
bastant inconscient i poc rigorosa, com ha ocorregut en aquesta terra.  
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Insisteix a recordar al Sr. Font que això no vol dir que aquest equip de govern estigui 
aturat, esperant per fer un pla d’objectius, sinó tot el contrari.  Assegura que no s’han 
aturat de fer feina, simplement volen fer una metodologia de treball. 

Retreu al Sr. Font que li hagi posat tres exemples d’incompliment d’objectius, però no li 
ha esmentat res dels que s’han complit, que són bastants més dels que encara resten 
pendents.  

Sobre el retret de no tenir sobre la taula el projecte alternatiu als accessos a Palma, li 
assegura que el treball que s’ha fet i es fa amb el Departament d’Obres Públiques és 
immens, que aquest departament no s’ha aturat i que durant els darrers nou mesos ha 
aconseguit objectius fonamentals, que explica tot seguit. 

En primer lloc, el conveni amb el Ministeri de Foment, que tothom sap que no era fàcil. 
Recorda que el varen signar sense el Govern de les Illes Balears i per tant tenen aquest 
finançament i el compromís de que el Ministeri de Foment farà tota una sèrie d’obres a 
l’illa de Mallorca.  

En segon lloc, el finançament del Govern de les Illes Balears, amb 25 milions d’euros 
anuals per dur endavant les obres d’aquestes carreteres. Assenyala que no és poca cosa i 
destaca la importància del treball que s’ha fet, en tots els àmbits necessaris per 
aconseguir-ho. 

Respecte a les carreteres que ha de fer el Ministeri de Foment, assegura que es faran, 
perquè existeix el compromís: l’important és que les carreteres es facin. Recorda que el 
Consell Insular de Mallorca ha demanat l’encomana de gestió i que aquesta és la opció 
que prefereix l’equip de govern, però si no les fa el CIM les farà el Ministeri de Foment.  

Admet que encara no existeix la definició concreta sobre els accessos a Palma, però 
també li recorda que la decisió presa pel Govern de les Illes Balears sobre la continuació 
del projecte de ubicació de l’hospital de referència a Son Espases incrementa encara 
més la problemàtica dels trànsit a una zona concreta de Palma.  

Diu que, d’acord al conveni de carreteres, qui haurà de fer les obres dels accessos a 
Palma és el Ministeri de Foment, si no adjudica al Consell Insular de Mallorca 
l’encomana de gestions corresponent. Matisa, però, que els terminis s’han complit tal 
com s’havien proposat.  

També assegura al Sr. Font que no es farà el segon cinturó tal i com s’havia plantejat 
durant la passada legislatura i que l’alternativa sobre la qual es treballa no és aquest 
projecte. 

Sobre el retret de no tenir encara totes les competències que l’Estatut d’Autonomia 
atorga com a pròpies al Consell Insular de Mallorca li diu que, tot i que és cert que 
encara no es tenen, refusa l’afirmació del Sr. Font quan indica que no s’ha fet res per 
tenir-les. Assegura que s’ha fet la negociació política de l’Estatut d’Autonomia, que és 
complicada, que s’ha assistit a la Conferència de presidents, amb el president del 
Govern de les Illes Balears i que els quatre presidents dels consells insulars han 
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plantejat aquesta situació. Informa que ja s’ha convocat la Comissió Mixta de 
Transferències. 

Diu que és cert que s’ha avançat a un ritme més lent del que volia el Consell Insular de 
Mallorca i també els altres consells insulars, però recorda al Sr. Font que la negociació 
política sobre la transferència d’una competència no és tan fàcil com diu el Sr. Font, no 
és fer un decret i prou, sinó que s’ha de negociar la quantia econòmica necessària per 
poder dur-la endavant. Recorda al Sr. Font que, en aquest sentit, ella prefereix anar poc 
a poc i fer-ho bé, que anar amb presses i fer-ho malament.  

Recorda al Sr. Font la transferència que es fa fer, en matèria de política social, que no 
incloïa les necessitats socials reals de l’illa de Mallorca i que per aquest motiu tenim els 
problemes que tenim.  

També li recorda que el govern del qual ell formava part durant la passada legislatura va 
deixar un deute bastant elevat a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. 

Comenta que ara és el moment de negociar unes transferències cap als consells sense 
que el Govern de les Illes Balears hagi tengut encara una millora del seu finançament, 
per tant té un problema greu, atès que el Consell Insular de Mallorca no vol assumir cap 
transferència que no vengui molt ben dotada financerament.  

Reitera com a causa d’aquest problema greu de finançament, entre d’altres raons, per  
una manca absoluta de planificació i per dur endavant projectes de dimensions molt 
superiors als preus pels quals s’havien contractat, durant la legislatura anterior.  

Diu al Sr. Font que pot estar tranquil, perquè l’actual equip de govern és un ferm 
defensor de les competències que ha de tenir el Consell Insular de Mallorca. Reitera que 
seguirà treballant en aquesta mateixa línia i es mostra convençuda que durant aquesta 
legislatura tendran, no només una planificació del calendari de transferències, sinó 
també moltes competències transferides a la institució.  

Esmenta les partides econòmiques aconseguides amb les negociacions, per carreteres i 
per política social, i destaca la feina intensa que s’ha fet i la que encara es farà per 
aconseguir el finançament que correspon a les transferències, perquè d’altra manera es 
pot fer demagògia, però no política.  

Refusa del tot el comentari del Sr. Font en el sentit que la política social del Consell 
Insular de Mallorca  sigui la mateixa que la que feia el PP durant la passada legislatura, 
perquè assegura que era totalment  diferent. Recorda que s’ha donat prioritat a la 
política social, ja dins el pressupost de 2008 i que també s’ha aconseguit l’esmentat 
finançament extraordinari. 

Assegura que el que no es farà serà gastar de la mateixa manera que es feia abans en 
alguns projectes i programes. Per exemple, pel que fa a Igualtat d’oportunitats, no es 
farà, perquè el nou equip té una altra forma d’entendre i de fer la política social.  
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Agraeix al Sr. Font el to de la seva interpel·lació i de la seva intervenció, per recordar-li 
quin és el seu compromís per aconseguir fer del Consell Insular de Mallorca una 
institució de pes, amb el múscul que li falta.  

Diu que es sotmet, un cop més, a aquest plantejament, perquè està convençuda que 
qualsevol decisió d’un responsable polític ha d’estar sotmesa a l’exposició pública, al 
debat, a la crítica i a que tot sigui avaluable.  

Creu que s’ha de ser capaç d’establir metodologies de treball, d’assumir compromisos, 
de posar dates als objectius, de quantificar, de reflexionar i de planificar, a més de 
mantenir l’esperit de treball, de lluita i d’establir prioritats entre els objectius que s’han 
marcat per a una legislatura. Considera que és una bona manera de treballar, de la qual 
tots ens n’hem de congratular.  

Per acabar, mostra la seva satisfacció per la línia d’evolució positiva que s’experimenta 
a la institució. Creu que el PP també experimenta aquesta bona evolució i li dóna 
l’enhorabona, perquè ha passat de tenir un candidat que va manifestar que, abans d’estar 
al Consell Insular de Mallorca, preferia retirar-se de la política, a tenir un portaveu a la 
institució que l’anima a ella i que anima també l’equip de govern per tal de poder dur 
endavant les competències que li pertoca, segons l’Estatut d’Autonomia i per poder 
treballar de forma digna, amb transparència, amb diàleg i, sobretot, amb compromís 
amb la ciutadania. 

 

DESPATX EXTRAORDINARI  

 

PRIMER PUNT. APROVACIÓ INICIAL DEL PLA D'OBRES I SERVEIS DE 
L'ANY 2008 I DEL PLA PLURIANUAL 2008/2009/2010/2011/2012 (SEGONA 
PART). 
 

S’aprova la urgència per unanimitat. 

 
Es dóna compte de la següent proposta del conseller executiu del Departament de 
Cooperació Local: 
 
A l'art. 32 del Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós de les 
disposicions legals vigents en matèria de règim local, expressament s'hi fa constar que per al 
desenvolupament de la cooperació les diputacions, amb la participació dels ajuntaments, han de redactar 
els plans provincials establerts a l'art. 36 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril. 
 
L'art. 41, apartat 3, de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, disposa que als consells insulars de les Illes Balears els 
hi són d'aplicació les normes d'aquesta llei que regulen l'organització i el funcionament de les diputacions 
provincials i assumeixen les competències d'acord amb les disposicions d'aquesta llei i les que 
corresponguin conformement amb l'Estatut d’Autonomia de les Illes Balears. 
 
El Consell de Mallorca va aprovar la convocatòria del Pla d'obres i serveis per a l'any 2008 a l'efecte que 
els ajuntaments i la resta d'entitats locals hi presentassin les seves peticions acompanyades de la 
documentació administrativa i tècnica reglamentària. 
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L'Enquesta d'Infraestructures i Equipaments Locals ha constituït un instrument bàsic per a la valoració de 
totes les necessitats de cada municipi. 
 
Pel que fa a les passes subsegüents de la tramitació del Pla per arribar a la seva aprovació definitiva, s'ha 
de seguir el que preveu l'art. 32 del Reial Decret Legislatiu 781/1986 de 18 d'abril, pel qual s'aprova el 
Text Refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local, que disposa que el Pla s'ha de 
publicar en el Butlletí Oficial de la CAIB perquè s'hi puguin formular al·legacions i reclamacions durant 
un termini de deu dies. 
 
Vist l'informe de data 25 d'abril de 2008 de fiscalització de disconformitat de l'expedient. 
 
Per tot això, propòs que el Conseller Executiu de Cooperació Local elevi al Ple del Consell de Mallorca la 
següent proposta d' 
 
A C O R D  
 
 
1.-  Resoldre la discrepància existent entre la Intervenció General i el Departament de Cooperació Local, 
manifestant-se a favor de la proposta de l'esmentat Departament.  
  
2.- Aprovar inicialment el Pla d'obres i serveis per a l'any 2008 (segona part) corresponent a l'illa de 
Mallorca amb el contingut que figura a la documentació adjunta.   
 
3.- Aprovar inicialment el Pla Plurianual 2008/2009/2010/2011/2012 (segona part) que també s'adjunta. 
Aquesta aprovació del Pla Plurianual resta condicionada per als exercicis futurs a les disponibilitats 
pressupostàries del Consell de Mallorca i a la inclusió d'aquestes aportacions futures a l'acord d'aprovació 
definitiva del Pla d'obres i serveis de cada any. 
   
4.- D'acord amb l'article 8 del R. Decret 835/2003, de 27 de juny, el Pla complementari per poder aplicar 
els romanents que es puguin originar per les baixes de l'adjudicació de les obres del Pla correspondrà a les 
obres de l'anualitat de l'any 2009. 
 
5.- El Pla d'obres i serveis s'exposarà al públic durant un termini de deu dies hàbils mitjançant anunci al 
BOIB perquè s'hi puguin formular reclamacions i al·legacions.  

 

El Sr. ROSSELLÓ (conseller executiu de Cooperació Local) explica que avui es duu a 
aprovació la segona fase del Pla d’Obres i Serveis de 2008. Recorda que dia 14 de gener 
se’n va aprovar la primera fase basada en convenis i plurianuals que venien d’anys 
anteriors i que ascendia a 7.900.000 euros. Avui, en la segona fase, s’hi duu la resta per 
un import total de 4.926.000 euros. 

Per tant, amb l’aprovació inicial d’aquesta segona fase es pot dir que s’ha aprovat un Pla 
d’Obres i Serveis per als ajuntaments de l’illa per un total de 12.859.951 euros, la qual 
cosa suposa un creixement respecte al Pla d’Obres i Serveis de 2007 d’1.227.360 euros, 
és a dir, més d’un 10% de creixement. 

Comenta la seva satisfacció pel fet que la quantitat global que s’aprova amb aquest Pla 
d’Obres i Serveis supera en gairebé 2 milions d’euros el que es va aprovar en els 
pressuposts del Consell fa uns mesos. 

Puntualitza que aquests són els aspectes positius d’aquest Pla d’Obres i Serveis però no 
tot són aspectes positius. 
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Informa que el pressupost total d’aquest Pla d’Obres i Serveis per al 2008 supera els 19 
milions d’euros dels quals, el Consell de Mallorca n’aporta gairebé 13 i els ajuntaments 
6,5, però les peticions que han fet els ajuntaments per cobrir les seves necessitats 
s’apropen als 40 milions d’euros.  

Així doncs, atès que a ell li correspon aquesta responsabilitat, comenta que això 
l’impulsa a seguir treballant per incrementar l’assignació del Pla d’Obres i Serveis els 
propers anys perquè són moltes les necessitats i, tal com ha dit abans el portaveu del 
Partit Popular, vénen moments econòmicament difícils. 

L’esmentat increment, a més a més, suposaria l’ajuda a un teixit econòmic local molt 
necessitat que és el primer que patirà i que ja pateix les conseqüències de la crisi 
econòmica i que és el que els ha de preocupar fonamentalment als governants de 
Mallorca. 

D’altra banda, explica que aquest Pla d’Obres i Serveis ha incorporat globalment, 
encara que ja es venia fent habitualment, totes les mancomunitats, cosa que ha de servir 
com a missatge per animar el funcionament de les mancomunitats que consideren un 
forma d’administració local útil i que beneficia els ciutadans. 

Aquest Pla d’Obres i Serveis ha estat parlat i discutit amb tots els batles de Mallorca. 
Explica que ha visitat tots els ajuntaments de Mallorca i això li ha servit per constatar 
que el que es demana és una necessitat ben objectiva i cal molta ajuda supramunicipal 
per continuar avançant. 

Destaca també que aquest Pla ha estat tractat amb tots els portaveus de tots dels grups 
polítics del Consell i que ha assumit tots els suggeriments que li han fet. 

 

El Sr. RAMON (PSOE) anuncia que el seu Grup donarà suport a aquesta proposta del 
Pla d’Obres i Serveis i, a més a més, suposa que els altres grups també li donaran suport 
perquè si es miren estrictament els números, els batles socialistes són els més 
desfavorits d’aquest pressupost. 

No obstant això, li reconeix al Sr. Rosselló l’esforç que ha fet per visitar els municipis 
per tal d’arribar a un consens. 

 

El Sr. BOSCH (PP) vol fet algunes puntulitzacions i, en primer lloc, agrair al Sr. 
conseller i al seu director insular que s’hagin involucrat per tal que el Partit Popular hagi 
pogut accedir a una informació, perquè atès com s’ha hagut de tramitat aquest Pla 
enguany, ha estat difícil per al seu Grup arribar a parlar amb els ajuntaments governats 
pel Partit Popular. 

A continuació anuncia que s’abstendran per dos motius:  

Reconeix que el Sr. Rosselló ha fet un esforç per plantejar una millora de finançament 
especialment per als ajuntaments petits i, al contrari del que pensa el Sr. Ramon, alguns 
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ajuntaments governats pel Partit Popular, els cinc ajuntaments més grossos, tenen un 
finançament per càpita deficient, inferior als 10 euros per habitant. 

Tot i que és difícil conhortar a tothom i atès que el Consell té el criteri d’ajudar 
econòmicament els ajuntaments més petits i ajustar al màxim possible l’objectivitat i fer 
servir uns criteris bàsics i l’anima a millorar el finançament per càpita dels ajuntaments 
més grossos perquè així li ho han fet saber els batles de Calvià, Inca, Llucmajor i 
Manacor. 

D’altra banda, comenta que alguns suggeriments que ha fet el Partit Popular els han 
acceptat i els han resolt. 

Un altre criteri que ha exposat el Sr. Rosselló és que, aproximadament, entre la primera 
i la segona fase s’arribàs a una aportació al voltant dels 250.000 euros. Aquest criteri és 
cert, però també és cert que a 2 de 3 municipis no hi arriben. 

Malgrat que és mal d’engirgolar-ho tot, s’haurien de tenir en compte una sèrie de factors 
que permetessin arribar a un finançament de distribució territorial però també a un 
finançament per càpita un poquet manco separat dels màxims i els mínims perquè sinó 
es produeixen aquestes desviacions. 

Li consta que el Sr. Rosselló està fent feina amb la Intervenció del Consell per tal de no 
haver de resoldre cada vegada la disconformitat entre aquesta i el Departament de 
Cooperació Local. Tot i que no han votat negativament mai, això suposa un plus que el 
Partit Popular no té perquè assumir i, en tot cas, estant en el mes de maig i potser es 
podrien fer algunes passes per no haver de dur aquests expedients amb aquestes 
discrepàncies. 

Per tot això, des del Grup Popular podrien estar d’acord globalment excepte en el tema 
del finançament per càpita dels ajuntaments més grans i reitera que s’abstendran en 
aquest punt. 

Per acabar, li fa saber que ha tengut coneixement que ha retirat el tema d’Escorca no per 
realment una qüestió de Cooperació Local sinó per un informe sol·licitat a la Comissió 
Informativa i que li ha enviat el Departament d’Ordenació. 

Tot i respectar la postura del batle d’Escorca, esperen que durant el tràmit d’al·legacions 
es pugui arribar a un acord atès que aquest Pla d’Obres i Serveis està afectat per una 
moratòria. 

 

El Sr. ROSSELLÓ agraeix les intervencions dels portaveus. 

Puntualitza que no és una bona mesura tenir en compte els euros per habitant perquè la 
fórmula que estableix el Reglament i que s’intenta complir és per tal d’arribar a una 
mitjana de 250.000 euros per ajuntament. 

Allà on es veu la diferència és a l’hora d’atribuir els percentatge. A ajuntaments petits el 
Consell aporta entre el 80% i el 90% i a ajuntaments grossos –als quals s’ha referit el 
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Sr. Bosch– l’aportació està entre el 40% i el 50%, per tant, aquesta no seria una fórmula 
clara. 

S’ha fet tot el possible per ajustar al màxim i acostar-se a la mitjana de 250.000 euros, 
de totes formes és molt difícil d’ajustar quan s’està aprovant un Pla d’Obres i Serveis el 
80% del qual ja venia aprovat d’anys anteriors. 

En aquests moments està en debat una modificació del Reglament del Pla d’Obres i 
Serveis que ja tenen tots els batles i alguns ja hi han presentat al·legacions i que es 
discutirà en la propera Assemblea de Batles i Batlesses de Mallorca i després es durà a 
Ple el mes de juny. 

Suggereix que si hi ha algun element de modificació que pugui canviar aquest tema del 
percentatges se’l facin arribar, tot i això, de vegades aquestes modificacions són difícil 
perquè el que puja un ajuntament s’ha de baixar d’un altre i considera més adequat que 
es defensi a l’Assemblea de Batles. 

De cara a l’any vinent, manifesta que té la pretensió de reunir-se amb tots els batles per 
pactar el Pla d’Obres i Serveis i, si es possible, fer-ho amb una visió de tres anys de 
pacte de legislatura. 

També s’està treballant per eliminar les dificultats que existeixen amb Intervenció i que, 
com ja saben tots, vénen d’enrere però s’intenta per tots els mitjans arranjar-ho. 

D’altra banda, confirma que mantendrà la paraula donada al batle d’Escorca que els 
20.000 euros prevists en el Pla d’Obres i Serveis per a aquest municipi, a l’etapa 
d’al·legacions entre l’aprovació inicial i la definitiva, si presenta una obra distinta a 
aquella que havia presentat la inclouran perquè han reservat aquesta quantitat per fer-ho. 

 

El Sr. RAMON manifesta la seva decepció perquè el Partit Popular no voti a favor 
d’aquesta proposta ja que s’ha treballat perquè així sigui. 

Efectivament, com el Sr. Bosch ha dit, els municipis més grans en renda per càpita són 
els més desfavorits i són del Partit Popular, però municipis com Escorca, Estellencs, 
Deià, Fornalutx i Mancor de la Vall són dels set primers que tenen més doblers per 
càpita i també són governats pel Partit Popular. 

Considera que és un poc complicada la situació i no sap si a l’Assemblea de Batles, els 
batles dels municipis esmentats abans estaran més d’acord amb posicionaments 
d’ajuntaments com Puigpunyent o Banyalbufar que no són del mateix color polític o, en 
canvi, ho estaran amb el d’ajuntaments com Calvià o Inca. 

Opina que el repartiment s’ha fet d’una manera justa i, pel que fa a ajuntaments del 
Partit Popular, n’hi ha 11 que estan per damunt de la mitjana i 11 que hi estan per 
davall. 

Demana al Sr. Bosch que reconsideri el vot. Recorda que el Pla d’Obres i Serveis, la 
majoria de vegades, s’ha aprovat per unanimitat i que aquesta vegada s’ha fet un 
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repartiment bastant just i, en tot cas, el grup que pitjor parat n’ha sortit ha estat el 
Socialista i voten a favor. 

 

El Sr. BOSCH comenta que han intentat discutir el sentit del vot amb tots els batles i 
regidors d’Hisenda dels municipis governats pel Partit Popular. Considera que si hi ha 
11 ajuntaments més afavorits i 11 ajuntaments més queixosos, ja està bé una abstenció. 

Matisa que el finançament per càpita és un paràmetre que es té en compte en tots els 
sistemes de finançament però aquí no s’hi té, però ja presentaran algunes iniciatives al 
Reglament en aquest sentit. 

Avança, igualment, una iniciativa sobre empitjorament del finançament en funció de la 
capacitat de recaptació per millores de renda cadastral del municipi, preocupació que 
alguns ajuntaments els han fet arribar, així com altres preocupacions que en 
l’Assemblea de Batles o través dels suggeriments que pugui fer el Partit Popular es pot 
intentar consensuar. 

Conclou dient que, si bé el Sr. Ramon diu que els seus ajuntaments són els més 
perjudicats, entre els ajuntaments del Partit Popular hi ha divisió d’opinions i, per tant, 
considera correcta l’abstenció encara que, tant de bo, s’hi pugui avançar i arribar –com 
en altres ocasions– a un vot favorable. 

 

El Sr. ROSSELLÓ agraeix al Sr. Ramon les seves paraules de suport. 

Al Sr. Bosch li comenta en relació a la referència feta al tema cadastral que ja s’ha 
recollit. 

Considera que s’han fet esforços amb tots els municipis i colors polítics. Concretament i 
pel que fa als ajuntaments governats pel Partit Popular, posa exemples de Santanyí, 
Selva, Marratxí i d’altres. 

Explica que l’endemà anirà a Santanyí a fer públic amb el batle i a celebrar que s’ha 
pogut fer un conveni per via d’urgència en el darrer Ple perquè es tractava d’un tema 
important. 

Aprofita per lamentar davant els batles que el Pla d’Obres i Serveis s’aprovi en aquestes 
dates perquè ell hagués volgut que es fes un o dos mesos abans. Sap les dificultats que 
tenen els ajuntaments per adjudicar obres però s’ha estimat més fer aquesta feina per 
incorporar-hi romanents i no haver-lo avançat dos mesos. 

Remarca que la intenció per a l’any que ve és que el Pla d’Obres i Serveis s’aprovi dins 
el primer trimestre de l’any. 
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S’aprova per desset vots a favor (PSOE, Bloc per Mallorca i UM), zero vots en contra i  
quinze abstencions (PP). 

 

 

PRECS I PREGUNTES 

PUNT 27. PREGUNTA QUE FORMULA L’HBLE. SRA. MARGARITA ISABEL 
CABRER A L’HBLE. SRA. PRESIDENTA (REIVINDICACIONS BATLLESSA 
DE PALMA). 

Es dóna compte de la següent pregunta: 
 
Margarita Isabel Cabrer, com a consellera del GRUP POPULAR al Consell de Mallorca formula la 
següent pregunta, amb sol·licitud de resposta oral davant el Ple, segons contempla l'article 72 del ROC, 
adreçada a l'Hble. Sra. Presidenta del Consell de Mallorca Francina Armengol. 
 
 
Pregunta: 
 
Quines mesures pensa prendre la Presidenta del Consell de Mallorca per tal de donar resposta a les 
reivindicacions de la batllessa de Palma? 

 

La Sra. CABRER (PP) inicia la seva intervenció tot recordant que el Grup Popular duu 
molt de Plens intentant conèixer què passa amb el conveni de carreteres a Mallorca. 

Han denunciat que el Ministeri de Foment ha incomplit el conveni de carreteres i tot 
allò que estava previst per a 2007 no s’ha fet i en 2008 tampoc no duen bon camí. 

Tot això cobra més força un cop que l’Audiència Nacional ha declarat que els convenis 
de 1998 i 2004 els ha incomplit el Ministeri de Foment i que, per tant, els 333 milions 
d’euros tornen a estar en els drets del Govern de les Illes Balears 

En tota aquesta situació, la saturació existent a la via de cintura que és de cada dia pitjor 
–embossos, retencions, saturacions– i l’estat en què es troba reclama des de fa anys una 
solució. 

Precisament ha estat ara la batlessa de Palma, que en un conferència que va pronunciar a 
la Fundació Pilar i Joan Miró, va dir que la mobilitat de Palma requereix potenciar el 
transport públic, apostar pel tramvia però també requereix que es repensi la distribució 
del trànsit i –per què no dir-ho– el traçat d’una nova ronda que eviti la saturació. 

Considera que ara s’està en un moment que la indefinició no pot continuar més temps i 
atesa la petició de la batlessa de Palma –que enlloc de cinturó ara li diuen ronda–, vol 
saber quina opinió li mereix a la Sra. presidenta aquestes reivindicacions de la batlessa 
de Palma. 
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La Sra. presidenta contesta que no existeix cap contradicció entre el que ha plantejat la 
batlessa de Palma i el que ha plantejat l’equip de govern del Consell i el que està signat 
en el pacte de govern. 

Reitera –com ja ha dit durant la interpel·lació– que l’equip de govern del Consell, el 
Govern de les Illes Balears i l’Ajuntament de Palma varen dir públicament que no es 
faria el segon cinturó que estava previst en la passada legislatura perquè consideren que 
és un macroprojecte que no és adequat per al territori de l’illa i que no soluciona els 
problemes de trànsit. 

El que està clar és que existeix una situació que fa necessària la millora dels accessos a 
Palma i diu que són coneixedors de la problemàtica que tenen els ciutadans, sobretot en 
hores punta, per entrar i sortir de Palma. 

Aquesta és una necessitat real que està contemplada en el conveni que es va signar amb 
el Ministeri de Foment i sota un estudi preceptiu de mobilitat de l’entorn de la ciutat de 
Palma i que, com saben, han demanat l’encomana de gestió per fer aquest estudi de 
mobilitat que no ha arribat encara. 

Tot i que encara no ha arribat aquesta encomana de gestió sí que compten amb el 
compromís ferm de la ministra –i la darrera vegada que hi va parlar, l’encomana de 
gestió es trobava en el Ministeri d’Hisenda– i s’ha començat a treballar ja en aquest 
estudi de mobilitat. 

En aquest estudi hi treballen l’Ajuntament de Palma, el Govern de les Illes Balears i el 
Consell de Mallorca perquè cal que hi hagi una entesa total sobre quines infraestructures 
s’han de fer al terme municipal de Palma. 

El que no pensen fer, com es feia en la passada legislatura, és decidir les infraestructures 
de Palma sense comptar amb l’Ajuntament sinó al contrari, es vol fer des del diàleg i el 
consens i s’està en aquesta línia de treball. 

Espera poder plantejar properament quina solució es dóna al tema dels accessos a Palma 
i garanteix que la solució que plantejaran seran totalment d’acord amb la batlessa de 
Palma amb qui tenen, a més de sintonia personal, una bona sintonia política. 

 

PUNT 28. PREGUNTA QUE FORMULA L’HBLE. SRA. MARGARITA ISABEL 
CABRER A L’HBLE. SRA. PRESIDENTA (RECLAM NOVA RONDA PALMA). 

Es dóna compte de la següent pregunta: 
 
Margarita Isabel Cabrer, com a consellera del GRUP POPULAR al Consell de Mallorca formula la 
següent pregunta, amb sol·licitud de resposta oral davant el Ple, segons contempla l'article 72 del ROC, 
adreçada a l'Hble. Sra. Presidenta del Consell de Mallorca Francina Armengol. 
 
 
Pregunta: 
 



�

�

 103 
 
 

Quina opinió li mereix a la Presidenta del Consell de Mallorca que la batllessa de Palma reclami una nova 
ronda per a la ciutat de Palma? 

 

La Sra. CABRER (PP) opina que s’està en un situació incomprensible atès que l’estudi 
de mobilitat que estava previst en el conveni de carreteres que es faria l’any 2007 i ara, 
el mes de maig de 2008 ni tan sols hi ha l’encomana de gestió per fer aquest estudi. 

La situació és de presa de pèl amb el tema del conveni de carreteres perquè per a 2008 
estava previst que començassin les obres dels accessos a Palma, rondes, segon cinturó o 
el nom que li posin, tot això per un import de 105 milions d’euros, és a dir, una 
infraestructura molt important. 

Aquest import és el pressupost que hi havia per fer el segon cinturó de Palma que ara 
diuen que no es farà i, ara, encara s’està pendent de l’encomana de gestió perquè 
s’adjudiqui el concurs per fer l’estudi de mobilitat. 

Considera que ha arribat el moment perquè els ciutadans sàpiguen si el conveni de 
carreteres és un paper banyat i retreu que l’equip de govern anunciï que faran inversions 
en obres públiques i que es resoldran els embossos i les retencions quilomètriques que 
hi ha cada dia a la via de cintura i la gent es demana què passa amb aquestes inversions i 
aquests projectes que prometen i que estan aturats. 

Creu que la gent també voldria saber si dins l’equip de govern hi ha discrepàncies; atès 
que el Bloc ha manifestat reiteradament que no està d’acord amb aquesta inversió, si és 
el Bloc que està alentint el tema o si és el Ministeri de Foment o si són tots dos a l’hora. 

Aquest és un problema molt important per als ciutadans i d’aquí que es facin aquestes 
inversions passaran molts d’anys. 

Afegeix que hi ha una altra inversió: el tercer carril de la via de cintura que també s’ha 
de començar. Li comenta que si ara poden fer les obres del tercer carril és perquè, en el 
seu moment, un conseller d’Obres Públiques, Sr. Jeroni Sáiz, va tenir visió de futur i va 
fer una via de cintura amb una mitjana de 12 metres que possibilitarà el tercer carril. 

Diu que al seu Grup li és igual si aquesta ronda o segon cinturó es farà més grossa o 
petita, amb visió de futur o sense, però, en qualsevol cas, ja és ben hora que es prengui 
qualque decisió i vistes les reivindicacions de la batlessa de Palma que també ho 
demana fa que arribi el moment de concretar i de definir si està aturat al Ministeri o aquí 
o les dues coses a la vegada.  

 

La Sra. presidenta aclareix que la batlessa de Palma va fer una conferència sobre el 
model de ciutat. Dins aquest model de ciutat plantejava la necessitat de mobilitat i va 
apostar molt pel transport públic i, en un moment donat, va explicitar la millora dels 
accessos a Palma, cosa que ells també comparteixen i per això hi estan fent feina. 

Potser seran més lents però confia que seran més segurs. No estat aturats un sol 
moment. El mes de setembre signaren el conveni amb el Ministeri de Foment, 
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immediatament començaren a treballar per demanar l’encomana de gestió de totes les 
obres; posteriorment es va fer una comissió de seguiment amb el Ministeri; es varen 
canviar les anualitats per no perdre cap euro i està garantit que les quantitats de 2007 
han passat a altres anualitats. 

A més a més, hi ha hagut unes eleccions generals i, per tant, un temps de difícil 
connexió perquè no sabien qui seria l’interlocutor. Ara, evidentment, es tornarà a fer 
feina amb el Ministeri de Foment. 

Vol deixar clar que les parts que corresponen al Consell de Mallorca han seguit amb la 
mateixa agilitat de sempre i s’estan executant les carreteres. Pel que fa a la part que 
correspon al Ministeri de Foment, encara no s’han exhaurit els terminis. 

Reitera que l’equip de govern del Consell de Mallorca, el del Govern de les Illes Balears 
i el de l’Ajuntament de Palma tenen signat, pactat i dit públicament no es farà el segon 
cinturó que hi havia projectat en la passada legislatura. 

Tampoc no hi ha cap soci de govern que estigui obstaculitzant aquesta situació, ni molt 
manco. No s’ha pogut fer el concurs d’adjudicació de l’estudi del pla de mobilitat però 
s’hi està treballant. El Departament d’Obres Públiques està cercant solucions conjuntes 
que es conjuguin amb el projecte que està fent l’Ajuntament de Palma per dotar de 
tramvia la ciutat de Palma. 

Confirma que al conveni figuren els 105 milions d’euros i si sobren doblers d’aquests 
105 milions els posaran en un altre projecte però no els perdran. En aquell moment es 
va signar exactament aquesta quantitat perquè era el Partit Popular que governava a la 
comunitat autònoma i era molt difícil tenir un altre marge de maniobra. 

Conclou dient que no s’han de preocupar perquè l’equip de govern està fent feina 
fermament per aconseguir aquesta proposta i també treballen amb el Ministeri de 
Foment i les carreteres, sigui una administració o una altra, es faran. 

Repeteix que ells són del parer que les coses s’han de pensar bé i s’han de planificar bé 
perquè no passi el que ha passat amb el metro o el Palma Arena. Creu que és bo que 
s’agafin el temps suficient perquè sinó l’acaben pagant els ciutadans molt més car i amb 
més perjudicis dels merament necessaris. 

 

PUNT 29. PREGUNTA QUE FORMULA L’HBLE. SR. BARTOMEU 
MARTÍNEZ OLIVER A L’HBLE. SRA. PRESIDENTA (CENTRE 
ARQUEOLOGIA I RESTAURACIÓ DE MALLORCA). 

Es dóna compte de la següent pregunta: 
 
Bartomeu Martínez Oliver, com a conseller del GRUP POPULAR al Consell de Mallorca formula la 
següent pregunta, amb sol·licitud de resposta oral davant el Ple, segons contempla l'article 72 del ROC, 
adreçada a l'Hble. Sra. Presidenta del Consell de Mallorca Francina Armengol. 
 
 
Pregunta: 
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Desprès de la inversió de 200.000� en el Centre d’Arqueologia i Restauració de Mallorca, voldríem saber 
les activitats dutes a terme pel Departament de Cultura i Patrimoni del Consell de Mallorca, que pensa fer 
en un futur i, a més, demanar si tenen pensat fer alguna cosa mes que limitar-se a custodiar el material 
d’algunes excavacions. 

 

El Sr. MARTÍNEZ (PP) explica que després de la inversió feta en el Centre 
d’Arqueologia i Restauració de Mallorca, al voltant d’uns 200.000 euros, i atès que és 
un projecte ambiciós i de futur d’aquesta illa, li demana a la Sra. Mascaró què en pensen 
fer en el present i en el futur més immediat així com si pensen fer alguna cosa més que 
limitar-se a custodiar el material d’algunes excavacions, com ha sortit a la premsa. 

Considera que és un centre que va néixer amb il·lusió i que és un projecte de 
conservació del patrimoni i de la seva difusió, per tant, és un projecte ambiciós i 
interessant que està ubicat a Son Rossinyol i volen saber quines són les directrius que 
tenen fetes envers aquest projecte. 

 

La Sra. MASCARÓ (vicepresidenta i consellera executiva de Cultura i Patrimoni) 
contesta que més que 200.000 euros d’inversió, les despeses són bàsicament de lloguer. 
Considera que invertir en un edifici que no és propietat del Consell no és gaire rentable i 
s’està cercant la manera de poder seguir fent aquestes activitats en un edifici propi. 

Espera que amb els moviments i trasllats que estan fent poder cercar una manera de 
rendibilitzar i els doblers que es destinen a lloguer destinar-los a patrimoni. 

En aquella legislatura es va optar per aquest projecte però era per fer-hi cursos, 
restauracions i algunes coses més. El Consell no pot tenir la guarda i custòdia de 
material arqueològic en un recinte que no és seu, només en cas d’urgència i per això allà 
només hi ha coses urgents. 

Es cedeixen les instal·lacions a aquells arqueòlegs que necessiten un espai per investigar 
però no és obligació del Consell fer-ho sinó que es fa voluntàriament i perquè tenen 
ganes de col·laborar. 

Quan es fa una excavació, inclòs amb el permís d’excavació, hi ha l’obligació de 
restaurar les peces i analitzar-les perquè així ho marca la llei. 

Ara mateix, allà hi ha la brigada de patrimoni que hi té la seu. També s’hi faran uns 
cursos amb la Uned però s’està cercant un espai on càpiguen les coses que són potestat 
del Consell i, sobretot, alleugerir les despeses de lloguer per destinar-les a activitats o 
inversions. 

 

PUNT 30. PREGUNTA QUE FORMULA L’HBLE. SRA. ANTÒNIA PERELLÓ 
JORQUERA A L’HBLE. SRA. PRESIDENTA (FINCA SON BALAGUER). 
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Es dóna compte de la següent pregunta: 
 
Antònia Perelló Jorquera, com a consellera del GRUP POPULAR al Consell de Mallorca formula la 
següent pregunta, amb sol·licitud de resposta oral davant el Ple, segons contempla l'article 72 del ROC, 
adreçada a l'Hble. Sra. Presidenta del Consell de Mallorca Francina Armengol. 
 
 
Pregunta: 
 
Te constància el Consell de Mallorca de que per part de l’Ajuntament de Puigpunyent s’ha sol·licitat la 
catalogació de la finca Son Balaguer? 
 

 

La Sra. PERELLÓ (PP) demana si el Consell de Mallorca té constància de si per part de 
l’Ajuntament de Puigpunyent s’ha sol·licitat la catalogació de la finca de Son Balaguer. 

 

La Sra. MASCARÓ (vicepresidenta i consellera executiva de Cultura i Patrimoni) 
contesta que no tenen constància que hagin demanat al Consell que la cataloguin, en 
canvi, sí que saben que l’Ajuntament de Puigpunyent està elaborant el seu catàleg de 
patrimoni i li han demanat si hi inclourien aquesta finca i han dit que sí, que és una de 
les fitxes que ja estan en marxa per incloure-la-hi. 

En tot cas, l’Ajuntament de Puigpunyent no ha demanat la declaració de BIC de cap 
finca enguany. 

 

PUNT 31. PREGUNTA QUE FORMULA L’HBLE. SRA. CLARA DEL MORAL 
A L’HBLE. SRA. PRESIDENTA (CONTRACTE MALLA DE PUBLICITAT). 

Es dóna compte de la següent pregunta: 
 
Clara del Moral, com a consellera del GRUP POPULAR al Consell de Mallorca formula la següent 
pregunta, amb sol·licitud de resposta oral davant el Ple, segons contempla l'article 72 del ROC, adreçada a 
l'Hble. Sra. Presidenta del Consell de Mallorca Francina Armengol. 
 
 
Pregunta: 
 
En el contracte signat amb l’empresa Malla de Publicitat, hi ha alguna clàusula per la qual l’empresa 
cobrarà un 20% d’aquells treballs que no se li adjudiquin quan per el seu objecte li corresponen? 

 

La Sra. DEL MORAL (PP) manifesta que voldrien saber si en el contracte de Malla 
Publicidad hi ha alguna clàusula per la qual l’empresa cobri un 20% dels contractes que 
segons l’empresa li correspondrien per l’objecte del contracte i se’ls donen a altres 
empreses. 
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Explica que s’estan donant molt de contractes negociats sense publicitat o contractes 
menors l’objecte dels quals entra dins el contracte de Malla Publicidad i han sabut per 
un conseller de l’equip de govern que s’hi ha d’anar alerta perquè aquesta empresa 
cobra un 20% dels contractes que se li haurien d’adjudicar per estar dins l’objecte del 
seu contracte i que s’adjudiquen a altres empreses. 

 

El Sr. BONET (conseller executiu de Presidència) respon que no els consta que aquesta 
clàusula figuri en el contracte amb aquesta empresa. 

D’altra banda, el contracte amb Malla Publicidad és en exclusiva i, per tant, no s’ha 
contractat publicitat –que és l’objecte del contracte– amb cap altra empresa. 

 

PUNT 32. PREGUNTA QUE FORMULA L’HBLE. SRA. CLARA DEL MORAL 
A L’HBLE. SRA. PRESIDENTA (PAGAMENTS A MALLA PUBLICITAT). 

Es dóna compte de la següent pregunta: 
 
Clara del Moral, com a consellera del GRUP POPULAR al Consell de Mallorca formula la següent 
pregunta, amb sol·licitud de resposta oral davant el Ple, segons contempla l'article 72 del ROC, adreçada a 
l'Hble. Sra. Presidenta del Consell de Mallorca Francina Armengol. 
 
 
Pregunta: 
 
Quins pagaments s’han fet a l’empresa Malla Publicitat per adjudicar contractes a altres empreses quan el 
seu objecte correspon al contracte que Malla té adjudicat? 

 

La Sra. DEL MORAL (PP) comenta que el Sr. Bonet ha dit que no es donen contractes 
de publicitat a cap altra empresa que no sigui Malla Publicidad i afegeix que n’hi ha 
més de vint aquest mes, segons els decrets que ha pogut veure. 

Especifica, per exemple, que hi ha un contracte negociat sense publicitat sobre la 
contractació dels serveis per a l’estudi i disseny gràfic d’una guia, la qual cosa entra 
dins l’objecte del contracte de Malla Publicidad. 

Un altre exemple és un contracte menor d’assistència tècnica per a disseny gràfic que, 
atès l’objecte del contracte de Malla Publicidad, entraria dins el seu contracte i, en 
canvi, s’està donant a altres empreses. 

A continuació demana si s’ha fet algun pagament del 20% per aquests contractes que 
donen a altres empreses i que sempre són contractes menors o negociats sense publicitat 
i que entén que correspondrien al contracte que el Consell de Mallorca té amb Malla 
Publicidad. 
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El Sr. BONET (conseller executiu de Presidència) contesta que tot cenyint-se a la 
pregunta formulada sobre quins pagaments s’han fet a l’empresa Malla Publicidad per 
adjudicar contractes a altres empreses quan el seu objecte correspon al contracte de 
Malla Publicidad té adjudicat, la resposta, clarament, és cap perquè tot allò que Malla 
Publicidad contracti amb tercers va per compte seu. 

 

PUNT 33. PREGUNTA QUE FORMULA L’HBLE. SRA. CLARA DEL MORAL 
A L’HBLE. SRA. PRESIDENTA (CRITERI PAGAMENT VIATGES 
CONSELLERS). 

Es dóna compte de la següent pregunta: 
 
Clara del Moral, com a consellera del GRUP POPULAR al Consell de Mallorca formula la següent 
pregunta, amb sol·licitud de resposta oral davant el Ple, segons contempla l'article 72 del ROC, adreçada a 
l'Hble. Sra. Presidenta del Consell de Mallorca Francina Armengol. 
 
 
Pregunta: 
 
 
Amb quin criteri se paguen viatges de consellers electes que no son consellers executius? 
 

 

La Sra. DEL MORAL (PP) demana amb quins criteris es paguen viatges de consellers 
electes que no són consellers executius i si qualsevol conseller electe pot tenir dret a 
aquests viatges. 

 

El Sr. BONET (conseller executiu de Presidència) respon que el criteri que s’ha aplicat, 
en termes generals, és quan han assistit a reunions en representació del Consell 

Explica que hi ha consellers electes que són representants a distints organismes, 
concretament comissions de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies. Són 
consellers electes, membres de la corporació, que han estat nomenats per la Sra. 
presidenta per representar-la en aquestes comissions. 

Aquesta és la fórmula habitual a tot Espanya. Fins i tot existeix un formulari de la 
mateixa Federació Espanyola de Municipis i Províncies perquè els ajuntaments petits de 
fins a 10.000 habitants puguin recuperar els doblers que han gastat en aquests viatges. 

Això vol dir que, si en un moment donat, la Sra. presidenta volgués delegar la 
representació que li correspon en alguna comissió a favor d’algun conseller electe que 
fos del Partit Popular, per exemple, també tendria dret que se li pagués aquest viatge. 

Resumeix que el criteri general que s’aplica és quan actuen en representació de la 
corporació. 
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PUNT 34. PREGUNTA QUE FORMULA L’HBLE. SRA. CLARA DEL MORAL 
A L’HBLE. SRA. PRESIDENTA (VIATGES CONSELELRA ECONOMIA I 
TURISME). 

Es dóna compte de la següent pregunta: 
 
Clara del Moral, com a consellera del GRUP POPULAR al Consell de Mallorca formula la següent 
pregunta, amb sol·licitud de resposta oral davant el Ple, segons contempla l'article 72 del ROC, adreçada a 
l'Hble. Sra. Presidenta del Consell de Mallorca Francina Armengol. 
 
 
Pregunta: 
 
Quants de viatges ha fet la consellera d’Economia i  Turisme a l’ITB de Berlín? 

 

La Sra. DEL MORAL (PP) demana quants de viatges ha fet la consellera d’Economia i 
Turisme a la ITB de Berlín perquè en la relació de factures que s’han pagat en el seu 
Departament veuen un bitllet d’avió per a la consellera per assistir a la ITB de Berlín 
per import de 1.300 euros; un altre bitllet per canvi, cosa que entenen que pugui passar, 
per import de 646 euros i, a més a més, hi ha una altra factura pel concepte de viatge de 
la Sra. consellera per assistir a la ITB de Berlín que puja a 806 euros. 

No saben si tot això és perquè la Sra. consellera hi ha anat vàries vegades o es tracta 
d’alguna errada i que no sigui per anar la Sra. consellera a la ITB de Berlín. 

 

La Sra. OLIVER (consellera executiva d’Economia i Turisme) explica que va fer un 
únic viatge a la fira de Berlín. Va sortir dia 4 i va tornar dia 6, cosa que pot veure 
perfectament a tota la documentació que li consta. 

Puntualitza que si s’hi fixa veurà que a les factures –totes ben clares, netes i 
transparents– figura que va haver de canviar tant el bitllet d’anada com el de tornada i, 
de vegades, el barat surt car. Explica no va poder emprar un bitllet barat que tenia i va 
haver de comprar-ne un altre a darrera hora. 

Especifica que, per a la tranquil·litat de la Sra. del Moral i de tots, el que va haver de 
pagar al final és el mateix que hagués hagut de pagar la Sra. del Moral i el mateix que 
pagaren els altres membres del govern que feren el mateix trajecte que ella cap a Berlín. 

Assegura que va ser el més rigorosa i escrupolosa però els bitllets de darrera hora surten 
cars i opina que les companyies aèries podrien tenir un altre tipus de tarifa però 
malauradament no és així. 

Li recorda que li havia dit que tenia tota la documentació i que està disposada a donar-li 
totes les explicacions que calguin, cosa que ha fet i que fa comptes de seguir fent. 
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Destaca l’actitud tan minuciosa de la Sra. del Moral amb la despesa pública i l’anima a 
seguir així i que ella li respondrà totes les preguntes que consideri pertinents. 

 

 

PUNT 35. PREGUNTA QUE FORMULA L’HBLE. SRA. CARMEN GARZÓN 
PELEGRIN A L’HBLE. SRA. PRESIDENTA (CONTRACTACIÓ ACTIVITATS 
SAN FERRAN). 

Es dóna compte de la següent pregunta: 

 
Carmen Garzón Pelegrín, com a consellera del GRUP POPULAR al Consell de Mallorca formula la 
següent pregunta, amb sol·licitud de resposta oral davant el Ple, segons contempla l'article 72 del ROC, 
adreçada a l'Hble. Sra. Presidenta del Consell de Mallorca Francina Armengol. 
 
 
Pregunta: 
 
 
En quina situació administrativa se troben les contractacions del servei d’activitats esportives de Sant 
Ferrán; el de subministrament de prendes de roba esportiva i organització; i, el de prestació de programes 
recreatius? 
 
 

La Sra. GARZÓN (PP) recorda que des de l’àrea d’Esports, a principis d’abril, varen 
sortir publicats en el BOIB tres expedients de contractació relatius a activitats d’hivern a 
Sant Ferran, el subministrament de roba per als esportistes que anirien als campionats 
de Balears i també sobre la prestació i l’organització del programes recreatius. 

Manifesta que voldria saber en quina situació administrativa es troben aquestes 
contractacions perquè pensa que potser l’objecte del concurs està una mica desvirtuat 
perquè programes recreatius com esport platja i psicomotricitat han acabat, el campionat 
de Balears s’ha fet durant les darreres setmanes i les activitats d’hivern de Sant Ferran –
segons la propaganda– acaben dia 31 de maig. 

Reitera, per acabar, que se li expliqui la situació administrativa d’aquests concursos. 

 

La Sra. MULET (consellera executiva d’Esports i Promoció Sociocultural) contesta 
que, com bé ha dit la Sra. Garzón, varen sortir publicats en el BOIB i estan adjudicats. 

 

PRECS 

 

PREC 1 
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El Sr. BOSCH (PP) prega que, per tal d’animar la Presidència que sempre és molt 
sensible envers el desenvolupament dels productes de les nostres illes, per solidaritzar-
se amb la resta de companys i promoure el consum d’aigües mallorquines, consumeixi 
aigua del país atès que les úniques aigües que no són del país són les que estan damunt 
de la taula de Presidència. 

 

PREC 2 

 

El Sr. FONT (PP) explica que, ja fa un mes, a través d’un prec i amb molta 
responsabilitat, varen dir que hi havia gent a Sant Ferran que feia feina sense assegurar. 

Agraeix a la Sra. consellera que després d’acabar aquell Ple li telefonàs per dir que tenia 
raó i que solucionava el problema i el Grup Popular no ha anat a cercar més. 

A continuació prega que tota la gent que ha estat fent feina en nom del Consell en 
activitats socioculturals o altre tipus d’activitats i ho han fet amb una assegurança que 
no és Seguretat Social i que tampoc no cobren, encara que sap que estan intentant 
resoldre els concursos. 

El que és evident és que hi ha hagut 3 o 4 mesos de gent fent feina sense assegurar i 
sense cobrar i, atès que l’important són les persones i les polítiques socials, no considera 
que això hagi de marcar la tònica d’aquests primers onze mesos. 

Per tant, concreta el prec perquè es resolgui aquesta situació atès que es tracta de 
persones amb famílies. 

 

La Sra. presidenta li respon que no es preocupi perquè aquest tema ja està resolt. 

 

La presidenta aixeca la sessió, de la qual, com a secretari, estenc aquesta acta, (que 
consta de 181 pàgines rubricades). 

El secretari general     Vist i plau 

La presidenta 

 

 
 


