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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DEL CONSELL DE 
MALLORCA  
 
Identificació de la sessió                                                                                                                                                                       
 
Núm.: 7/2008 
Caràcter: ordinària  
Data: 2 de juny de 2008 
Horari: 10.12 a 14.04 
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.   
 

La presidenta altera l'ordre del dia en els següents termes: el punt 12è es tracta després 
del punt 7è. El punt 18è es tracta després del punt 16è. 

A la votació del punt 10è i 11è no hi és present la Sra. Cano ( PSOE). A la votació del 
punt 12è no hi és present el Sr. Bosch ( PP). A la votació del punt 15è no hi són presents 
el Sr. Bosch ( PP) i la Sra. Puig ( PP). A la votació del punt 16è no hi són presents la 
Sra. Garzón ( PP) i el Sr. Roselló ( Bloc). A la votació del punt 17è no hi són presents la 
Sra. Cabrer ( PP) i el Sr. Álvarez ( PP). Al punt 19è s'absenta la Sra. Cabrer ( PP) que ja 
no es reincorpora a la sessió. 

 

Ordre del dia 

1. LECTURA I APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR (5-5-
08). 

 

PRESIDÈNCIA 

2. DECRETS I RESOLUCIONS A DONAR COMPTE 

3. DECRETS A RATIFICAR 

 
a) NOMENAMENT DEL REPRESENTANT DEL CONSELL INSULAR 
DE MALLORCA A LA COMISSIÓ D’ORDENACIÓ SANITÀRIA 
TERRITORIAL DE LES ILLES BALEARS. 

 
b) NOMENAMENT DEL REPRESENTANT DEL CONSELL INSULAR 
DE MALLORCA EN EL CONSELL ASSESSOR DE FAUNA I FLORA 
DE LES ILLES BALEARS. 
 

c) NOMENAMENT DELS REPRESENTANTS DEL CONSELL INSULAR DE 
MALLORCA EN LA COMISSIÓ DE COORDINACIÓ DE POLÍTICA 
TERRITORIAL 
 

 
 
 
DEPARTAMENT D’OBRES PÚBLIQUES 
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4. PROPOSTA DE REVISIÓ DE LA TARIFA DEL CONTRACTE DE CONCESSIÓ 
DE L’OBRA PÚBLICA PER A LA CONSTRUCCIÓ, CONSERVACIÓ I 
EXPLOTACIÓ DE LA CARRETERA MA-15 PALMA- MANACOR PER A L’ANY 
2008. (EXP. 001/04). 
 
 
 
DEPARTAMENT DE CULTURA I PATRIMONI 
 
5. PROPOSTA D’ACORD DE CORRECCIÓ D’ERRADA MATERIAL PEL 
NOMENAMENT DELS REPRESENTANTS DEL CONSELL ESCOLAR DE 
MALLORCA. 
 
6. PROPOSTA DE CREACIÓ DE LA COMISSIÓ TÈCNICA INSULAR DE 
BIBLIOTEQUES I D’APROVACIÓ DEL REGLAMENT QUE EN DETERMINA 
LES NORMES DE FUNCIONAMENT INTERN I LA COMPOSICIÓ. 
 
7. PROPOSTA DE CREACIÓ DE LA COMISSIÓ TÈCNICA INSULAR D’ARXIUS I 
D’APROVACIÓ DEL REGLAMENT QUE EN DETERMINA LES NORMES DE 
FUNCIONAMENT INTERN. 
 
 
DEPARTAMENT D'HISENDA I INNOVACIÓ 
 
8. PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DEL PLA ESTRATÈGIC DE SUBVENCIONS 
DEL CONSELL DE MALLORCA PER A L'ANY 2008. 
 
9. PROPOSTA D' APROVACIÓ DE L' EXPEDIENT NÚM. 14 DE MODIFICACIÓ 
DE CRÈDITS EN EL PRESSUPOST PROPI DE 2008. 
 
10. PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DEL PLA ESTRATÈGIC DE SUBVENCIONS 
DEL CONSELL DE MALLORCA PER A L'ANY 2008. 
 
11. PROPOSTA D' APROVACIÓ DE L' EXPEDIENT NÚM. 16 DE MODIFICACIÓ 
DE CRÈDITS EN EL PRESSUPOST PROPI DE 2008. 
 
 
 
DEPARTAMENT D’ESPORTS I PROMOCIÓ SOCIOCULTURAL 
 
12. APROVACIÓ DEL REGLAMENT INTERN DE FUNCIONAMENT DEL 
CONSELL DE PERSONES MAJORS DE L’ILLA DE MALLORCA. 
 
 
DEPARTAMENT DE COOPERACIÓ LOCAL 
 
13. REVOCACIÓ DE SUBVENCIONS ATORGADES EN EL MARC DELS PLANS 
D'OBRES I SERVEIS DELS ANYS 2002, 2003, 2004 I 2005. 
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14. MODIFICACIÓ DEL FINANÇAMENT DE DETERMINADES ACTUACIONS 
DEL PLA D'OBRES I SERVEIS I DE CARRETERES DE 2008. 
 
 
DEPARTAMENT DE JOVENTUT I IGUALTAT 
 
15. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’ADHESIÓ DEL CONSELL DE MALLORCA 
A LA CARTA EUROPEA PER A LA IGUALTAT D'HOMES I DONES EN LA 
VIDA LOCAL. 
 
16. PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL REGLAMENT DE CREACIÓ I 
FUNCIONAMENT DEL CONSELL DE LES DONES DE MALLORCA. 

 

MOCIONS 

17. MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP DE CONSELLERS DEL PARTIT 
POPULAR SOBRE PLA INSULAR D’EDUCACIÓ INFANTIL 0/3 ANYS. 
 
18. MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP DE CONSELLERS DEL PARTIT 
POPULAR SOBRE CARRIL BICI A LA VIA DE CIRCUMVAL·LACIÓ DE 
FELANITX. 
 
19. MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP DE CONSELLERS DEL PARTIT 
POPULAR SOBRE IMPULS I PROMOCIÓ DEL MUSEU KREKOVIC. 

 

INTERPEL·LACIONS 

20. INTERPEL.LACIÓ QUE FORMULA L’HBLE. SR. JAUME FONT BARCELO 
SOBRE POLÍTICA EN MATÈRIA DE SERVEIS SOCIALS. 

 

DESPATX EXTRAORDINARI  

 

PRECS I PREGUNTES 

21. PREGUNTA QUE FORMULA L’HBLE. SR. RAFAEL A. BOSCH SANS  A 
L’HBLE. SRA. PRESIDENTA (COMUNICAT OFICIAL TRACTAMENT DELS 
RESIDUS) 

22. PREGUNTA QUE FORMULA L’HBLE. SRA. MARIA JOSÉ FRAU MARÍ A 
L’HBLE. SRA. DOLÇA MULET DEZCALLAR (SUBVENCIONS ESTANCES CAP 
DE SETMANA). 
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23. PREGUNTA QUE FORMULA L’HBLE. SR. BARTOMEU MARTÍNEZ OLIVER 
A L’HBLE. SRA. PRESIDENTA (CASA BLAI BONET I CASA PARE GINARD). 

24. PREGUNTA QUE FORMULA L’HBLE. SR. DAMIÀ RIPOLL GÀLVEZ A   
L’HBLE. SR. ANTONI ALEMANY CLADERA (ESTUDI “LES ALTERNATIVES 
DE FINANÇAMENT DEL CIM EN EL MARC DEL NOU ESTATUT 
D’AUTONOMIA). 

25. PREGUNTA QUE FORMULA L’HBLE. SR. FERNANDO RUBIO AGUILÓ A 
L’HBLE. SRA. PRESIDENTA (SERVEI INTERPRETACIÓ DE SIGNES). 

26. PREGUNTA QUE FORMULA L’HBLE. SR. FERNANDO RUBIO AGUILÓ A 
L’HBLE. SRA. PRESIDENTA (SERVEI INTERPRETACIÓ DE SIGNES PER 
URGÈNCIES). 

27. PREGUNTA QUE FORMULA L’HBLE. SR. JOAN FLAQUER RIUTORT A 
L’HBLE. SRA. CONSELLERA D’ECONOMIA I HISENDA (ORGANISME 
PROMOCIÓ TURÍSTICA) 

28. PREGUNTA QUE FORMULA L’HBLE. SR. ANDREU PROHENS VICENS A 
L’HBLE. SRA. PRESIDENTA (SITUACIÓ MONITORS CLUBS TERCERA EDAT). 

29. PREGUNTA QUE FORMULA L’HBLE. SR. ANDREU PROHENS VICENS A 
L’HBLE. SRA. PRESIDENTA (PAGAMENT FEINA MONITORS). 

 

 

Desenvolupament de la sessió i acords 
 

PUNT 1. LECTURA I APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR 
(5-5-08). 

S’aprova per unanimitat. 

PRESIDÈNCIA 

PUNT  2. DECRETS I RESOLUCIONS A DONAR COMPTE 

PUNT 3.  DECRETS A RATIFICAR 

 
 

DEPARTAMENT D’OBRES PÚBLIQUES 

PUNT 4. PROPOSTA DE REVISIÓ DE LA TARIFA DEL CONTRACTE DE 
CONCESSIÓ DE L’OBRA PÚBLICA PER A LA CONSTRUCCIÓ, 
CONSERVACIÓ I EXPLOTACIÓ DE LA CARRETERA MA-15 PALMA- 
MANACOR PER A L’ANY 2008. (EXP. 001/04) 
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Es dóna compte de la següent proposta del vicepresident i conseller executiu del 
Departament d’Obres Públiques: 

La clàusula 60.3 b) dels Plecs de clàusules administratives particulars que regeixen el contracte de 
concessió d’obra pública pel desdoblament de la carretera Ma-15 Palma-Manacor,  signat el dia 24 de 
juny de 2004, regula el procediment de revisió anual de les tarifes a aplicar per l’Administració en 
concepte de retribució variable.   

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. 

En compliment de la clàusula 60.4 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 clàusula 60.3 b) dels Plecs de clàusules administratives particular assenyala que: 

<<1. les tarifes definides pel concessionari s’actualitzaran en la mateixa proporció que l’index general 
de preus al consum (IPC) interanual de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears portan-se a terme 
aquestes actualitzacions a partir de l’1 de gener de l’any següent a  la primera anualitat completa de la 
posada en servei de la carretera i, a partir de llavors, l’1 de gener de cada any successiu.>> 

La cap de secció de la UGE el dia 16 de maig de 2008 va emetre un informe, en el qual fixava el càlcul de 
la revisió de tarifes aplicables a l’any 2008, i indicava que l’actualització de la tarifa s’havia fet d’acord 
amb l’índex general de preus al consum (IPC) interanual de la CAIB de gener a desembre de 2007. 

Atès l’informe jurídic de la cap de servei de Secretaria Tècnica del Departament d’Obres Públiques de dia 
16 de maig de 2008. 

I atès que, de conformitat amb el que assenyala la clàusula 60.3 b), paràgraf 3r. 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- Actualitzar la tarifa del contracte de concessió d’obra pública per a la construcció, conservació i 
explotació de la carretera Ma-15 Palma-Manacor (Exp. 001/04 ) a aplicar l’any 2008, de conformitat amb 
el que estableix la clàusula 60.3 b) dels Plecs de clàusules administratives particular que regeixen el 
contracte, signat el dia 24 de juny de 2004 que seràs la següent:  

Vehicles lleugers: 0,024201277, IVA inclós 

Vehicles pesats: 0,038722737,  IVA inclós 

2- Aprovar l’increment de l’import de la retribució variable que el Consell de Mallorca ha d’abonar a la 
companyia concessionària “Carretera Palma-Manacor concessionària del Consell Insular de Mallorca  
SA”,  (PAMASA) amb CIF A-57277709, l’any 2008, desprès d’aplicar la tarifa actualitzada per a l’any 
2008 als vehicles-quilòmetres reals haguts al llarg de l’any 2007, d’acord amb l’Acta de consolidació del 
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trànsit real corresponent a l’any 2007 de la carretera Ma-15, que serà d’un milió vuitanta-tres mil tres-
cents noranta-dos euros amb set cèntims (1.083.392,07�), l’anterior suposa un retribució variable total per 
a l’exercici 2008 de vuit milions seixanta-un mil vuit-cents vuitanta-un euros amb quaranta cèntims 
(8.061.881,40�). 

L’increment de la retribució variable s’imputarà de la següent manera: quatre-cents set mil cinc-cents 
setanta-dos euros amb deu cèntims (407.572,10�) a la partida pressupostària 90.51110.22799 i sis-cents 
setanta-cinc mil vuit-cents dinou euros amb noranta-set cèntims (675.819,97�) a la partida pressupostària 
90.51110.60100 del pressupost de despeses del Consell de Mallorca per a l’any 2008.   

 

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

Recorda que aquest acord suposa l’actualització, basada en l’IPC, per a l’any 2008, com 
també de la tarifa variable del peatge a l’ombra amb què es va executar la carretera del 
desdoblament de Manacor. 

Assenyala que, vist que l’increment de l’IPC ha estat imprevisible i desproporcionat (un 
4,3% el 2008, enfront del 2,9% del 2007), s’haurà d’abonar a l’empresa concessionària, 
només pel concepte d’actualització de l’IPC, 1.083.000 euros més del que s’havia 
previst, de forma que el pagament total durant l’any 2008, per aquesta obra, serà d’un 
total de 8.061.000 euros, només en concepte de retribució variable.  Observa que cal 
afegir-hi la retribució fixa, que durant els set primers anys fa un total de 37 milions 
d’euros; vist que la concessió té una durada de 33 anys, la pujada de l’IPC costarà, per 
aquesta inversió, tan necessària, uns 300 milions d’euros.  

Considera que aquest endeutament important del Consell Insular de Mallorca contrasta 
amb altres fets de la realitat actual, pel que fa a la qüestió de les carreteres i en posa uns 
exemples.  

En primer lloc, contrasta amb els 333 milions d’euros que haurà de pagar el Ministeri de 
Foment  a causa de la condemna que li ha imposat l’Audiència Nacional. Recorda que 
aquest ministeri va “castigar” el PP durant l’anterior legislatura i que aquesta quantitat 
també inclou l’obra de la carretera variant de Son Ferriol, que és una part de la carretera 
de Manacor, que va fer el Govern de les Illes Balears durant l’anterior legislatura. 

En segon lloc, els 333 milions d’euros també contrasten amb el conveni de carreteres 
actual, que per desgràcia no s’està executant. Recorda que el PP ho ha denunciat durant 
molts de Plens anteriors i retreu que el conseller executiu d’Obres Públiques hagués 
comentat, als Plens, que confiava poder començar les obres el mes de juny de 2008 i en 
canvi recentment hagi declarat, en roda de premsa, que no existia cap obra en licitació i 
que el mes de juny no es començarà cap obra.  

Davant aquesta situació tan evident de que enguany no serà possible començar cap obra, 
el PP considera que no té cap sentit la moció. Destaca que, mentre des del Consell 
Insular de Mallorca s’ha fet un esforç per aconseguir més finançament, el Ministeri de 
Foment només ha “castigat” l’illa de Mallorca. Retreu al Ministeri de Foment la 
deixadesa de les funcions que li corresponen respecte a les carreteres de les Illes 
Balears.  
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Per aquests motius, el PP no pot votar a favor d’aquest acord, perquè no vol ser 
còmplice de l’actual situació de manca d’inversió en carreteres a l’illa de Mallorca i 
anuncia l’abstenció del Grup PP en aquesta votació. 

 

El Sr. PASCUAL (conseller executiu d’Obres Públiques) comença la seva intervenció.  

Diu a la Sra. Cabrer que només parlarà del punt de l’ordre del dia, però lògicament no 
del conveni de carreteres anterior ni de l’actual, com tampoc ho farà sobre els retards de 
l’execució d’obres que ha de fer el Ministeri de Foment.  

Reconeix que la Sra. Cabrer ha dit, més o manco, la veritat i només cal puntualitzar que 
l’augment de l’IPC que ha esmentat no és el d’un any, sinó l’IPC, expressat en euros, de 
l’any 2004, perquè és així com ho establia la concessió.  

També puntualitza que estava establert que aquest import s’havia de revisar durant el 
primer any de la concessió, que la revisió correspon als quatre anys, de 2004 a 2008, 
que es paga trimestralment i que, lògicament, cada any s’haurà de fer la revisió només 
en funció de l’IPC i dels vehicles que passin per la carretera de Manacor. Diu que és 
important que quedi clar que no és que cada any hi hagi un milió d’euros, sinó que 
aquest import correspon a l’abonament que comprèn des de l’any 2004 fins a l’any 
2008.  

 

La Sra. CABRER reconeix al Sr. Pascual que, certament, és així, però diu que el seu 
Grup només volia destacar que si continua aquest increment de l’IPC, no es pot 
comparar l’any 2006, que era d’un 2’9%  al de 2007, que ha estat un 4’9%. Es 
previsible que, per desgràcia, el proper any sigui encara més elevat, fet que no es podia 
preveure quan es varen fer els contractes. Diu que la intenció del PP era advertir que, si 
l’IPC continua pujant, el cost serà superior a les previsions que es varen fer quan es va 
contractar aquesta obra.  

 

El Sr. PASCUAL, per acabar, remarca que es tracta d’una concessió administrativa, per 
la qual cosa el que ha de fer el Consell Insular de Mallorca és complir-la 
escrupolosament i aplicar els IPC existents; és evident que, en aquest cas, el Consell 
Insular de Mallorca no pot fer-hi res. 

 

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 



�

�

 9  
 
 

PUNT 5. PROPOSTA D’ACORD DE CORRECCIÓ D’ERRADA MATERIAL 
PEL NOMENAMENT DELS REPRESENTANTS DEL CONSELL ESCOLAR 
DE MALLORCA 

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

ANTECEDENTS 

El Ple a la sessió de dia 5 de maig de 2008 va acordar: 

“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: 

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 
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) 

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 
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Suplent: Bartomeu Frau Riera 
 
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 

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. 

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. 

Notificar aquest acord a les persones interessades. 

Publicar aquest acord en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.” 

Atès que s’ha detectat una errada material al punt 2 in fine de l’acord ja que s’anomena un representant 
del Consell Escolar amb llinatges equivocats. 

D’acord amb el que estableix l’article 105.2 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de 
les administracions públiques i del procediment administratiu comú, les administracions públiques poden 
rectificar en qualsevol moment, d’ofici o a instància de les persones interessades, els errors materials 
existents en els seus actes. 

Per tot l’exposat, en ús de les atribucions conferides, tinc a bé elevar a la consideració del Ple, la següent 
proposta d’ 

ACORD 

Esmenar d’ofici l’errada material detectada al punt 2 in fine de l’acord de Ple a la sessió de dia 5 de maig 
de 2008, d’acord amb el que estableix l’article 105.2 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim 
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, les administracions 
públiques poden rectificar en qualsevol moment, d’ofici o a instància de les persones interessades, els 
errors materials existents en els seus actes. 

Allà on diu: 

“Suplent: Bartomeu Frau Riera” 

Ha de dir: 

“Suplent: Bartomeu Frau Llull” 

 

S’aprova per unanimitat. 

 

PUNT 6. PROPOSTA DE CREACIÓ DE LA COMISSIÓ TÈCNICA INSULAR 
DE BIBLIOTEQUES I D’APROVACIÓ DEL REGLAMENT QUE EN 
DETERMINA LES NORMES DE FUNCIONAMENT INTERN I LA 
COMPOSICIÓ. 
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Es dóna compte de la vicepresidenta i consellera executiva del Departament de Cultura i 
Patrimoni: 

La Llei 19/2006, de 23 de novembre, del sistema bibliotecari de les Illes Balears estableix el marc per al 
desenvolupament de les biblioteques a les Illes Balears. 

L’esmentada Llei atorga als consells insulars diverses competències, i concretament a l’article 39 els 
encomana la creació de les comissions tècniques insulars, òrgans consultius en matèria de biblioteques a 
cadascuna de les Illes. 

Amb la finalitat de complir amb l’esmentada Llei, el Consell de Mallorca crea la Comissió Tècnica 
Insular de Biblioteques i n’aprova el Reglament que en determina les normes de funcionament intern i la 
composició. 

Això atès i, vista la memòria justificativa del cap de servei de Cultura amb el vist-i-plau del director 
insular de Cultura, i l’informe favorable sobre els aspectes jurídics del Reglament, aquesta Consellera 
Executiva del Departament de Cultura i Patrimoni, proposa, en virtut de la lletra e) de l’article 31 del 
Reglament Orgànic del Consell de Mallorca, aprovat pel Ple de 2 de juliol de 2001, i amb l’informe previ 
de la Comissió informativa General i de Comptes, elevar al Ple del Consell de Mallorca aquesta proposta 
perquè prengui els següents  

ACORDS 

Crear la Comissió Tècnica Insular de Biblioteques, a l’empara de l’apartat 1. de l’article 39, de la  Llei 
19/2006, de 23 de novembre, del sistema bibliotecari de les Illes Balears  

Aprovar-ne inicialment el Reglament que en determina les normes de funcionament intern i la 
composició, a l’empara de l’apartat 3. de l’article esmentat 

Publicar-lo en el BOIB durant el termini mínim de trenta dies, perquè se’n puguin presentar reclamacions 
objeccions o observacions. 

Concedir audiència prèvia a les associacions veïnals i de defensa de les persones consumidores i usuàries 
establertes en l’àmbit territorial de l’illa de Mallorca que estiguin inscrites en el Registre Insular 
d’Entitats de Participació Ciutadana del Consell de Mallorca i les finalitats de les quals guardin relació 
directa amb l’objecte del Reglament. 

Si no es presenta cap reclamació o suggeriment, l'acord inicialment adoptat s'ha d'entendre definitivament 
aprovat sense necessitat d'un nou acord exprés. 

Tot això conformement amb  l’article 102 de la Llei  20/2006, municipal i de règim local de les Illes 
Balears, en concordança amb l’article 49 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, i l’article  56 del RDL 781/1986, 
de 18 d’abril, que aprova el text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local.  

La modificació del Reglament no entrarà en vigor fins que no se n’hagi  publicat completament el text i 
hagi transcorregut el termini previst a l’art. 65,2 L 7/1985 de 2 abril (art. 103 de la Llei 6/2006, municipal 
i de règim local de les Illes Balears i 196.2 del RD 2568/1986, de 28 de novembre, que aprova el 
Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals). 

REGLAMENT DE LA COMISSIÓ TÈCNICA INSULAR DE BIBLIOTEQUES 

Article 1 

La Comissió Tècnica Insular de Biblioteques és un òrgan consultiu en matèria de biblioteques, i es crea 
per mandat de la Llei 19/2006, de 23 de novembre, del sistema bibliotecari de les Illes Balears, amb la 
composició, l’estructura i les funcions que s’estableixen a continuació. 
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S’adscriu al departament competent en matèria de cultura del Consell de Mallorca. 

Article 2. Composició 

Integren la Comissió Tècnica Insular de Biblioteques del Consell de Mallorca els membres següents: 

Presidència: el conseller o consellera executiu del departament competent en matèria de cultura del 
Consell de Mallorca. 

Nou vocals tècnics en la matèria, distribuïts de la següent manera: 

Tres representants del Consell de Mallorca proposats pel conseller o consellera executiu competent en la 
matèria. 

Un/una representant del Govern de les Illes Balears proposat pel conseller o consellera competent en la 
matèria. 

Un/una representant del municipi de Palma proposat pel regidor o regidora competent en la matèria. 

Dos representants de la resta dels municipis de Mallorca integrants de la Xarxa de Biblioteques de 
Mallorca a proposta del conseller o consellera executiu del Consell de Mallorca competent en la matèria. 

Un/una representant de la Universitat de les Illes Balears proposat pel rector o rectora. 

Un/una representant de les associacions o col·legis professionals a proposta de l’entitat, les finalitats de la 
qual guardin relació directe amb biblioteques. 

Secretaria: una persona tècnica funcionària adscrita al departament competent en matèria de cultura del 
Consell de Mallorca amb veu però sense vot, proposada pel conseller o consellera executiu d’aquest 
departament.  

En el cas dels membres d’entitats o institucions representades, el nomenament s’ha de dur a terme un cop 
fetes les consultes pertinents. 

Els membres els nomena la Presidència del Consell de Mallorca. 

Article 3. Funcions 

Són funcions de la Comissió: 

Promoure les actuacions, els plans, els programes i els instruments que desenvolupen el Sistema 
Bibliotecari de les Illes Balears, com ara els plans insulars de lectura pública, el Catàleg col·lectiu de les 
Illes Balears i la Biblioteca Virtual Balear. 

Emetre dictamen sobre el reconeixement de les biblioteques i la seva integració en el Sistema. 

Emetre dictamen sobre la revocació de la condició de biblioteca integrada en el Sistema. 

Emetre dictamen sobre les normes o els reglaments que han de regir els sistemes insulars o part d’aquests. 

Totes les altres que per norma legal o reglamentària, li siguin atribuïdes. 

Article 4. Règim de sessions 

La Comissió s’ha de reunir de manera ordinària 2 vegades a l’any i, amb caràcter extraordinari, quan sigui 
convocada per la Presidència i/o a sol·licitud de la majoria dels membres. 
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La constitució de la Comissió requereix l’assistència d’almenys la meitat dels vocals, i també de la 
Presidència i de la Secretaria, o de les persones que legalment els substitueixin. 

La Secretaria de la Comissió ha d’aixecar acta de les reunions, la qual ha de reflectir els acords adoptats. 

La Secretaria ha de custodiar les actes de la Comissió. 

Article 5. Acords 

Els acords de la Comissió s’adopten per majoria simple. 

En cas d’empat, la Presidència gaudeix de vot de qualitat. 

Article 6. Pèrdua de la condició de membre 

Són causes de pèrdua de la condició de membre de la Comissió: 

La pèrdua de la qualitat o posició que n’hagi determinat la condició de membre de la Comissió. 

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

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

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

Article 7. Dret supletori 

En els aspectes no prevists en aquest Reglament, regeixen el Reglament orgànic del Consell de Mallorca, 
aprovat definitivament pel Ple de dia 8 de març de 2004 (BOIB núm. 38, de 16-03-2004); la Llei 30/1992, 
de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu 
comú; la Llei 19/2006, de 23 de novembre, del sistema bibliotecari de les Illes Balears; la Llei 12/1998, 
de 21 de desembre, de patrimoni històric de les Illes Balears; la Llei 16/1985, de 25 de juny, de patrimoni 
històric espanyol i qualsevol altra normativa que hi sigui d’aplicació. 

Disposició final 

Aquest Reglament entrarà en vigor a partir de la data de la publicació en el BOIB i un cop transcorregut 
el termini que assenyalen els articles  65.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de 
règim local, modificada per la Llei 11/1999, de 21 d’abril, i la Llei 57/2003, de 16 de desembre, i 113 de 
la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears. 

 
 

La Sra. MASCARÓ (consellera executiva de Cultura i Patrimoni) intervé per demanar 
una correcció tècnica a causa d’un error en el text. Explica que, a l’article 2, del 
Reglament de la Comissió Tècnica de Biblioteques, a l’apartat a (composició), allà on 
diu: “presidència, el conseller o consellera executiu del departament competent en 
matèria de cultura del Consell Insular de Mallorca” s’ha d’afegir: “o persona en qui 
delegui”, és a dir, el mateix que indica l’apartat següent, referit a la Comissió Tècnica 
d’Arxius. 
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La Sra. SUREDA (PP) comença la seva intervenció. En relació a aquesta proposta, diu 
que el seu Grup vol fer una sèrie de consideracions, que explica tot seguit.  

En primer lloc, recorda que la Llei del sistema bibliotecari és una llei aprovada durant la 
legislatura passada i que va néixer amb l’objectiu d’establir les estructures fonamentals 
per aconseguir un sistema de lectura pública eficient i a l’abast de qualsevol persona.  

Lamenta el retard de quasi un any, durant aquesta legislatura, que s’ha produït per dur a 
aprovació aquest. Atès que es tracta d’una proposta d’una Comissió tècnica, que recull 
bàsicament allò que està establert a la llei, considera que s’hagués pogut presentar molt 
abans.  

Retreu que la consellera executiva no hagi presentat, com a mínim, un pla d’actuació 
inicial sobre aquestes qüestions, amb l’explicació de les activitats que es duran a terme 
per tal de complir aquesta llei. 

També vol saber si, prèviament a la presentació d’aquesta proposta de reglament, s’han 
mantingut reunions o altre tipus de contacte amb els col·lectius professionals o 
associacions de bibliotecaris.  

Pel que fa a la proposta de delegació que ha esmentat la Sra. Mascaró, comenta que el 
seu Grup hi està d’acord. Diu que podria ser perfectament el director insular competent 
en la matèria, per aconseguir més dinamisme, atès que es tracta d’una comissió tècnica. 

Quant als representants del Consell Insular de Mallorca, suggereix que un d’ells podria 
ser, quan es creï, el director de la biblioteca central insular.  

Sobre els representants del municipi de Palma, li sembla bé el que es proposa, però  
recorda a la Sra. Mascaró que cal crear l’instrument d’integració de les biblioteques de 
Palma a la xarxa. Pel que fa als representants dels municipis, sí que fa unes 
observacions: allà on la proposta diu “dos representants de la resta dels municipis de 
Mallorca a proposta del conseller o consellera executiu del Consell Insular de Mallorca 
competent en la matèria”, proposa que digui: “dos representants de la resta dels 
municipis de Mallorca a proposta dels propis municipis”. Comenta que aquesta proposta 
dels municipis podria fer-se per mitjà de les Federacions de Municipis.  

Comenta que, si el PP hagués tingut ocasió de parlar-ne, detingudament, potser haurien 
suggerit la possibilitat d’afegir algun representant de les biblioteques d’interès públic 
que estiguin integrades en el sistema de lectura pública, com és el cas de la Fundació 
March i el d’altres fundacions, com també de la biblioteca del Bisbat de Mallorca, per 
causa de les seves especials característiques del patrimoni bibliogràfic.  

Sobre l’article 6, considera que s’hauria de rectificar la proposta en els següents termes: 
allà on diu “la pèrdua de la condició de membre de la comissió ...”  indica que la 
destitució és lliurement acordada en qualsevol moment per la presidència del Consell 
Insular de Mallorca. Pensa que aquest sistema no és el correcte i que s’hauria de 
substituir per “a petició de la institució que representa”. Assenyala que, segons el propi 
reglament, el nomenament el fa la presidenta, però ho fa a petició d’altres institucions, 
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com és el cas dels municipis. Per aquest motiu, el seu Grup voldria que es fes aquesta 
rectificació. 

Per acabar, reitera la petició de les rectificacions que ha explicat, espera que els seus 
suggeriments siguin atesos per l’equip de govern de la institució i destaca el sentit 
positiu amb què els fan, per tal de millorar la proposta presentada. 

 

La Sra. MASCARÓ intervé tot seguit.  

Pel que fa al retret del retard, admet que és cert, però diu que també s’ha de considerar 
que la llei és de l’any 2006 i recorda que ella es va incorporar a la meitat de l’any 2007, 
per tant s’ho hagués pogut trobar fet i no va ser així.  

Tot i això, destaca que avui es presenten dos reglaments i es mostra convençuda que les 
urgències no sempre són bones. 

Referent a presentar un Pla d’actuacions, diu que no pertoca fer-ho avui, ni en matèria 
de biblioteques ni d’arxius. Recorda que es tracta d’una proposta d’un reglament.  

Sobre les reunions i els contactes, assegura que hi ha hagut contactes, de caire tècnic, a 
l’hora d’elaborar el reglament. 

Respecte  a qui ha de ser el representant del Consell Insular de Mallorca diu que, arribat 
el moment, els responsables polítics han de poder decidir quins són. Està d’acord que 
sigui el director de la biblioteca central, però diu que en aquests moments a Mallorca 
encara no existeix la figura de biblioteca central; per tant, difícilment pot nomenar-se’n 
un director. 

Tota la resta de suggeriments de modificacions explica que, atès que es tracta d’una 
aprovació inicial i que obre un període per a presentar al·legacions, creu que en comptes 
de recollir ara tots els suggeriments, amb el perill que algunes coses no quedassin prou 
reflectides, proposa que es passi per aprovació inicial i que el PP presenti totes les 
al·legacions. En aquest cas, es compromet a reunir-se amb la Sra. Sureda, fins i tot 
abans del període establert, per tractar aquests suggeriments.  

Assenyala que es donarà audiència a totes les associacions i es publicarà al BOIB, per 
aconseguir una participació encara més àmplia. Per tant, està obert a tothom i al Grup de 
l’oposició més que a ningú. 

Per acabar, reitera a la Sra. Sureda la seva proposta: aprovar-lo inicialment i després, 
dins els període establert, parlar-ne amb tranquil·litat per incorporar les propostes que  
considerin convenient incloure. 

 

La Sra. SUREDA li respon que, considerant el canvi que acaba d’explicar la Sra. 
Mascaró, el seu Grup donarà suport a la proposta. 



�

�

 16 
 
 

 

S’aprova per unanimitat, incorporant l’esmena explicada per la Sra. Mascaró. 

 
 
 
PUNT 7. PROPOSTA DE CREACIÓ DE LA COMISSIÓ TÈCNICA INSULAR 
D’ARXIUS I D’APROVACIÓ DEL REGLAMENT QUE EN DETERMINA LES 
NORMES DE FUNCIONAMENT INTERN. 

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

La Llei 15/2006, de 17 d’octubre, d’arxius i patrimoni documental de les Illes Balears estableix el marc 
per al desenvolupament dels arxius a les Illes Balears. 

L’esmentada Llei atorga als consells insulars diverses competències, i concretament l’article 42b) els 
encomana la creació de les comissions tècniques insulars, òrgans consultius en matèria d’arxius i fons 
documentals a cadascuna de les Illes. 

Amb la finalitat de complir amb l’esmentada Llei, el Consell de Mallorca crea la Comissió Tècnica 
Insular d’Arxius i n’aprova el Reglament que en determina les normes de funcionament intern i la 
composició. 

Això atès i, vista la memòria justificativa del cap de servei de Cultura amb el vist-i-plau del director 
insular de Cultura, i l’informe favorable sobre els aspectes jurídics del Reglament, aquesta Consellera 
Executiva del Departament de Cultura i Patrimoni, proposa, en virtut de la lletra e) de l’article 31 del 
Reglament Orgànic del Consell de Mallorca, aprovat pel Ple de 2 de juliol de 2001, i amb l’informe previ 
de la Comissió informativa General i de Comptes, elevar al Ple del Consell de Mallorca aquesta proposta 
perquè prengui els següents  

ACORDS 

1. Crear la Comissió Tècnica Insular d’Arxius, a l’empara de l’apartat b) de l’article 42, de la  Llei 
15/2006, de 17 d’octubre, d’arxius i patrimoni documental de les Illes Balears 

2. Aprovar-ne inicialment el Reglament que en determina les normes de funcionament intern. 

3. Publicar-lo en el BOIB durant el termini mínim de trenta dies, perquè se’n puguin presentar 
reclamacions objeccions o observacions. 

4. Concedir audiència prèvia a les associacions veïnals i de defensa de les persones consumidores i 
usuàries establertes en l’àmbit territorial de l’illa de Mallorca que estiguin inscrites en el Registre Insular 
d’Entitats de Participació Ciutadana del Consell de Mallorca i les finalitats de les quals guardin relació 
directa amb l’objecte del Reglament. 

Si no es presenta cap reclamació o suggeriment, l'acord inicialment adoptat s'ha d'entendre definitivament 
aprovat sense necessitat d'un nou acord exprés. 

Tot això conformement amb l’article 102 de la Llei  20/2006, municipal i de règim local de les Illes 
Balears, en concordança amb l’article 49 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, i l’article  56 del RDL 781/1986, 
de 18 d’abril, que aprova el text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local.  

La modificació del Reglament no entrarà en vigor fins que no se n’hagi  publicat completament el text i 
hagi transcorregut el termini previst a l’art. 65,2 L 7/1985 de 2 abril (art. 103 de la Llei 6/2006, municipal 
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i de règim local de les Illes Balears i 196.2 del RD 2568/1986, de 28 de novembre, que aprova el 
Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals). 

REGLAMENT DE LA COMISSIÓ TÈCNICA INSULAR D’ARXIUS   

Article 1  

Creació 

La Comissió Tècnica Insular d’Arxius és l’òrgan consultiu en matèria d’arxius i fons documentals en 
l’àmbit insular. 

Es crea en virtut de l’article 43 de la Llei 15/2006, de 17 d’octubre, d’arxius i patrimoni documental de 
les Illes Balears, i s’adscriu al departament del qual depèn el Servei d’arxius i patrimoni documental del 
Consell Insular de Mallorca. 

Article 2 

Composició i nomenaments 

1. D’acord amb l’article 43.2 de la Llei 15/2006, la Comissió Tècnica Insular d’Arxius del Consell Insular 
de Mallorca està integrada pels membres següents: 

a) N’ocupa la Presidència la consellera o el conseller executiu competent en matèria d'arxius i patrimoni 
documental del Consell Insular, o la persona que delegui. 

b) Les vocalies tècniques en la matèria són set, amb la composició següent: 

 tres vocalies ocupades per persones nomenades per la consellera o el conseller executiu competent en 
la matèria; 

 una vocalia ocupada per una persona en representació del Govern de les Illes Balears, nomenada per la 
consellera o el conseller competent per raó de la matèria; 

 dues vocalies ocupades per personal tècnic funcionari adscrit a l’arxiu municipal, en representació dels 
municipis, el qual és proposat per aquests i nomenat per la presidenta o el president del Consell de 
Mallorca; 

una vocalia ocupada per una persona en representació de les associacions i el/s col·legi/s professional/s 
implicat/s en la matèria, proposada per aquests i nomenada per la presidenta o el president del Consell de 
Mallorca. 

c) N’ocupa la Secretaria una persona tècnica funcionària adscrita al departament competent en matèria 
d’arxius del Consell de Mallorca, amb veu però sense vot, proposada per la consellera o el conseller 
executiu d’aquest departament.  

Article 3 

Funcions de la Comissió 

D’acord amb l’article 43 de la Llei 15/2006, de 17 d’octubre, d’arxius i patrimoni documental de les Illes 
Balears, les funcions de la Comissió Tècnica Insular d’Arxius, dins el seu àmbit territorial, són les 
següents: 

a) Salvaguardar l’exercici del dret d’accés als documents de les persones i les entitats públiques i 
privades. 
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b) Establir els criteris que regeixen l’accés als documents públics, d’acord amb el que disposa la Llei 
15/2006. 

c) Ser l’òrgan tècnic de consulta en matèria d’arxius i documents i, en aquest sentit, emetre dictamen en 
els plantejaments públics sobre arxius o en plantejaments de coordinació de les activitats dels arxius. 

d) Assessorar i informar sobre l’organització, la creació i la coordinació dels arxius. 

e) Dictaminar sobre els sistemes de gestió documental que s’hagin d’utilitzar, a fi de racionalitzar i 
unificar el tractament dels documents i d’aconseguir una gestió eficaç i rendible de la documentació 
arxivística, d’acord amb els criteris generals de la Comissió Tècnica Interinsular d’Arxius.  

f) Elaborar les taules d’avaluació documental i controlar-ne l’aplicació correcta.  

g) Avaluar i emetre dictamen sobre el reconeixement dels arxius i les col·leccions documentals i sobre la 
integració en el sistema insular d’arxius. 

h) Avaluar i emetre dictamen sobre la revocació de la condició d’arxiu o col·lecció documental integrat en 
el sistema insular d’arxius. 

i) Emetre altres dictàmens sobre les normes o reglaments que han de regir el sistema insular d’arxius. 

j) Emetre dictamen sobre les peticions d’accés als documents públics exclosos de consulta. 

k) Emetre informe sobre les reclamacions de les persones i les entitats públiques o privades que 
considerin vulnerat el seu dret d’accés a documents. 

l) Elaborar i mantenir el cens d’arxius i documents, d’acord amb els criteris generals de la Comissió 
Tècnica Interinsular d’Arxius. 

m) Establir els criteris tècnics per a l’aplicació o l’adaptació de les normes internacionals en matèria 
d’arxius i documents. 

n) Totes les altres que la legislació o els reglaments li atribueixin. 

Article 4 

Sessions 

4.1. La Comissió es reuneix de manera ordinària, amb la convocatòria prèvia de la Presidència, dues 
vegades a l’any, i en caràcter extraordinari, quan és convocada per la Presidència i/o a sol·licitud de la 
majoria dels membres. 

4.2. La constitució de la Comissió requereix que hi assisteixin almenys la meitat dels vocals, i també les 
persones que n’ocupen la Presidència i la Secretaria, o qui legalment les substitueixi. 

4.3. La Secretaria de la Comissió ha d’estendre acta de les sessions, la qual ha de reflectir els acords 
adoptats. 

4.4. La Secretaria ha de custodiar les actes de la Comissió. 

Article 5 

Acords 

Els acords de la Comissió s’han d’adoptar per majoria simple. En cas d’empat, la Presidència té vot de 
qualitat. 



�

�

 19 
 
 

Article 6 

Pèrdua de la condició de membre 

Són causes de pèrdua de la condició de membre de la Comissió les següents: 

a) La pèrdua de la qualitat o la posició que n’ha determinat la condició de membre de la Comissió. 

b) La renúncia expressa, manifestada mitjançant un escrit adreçat a la Presidència de la Comissió Tècnica 
d’Arxius. 

c) La destitució, acordada lliurement en qualsevol moment, per part de l’autoritat que ha nomenat el 
membre. 

d) El cessament en el càrrec de l’autoritat que ha nomenat el membre, sense perjudici que se’n prorroguin 
les funcions fins que la nova presidència hagi pres possessió del càrrec. 

Article 7 

Dret supletori 

En els aspectes no prevists en aquest Reglament, regeixen el Reglament orgànic del Consell de Mallorca, 
aprovat definitivament en el Ple del 8 de març de 2004 (BOIB núm. 38, de 16 de març); la Llei 30/1992, 
de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu 
comú; la Llei 15/2006, de 17 d’octubre, d’arxius i patrimoni documental de les Illes Balears; la Llei 
12/1998, de 21 de desembre, de patrimoni històric de les Illes Balears; la Llei 16/1985, de 25 de juny, de 
patrimoni històric espanyol, i qualsevol altra normativa que hi sigui aplicable. 

Disposició final 

Entrada en vigor 

Aquest Reglament entra en vigor a partir de la data que és publicat en el Butlletí Oficial de les Illes 
Balears i una vegada transcorregut el termini que s’assenyala en l’article 65.2 de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, reguladora de les bases de règim local, modificada per la Llei 11/1999, de 21 d’abril, i per la Llei 
57/2003, de 16 de desembre, i en l’article 113 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de 
règim local de les Illes Balears. 

 

La Sra. SUREDA (PP) mostra l’acord del seu Grup polític, atès que es tracta d’una 
transcripció de la pròpia Llei d’arxius. Puntualitza, però, que no està d’acord amb el 
procediment de destitució. No considera correcte que la presidenta destitueixi un 
representant d’una altra institució i per tant és una qüestió que s’ha de corregir. 

Per acabar, anuncia que el seu Grup donarà suport a la proposta. 

A continuació es fa la votació. 

S’aprova per unanimitat. 

 

Tot seguit, es tracta el punt 12, tal i com ha informat la presidenta a l’inici de la sessió. 
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DEPARTAMENT D’ESPORTS I PROMOCIÓ SOCIOCULTURAL 

 

PUNT 12. APROVACIÓ DEL REGLAMENT INTERN DE FUNCIONAMENT 
DEL CONSELL DE PERSONES MAJORS DE L’ILLA DE MALLORCA 

Es ratifica la inclusió del present assumpte a l'ordre del dia, per unanimitat. 

Es dóna compte de la següent proposta de la consellera ejecutiva del Departament 
d'Esports i Promoció Sociocultural: 

La llei 6/1994, de dia 13 de desembre, d átribució de competències als Consells Insulars en matèria de 
Patrimoni Històric, de Promoció Sociocultural, d Ánimació Sociocultural, de Dipòsit Legal de Llibres i 
d Ésports, atribueix als Consells Insulars les competències que havien estat assumides per la Comunitat 
Autònoma de les Illes Balears, en matèria de Promoció Sociocultural. 

El Decret, de 17 de juliol de 2007, pel qual es determina l órganització del Consell de Mallorca (BOIB 
núm. 111, 20 de juliol de 2007) estableix que les atribucions del Departament d Ésports i Promoció 
Sociocultural, són les relatives al sector de l áctivitat administrativa pròpia del departament que la 
legislació vigent asigna al Consell de Mallorca, i particularment la promoció i l ánimació sociocultural. 

Atès l’informe jurídic de data 21 de maig de 2008. 

Es proposa al Ple del Consell de Mallorca que adopti el següent  

ACORD 

Primer. Aprovar inicialment el Reglament intern de funcionament del Consell de Persones Majors de 
l’Illa de Mallorca, i que queda redactat en els termes següents: 

REGLAMENT INTERN DE FUNCIONAMENT DEL CONSELL DE PERSONES MAJORS DE 
L’ILLA DE MALLORCA. 

Article 1. Naturalesa  

1. Es crea el Consell de Persones Majors de l’Illa de Mallorca amb l’objectiu de promoure la participació 
i col·laboració de les associacions de persones majors en aquelles competències atribuïdes al Consell 
Insular de Mallorca, i promoure polítiques que tendeixin a una major i més plena participació de la 
persones majors en la vida social, cultural, econòmica i política. 

2. El Consell de Persones Majors de l’Illa de Mallorca està adscrit al departament competent en matèria 
d’esports i promoció sociocultural i es configura com a un òrgan consultiu en l’àmbit de la programació i 
execució de polítiques que, en matèria de promoció sociocultural, promogui el Consell de Mallorca. 

Article 2. Funcions 

1. Les funcions del Consell de Persones Majors de l’Illa de Mallorca seran d’assessorament i 
d’informació sobre els aspectes que incideixen en el col·lectiu de les persones majors. 

Concretament aquestes funcions seran: 

Promoure activitats destinades a assegurar la participació de les persones majors en les decisions i 
mesures que els afectin. 
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Fomentar l’associacionisme i la participació de les persones majors a la societat. 

Recollir i canalitzar les iniciatives i els suggeriments de les persones i dels col·lectius de persones majors 
no representats en el Consell. 

Ésser oït abans de l’aprovació de les línies d’actuació generals i prioritàries  que afectin les persones 
majors i rebre informació sobre el desenvolupament de les acciones dutes a terme en aquesta matèria per 
l’Administració. 

Assessorar sobre les consultes que li formulin en matèries relacionades amb les persones majors. 

Qualsevol altre funció, relacionada amb les persones majors, que li pugui ésser encomanada. 

Article 3. Òrgans 

Són òrgans del Consell: 

El Ple 

La Comissió Permanent 

La Presidència 

La Secretaria 

Article 4. Del Ple 

1. El Ple del Consell estarà constituït per: 

Una presidència. 

Vice-presidència. 

Vocals 

2. Exercirà la presidència, el conseller o la consellera competent en matèria d’Esports i Promoció 
Sociocultural. No obstant això, pot delegar la presidència en un altre conseller o consellera. 

3. Exercirà la vice-presidència, el director o la directora insular competent en matèria de Promoció 
Sociocultural. 

4. Seran vocals: 

a) Representants dels municipis de la Part Forana de Mallorca 

- Un/a representant de la comarca de Ponent  

- Un/a representant de la comarca de Tramuntana 

- Un/a representant de la comarca des Raiguer 

- Un/a representant de la comarca des Nord 

- Un/a representant de la comarca des Migjorn 

- Un/a representant de la comarca de Llevant 
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- Un/a representant de la comarca des Pla 

b) Representants del municipi de Palma 

- Un/a representant del districte municipal Centre 

- Un/a representant del districte municipal Ponent 

- Un/a representant del districte municipal Nord 

- Un/a representant del districte municipal Llevant 

- Un/a representant del districte municipal Platja de Palma 

c) Un representant de cada una de les Federacions d’Associacions de Persones Majors existents a l’Illa de 
Mallorca. 

5. La persona que ocupi la Secretaria, ha de ser nomenada pel conseller o la consellera competent en 
matèria d’Esports i Promoció Sociocultural entre el personal funcionari del seu departament i ha 
d’ocupar, també, la Secretaria de la Comissió Permanent. 

6. En cas d’absència, vacant o malaltia, la persona que ocupi el càrrec de la vice-presidència ha de 
substituir el president o la presidenta. 

La persona que ocupi el càrrec de la Secretaria Tècnica del departament competent en matèria d’Esports i 
Promoció Sociocultural ha de substituir la vice-presidència en cas d’absència, vacant o malaltia de la 
persona titular. 

Una persona secretària adjunta, designada pel conseller o consellera competent en matèria d’Esports i 
Promoció Sociocultural  entre el personal del seu departament, ha de substituir la persona que ocupi la 
Secretaria, i ha d’ocupar, també, la Secretaria Adjunta de la Comissió Permanent. 

7. El Ple del Consell es podrà reunir en sessions ordinàries i extraordinàries 

Son sessions ordinàries les que tenen una periodicitat predeterminada. Hi haurà dues sessions ordinàries a 
l’any : la primera, dins el primer semestre, i l’altre, en el segon semestre. 

Son sessions extraordinàries les que convoca la presidència del Consell, bé a iniciativa pròpia o a petició 
de la meitat més un dels seus membres. 

En qualsevol cas, les sessions seran convocades per la presidència amb una antelació de deu dies com a 
mínim, mitjançant escrit que inclourà el lloc, la data i hora de la reunió, així com l’ordre del dia.  

8. Els acords del Ple s’intentaran adoptar per consens entre els seus membres. En el supòsit de no existir 
consens, cada un dels seus membres, tindrà un vot, i en cas d’empat a les votacions el President/a del 
Consell tindrà vot de qualitat. 

9. De cada sessió s’aixecarà un acta que se sotmetrà a aprovació de la següent. 

Article 5. De la Comissió Permanent 

1. Integren la Comissió Permanent: 

Una presidència 

Una vice-presidència 
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Vocals 

2. Exercirà la presidència de la Comissió Permanent, el conseller o la consellera competent en matèria 
d’Esports i Promoció Sociocultural. No obstant això, pot delegar la Presidència en un altre conseller o 
consellera. 

3. La vice-presidència serà exercida per la persona que ocupi la direcció insular competent en matèria de 
Promoció Sociocultural. 

4. Seran vocals de la Comissió Permanent, dotze representants de les associacions de persones majors i un 
representant per cada una de les Federacions d’Associacions de Persones Majors membres del Consell, 
elegits per la majoria del Ple. 

5. Actuarà com a secretari de la Comissió, amb veu però sense vot, un/a funcionari/ària del Departament 
d’Esports i Promoció Sociocultural. 

6. Son funcions de la Comissió Permanent: 

Vetllar pel compliment dels acords adoptats pel Ple i per les actuacions que se’n derivin. 

Proposar les mesures que consideri necessàries  per al compliment de les finalitats pròpies del Consell de 
Majors. 

Qualsevol altre funció que li sigui encomanada o delegada pel Ple. 

7. Els membres de la Comissió Permanent seran designats per la presidència del Consell a proposta de la 
majoria del membres que representen aquestes entitats al Ple. 

8. La Comissió Permanent es reunirà per convocatòria del seu president, quan sigui necessària, prèvia 
fixació de l’ordre del dia, i amb una antelació mínima d’un mes a la celebració del Ple del Consell. 

Article 6. De la Presidència 

1. Son funcions de la Presidència: 

Presidir i moderar els debats del Ple i de la Comissió. 

Representar formalment el Ple i la Comissió. 

Acordar la convocatòria de les sessions. 

Visar les actes i els certificats del acords del Ple i de la Comissió. 

Totes les funcions que li delegui el Ple. 

Article 7. De la Secretaria 

1. Corresponen a la Secretaria totes les funcions de caire administratiu i tècnic que siguin necessàries per 
al funcionament de la Comissió. 

2. La persona que ocupa la Secretaria ha d’actuar, en tot cas, amb veu però sense vot. 

3. Son funcions de la Secretaria: 

Assistir la Comissió i gestionar-ne els assumptes. 

Remetre les convocatòries, les notificacions i les citacions per ordre de la Presidència. 
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Redactar i firmar les actes de les reunions amb el vist i plau de la Presidència. 

Facilitar als membres del Ple i de la Comissió Permanent la informació i l’assistència necessària. 

Expedir certificats de les consultes i els acords. 

Les funcions que li encarregui el Ple o la Comissió Permanent. 

Article 8. Assistència d’altres persones 

A les sessions del Ple del Consell o de la Comissió Permanent hi podran assistir, amb veu però sense vot, 
fins a un total de cinc persones expertes que realitzin activitats dins l’àmbit de les persones majors o de la 
mateixa de què es tracti. Aquestes persones seran designades pel mateix Consell. 

Article 9. Suport a la Comissió 

El departament competent en matèria d’Esports i Promoció Sociocultural ha de prestar el suport personal i 
material a l’esmentada Comissió per tal de dur a terme les seves tasques. 

Disposició final primera 

El Ple del Consell de Persones Majors podrà aprovar les disposicions necessàries per al desplegament del 
règim d’organització i funcionament previst en aquest Reglament. 

Disposició final segona 

Aquest Reglament entrarà en vigor un cop hagi estat aprovat pel Consell Insular de Mallorca i publicat en 
el Butlletí Oficial de les Illes Balears. 

Segon. Sotmetre l'expedient a informació pública mitjançant la inserció dels corresponents anuncis en el 
tauler d’anuncis de la Llar de la Joventut (carrer del General Riera, núm. 111) i en el Butlletí Oficial de 
les Illes Balears per tal que totes les persones que estiguin interessades puguin examinar-lo i presentar les 
reclamacions i els suggeriments que estimin pertinents, dins el termini de trenta dies a comptar des de la 
inserció del corresponent anunci en el butlletí. 

En el supòsit que no se'n presentessin, l'acord s'entendrà definitivament aprovat i es publicarà el text 
íntegre dels Estatuts al Butlletí Oficial de les Illes Balears, els quals entraran en vigor transcorreguts els 
quinze dies hàbils a que fan referència els article 70.2 i 65.2 de la Llei 7/85 de 2 d’abril, modificada per la 
llei 57/2003. 

No obstant això, el Ple resoldrà. 

 

La Sra. MULET (consellera executiva d’Esports i Promoció Sociocultural) comença la 
seva intervenció.  

En primer lloc, dóna les gràcies a totes les persones vinculades al Consell de persones 
majors de l’illa de Mallorca que avui han acudit al Ple. Assenyala que avui és un dia 
important per a tot el col·lectiu i també per a tota Mallorca, perquè es presenta per 
aprovació el Reglament del Consell de persones majors de l’illa de Mallorca.  

S’alegra de la seva companyia i recorda que des del primer moment de la seva tasca 
com a responsable, es va reunir amb els responsables de cadascuna de les associacions i 
es varen establir uns objectius, un dels quals era el Consell de persones majors, perquè 
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aquest col·lectiu desitjava tenir un espai de debat, de proposta, per tal de poder marcar 
als polítics quines són les línies d’actuació que desitgen dur endavant, quines són les 
seves preocupacions.  

 

S’aprova per unanimitat. 

 

DEPARTAMENT D'HISENDA I INNOVACIÓ 

PUNT 8. 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, i Esports i Promoció Sociocultural s'han sol·licitat vàries 
modificacions de crèdit.  

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

PROPOSTA D'ACORD 

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

DEPARTAMENT DE PRESIDÈNCIA 

DIRECCIÓ INSULAR DE COMUNICACIÓ 

Al punt 5. Pressupost previst, allà on deia: 
 

PARTIDA DESTINATARI IMPORT 
00.46100.47901 Altres transferències mitjans de comunicació 540.000,00.-� 

... ... ... 
 
Ha de dir: 
 

PARTIDA DESTINATARI IMPORT 
00.46100.47901 Altres transferències mitjans de comunicació 440.000,00.-� 

... ... ... 
 
DIRECCIÓ INSULAR DE RELACIONS INSTITUCIONALS 
 
A l'apartat 2. "Objectius específics per destinatari o convocatòria", afegir: 
 

� Fundació Sa Nostra, Caixa de Balears   
 

a) Aprofundir i divulgar la figura del rei Jaume I. 
 

b) Apropar-la a la societat civil i a tota la comunitat educativa. 
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Al punt 5. “Pressupost previst”, afegir: 
 

PARTIDES NOMINATIVES 
PARTIDA DESTINATARI IMPORT 

00.46330.489XX Fundació Sa Nostra, Caixa de Balears   100.000,00 � 
... ... ... 

 
 
 
DEPARTAMENT D’ESPORTS I PROMOCIÓ SOCIOCULTURAL 
 
DIRECCIÓ INSULAR DE PROMOCIÓ SOCIOCULTURAL      
                                                          
Al punt 5. “Pressupost previst”, allà on deia: 
 
PARTIDA DESTINATARI IMPORT 

60.32300.48900 Altres transferències persones majors 975.000,00.-� 
... ... ... 

 
Ha de dir: 
 
PARTIDA DESTINATARI IMPORT 

60.32300.48900 Altres transferències persones majors 1.237.000,00.-� 
... ... ... 

 

 

El Sr. ÁLVAREZ (PP) informa que el seu Grup s’abstendrà en els punts 8 i 9. 

 

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' APROVACIÓ DE L' EXPEDIENT NÚM. 14 DE 
MODIFICACIÓ DE CRÈDITS EN EL PRESSUPOST PROPI DE 2008. 

Es dóna compte de la següent proposta de la presidenta: 

Aquesta Presidència, per Providència de dia 16 de maig 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 19 de maig 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 del RD 
500/1990, de 20 d'abril i amb la base 10 de les d'execució del pressupost per a 2008 he resolt de proposar 
al Ple de la Corporació el següent 
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ACORD: 

PRIMER.- Aprovar l'expedient núm. 14 de modificació de crèdits en el Pressupost propi de 2008, d'acord 
amb el següent detall: 

EXPEDIENT NÚM.14 DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS EN EL PRESSUPOST PROPI DE 2008 
   
* CRÈDITS EXTRAORDINARIS (CEX-4/08)   
A) AUGMENTS DE CRÈDITS P/CRÈDITS EXTRAORDINARIS 
PARTIDA CONCEPTE IMPORT 
00,46330,48901 Fundació Sa Nostra Caixa de Balears p/exp.Jaume I 100.000,00 
   
 TOTAL AUGMENTS PER CRÈDITS EXTRAORDINARIS 100.000,00 
   
B) FONS DE FINANÇAMENT DELS CRÈDITS EXTRAORDINARIS:  
1) Baixes per anulació 
PARTIDA CONCEPTE IMPORT 
00,46100,47901 Altres transferències mitjans de comunicació 100.000,00 
   
 total baixes p/anulació 100.000,00 
   
 SUMA FONS DE FINANÇAMENT C.EXTRAORD. 100.000,00 
 
 

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".  

 

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

Es dóna compte de la següent proposta del conseller executiva d'Hisenda i Innovació: 

Atès que des del Departament de Joventut i Igualtat s'ha sol·licitat una modificació de crèdit.  

Atès que aquesta modificació afecta 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 JOVENTUT I IGUALTAT 

DIRECCIÓ INSULAR D’IGUALTAT      
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Al punt 5. “Pressupost previst”, allà on deia: 

PARTIDA DESTINATARI IMPORT 
30.32310.46201 Altres transferències Ajunt. Ig. Oportunitats 5.000,00.-� 
30.32310.48900 Altres transferències 5.000,00.-� 
... ... ... 
 
Ha de dir: 
 
PARTIDA DESTINATARI IMPORT 
30.32310.46201 Altres transferències Ajunt. Ig. Oportunitats 235.000,00.-� 
30.32310.48900 Altres transferències 178.500,00.-� 
... ... ... 
 
 
 

El Sr. ÁLVAREZ (PP) informa que el seu Grup votarà en contra en els punts 10 i 11 
perquè entenen que es tracta d’una modificació de crèdit com a conseqüència d’una 
reorganització dels departaments de Benestar Social i de Joventut i Igualtat i consideren 
que s’haurien de fer un cop presentats els pressuposts de 2008. 

 

S’aprova amb el vot de qualitat de la presidenta, atès que en la primera i en la segona 
votació el resultat és de setze vots a favor (PSOE, Bloc per Mallorca i UM), zero 
abstencions i setze vots en contra (PP). 

 
 
PUNT 11. PROPOSTA D' APROVACIÓ DE L' EXPEDIENT NÚM. 16 DE 
MODIFICACIÓ DE CRÈDITS EN EL PRESSUPOST PROPI DE 2008 

Es dóna compte de la següent proposta de la presidenta: 

Aquesta Presidència, per Providència de dia 23 de maig de 2008, atenent les necessitats que 
s'especifiquen a les memòries corresponents 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 tenen crèdit 
suficient. 

Vist que la Intervenció d'aquest Consell Insular ha emès el dictamen preceptiu, amb data 23 de maig 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  del RD 
500/1990, de 20 d'abril i amb la base 10  de les d'execució del pressupost per a 2008 he resolt de proposar 
al Ple de la Corporació el següent 

ACORD: 

PRIMER.- Aprovar l'expedient núm. 16 de modificació de crèdits en el Pressupost propi de 2008, d'acord 
amb el següent detall: 

EXPEDIENT NÚM.16 DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS EN EL PRESSUPOST PROPI DE 2008 
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* SUPLEMENTS DE CRÈDITS (SUPL-2/08)    

    
30/45290/62300 Nova Inversió maq.Servei de Joventut 200.000,00  
80/45290/20600 Lloguer equips informàtics  servei Joventut 33.223,00  
80/45290/21600 Conservació Equips informàtics Servei de Joventut 42.300,00 

 
80/45290/22200 Telèfon Servei Joventut 28.363,17  
80/45290/22402 Assegurances accidents Servei de Joventut 24.512,00  
80/45290/22700 Servei de Neteja Servei de Joventut 78.240,23  
80/45290/22701 Servei de Seguretat Servei Joventut 53.270,22  
80/12120/21200 Conservació immobles serveis generals 144.455,32  
80/43250/63200 Obres de Reposició Llar de la Infància 95.821,20  
80/43230/63200 Obres de Reposició Llar de la Joventut 4.178,80  
80/12120/63500 Reposició mobiliari Serveis Generals 145.636,06  
30/45290/22604 Public/activitats culturals joventut 570.000,00  
30/45290/22699 Altres despeses servei de joventut 490.000,00  
30/45290/62500 Nova inversió mobiliari i estris servei joventut 160.000,00 

 
30/32310/22706 Estudis i treballs tècnics igualtat d'oportunitats 290.000,00 

 
30/32310/48910 Altrs transferències 203.500,00  
30/32310/46201 Transferències ajuntaments igualtat d'oportunitats 200.000,00 

 
30/32310/22601 Publicitat i propaganda igualtat d'oportunitats 40.000,00 

 
30/32310/22604 Publicitat/activitats culturals igualtat d'oportunitats 40.000,00 

 
30/32310/22606 Reunions conferències i cursets igualtat d'oportunitats 6.500,00 

 

    

 TOTAL AUGMENTS PER SUPLEMENTS 2.850.000,00  

    

B) FONS DE FINANÇAMENT DELS SUPLEMENTS:  

    

1) Baixes per anulació   

PARTIDA CONCEPTE IMPORT  
40/31340/41000 Aportació Institut de Mallorca d’Afers Socials 2.850.000,00 

 

    

 TOTAL BAIXES PER ANUL·LACIÓ  2.850.000,00  
 

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".  
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S’aprova amb el vot de qualitat de la presidenta, atès que en la primera i en la segona 
votació el resultat és de setze vots a favor (PSOE, Bloc per Mallorca i UM), zero 
abstencions i setze vots en contra (PP). 

 

 

DEPARTAMENT DE COOPERACIÓ LOCAL 

PUNT 13. REVOCACIÓ DE SUBVENCIONS ATORGADES EN EL MARC 
DELS PLANS D'OBRES I SERVEIS DELS ANYS 2002, 2003, 2004 I 2005. 

Es dóna compte de la següent proposta del conseller executiu del Departament de 
Cooperació Local: 

DICTAMEN 

Vistes les resolucions del Conseller de Cooperació Local d’inici dels tràmits per a la revocació d’un 
seguit de subvencions incloses en els plans d’obres i serveis dels anys 2002, 2003, 2004 i 2005.  

Vistes les al·legacions presentades contra aquestes resolucions per part de les entitats locals: Alcúdia, 
Calvià, Manacor, Mancomunitat des Raiguer, Marratxí, Palma, Pollença, Santa Margalida, Selva i Sóller.   

Vist l'informe jurídic de data 9 d’abril de 2008 del Cap dels Serveis Administratius de Cooperació Local.  

Per tot això, propòs que, previ l'informe preceptiu de la Comissió Informativa General i de Comptes, el 
Conseller Executiu de Cooperació Local elevi al Ple del Consell de Mallorca la següent proposta d' 

ACORD 

1.- Convalidar totes les Resolucions del Conseller de Cooperació Local d'inici dels expedients de 
revocació de les subvencions previstes en el present acord.  

2.- D'acord amb els motius que es fan constar a l'informe jurídic de data 9 d'abril de 2008 esmentat als 
antecedents del present acord: 

2.1.- Estimar les següents al·legacions presentades contra les resolucions del Conseller de Cooperació 
Local d'inici dels tràmits per a la revocació d'un seguit de subvencions:  

La de l’Ajuntament de Palma referida a l’anualitat de 2003 de l’obra “Instal·lació jocs infantils Plaça 
Licinio de la Fuente”. 

La de l’Ajuntament de Marratxí referida  a l’anualitat de 2004 de l’obra “Evacuació d’aigües residuals 
zona perimetral de Pòrtol”. 

La de l’Ajuntament de Pollença referida a l’anualitat de 2004 de l’obra “Renovació de la canonada 
general d’aigua potable al Port”. 

La de l’Ajuntament de Manacor referida a la tercera anualitat (any 2005) de l’obra “Col·lector de pluvials 
de la zona Nord de Manacor, fase II”. 

 i, en conseqüència, procedir a l'arxiu de l'expedient iniciat de revocació de les següents subvencions: 

Pla d’obres i serveis de 2003 



�

�

 31 
 
 

Ajuntament de Palma.  Obra: “Instal.lacions jocs infantils Plaça Licinio de la Fuente”.  Pressupost:  
87.817,00 euros.  Import de la subvenció:  35.126,80 euros. (Aportació MAP). 

Pla d’obres i serveis de 2004 

Ajuntament de Marratxí.  Obra: “Xarxa evacuació residuals zona Pòrtol”.   Pressupost:  70.919,88 euros.  
Import de la subvenció:  42.551,93 euros.   (Aportació CAIB). 

Ajuntament de Pollença.  Obra: “Renovació de la canonada general aigua potable al Port”.  Pressupost:  
152.063,73 euros.   Import de la subvenció: 80.517,74 euros. (Aportació MAP: 76.031,86 �  Aportació 
CIM: 4.485,88 �). 

Pla d’obres i serveis de 2005 

Ajuntament de Manacor.  Obra: “Col.lector de pluvials de la zona Nord de Manacor, fase II”.  Pressupost:  
237.707,15 euros.  Import de la subvenció:  117.308,48 euros. (Aportació CAIB). 

2.2.- Arxivar d’ofici l'expedient iniciat per Resolució del Conseller de Cooperació Local de dia 6 de 
febrer de 2008 de revocació de les següents subvencions: 

Pla d’obres i serveis de 2004 

Ajuntament de Llucmajor.  Obra: “Tanatori cementiri municipal”.  Pressupost:  59.208,29 euros.   Import 
de la subvenció:   59.208,29 euros. (Aportació CIM). 

Pla d’obres i serveis de 2004 Romanents 

Ajuntament de Llucmajor.  Obra: “Tanatori cementiri municipal”.  Pressupost:  59.208,29 euros.  Import 
de la subvenció: 59.208,29 euros. (Aportació MAP: 29.604,14 �  Aportació CIM: 29.604,15 �). 

2.3.- Desestimar les següents al·legacions presentades contra les resolucions del Conseller de Cooperació 
Local d'inici dels tràmits per a la revocació d'un seguit de subvencions:  

La de l’Ajuntament de Calvià referida a les anualitats de 2002 MAP i 2003 de l’obra “Pavimentació, 
acerat i dotació serveis Portals Nous, sector Puig des Capità”. 

La de la Mancomunitat des Raiguer referida a les anualitats de 2002 Convenis i 2003 Convenis de l’obra 
“Pla de camins Rurals”. 

La de la Mancomunitat des Raiguer referida a l’anualitat de 2003 de l’obra “Adequació instal·lacions 
maquinaria”. 

La de l’Ajuntament de Selva referida a l’anualitat de 2003 de l’obra “Dotació xarxa aigües pluvials i 
residuals carrer Racó, Musa i Llum”. 

La de l’Ajuntament de Manacor referida a les anualitats de 2003 i 2004 de l’obra “Col·lector de pluvials 
de la zona Nord de Manacor, fase II” i la referida a les anualitats de 2004 i 2005 de l’obra “Remodelació 
tram xarxa clavegueram riuet Porto Cristo”. 

La de l'Ajuntament de Marratxí referida a l'anualitat de 2003 de l'obra: "Xarxa evacució residuals zona 
Pòrtol". 

La de l’Ajuntament de Santa Margalida referida a l’anualitat de 2003 de l’obra “Reforma tassó piscina”. 

La de l’Ajuntament de Sóller referida a l’anualitat de 2003 de l’obra “Dotació serveis i millora 
d’infrastructures diversos vials de Sóller”. 
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La de l’Ajuntament d’Alcúdia referida a l’anualitat de 2004 de l’obra “Clavegueram i impulsió “Sa 
Marina”, fase I”. 

i, en conseqüència, revocar i deixar sense efecte les següents subvencions per incompliment del termini 
per acabar les obres: 

Pla d’obres i serveis de 2002 MAP 

Ajuntament de Calvià.  Obra: “Pavimentació, acerat i dotació serveis Portals Nous, sector Puig des 
Capità”.   Pressupost: 460.817,31 euros.  Import de la subvenció que s’anul·la: 101.828,24 euros  
(Aportació MAP). 

Pla d’obres i serveis de 2002 Convenis 

Mancomunitat des Raiguer.  Obra: “Pla de camins rurals”.  Pressupost:  638.001,03 euros.  Import de la 
subvenció que s’anul·la:  32.857,54 euros   (Aportació CIM). 

Pla d’obres i serveis de 2003 

Ajuntament de Calvià.  Obra: “Pavimentació, acerat i dotació serveis Portals Nous, sector Puig des 
Capità”.   Pressupost: 416.908,29 euros.  Import de la subvenció que s’anul·la: 141.373,60 euros. 
(Aportació MAP). 

Ajuntament de Manacor.  Obra: “Col.lector de pluvials de la zona Nord de Manacor, fase II”.  Pressupost:  
120.585,68 euros.  Import de la subvenció que s’anul·la:  59.509,03 euros. (Aportació MAP: 48.234,27 �  
Aportació CIM: 11.274,76 �) 

Mancomunitat des Raiguer.  Obra: “Adequació instal.lacions maquinaria”.  Pressupost:  15.758,64 euros.  
Import de la subvenció que s’anul·la: 11.388,76 euros. (Aportació CIM). 

Ajuntament de Marratxí.  Obra: “Xarxa evacuació residuals zona Pòrtol”.     Pressupost:  159.480,12 
euros.  Import de la subvenció que s’anul·la:  63.190,88 euros.  (Aportació CAIB). 

Ajuntament de Santa Margalida.  Obra: “Reforma tassó piscina”.   Pressupost:  108.186,09 euros.  Import 
de la subvenció que s’anul·la: 23.295,16 euros. (Aportació MAP:  18.037,90 �  Aportació CIM:  5.357,26 
�). 

Ajuntament de Selva.  Obra: “Dotació xarxa aigües pluvials i residuals carrer Racó, Musa i Llum”.  
Pressupost:  49.909,96 euros.  Import de la subvenció que s’anul·la: 39.927,97 euros. (Aportació CAIB: 
21.278,01 �  Aportació CIM: 18.649,96 �) 

Ajuntament de Sóller. Obra: “Dotació serveis i millora d’infrastructures diversos vials de Sóller”.  
Pressupost:  151.969,68 euros.  Import de la subvenció que s’anul·la: 18.511,54 euros. (Aportació CAIB). 

Pla d’obres i serveis de 2003 Convenis 

Mancomunitat des Raiguer.  Obra: “Pla de camins rurals”.  Pressupost:  638.001,03 euros.  Import de la 
subvenció que s’anul·la: 107.114,45 euros.  (Aportació CIM). 

Pla d’obres i serveis de 2004 

Ajuntament d’Alcúdia.  Obra: "Clavegueram i impulsió “Sa Marina”, fase I". Pressupost:  31.670,91 
euros.   Import de la subvenció que s’anul·la:  13.678,66 euros.  (Aportació CIM). 

Ajuntament de Manacor.  Obra: “Col.lector de pluvials de la zona Nord de Manacor, fase II”.  Pressupost:  
237.707,15 euros.  Import de la subvenció que s’anul·la: 117.308,48 euros. (Aportació CAIB). 
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Ajuntament de Manacor.  Obra: “Remodelació tram xarxa clavegueram riuet Porto Cristo”.  Pressupost:  
216.821,70 euros.  Import de la subvenció que s’anul·la:  106.524,50 euros.  (Aportació CAIB). 

Pla d’obres i serveis de 2005 

Ajuntament de Manacor.  Obra: “Remodelació tram xarxa clavegueram riuet Porto Cristo”.  Pressupost:  
216.821,70 euros.  Import de la subvenció que s’anul·la: 106.524,50 euros.  (Aportació CAIB). 

2.4.- Inadmetre, per haver-se presentat fora de termini, les al·legacions dels ajuntaments de Llucmajor i 
Son Servera, i revocar i deixar sense efecte les següents subvencions per incompliment per part de les 
entitats locals que a continuació es relacionen del termini per finalitzar les obres que s'indiquen: 

Pla d’obres i serveis de 2002 CIM 

Ajuntament de Selva.  Obra: “Millores entorn piscina municipal”.   Pressupost:  39.220,00 euros.  Import 
de la subvenció que s’anul·la:  27.454,00 euros. (Aportació CIM). 

Pla d’obres i serveis de 2002 Romanents CIM 

Ajuntament de Son Servera.  Obra: “Dotació xarxa residual zona California”.  Pressupost:  188.141,16 
euros.  Import de la subvenció que s’anul·la:  120.071,69 euros. (Aportació CAIB: 49.405,87 �  Aportació 
CIM: 70.665,82 �) 

Pla d’obres i serveis de 2003 Romanents CIM 

Ajuntament de Banyalbufar.  Obra: "Evacuació d’aigües pluvials a un tram d’es Camí d’es Molí".  
Pressupost: 17.324,75 euros.  Import de la subvenció que s’anul·la: 15.224,99 euros. (Aportació CIM). 

Pla d’obres i serveis de 2003 

Ajuntament de Llucmajor.  Obra: “Tanatori cementiri municipal”.   Pressupost: 122.473,98 euros.  Import 
de la subvenció que s’anul·la:  60.000,00 euros. (Aportació MAP: 48.989,59 �  Aportació CIM: 11.010,41 
�). 

Ajuntament de Pollença.  Obra: “Sanejament i canalització Passeig Saralegui, Joan XXIII i Gola”.   
Pressupost:  357.842,03 euros.  Import de la subvenció que s’anul·la: 9.523,15 euros. (Aportació CAIB). 

Ajuntament de Porreres.  Obra: “Electrificació Ronda Campos-Vilafranca”.  Pressupost:  60.000,00 euros.  
Import de la subvenció que s’anul·la:  48.000,00 euros. (Aportació CIM). 

Ajuntament de Santanyí.  Obra: “Impulsió aigües residuals i sanejament zona Nord”.  Pressupost:  
98.988,53 euros.  Import de la subvenció que s’anul·la:  53.077,64 euros.   (Aportació CAIB). 

Ajuntament de Selva.  Obra: “Milllores entorn piscina municipal”.  Pressupost:  39.220,00 euros.  Import 
de la subvenció que s’anul·la:  27.454,00 euros. (Aportació CIM). 

Ajuntament de Son Servera.  Obra: “Dotació xarxa residual zona California”.  Pressupost:  164.911,04 
euros.  Import de la subvenció que s’anul·la: 105.246,23 euros.  (Aportació CAIB). 

 
 

La Sra. presidenta explica que, en aquest punt, ha demanat poder intervenir 
l’Ajuntament de Manacor i malgrat que el Reglament del Consell de Mallorca no 
permet la participació dels ajuntaments en el Ple considera, però, que és important que 
el Consell de Mallorca atengui els batles i batlesses encara que existeixi l’Assemblea de 
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Batles i Batlesses de Mallorca i, per tant, tot seguit donarà la paraula al Sr. Pastor, batle 
de l’Ajuntament de Manacor.  

Abans però, insta els grups polítics a tenir en compte aquesta situació, per tal de cercar-
hi una solució, amb vista a la modificació del Reglament de funcionament del Consell 
de Mallorca. 

 

El Sr. PASTOR (batle de Manacor) agraeix, en primer lloc, la deferència de la 
Presidència per deixar-lo intervenir en el Ple atès que es tracta d’un tema prou important 
per al seu municipi. 

Deixa constància que el passat divendres, l’Ajuntament de Manacor va celebrar un Ple 
que va acordar per unanimitat sol·licitar al Consell de Mallorca que es deixàs sobre la 
taula aquest punt de l’ordre del dia i, tot seguit, li dóna una còpia de l’esmentat acord al 
secretari general perquè se’n tengui constància. 

Comenta que el seu ajuntament ha tengut coneixement d’aquest punt de l’ordre del dia 
d’aquest Ple a través dels representants del seu grup polític al Consell que els han fet 
arribar una còpia de l’expedient que es dugué a aprovació per la Comissió Informativa i 
que llavors s’havia d’elevar al Ple. 

Afegeix que, a data d’avui, l’Ajuntament de Manacor no té constància oficial –a través 
del seu registre d’entrada– de quins són els motius pels quals el Consell de Mallorca ha 
acordat revocar algunes subvencions del Pla d’Obres i Serveis dels anys 2003, 2004 i 
2005. 

Sol·licita que, quan es tracti d’un tema tan important com aquest que afecta a una 
qüestió econòmica, l’hi sigui notificat a l’ajuntament perquè se’n pugui defensar a més 
de tenir-ne constància oficial per part del Consell de Mallorca. 

Motiva la petició del seu Ajuntament per tal que aquest punt quedi sobre la taula 
perquè, un cop que n’han tengut coneixement, han revisat l’expedient i han trobat que 
no poden estar d’acord amb els motius de la revocació perquè hi ha una part tècnica i 
una altra part jurídica que no comparteixen. 

La primera part tècnica que no comparteixen és perquè el Consell de Mallorca els 
sol·licita una sèrie de documentació que, quan els tècnics de l’Ajuntament de Manacor 
han demanat còpia de l’expedient, el Consell de Mallorca els ha facilitat còpia de la 
mateixa documentació que han argumentat que no consta a l’expedient. 

Aleshores, com que l’Ajuntament de Manacor no ha tengut l’oportunitat de reunir-se 
amb els tècnics per debatre aquest tema, reitera la petició de deixar aquest punt sobre la 
taula. 

D’altra banda, el Consell de Mallorca fa referència a una part jurídica on diuen que 
malgrat que sí que s’hi ha presentat tota una sèrie de certificacions, aquestes no s’han 
certificat d’una manera correcta. 
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Concretament, el Consell de Mallorca argumenta que s’haurien d’haver presentat 
recepcions parcials de les obres del Pla d’Obres i Serveis, cosa que és del tot inviable 
per a l’Ajuntament. 

És inviable, en primer lloc, perquè el Consell de Mallorca mai no les havia demanat i 
comenta el cas d’una de les obres que correspon a una segona fase, la primera fase de la 
qual s’havia fet exactament igual, i ara els demanen certificacions parcials de les obres 
des de l’any 2003. 

Si el Consell de Mallorca segueix amb aquest criteri, això els suposarà un problema i 
posa l’exemple d’una obra prevista per a l’any 2009 que consisteix en el canvi de gespa 
d’un camp de futbol. Aquesta obra s’executarà en dos anys i és il·lògic demanar una 
recepció parcial de mig camp de futbol i després començar les obres de l’altre mig 
camp. 

Això no només és inviable per qüestions pràctiques sinó que, fins i tot, la mateixa llei 
els empara. El Reial Decret 835/2003, de 27 de juny, deixa clar que en aquests casos no 
serà una exigència el lliurament de certificats de recepció de les obres i només ho serà 
en els casos de carreteres que es puguin dividir en dues fases, però mai pel que fa a 
aquest Pla d’Obres i Serveis. 

Per tots aquests motius i sense vol entrar més en el fons, atès que són qüestions 
tècniques i vist que a l’expedient consten totes les certificacions que ara els demanen, 
reitera la petició de deixar aquest punt sobre la taula i aprofita l’avinentesa per fer un 
prec: que comptin més amb els ajuntaments. 

Opina que no és lògic que a dia d’avui els reclamin aquestes subvencions –puntualitza 
que el Consell encara no les ha pagat– atès que el Consell no ha perdut les subvencions 
sinó l’Ajuntament de Manacor i, a més a més, el 90% d’aquestes subvencions són 
aportacions de la comunitat autònoma. 

Manifesta que voldrien obtenir –cosa que el Consell no els ha fet constar– una còpia del 
document en què la comunitat autònoma revoca aquesta subvenció al Consell de 
Mallorca, atès que no els ha estat notificat en cap moment que ni la comunitat autònoma 
ni el Ministeri d’Administracions Públiques (MAP, d’ara endavant) hagin revocat 
aquestes subvencions. 

El Consell de Mallorca ha deixat que els ajuntaments continuassin amb les obres i ara 
que reclamen la subvenció, el Consell diu que aquestes subvencions no estan 
tècnicament documentades. 

Alhora, si existeix una revocació d’aquestes subvencions per part de la comunitat 
autònoma o del MAP, el Consell de Mallorca no ha deixat els ajuntaments participar en 
aquest procés quan en són una part afectada. 

Qui perdrà els doblers no serà el Consell de Mallorca sinó l’Ajuntament de Manacor 
que durant tot aquest procés no ha tengut l’oportunitat de contestar ni a la comunitat 
autònoma ni al MAP ni de presentar la documentació que avui duu i que s’ha tramitat 
correctament ni tampoc no s’ha pogut defensar durant el procés. 
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Reitera que aquests són arguments més que suficients per deixar el tema sobre la taula i 
que les dues administracions s’entenguin, a nivell tècnic, per tal de comprovar la 
documentació i arribar a un acord. 

Reconeix que els ajuntaments possiblement no hagin fet les coses com es fan a partir 
d’ara i hi haurà d’haver un “punt i a part” però li estranya que aquest “punt i a part” es 
faci ara però amb obres de 2003. 

Demana que es tengui una certa consideració amb els ajuntaments en un tema tan greu 
referit a obres que ja gaudeixen els ciutadans, que estan acabades i certificades i que ara 
els ajuntaments es troben que no poden rebre l’aportació –a través del Consell– que els 
correspon de la comunitat autònoma i del MAP. 

 

El Sr. BOSCH (PP) vol fer constar que no dubten de la interpretació dels tècnics del 
Consell de Mallorca pel que fa a les revocacions de les aportacions del Pla d’Obres i 
Serveis, però els polítics tenen l’obligació d’intentar, respecte d’unes obres que ja s’han 
fet, arribar a una solució per ajudar els ajuntaments o bé com es pot resoldre la 
justificació d’aquestes subvencions sense que els ajuntaments hagin d’interposar un 
contenciós davant els tribunals. 

Considera que s’ha d’habilitar alguna manera d’evitar aquest trastorn econòmic a 
ajuntaments de tot signe polític i a mancomunitats que poden afectar a 10, 12 o 13 
ajuntaments que fan un esforç per mancomunar tota una sèrie d’obres. 

Per tot això, el Grup Popular i sentida la intervenció tan significativa de l’Ajuntament 
de Manacor, així com Marratxí, Llucmajor i d’altres que els han fet arribar al·legacions 
a aquesta revocació i que segurament arribaran a un contenciós, demana que aquest punt 
es deixi sobre la taula. 

Probablement aquests doblers hauran anat a alguna modificació de crèdit per habilitar 
partides superiors al Pla d’Obres i Serveis actual però, tot i això, creu que podria haver-
hi algun sistema pressupostari per deixar aquest tema sobre la taula, almanco fins a final 
d’any, i contactar amb la comunitat autònoma i amb el MAP per cercar una solució que 
no deixi els ajuntaments en una situació financera –d’una obra feta– tan delicada atès 
com estan de malmenades les arques municipals. 

Manifesta que seu Grup, políticament, votarà en contra d’aquesta proposta, llevat que el 
conseller trobi alguna solució per deixar aquest punt sobre la taula, almanco fins a final 
d’any, o bé s’arribi a algun tipus de solució política. 

 

El Sr. ROSSELLÓ (conseller executiu de Cooperació Local) destaca que escoltar la veu 
d’un batle en aquesta casa és satisfactori i, com no podria ser d’altra manera, els batles 
en aquesta casa estan a casa seva. 
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Afirma que pren nota de la intervenció política del Sr. Pastor quan ha dit que és 
necessari comptar més amb els ajuntaments i es compromet, públicament, a fer un doble 
esforç a l’hora de tenir en compte els ajuntaments i fer-los costat. 

Recorda que d’ençà que és conseller de Cooperació Local ha visitat personalment els 53 
ajuntaments de Mallorca i ha pactat amb tots ells el Pla d’Obres i Serveis de la primera 
legislatura que li ha correspost, així com també han pactat el Reglament de Cooperació 
Local. 

Assegura que, sense cap dubte, els ajuntaments mereixen molt més i diu que dedicarà 
encara més esforços per situar-se devora els ajuntaments. 

La decisió que avui duu a aquest Ple sorgeix perquè a finals d’any varen intentar fer un 
punt i a part i analitzar què era el que hi havia als comptes i quina era la situació i així es 
va constatar que quedaven certificacions per abonar i certificacions per complementar 
dels anys 2002, 2003, 2004 i 2005. 

Davant aquesta situació es podien fer dues coses. La més còmoda era tancar els ulls i 
obviar que existia aquesta situació, no pagar i continuar i la més incòmoda, però 
políticament més correcta, era intentar començar de bell nou i que els comptes 
quedassin clars a partir d’aquest moment, malgrat que això li obligàs a afrontar una 
situació que no és del seu grat així com possibles crítiques però poder deixar les coses 
clares. 

El passat mes de febrer varen remetre –signades per ell– totes les resolucions dirigides a 
les entitats locals afectades en què se’ls comunicava aquest fet i que s’iniciava 
l’expedient de revocació. En aquest sentit, corregeix l’afirmació del batle de Manacor 
relativa a no haver tengut coneixement d’aquest tema perquè amb data 9 de febrer de 
2008 se’n va remetre la corresponent notificació a l’Ajuntament de Manacor, igualment 
que a les altres 15 entitats locals afectades. 

Lògicament, contra l’esmentada resolució, els ajuntaments podien presentar al·legacions 
i com a demostració que totes les entitats en tenien coneixement és que varen presentar 
al·legacions i, per tant, coneixien el contingut de la resolució encara que no hi 
estiguessin d’acord. 

Agraeix al Sr. Pastor i al Sr. Bosch que hagin situat el debat en termes tècnics i no 
polítics perquè aquest debat és en termes tècnics i jurídics. 

Remarca que es varen remetre 15 resolucions a les 15 entitats locals afectades i que 
només una d’elles no ha fet al·legacions; dues varen presentar al·legacions fora de 
termini i la resta presentaren al·legacions dins termini –entre d’elles consta la de 
l’Ajuntament de Manacor–. 

Els serveis tècnics del Departament de Cooperació Local varen revisar, una per una, 
totes les al·legacions, en varen admetre quatre: una relativa a una anualitat de 2003 de 
l’Ajuntament de Palma; una altra relativa a una anualitat de 2004 de l’Ajuntament de 
Marratxí; una altra relativa a una anualitat de 2004 de l’Ajuntament de Pollença i, per 
últim, una altra relativa a una anualitat de 2005 de l’Ajuntament de Manacor. 
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La resta d’al·legacions no varen ser acceptades per la presentació incorrecta de 
documentació, una qüestió exclusivament administrativa i tècnica i ell, com a conseller, 
es basa en els informes que presenten els tècnics i no entra a discutir-los perquè 
compten amb la seva absoluta confiança. 

Recapitula dient que des del passat febrer aquests expedients han estat notificats a les 
entitats locals afectades, aquestes han fet les al·legacions que han considerat adients, 
algunes de les quals han estat acceptades i d’altres no. 

Això pot generar un debat polític amb el qual es pot estar d’acord o no: si era o no 
aquest el moment de fer això. Ell ha considerat que l’havia de fer i n’assumeix la 
responsabilitat perquè considera que no està de més fer complir els reglaments i la 
normativa rigorosament. 

La realitat és que les subvencions que en aquest moment es tornen enrere fan referència 
a 1.516.285 euros, dels quals 400.124 � corresponen al Consell de Mallorca, 757.700 � 
corresponen a la comunitat autònoma i 358.461 � corresponen al MAP. 

Això vol dir que 1.116.161 � ja no els té el Consell de Mallorca perquè tant la comunitat 
autònoma com el MAP ja no els els han ingressat. Si el Consell assumís aquest 
pagament hauria de posar els 400.124 � que li corresponien més el 1.116.161 � que no 
té i, atès que no el Consell no n’és responsable, considera que no és adequat que aquesta 
casa assumeixi aquesta despesa. 

Fa una reflexió política: diu que no poden estar sempre criticant la manca de 
finançament de Madrid i del Govern Balear i llavors, per una gestió defectuosa, deixar 
perdre 1.116.161 euros de finançament extern. 

Afirma que mantendran la votació d’aquest punt i es compromet a estudiar fins al mes 
d’octubre –que arribaran les obres del Pla d’Obres i Serveis de 2009– a tenir en compte 
els ajuntaments que hagin sortit afectats en la part que els corresponia dels 400.124 
euros que posava el Consell, per tal d’incrementar aquestes quantitats en el Pla d’Obres 
i Serveis de 2009. 

 

El Sr. BOSCH manifesta que, potser, la solució era haver anat a parlar amb el Govern 
Balear i amb el MAP i explicar-los el cas dels ajuntaments i que les obres ja estan fetes 
per tractar de cercar una solució al problema. 

Matisa que, segons es desprèn de les paraules del Sr. Pastor, el que faltava era la darrera 
resposta als darrers informes jurídics pels quals se’ls denegava la subvenció del Pla 
d’Obres i Serveis, informes que han conegut 48 o 72 hores abans de la celebració 
d’aquest Ple. 

Insisteix que s’hauria d’haver intentat arribar a una solució pactada amb les altres 
administracions –o només amb la comunitat autònoma que està més a prop– atès el greu 
trastorn que això provocarà als ajuntaments afectats i més tenint en compte que són 
obres fetes i que els ciutadans ja gaudeixen. 
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Reitera el vot en contra del seu Grup, això sí, amb un sentit més polític que no tècnic. 

 

El Sr. FONT (PP) puntualitza que els regidors i els batles tenen ara un problema molt 
gros perquè són els que donaran la cara davant els ciutadans. El Consell hauria 
d’aprovar quelcom especial per resoldre aquest problema o si no els ajuntaments hauran 
de pujar els imposts o llevar els diners d’altres partides perquè les obres fetes no es 
llevaran. 

Així doncs, demana que, d’una manera o d’una altra, es doni una solució als 
ajuntaments. 

 

El Sr. ROSSELLÓ diu que és conscient del problema que estan passant als ajuntaments, 
administracions que no estan sobrades de recursos econòmics i que tenen seriosos 
problemes de finançament i de funcionament, però el Consell també és una entitat local 
i també té problemes de finançament. 

Explica que ja ha fet una visita a Madrid i aviat hi ha de tornar. Afegeix que va demanar 
una reunió amb els consellers de cooperació locals de tots els consells insulars i es varen 
reunir amb el conseller de Presidència del Govern de les Illes Balears per demanar més 
suport del seu govern cap a les inversions municipals i també que tramiti una reunió 
amb el Ministeri, reunió que es farà properament, per demanar més doblers per al Pla 
d’Obres i Serveis per a l’any vinent. 

Afirma que tendrà en compte la intervenció del Sr. Font per tal de veure com es pot 
resoldre aquest tema i aquest perjudici que pateixen els ajuntaments durant el que resta 
d’any i millorar-ne la situació de cara a l’any que ve. 

 

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

 
 
 
PUNT 14. MODIFICACIÓ DEL FINANÇAMENT DE DETERMINADES 
ACTUACIONS DEL PLA D'OBRES I SERVEIS I DE CARRETERES DE 2008. 

Es dóna compte de la següent proposta del conseller executiu del Departament de 
Cooperació Local: 

DICTAMEN 

El Ple del Consell de Mallorca, en sessió de dia 3 de març de 2008, va aprovar definitivament el Pla 
d'obres i serveis i de carreteres de 2008 i el Pla plurianual 2008/2009/2010. 
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Un cop aprovat el Pla, tal com disposa l'article 10 del  R. Decret 835/2003, de 27 de juny, pel qual es 
regula la cooperació econòmica de l'Estat a les inversions de les entitats locals, va ser remès al Ministeri 
d'Administracions Públiques. 

Una vegada el Ministeri ha revisat el Pla, ens ha comunicat que les obres núm. 3, 6 i 25, que estaven 
codificades correctament com a actuacions que no eren serveis mínims obligatoris i que just podien tenir 
una aportació del MAP del 40 %, se'ls havia inclòs en el Pla amb una aportació del MAP del 45 % de 
subvenció, com si fossin serveis mínims obligatoris, i que aquesta discordància s'ha de rectificar. 

Aquesta rectificació del Pla no modifica ni les subvencions atorgades per a cada obra ni el seu pressupost 
total, just canvia la distribució del finançament de les obres en el sentit que l'aportació del MAP 
d'aquestes tres obres passa a ser d'un 40 %, disminució que es compensa amb l'augment de l'aportació del 
Consell de Mallorca. Aquest crèdit del MAP que es lleva d'aquestes tres obres s'aplica a l'obra núm. 21 
del Pla que no tenia aportació del MAP, amb la consegüent disminució de l'aportació del Consell de 
Mallorca destinada a aquesta obra. 

Per tot això, propòs que, previ l'informe preceptiu de la Comissió Informativa General i de Comptes, el 
Conseller Executiu de Cooperació Local elevi al Ple del Consell de Mallorca la següent proposta d' 

ACORD 

Aprovar modificar el finançament de les següents obres del Pla d'obres i serveis i de carreteres de 2008 
aprovat per acord del Ple del Consell de Mallorca de dia 3 de març de 2008 en el sentit que s'indica a 
continuació: 

-Obra núm. 3 de l'Ajuntament d'Ariany: "Reforma centre parroquial". Tenia una subvenció del MAP de 
115.565,50 euros (45%) i una subvenció del Consell de Mallorca de 89.884,28 euros. Una vegada 
rectificat el finançament de l'obra segons les indicacions del MAP aquest serà el següent:  

Pressupost 2008: 256.812,23 euros 

Aportació MAP: 102.724,89 euros (40%). 

Aportació Consell de Mallorca: 102.724,89 euros  

Aportació Ajuntament :51.362,45 euros 

-Obra núm. 6 de l'Ajuntament de Búger: "Substitució de cobertes, construcció estructura i 
condicionament per escoleta del convent de Ses Monjes". Tenia una subvenció del  

MAP de 46.536,32 euros (45%) i una subvenció del Consell de Mallorca de 36.194,92 euros. Una vegada 
rectificat el finançament de l'obra segons les indicacions del MAP aquest serà el següent:   

Pressupost 2008: 103.414,05 euros 

Aportació MAP: 41.365,62 euros (40 %) 

Aportació Consell de Mallorca: 41.365,62 euros 

Aportació Ajuntament:  20.682,81 euros. 

-Obra núm. 25 de l'Ajuntament de Selva: "Construcció magatzem municipal". Tenia una subvenció del 
MAP de 53.341,74 euros (45%) i una subvenció del Consell de Mallorca de 41.488,03 euros. Una vegada 
rectificat el finançament de l'obra segons les indicacions del MAP aquest serà el següent:  

Pressupost 2008: 118.537,21 euros 
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Aportació MAP: 47.414,88 euros (40%) 

Aportació Consell de Mallorca: 47.414,89 euros 

Aportació Ajuntament:  23.707,44 euros. 

També s'ha modificat el finançament de l'obra núm. 21 de l'Ajuntament de Sa Pobla "Pavimentació i 
drenatge carrer Gran". Aquesta obra no tenia aportació del MAP, però per a no perdre el crèdit de les 
reduccions de l'aportació del MAP que s'han fet a les tres obres anteriors, que ha passat del 45 % al 40 %, 
s'ha aplicat tot aquest crèdit resultant de les reduccions: 23.938,17 euros, a aquesta obra. El seu 
finançament serà el següent:  

Pressupost 2008: 201.562,01 euros 

Aportació MAP: 23.938,17 euros 

Aportació Consell de Mallorca: 96.999,03 euros 

Aportació Ajuntament: 80.624,81 euros.  

 

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

 

DEPARTAMENT DE JOVENTUT I IGUALTAT 

PUNT 15. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’ADHESIÓ DEL CONSELL DE 
MALLORCA A LA CARTA EUROPEA PER A LA IGUALTAT D'HOMES I 
DONES EN LA VIDA LOCAL. 

Es dóna compte de la següent proposta de la consellera executiva del Departament de 
Joventut i Igualtat: 

El Consell de Mallorca té entre els seus objectius impulsar polítiques d’igualtat d’oportunitats tant en la 
seva organització i línies d’actuació com en els diferents municipis, polítiques que tendeixin a eliminar i 
remoure els obstacles que dificulten la plena integració de les persones com a subjectes de drets i millorar 
la comprensió de les qüestions relatives a la igualtat de gènere i de la integració de la perspectiva de 
gènere dins l’àmbit del Consell . Dins d’aquests objectius, resulta clau donar a conèixer i aplicar la 
transversalitat de gènere per part dels governs locals. 

Aquests objectius es fonamenten en el que disposa l’article 70.20 de la Llei orgànica 1/2007, de 28 de 
febrer, de reforma de l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears, que atribueix als Consells Insulars 
competència, entre d’altres, en matèria de polítiques de gènere, conciliació de la vida familiar i laboral i 
dona en general. 

La Carta Europea per a la Igualtat d'Homes i Dones en la Vida Local és un projecte elaborat i promogut 
pel Consell de Municipis i Regions d'Europa (CMRE), juntament amb les seves entitats associades i està 
concebut com una eina destinada a encoratjar a les autoritats locals i regionals europees en la labor 
d'incorporar la dimensió de gènere i les diferents necessitats d'homes i dones a la gestió de la política 
local. La Carta fixa compromisos, metodologies, estableix terminis de compliment, en concret dos anys 
des de la signatura, i implica a tots els estaments i nivells del Govern i l'Administració local. La Carta és 
un document polític de “màxims”, el que implica un compromís real i avaluable, i part de la consideració 
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que l'àmbit local és l'escenari idoni per a eradicar els obstacles que encara impedeixen la igualtat. Els 
signataris de la Carta Europea per la Igualtat, en aquest cas els Governs Locals, haurien d'adoptar una 
sèrie de mesures específiques per a aplicar les seves disposicions. Així, en un termini raonable de temps, 
que no pot excedir de dos anys després de la signatura, haurien d'elaborar i adoptar el seu pla d'acció per a 
la igualtat i després a aplicar-lo. Aquest pla d'acció presentarà els objectius i les prioritats, les mesures 
que pretén adoptar i els recursos afectats. El pla inclourà igualment un calendari per a la seva aplicació. 
Els impulsors d'aquesta iniciativa pretenen que la proposta sigui prou flexible com per a facilitar la seva 
aplicació als governs signants, d'acord amb les seves competències, necessitats i possibilitats. 

Atesos els objectius del Consell de Mallorca i els que estableix la Carta Europea per a la Igualtat d'Homes 
i Dones en la Vida Local en matèria d’igualtat d’oportunitats, aquesta consellera executiva del 
Departament de Joventut i Igualtat, en virtut de l’article 31.2e) del Reglament Orgànic del Consell de 
Mallorca, eleva al Ple del Consell  la següent proposta d’ 

ACORD 

Aprovar l’adhesió del Consell de Mallorca a la Carta Europea per a la Igualtat d'Homes i Dones en la 
Vida Local. 

 

La Sra. RAMIS (consellera de Joventut i Igualtat) explica què implica la Carta Europea 
per a la igualtat d’homes i dones en la vida local. 
L’article 70.20 de l’Estatut d’Autonomia atribueix als consells la competència en 
matèria de polítiques de gènere, conciliació de vida familiar i vida laboral i de dona a 
nivell general. 
Dins aquesta línia, existeix un instrument que és aquesta Carta Europea que és un 
projecte elaborat i promogut pel consell de municipis i regions d’Europa i que està 
concebuda per ser una eina dirigida a encoratjar les autoritats locals i regionals en la 
tasca d’incorporar la dimensió de gènere a dins la gestió de la política local. 
Aquesta carta fixa els compromisos i les metodologies; és una declaració de bones 
intencions i estableix uns terminis de compliment –parla de 2 anys des de la signatura– i 
és un document de màxims. Actualment hi ha més de 600 municipis europeus que ja 
l’han signada. 
El Consell de Mallorca, respecte a aquesta Carta Europea, ja ha iniciat un expedient de 
contractació per una empresa qualificada per tal d’implementar un pla d’igualtat, entre 
d’altres coses. També s’ha creat un comissió interdepartamental. 
Aquesta Carta, si més no, vol ser un full de ruta per implementar les polítiques 
d’igualtat, especialment pel que fa a la política de recurs humans. 
L’adhesió a aquesta Carta Europea implica un impuls de tota la institució en general i 
no només del Departament de Joventut i Igualtat. 
Tot seguit sol·licita el vot favorable per a aquesta proposta perquè considera important 
integrar-se dins la xarxa de municipis adherits a aquesta Carta. 
 
La Sra. FRAU (PP) fa saber que el seu Grup votarà a favor d’aquesta proposta i demana 
que s’expliqui amb quin finançament es comptarà per donar compliment als acords que 
surtin d’aquesta Carta i quin finançament, per part del Consell, rebran els ajuntaments 
per aplicar els acords resultants d’aquesta Carta. 
Alhora voldria saber quin pla d’actuació més concret existeix de cara a l’aplicació 
efectiva de la Carta i si tenen prevista una avaluació final de l’esmentada aplicació. 
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La Sra. RAMIS  comenta que l’adhesió a aquesta Carta és una declaració d’intencions i 
principis i, d’alguna manera, el marc ideal per contextualitzar les polítiques que ja 
s’estan aplicant des del Departament de Joventut i Igualtat. 
Una de les formes de fer efectiva l’aplicació d’aquesta de Carta és la creació de la 
comissió interdepartamental, fomentar la formació als ajuntaments i a tots els 
departaments així com el Pla d’Igualtat. 
Un dels objectius del Departament de Joventut i Igualtat és la implementació del Pla 
Marc d’Igualtat i no només al Consell sinó també, de manera pilot, a quatre municipis. 
Pel que fa al pressupost que implica aquesta Carta sortirà de la implicació del 
Departament de Joventut i Igualtat en aquesta adhesió i pel que fa a la implementació 
dels plans d’igualtat, en sortir la convocatòria per a l’adhesió en 2009 també es veurà 
efectiu aquest pressupost. 
Considera que, ara per ara, l’únic que s’està fent és donar un context adequat i raonable 
i formar part d’aquesta xarxa de municipis que ja tenen molta experiència en la 
implementació de polítiques de gènere tan necessàries en les polítiques locals. 
 

S’aprova per unanimitat. 

 

PUNT 16. PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL REGLAMENT DE CREACIÓ I 
FUNCIONAMENT DEL CONSELL DE LES DONES DE MALLORCA. 

Es dóna compte de la següent proposta de la consellera executiva de Departament de 
Joventut i Igualtat: 

El Consell de Mallorca té entre els seus objectius impulsar polítiques d’igualtat d’oportunitats en la seva 
organització interna i en les seves línies d’actuació, polítiques que tendeixin a eliminar i remoure els 
obstacles que dificulten la plena integració de les persones com a subjectes de drets i millorar la 
comprensió de les qüestions relatives a la igualtat de gènere i de la integració de la perspectiva de gènere 
dins l’àmbit d’actuació del Consell.  

Aquests objectius es fonamenten en el que disposa l’article 70.20 de la Llei orgànica 1/2007, de 28 de 
febrer, de reforma de l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears, que atribueix als Consells Insulars 
competència, entre d’altres, en matèria de polítiques de gènere, conciliació de la vida familiar i laboral i 
dona en general. 

Amb la voluntat de fer efectiva la participació de la societat civil, es vol crear el Consell de les Dones de 
Mallorca, en el qual hi haurà una representació considerable de les institucions i entitats de Mallorca que 
tenen entre els seus objectius defensar la igualtat de drets i oportunitats de les dones. Així, es crea aquest 
Consell com a òrgan de participació per impulsar la igualtat d’oportunitats de dones i homes en els 
diferents àmbits de la vida política, cultural, econòmica i social. 

Atesos els anteriors objectius del Consell de Mallorca en matèria d’igualtat d’oportunitats, aquesta 
consellera executiva del Departament de Joventut i Igualtat, en virtut de l’article 31.2e) del Reglament 
Orgànic del Consell de Mallorca, eleva al Ple del Consell  la següent proposta d’ 

ACORD 

Per això, es proposa al Ple, amb el dictamen previ de la Comissió Informativa General i de Comptes, 
l'adopció de l'acord següent: 
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Primer.- Aprovar inicialment el Reglament de funcionament del Consell de les Dones de Mallorca que 
s'incorpora com a annex a la present proposta. 

Segon.- Sotmetre l'expedient a informació pública mitjançant la inserció dels corresponents anuncis en el 
tauler d'edictes del Consell de Mallorca 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. Si no se'n presenten, l'acord inicial s'entendrà definitivament aprovat sense necessitat d'un nou 
acord exprés. 

Reglament de creació del Consell de les Dones de Mallorca.  

El nou Estatut d’Autonomia de les Illes Balears atribueix com a competència pròpia dels consells insulars 
les polítiques d’igualtat d’oportunitats. A partir d’aquesta assignació de competències, en l’estructura 
orgànica del Consell de Mallorca es va crear la Direcció Insular d’Igualtat, adscrita al Departament de 
Joventut i Igualtat. Entre els seus objectius hi ha el d’impulsar polítiques d’igualtat d’oportunitats, 
polítiques que tendeixin a eliminar i remoure els obstacles que dificulten la integració plena de les 
persones com a subjectes de drets i el de millorar la comprensió de les qüestions relatives a la igualtat de 
gènere i de la integració de la perspectiva de gènere en l’àmbit del Consell de Mallorca i de tots els 
ajuntaments de Mallorca. 

En el marc estatal, el Títol VIII de la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de 
dones i homes, estableix una sèrie de disposicions organitzatives, amb la creació d’una Comissió 
Interministerial d’Igualtat entre dones i homes i les Unitats d’Igualtat a cada Ministeri. A més, la Llei 
constitueix un Consell de participació de la dona, com a òrgan col·legiat que ha de servir perquè les 
institucions participin en aquestes matèries. Com en el marc estatal, després de crear la Direcció Insular 
d’Igualtat, és voluntat del Consell continuar les passes per fomentar la transversalitat de les polítiques 
d’igualtat i la participació de la societat civil per definir-les. Per assolir el primer punt, es posa en marxa 
la comissió interdepartamental corresponent, que s’ha de configurar com un instrument de coordinació, 
supervisió i seguiment, per fer efectiu un enfocament transversal de la perspectiva de gènere en el 
funcionament i en les polítiques del Consell de Mallorca. Per fer efectiva la participació de la societat 
civil, es crea el Consell de les Dones de Mallorca, en el qual hi haurà una representació considerable de 
les institucions i entitats de Mallorca que tenen entre els seus objectius defensar la igualtat de drets i 
d’oportunitats de les dones. Així, es crea aquest Consell com a òrgan de participació per impulsar la 
igualtat d’oportunitats de dones i homes en els diferents àmbits de la vida política, cultural, econòmica i 
social. La creació del Consell de les Dones suposa, també, el reconeixement del paper essencial del treball 
que les organitzacions de dones han realitzat i realitzen per aconseguir una societat més justa i igualitària 
entre les dones i els homes. 

Títol 1. Disposicions generals 

Article 1  

1. El Consell de les Dones de Mallorca és l’òrgan consultiu, de participació i assessorament en matèria 
d’igualtat, creat de conformitat amb les competències que li són pròpies en matèria de polítiques de 
gènere, del Consell de Mallorca, reconegudes en l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears. 

2. Aquest Consell es crea amb la voluntat del Consell de Mallorca de contribuir al compliment del mandat 
de l’art. 9.2, de la Constitució Espanyola, que atribueix als poders públics l’obligació de promoure les 
condicions perquè la llibertat i la igualtat de les persones i dels grups en els quals s’integren siguin reals i 
efectives, eliminar tots els obstacles que n’impedeixin o dificultin la  plenitud, i facilitar la participació 
dels ciutadans i ciutadanes en la vida política, econòmica, cultural i social.  

Article 2  

1. El Consell de les Dones que es crea és un òrgan consultiu, de participació i assessorament del Consell 
de Mallorca per a les qüestions d’interès per a les dones de Mallorca i, en concret, per executar les 
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competències i funcions que suposin millorar el benestar i la qualitat de vida d’aquest sector de la 
població i que són pròpies del Consell. 

2. El Consell de les Dones de Mallorca es justifica per l’especificitat de les necessitats, per les 
discriminacions per raó de sexe, que encara hi ha en la nostra societat, i per la voluntat explícita de les 
associacions i entitats que lluiten pels drets de les dones. 

3. El Consell de les Dones de Mallorca és un òrgan integrat en el Departament que tingui atribuïdes les 
competències en matèria d’igualtat del Consell de Mallorca encara que sense participar en la seva 
estructura jeràrquica.  

Article 3  

1. Són competències del Consell de les Dones de Mallorca: 

Estimular la participació i l’associacionisme de grups de dones, facilitant la informació, la difusió, el 
suport i l’assessorament oportuns.  

Conèixer i debatre les actuacions del Consell en matèria de polítiques de gènere que contribueixin a 
promoure la presència de les dones en tots els àmbits de la societat (social, cultural, polític, laboral, etc.) 

Atendre específicament les necessitats de les dones que pateixen situacions greus.  

Impulsar la coordinació, la col·laboració i la cooperació entre les associacions, les entitats i les 
institucions, ja siguin públiques o privades, que realitzen activitats per promocionar les dones.  

Estudiar i emetre informes sobre temes d’interès per a les dones, amb la finalitat de contribuir als canvis 
que ens condueixin a una societat més justa i solidària.  

Proposar debats i campanyes innovadores que facin visibles les idees, la manera de fer i la veu de les 
dones. 

Ser consultat abans que els òrgans municipals debatin i aprovin assumptes d’especial incidència en aquest 
sector. 

Ser l’òrgan de consulta en els processos d’elaboració de normes que afectin les dones. 

Proposar els procediments pertinents perquè les ciutadanes participin en els serveis i empreses d’àmbit 
insular.  

Proposar, als poders públics, que adoptin mesures relacionades amb els fins que són propis d’aquest 
Consell de les Dones i instar-los a garantir el compliment dels drets en qualsevol àmbit.  

2. El Consell de les Dones de Mallorca té un caràcter consultiu i de participació. Les seves funcions 
s’exerciran mitjançant l’elaboració d’informes, dictàmens o demandes, que tindran rang de recomanació 
per als òrgans del govern insular i, si escau, local i, per tant, no seran vinculants. 

Article 4  

Els àmbits en els quals actuarà el Consell de les Dones de Mallorca seran aquells que tinguin una relació 
directa o indirecta amb la qualitat de vida i el benestar social de les dones i que contribueixin, des de la 
seva perspectiva, a aconseguir avanços socials en qualsevol sentit. L’actuació del Consell serà, per tant, 
integral i assumirà tots els aspectes relacionats amb el benestar social des d’un punt de vista econòmic, 
social i cultural.  

Article 5  
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Composició. Poden ser membres de ple dret del Consell de les Dones de Mallorca: 

Les associacions, amb àmbit d’actuació a Mallorca, sempre que acompleixin els requisits següents: 

Estar legalment constituïdes i inscrites en el registre d’associacions. 

No tenir fins lucratius.  

Desenvolupar, d’acord amb els seus fins estatutaris, activitats en defensa de la promoció dels drets de les 
dones. 

Així mateix, els seus estatuts no han d’estar en contradicció amb els objectius que es desprenen 
d’aquestes normes. 

Els consells de dones d’àmbit municipal de l’illa de Mallorca  i el consell de dones d’àmbit autonòmic. 

Les organitzacions sindicals i patronals d’àmbit intersectorial.  

Els partits polítics amb representació en el Consell de Mallorca, amb veu i sense vot. 

Article 6  

Incorporació al Consell 

Les associacions, entitats i òrgans als quals es refereix l’article anterior, poden formar part del Consell de 
les Dones de Mallorca, si ho demanen prèviament per escrit, adreçant-se a la Presidència. A la sol·licitud, 
s’hi han d’adjuntar els estatuts i altres documents que acreditin que compleixen els requisits establerts per 
ser admesos. 

Les sol·licituds d’admissió requereixen ser aprovades pel Ple, amb la proposta prèvia de la Comissió 
Permanent.  

Les associacions referides en el primer paràgraf que vulguin incorporar-se al Consell, han d’acompanyar 
la sol·licitud amb els documents següents:  

- Estatuts de l’associació.  

- Justificació de la inscripció en el Registre d’associacions. 

 - Memòria que acrediti el desenvolupament d’activitats de promoció dels drets de les dones,  almenys 
durant l’any anterior a la formulació de la sol·licitud . 

Així mateix, han d’indicar l’àrea en què volen ser inscrites, d’acord amb l’article 13.b. 

En el cas de consells d’àmbit municipal, han d’acompanyar la sol·licitud amb l’acreditació de 
l’Ajuntament d’estar constituïdes. 

En el cas d’organitzacions empresarials i sindicals, han d’acompanyar la sol·licitud amb un document que 
acrediti la seva representativitat. 

Si després d’aportar aquestes dades se’n fa alguna modificació, s’haurà de comunicar a la Secretaria del 
Consell en el mes següent a la data en què es produeixi la modificació. 

Article 7 

Cessament en el Consell  
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Deixaran de formar part del Consell de Dones de Mallorca, les associacions, entitats o òrgans en els quals 
concorri alguna de les circumstàncies següents: 

- Que així ho decideixin voluntàriament.  

- Que deixin de complir algun dels requisits de l’article 5.  

- Que tinguin conductes o realitzin actes contraris als principis i objectius del Consell. 

- Que incompleixin de forma reiterada les normes reguladores del Consell o dels acords dels òrgans de 
govern.  

- Que es produeixi una falta d’assistència injustificada dels seus representants dues vegades consecutives 
al Ple, o quatre a la Comissió Permanent al llarg del seu mandat.  

El cessament ha de ser acordat pel Ple, a proposta de la Comissió Permanent, una vegada tramitat 
l’expedient oportú. Sempre, però, s’ha de donar audiència a l’associació o entitat afectada. 

El procediment i les conseqüències del cessament es regularan en el Reglament de règim intern del 
Consell. 

El cessament com a membre del Consell no impedeix que l’entitat o associació s’hi reincorporin una 
vegada desaparegudes les causes que el van motivar. 

Article 8  

Drets de les associacions, entitats i òrgans membres de ple dret. 

Les associacions, entitats i òrgans membres de ple dret del Consell disposen dels drets següents:  

- Participar en el Ple amb el nombre de vocals que els correspongui, en el cas d’entitats amb representació 
directa. 

- En el cas d’associacions, dret a escollir i a presentar-se com a vocal representant al Ple i a ser escollides 
per a la vicepresidència.  

- En el cas dels consells d’àmbit municipal, dret a participar com a vocal en els termes que 
reglamentàriament s’estableixin. 

- Participar en els grups de treball i en les activitats organitzades pel Consell. 

- Tenir accés a la informació referent a l’activitat del Consell de Dones. 

- Qualsevol altre que es determini reglamentàriament. 

Article 9 

Deures de les associacions, entitats i òrgans membres de ple dret 

Els deures de les associacions, entitats i òrgans membres de ple dret del Consell són els següents:  

- Participar en el Ple i contribuir amb la seva col·laboració a desenvolupar i promocionar el Consell. 

- Complir aquest Reglament i el reglament intern del Consell que el desenvolupi i acceptar els acords dels 
seus òrgans de govern. 
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- Comunicar al Consell les variacions que es produeixin en les seves condicions d’admissió, incloent-hi 
els canvis en els seus òrgans directius, en les delegades per al Consell i en els seus suplents.  

- Els altres que reglamentàriament es determinin. 

Títol ll. Organització i funcionament 

Article 10 

Són òrgans del Consell la Presidència, la Vicepresidència, el Ple i la Comissió Permanent.  

Article 11  

El Consell de les Dones disposarà d’una Secretaria Tècnica, amb les funcions pròpies d’un òrgan auxiliar 
de suport tècnic i administratiu, adscrita al Departament que tingui atribuïdes les competències en matèria 
d’Igualtat.  

Capítol I. De la Presidència i la Vicepresidència  

Article 12  

1. La Presidència correspon a la persona titular del departament del Consell de Mallorca que tingui 
atribuïdes les competències en matèria d’Igualtat. Li correspon, per tant, convocar i presidir totes les 
sessions del Ple i de la Comissió Permanent. No obstant això, pot delegar la presidència del Ple, de la 
Permanent, o d’ambdues,  en la persona titular de la direcció insular en matèria d’igualtat o, si n’és el cas, 
la persona que tingui la titularitat de l’òrgan u organisme amb atribucions en aquesta matèria al Consell 
de Mallorca 

2. Així mateix, li correspon resoldre sobre l’admissió de noves entitats amb l’aprovació del Ple i, si n’és 
el cas, proposar els mecanismes d’alternança de les persones components de la Comissió Permanent. 

3. La Vicepresidència correspon a una persona representant de les associacions escollida en el si del Ple, 
en votació realitzada entre la representació de les associacions. Assisteix i col·labora amb la Presidència i 
la  substituirà en casos d’absència.  

Capítol II. Del Ple 

Article 13 

1. El Ple és l’òrgan de màxima representació del Consell de les Dones de Mallorca. L’integren:  

La Presidència i la vicepresidència. 

b) Fins a 22 vocalies representants  d’associacions, distribuïdes de la manera següent: 

Fins a 4 per a associacions que en la seva memòria justifiquin activitats que condueixin a combatre  la 
violència de gènere. 

Fins a 4 per a associacions que en la seva memòria justifiquin activitats relacionades amb l’educació. 

Fins a 4 per a associacions que en la seva memòria justifiquin activitats relacionades amb la salut de les 
dones. 

Fins a 4 per a associacions que en la seva memòria justifiquin activitats relacionades amb la cultura. 

Fins a 2 per a associacions d’immigrants 
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Fins a 1 per a associacions que en la seva memòria justifiquin activitats relacionades amb les persones 
amb discapacitat o dependents. 

Fins a 3 per a associacions que en la seva memòria justifiquin altres activitats. 

Fins a 4 representants de consells de dones d’àmbit municipal constituïts.  

Un representant de cada organització sindical intersectorial més representativa  a la comunitat autònoma. 
Un representant de cada una de les tres organitzacions sindicals intersectorials, que sense tenir el caràcter 
de més representativa a la comunitat autònoma, siguin les que disposin de major representació a Mallorca. 

Un representant de cada organització empresarial intersectorial més representativa a les Illes Balears. 

Un representant per partit polític amb representació en el Consell de Mallorca, amb veu i sense vot. 

Un representat del Consell de Dones d’àmbit autonòmic. 

2. La Presidència del Consell de les Dones, de motu proprio, a proposta del Ple, pot convidar a persones 
expertes i a representants d’entitats que, en funció de l’ordre del dia, es consideri necessari o adequat que 
assisteixin a les sessions. 

3. Es designarà una secretària o secretari del Consell, així com un adjunt o adjunta que la substituirà en 
casos d’absència, i que serà assumida per personal del departament competent en matèria d’igualtat i 
exercirà les seves funcions al mateix temps en el Ple i en la Comissió Permanent. Participarà en les 
sessions del Ple i de la Comissió Permanent amb veu però sense vot.  

Article 14 

Designació de les vocalies 

En el cas d’associacions, la forma de provisió ha de ser per votació de totes les associacions de ple dret 
del Consell. Cada associació pot presentar-se únicament a l’àrea on està enquadrada segon la seva 
resolució d’admissió. Les associacions poden votar una única candidatura per a cada una de les àrees en 
què es presentin candidatures. 

En el cas dels consells d’àmbit municipal, el reglament intern n’ha de regular la designació, quan siguin 
més de quatre els consells constituïts, atenent un sistema que garanteixi la rotació en la representació de 
tots els consells  municipals.  

El reglament intern ha de regular, entre d’altres, el procediment d’elecció de les vocalies. 

La representació al Consell té caràcter representatiu de l’entitat que en forma part, no personal, per tant, a 
cada entitat amb representació li correspon designar els seus representants. 

Article 15 

Són competències del Ple les relacionades en l’article 3.1 d’aquesta norma. Són també funcions del Ple 
proposar l’admissió de noves entitats en el Consell de les Dones i designar els grups de treball per 
analitzar i estudiar temes concrets, a proposta de la Comissió Permanent. Així mateix, correspon al Ple 
aprovar el reglament intern que regula l’organització i el funcionament intern del Consell de Dones 
d’acord amb l’establert en aquest Reglament . 

Article 16 

El Ple del Consell celebrarà dues sessions ordinàries cada any. Pot celebrar sessions extraordinàries quan 
la Presidència ho decideixi o quan ho sol·liciti un terç del nombre legal del seus  membres.  



�

�

 50 
 
 

Article 17 

El Ple del Consell es constitueix vàlidament amb l’assistència d’un terç del  nombre legal de membres. 
Aquest quòrum s’ha de mantenir al llarg de tota la sessió. És igualment necessari que hi assisteixin les 
persones que facin les funcions de Presidència i de Secretaria o les qui, en cada cas, les substitueixin.  

Article 18 

Les sessions del Ple del Consell són públiques i s’han de convocar acompanyades de l’Ordre del dia 
corresponent, amb una antelació mínima de set dies naturals, excepte les extraordinàries que es 
convocaran, almenys, dos dies naturals abans de la seva celebració.  

El reglament intern ha de fixar el termini en què els vocals electes exerciran el seu càrrec, que no pot ser 
superior a quatre anys. No obstant això, continuaran en el seu càrrec fins a la designació de les noves 
entitats amb representants. 

Capítol III. De la Comissió Permanent  

Article 19 

La Comissió Permanent ha d’estar integrada per la Presidència, per la Vicepresidència, per la Secretaria i 
pels membres que el ple reglamentàriament determini.  

Article 20 

1. La Comissió Permanent ha de celebrar sessions ordinàries almenys cada tres mesos i les extraordinàries 
que cregui oportunes a proposta de la Presidència o d’un terç de les persones que en són membres. 

2. La convocatòria de les sessions ha d’anar acompanyada de l’Ordre del dia corresponent, que s’ha de 
distribuir entre els membres amb una antelació mínima de set dies naturals. Les sessions extraordinàries 
han de ser convocades, com a mínim, dos dies naturals abans de la seva celebració.  

Article 21 

1. La Comissió Permanent és l’òrgan que ha d’informar al Ple de si les entitats que sol·liciten formar part 
del Consell compten amb els requisits exigits en aquestes normes per formar-ne part. 

2. La Comissió Permanent, a més, ha d’articular els mecanismes que possibilitin complir les funcions que 
té encomanades el Consell. Perquè aquestes funcions es puguin fer correctament, la Comissió Permanent 
ha de proposar al Consell que es creïn grups de treball  

Capítol IV: Règim econòmic  

Article 22  

Règim econòmic i pressupostari  

1. Per exercir les seves funcions, el Consell de les Dones de Mallorca disposarà dels mitjans econòmics 
suficients.  

2. A través del pressupost anual del departament competent en matèria d’Igualtat s’imputarà una quantitat 
fixa destinada a les despeses de funcionament i d’exercici de les funcions previstes en aquest Reglament. 

3. El Consell de les Dones de Mallorca pot comptar, a més, amb els recursos econòmics següents:  

Les subvencions d’altres entitats que, si escau, pugui rebre. 
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Les donacions de persones o entitats privades.  

Com que no disposa de personalitat jurídica, aquestes aportacions es formalitzaran a través del Consell de 
Mallorca. 

4. El Consell de les Dones de Mallorca ha de presentar, a través del departament al qual s’adscrigui, 
l’avantprojecte del seu pressupost anual amb la memòria corresponent.  

5. El Consell de les Dones de Mallorca ha de retre comptes anualment de l’execució dels seus 
pressupostos, amb subjecció al que estipuli la normativa aplicable en la matèria. 

Disposició final primera 

Als efectes de poder constituir el Consell de les Dones, en el termini de dos mesos des de la publicació 
d’aquest Reglament, les entitats amb dret a formar-ne part han de presentar la documentació corresponent 
al Departament de Joventut i Igualtat. Una vegada examinada la documentació, el Departament ha de 
resoldre’n l’admissió. 

Disposició final segona 

Un cop resolta l’admissió d’entitats, el Departament de Joventut i Igualtat ha de convocar les entitats que 
han d’escollir representants a formalitzar, si ho desitgen, la seva candidatura i a la posterior elecció. 

 

La Sra. RAMIS (consellera de Joventut i Igualtat) explica que el Consell de les Dones 
de Mallorca té com objectiu, a més de la implementació del Pla d’Igualtat abans 
esmentat, la millora de la comprensió de les qüestions relatives a la igualtat de gènere i 
la integració de la perspectiva de gènere dins l’àmbit del Consell de Mallorca i dels 
ajuntaments de Mallorca. 
El passat dia 22 de maig es va constituir la comissió interdepartamental de promoció de 
les polítiques d’igualtat de gènere que és un òrgan específic de coordinació i consulta de 
cara a la mateixa institució i per enfocar el tractament transversal que han de tenir les 
polítiques que promogui el Consell de Mallorca mirant des de la perspectiva de gènere. 
Paral·lelament s’ha decidit impulsar un òrgan col·legiat que canalitzi la veu de la 
societat civil vers aquesta matèria que és una reivindicació des de fa més de deu anys. 
Així doncs, s’inicià un procés d’elaboració del Reglament que avui es presenta a 
aprovació i que és fruit d’un treball tècnic de la Direcció Insular d’Igualtat que ha tengut 
en compte el que havien de dir les associacions que seran l’autèntic eix vertebrador del 
Consell de les Dones de Mallorca. 
Varen ser convocades totes les entitats que a Mallorca realitzen algun tipus d’activitats 
relacionades amb la promoció de polítiques d’igualtat entre homes i dones i, a partir 
d’aquí, es dissenyà un primer esborrany que es va presentar dia 19 de febrer i es va obrir 
un termini per presentar-hi al·legacions. 
Dia 6 de març passat, un cop tengudes en compte les al·legacions, es va presentar un 
nou text consensuat amb les associacions que es creia el més adequat per a la creació 
d’un òrgan plural i participatiu que sigui l’autèntica veu de la societat civil, tot i que, 
l’aprovació pel Ple obre un termini d’exposició pública que permet fer-hi al·legacions 
però, destaca que des de la Direcció Insular d’Igualtat s’ha promogut la participació des 
d’un principi. 
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La Sra. FRAU (PP) anuncia que el seu Grup votarà a favor d’aquesta proposta pel que 
representa al nivell general però vol fer algunes puntualitzacions atès que no han pogut 
fer-ho abans perquè no se’ls ha donat l’oportunitat de participar en la confecció d’aquest 
document. 

En primer lloc, voldria saber si les associacions que hi han participat són les que estan 
registrades i si hi han estat convocades totes o no. 

Aprofita per fer alguns suggeriments al text que avui se sotmet a votació amb 
l’esperança que siguin admesos. 

Comenta que s’hi fa esment al marc legal estatal però no a l’article 51 de la Llei 12, llei 
de la dona a nivell autonòmic, que diu que es constituirà un consell de la dona. 

En l’article 2.1 es diu que el consell que es crea és “un òrgan consultiu de participació i 
assessorament per a les qüestions d’interès per a les dones de Mallorca” i proposa que 
també digui “per a les qüestions d’igualtat d’oportunitats o d’interès per a la societat”. 

En l’article 5 es diu qui seran membres de ple dret del Consell de les Dones i en el punt 
d) diu que ho seran “els partits polítics amb representació en el Consell de Mallorca, 
amb veu i sense vot” i considera que si els consells de dones municipals i autonòmics i 
les organitzacions sindicals i patronals hi tenen veu i vot, els partits polítics també, a 
més de veu, hi haurien de tenir vot. 

En l’article 13, punts c) i d), es disposa que hi haurà un representant de cada 
organització sindical intersectorial més representativa a la comunitat autònoma i un 
representant de cada organització empresarial intersectoral més representativa a les Illes 
Balears i demana que sigui un representat de cada organització sindical –en el punt c)– i 
organització empresarial –en el punt d)– que ho desitgin, de cara a la democràcia 
participativa, com així ho diu el Fòrum d’Immigració del Govern del qual formen part 
les organitzacions que ho desitgen i no només les més representatives de la comunitat 
que, a més a més, considera que haurien de ser les de l’illa de Mallorca. 

En l’apartat e) de l’article 13 es repeteix que els representants de partits polítics ho són 
amb veu però sense vot i reitera la petició que sigui amb veu i amb vot. 

Recalca que l’únic que hi tenen a dir és el fet de no haver estat convocats a cap reunió 
per tal d’enriquir un poc més el debat de cara a l’aprovació d’aquest text. 

I, per acabar, demana quina serà la seu social per desenvolupar totes les activitats que 
dugui a terme el Consell de Dones. 

 

La Sra. RAMIS explica que la seu social del Consell de Dones és el Casal d’Entitat de 
la Misericòrdia. 

Reitera el procés participatiu de l’elaboració d’aquest text i que hi han estat convocades 
totes i cadascuna de les associacions i entitats registrades. Insisteix que ha estat un 
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procés democràtic, clar i participatiu, del qual estan orgullosos i opina que ha estat 
l’adequat. 

D’altra banda, li diu a la Sra. Frau que estudiarà les al·legacions fetes pel Partit Popular 
i es compromet a reunir-se amb ella per parlar de les discrepàncies que puguin tenir en 
alguns punts d’aquest text. 

 

La Sra. FRAU li ho agraeix i li diu que així ho faran. 

 

S’aprova per unanimitat. 

 

MOCIONS 

La presidenta explica que el Grup PP ha demanat fer un canvi d’ordre i en primer lloc es 
tractarà el punt 18. 

 

PUNT 18. MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP DE CONSELLERS DEL 
PARTIT POPULAR SOBRE CARRIL BICI A LA VIA DE 
CIRCUMVAL·LACIÓ DE FELANITX. 
 
Es dóna compte de la següent moció: 
 
EXPOSICIÓ DE MOTIUS  
 
Atès que el Consell de Mallorca té en execució en aquests moments les obres de la ronda de 
circumval·lació del municipi de Felanitx. 
 
Atès que aquest projecte, de gran importància pel municipi, no contempla la previsió de construir un 
carril bici fins el IES de Felanitx, una previsió important pel col·lectiu de joves que el podrien emprar 
amb una major seguretat viària. 
 
Atès que dur endavant aquest projecte és una reivindicació del Consell Escolar del IES i del poble de 
Felanitx, el  Grup de Consellers del Partit Popular eleva al Ple la següent  

 
PROPOSTA D’ACORD 

 
1.- El ple del Consell de Mallorca acorda aprovar un projecte complementari de la via de circumval·lació 
de Felanitx per tal de construir un carril bici fins al IES de Felanitx. 

 

La Sra. CABRER (PP) comenta que, actualment, el Consell de Mallorca està executant 
la via de circumval·lació de Felanitx, una inversió molt necessària per a aquest 
municipi. 
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Dins aquest projecte existeix una petició feta per l’Ajuntament de Felanitx i pel consell 
escolar municipal acompanyada de 833 firmes per tal que s’inclogui en el projecte un 
carril bici des de l’IES de Felanitx cap al centre, com així ho han demanat el consell 
escolar municipal en la reunió de 22 d’abril i la Junta de Govern Local de Felanitx dia 
24 d’abril, petició que han traslladat al conseller d’Obres Públiques. 

La via de circumval·lació que s’està executant implicarà un major trànsit de vehicles 
que ja no hauran d’entrar en el casc urbà de Felanitx i, per tant, augmenta la perillositat 
per als joves que van en bicicleta a l’institut. 

L’execució de carrils bici o vials no motoritzats forma part del Pla de Transport de les 
Illes Balears aprovat en l’anterior legislatura i és evident que les administracions 
competents han de fer un esforç per construir el major nombre possible de carrils bici a 
les nostres carreteres. 

En la legislatura passada, la carretera de Palmanova a Peguera va incloure un carril bici 
i un passeig i en el desdoblament de la carretera de la Universitat es continuà amb el 
carril bici –que ja s’havia iniciat– fins a la Universitat. 

A part de fer aquest esforç a totes les carreteres de Mallorca, és especialment important 
que es faci a llocs –com aquest concret– on justament hi ha un centre escolar que es 
veurà perjudicat amb la intensitat de trànsit que implicaran les obres que s’estan 
executant. 

Aquestes actuacions impliquen esforços pressupostaris però hi ha projectes que els 
mereixen i, en aquest cas, la seguretat és motiu més que suficient i hauria de tenir una 
prioritat màxima en la construcció de carrils bici. 

Per tant, el Grup Popular demana que es faci un projecte complementari per construir 
l’esmentat carril bici per tal que quan s’inauguri aquesta via de circumval·lació, els 
joves de Felanitx que vagin a l’institut tenguin garantida la seva seguretat. 

 

El Sr. PASCUAL (vicepresident i conseller executiu d’Obres Públiques) explica que 
l’equip de govern no donarà suport a aquesta moció pels motius següents: 

En primer lloc, amb la ronda de Felanitx hi haurà manco perill. Aquesta ronda és fruit 
d’acords amb l’Ajuntament de Felanitx per treure el trànsit del nucli urbà, sobretot de 
vehicles pesants.  

L’Ajuntament se’n va cuidar d’aconseguir els terrenys i també en va fer el projecte i és 
una obra que s’està executant i gairebé acabant, malgrat que ha tengut moltes dificultats 
que han estat resoltes. 

Considera que no és seriós plantejar la construcció d’un carril bici perquè amb la via de 
circumval·lació queda resolt el problema de les bicicletes en treure el trànsit del casc 
urbà. 
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Això sí, si l’Ajuntament vol col·laboració i creu que hi ha d’haver un carril bici tendrà la 
col·laboració del Consell de Mallorca, però en aquests moments la previsió d’inversions 
d’aquesta legislatura ja està feta i no tenen la intenció de fer un projecte complementari 
per modificar un projecte fruit d’un acord amb l’Ajuntament de Felanitx. 

 

La Sra. CABRER lamenta que no s’intenti solucionar aquest problema que patiran –
d’una forma més greu que abans– els joves de Felanitx i, sobretot, perquè s’està parlant 
de menys d’un quilòmetre, és a dir, no es tracta d’una inversió molt important. 

No obstant això, és evident que el trànsit dins el nucli urbà de Felanitx millorarà amb la 
construcció d’aquesta ronda i la gent que vulgui anar a peu, en bicicleta o en moto per 
dins el poble estarà millor que no ara, però justament l’institut de Felanitx està allunyat 
del casc urbà i els accessos tendran molt més trànsit que no tenen ara i els joves que hi 
hagin d’anar hauran de passar per la via de circumval·lació. 

D’altra banda, és cert que l’Ajuntament hi ha col·laborat molt i ha fet la disposició dels 
terrenys i n’ha fet el projecte encara que amb moltes dificultats. 

Afegeix que no entén que no es vulgui afrontar aquesta millora atès que la majoria del 
trajecte és competència del Consell i un petit tram de l’Ajuntament de Felanitx i que 
aquesta obra quedarà inacabada si no s’atén aquesta petició per millorar-ne la seguretat. 

Retreu que sí hi ha doblers per fer campanyes publicitàries del conveni de carreteres i 
no per fer aquest esforç pressupostari, sobretot per part d’uns partits que promouen la 
construcció de carrils bici i ara demostren que les seves promeses són falses les utilitzen 
amb demagògia. 

La legislatura passada es va fer un avanç, en determinades carreteres, en matèria de 
carrils bici i això suposa, evidentment, un esforç pressupostari ja que no es contempla 
en el conveni de carreteres amb el Ministeri de Foment. 

Així doncs, diu que entén que no es puguin fer carrils bici a totes les obres que s’hagin 
d’executar perquè no tenen els doblers necessaris, però atesa la petició del consell 
escolar de Felanitx, la recollida de firmes i la col·laboració que oferirà l’Ajuntament de 
Felanitx, considera que és un error el fet de no consensuar aquesta reivindicació en una 
carretera en execució. 

Per això, demana que es reconsideri la postura atès que es tracta d’una iniciativa per la 
qual val la pena fer un esforç. 

 

El Sr. PASCUAL creu que la Sra. Cabrer fa un plantejament equivocat. La via de 
circumval·lació s’està fent per treure el trànsit pensant de Felanitx i no és una carretera 
per la qual no pugui circular la gent que vulgui anar a l’institut. 
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Una altra cosa és plantejar mesures de seguretat per a l’accés a l’institut que, sens dubte, 
no seran motivades per aquesta circumval·lació perquè queda fora del poble i els usuaris 
de l’institut, majoritàriament, procediran del nucli urbà de Felanitx. 

Les actuacions en matèria de carreteres són planificades i en aquesta circumval·lació no 
s’havia planificat cap carril bici. 

Si l’Ajuntament vol col·laboració la tendrà, però han d’entendre que el govern del 
Consell no deixarà que es modifiquin les planificacions fetes i recorda que en el Ple 
passat també es proposà una actuació a Inca que trastocava totes les altres previsions i 
ara proposen aquesta actuació a Felanitx. 

 

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

 

PUNT 17. MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP DE CONSELLERS DEL 
PARTIT POPULAR SOBRE PLA INSULAR D’EDUCACIÓ INFANTIL 0/3 
ANYS. 
 
Es dóna compte de la següent moció: 
 
EXPOSICIÓ DE MOTIUS  
 
Atesa la necessitat d’ampliar l’oferta de places d’educació infantil en el tram 0/3 anys en els diferents 
municipis de la nostra illa. 
 
Ateses les necessitats específiques de finançament dels nostres ajuntaments per poder fer front a la 
creació, transformació i manteniment d’aquestes places, en el marc de la nova legislació estatal i 
autonòmica. 
 
Atès el Pla de Primera Infància que pretén desenvolupar la Conselleria d’Educació i Cultura del Govern 
de les Illes Balears en col·laboració amb els ens locals. 
 
Atès l’Acord unànim del Consell de Mallorca del passat 7 de març de 2007 referent al Pla d’Actuacions 
dels Consell de Mallorca envers els centres educatius 0/3 anys. 
 
Per tot això, el  Grup de Consellers del Partit Popular eleva al Ple la següent  

 
PROPOSTA D’ACORD 

 
1.- El Consell de Mallorca elaborarà, en col·laboració amb el Consell Escolar de Mallorca, un Pla Insular 
d’Educació Infantil 0/3 anys per tal d’establir un mapa escolar insular d’escoletes infantils a partir de la 
situació existent i tenint en compte les perspectives de creixement en aquesta etapa. 
 
2.- El Consell de Mallorca posarà en marxa, a partir del proper exercici pressupostari, una línia especifica 
de subvencions als ens locals de Mallorca per tal de col·laborar en el finançament de les inversions 
necessàries per a la creació i adaptació de les places d’Educació Infantil 0/3 anys. 
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El Sr. BOSCH (PP) considera que, vista la publicació feta el passat dia 8 de maig del 
decret pel qual es regulen els requisits mínims dels centres d’educació infantil 0-3 anys, 
s’ha de posar de manifest el que pensen sobre l’oferta que han de donar els ajuntaments 
i, sobretot, en relació a les competències impròpies dels ajuntaments que estan prestant 
en referència a les escoletes que, per la normativa estatal i autonòmica, es veuen en la 
necessitat de transformar-les en un termini de tres anys. 

En primer lloc, l’esmentat decret parla de l’oferta, que cal definir-la perquè no quedin 
dubtes: l’article 5 defineix com centres d’educació infantil aquells que atenguin 
regularment infants i que estaran obligats a complir el que estipula aquest decret. 

En segon lloc, a més de la problemàtica que trobaran molts de centres privats, els 
centres públics es trobaran que en tres anys hauran de fer front a una inversió prou 
important. 

En tercer lloc –i no vol que li contestin que el Consell no té competències en matèria 
educativa perquè no parla d’un tema educatiu–, es tracta d’unes infraestrutures que 
obligatòriament hauran de fer els ajuntaments com a conseqüència d’una llei orgànica i 
d’un decret autonòmic sobre com han de ser l’escoletes i quina titulació ha de tenir el 
personal que hi faci feina, tot això amb un termini de tres anys per fer-ho. 

El Partit Popular voldria donar suport als ajuntaments a partir d’aquell primer acord del 
Ple del Consell de Mallorca de 7 de març de 2007 envers els centres educatius 0-3 anys 
per tal de posar en marxa una línia específica d’ajudes –fora del Pla d’Obres i Serveis– i 
més tenint en compte que dia 27 de juliol de 2007 se signà un conveni amb 
l’Ajuntament de Sencelles per fer una aportació de 450.000 euros per a l’escoleta de 
Sencelles. 

En aquest cas, hauria d’haver-hi hagut una convocatòria amb uns terminis de 
presentació. Haguessin pogut repartir els doblers entre tots els sol·licitants i, en canvi, 
ho feren amb un conveni, cosa que no els sembla bé i considera que els 53 municipis 
haurien de saber si tenen dret a algun tipus d’ajuda per realitzar les infraestructures 
obligatòries que han de fer en els propers tres anys. 

Ofereix la disposició del Grup Popular per tal d’arribar a algun tipus de línia específica 
que permeti en el pròxims tres anys col·laborar amb el Pla de Primera Infància del 
Govern Balear amb una aportació en forma d’infraestructura. 

Recorda que el Decret 1004/91 de la LOGSE ja parlava d’un termini de 10 anys per 
arreglar aquestes instal·lacions i cap partit amb responsabilitat de govern no les ha 
arreglat. Malgrat això, ara s’està en un punt de no retorn i que s’ha de cercar una solució 
per arreglar aquesta qüestió i, per tant, espera el suport a aquesta moció. 

 

La Sra. CANO (PSOE) comenta, en primer lloc, que el seu Grup és molt sensible amb 
les qüestions que s’estan plantejant, sobretot quan es tracta d’un tram d’edat molt 
important a nivell pedagògic que, encara que no sigui obligatòria, ajuda molt a les  
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capacitats psicomotrius dels infants i al seu desenvolupament cognitiu, afectiu i 
relacional. Això era recollit per la LOGSE però també s’hi reflectia a la LOE. 

Per altra banda, les escoletes compleixen amb un vessant social de fonamental 
importància com és garantir el dret de conciliació de les famílies. 

Remarca que la necessitat d’augment de places d’escoletes és prou objectiva però 
l’actual equip de govern del Govern Balear, específicament a través del Pla de Primera 
Infància, crearà una xarxa d’escoletes públiques –2000 noves escoletes– cosa que tendrà 
un repercussió molt positiva sobre les famílies i, evidentment, tendrà un cost per als 
ajuntaments. 

L’esmentat Pla crearà una xarxa d’escoletes que garantirà la màxima capacitació 
professional d’aquells que hi facin feina, però també estableix uns mínims en quant a les 
infraestructures i comenta que comparteixen amb el Grup Popular la necessitat de crear 
una mapa d’escoletes 0-3 anys. 

Afirma que li consta que aquest mapa d’escoletes s’està desenvolupant per part del 
Departament de Cultura a través d’una comissió interinstitucional dins el marc del Pla 
d’Educació Infantil 0-3 anys que s’ha encarregat a la Universitat de les Illes Balears. 

Pel que fa a la proposta que inclou la moció, el Grup Socialista pensa que aquest mapa 
s’ha de fer dins aquest context –que no és el context de la passada legislatura– i no s’ha 
de fer dins el pla específic que proposa el Partit Popular, és a dir, el Pla Insular 
d’Escoletes. 

Li comenta al Sr. Bosch que des de la Direcció Insular d’Igualtat, a través del Pla 
Estratègic del Pla Marc d’Igualtat, es desenvoluparà també un mapa de necessitats de 
les famílies en quant a garantir el dret de conciliació i per saber si, des dels ajuntaments, 
s’està posant en marxa el fet de donar una solució a les famílies per conciliar la feina 
amb les responsabilitats familiars. 

En quant a la proposta d’establir unes línies específiques d’ajudes, comenta que el 
Consell no en té competència i això s’hauria de plantejar a l’administració competent 
que és el Govern de les Illes Balears. 

Comenta que li consta que, a més de la dotació econòmica per posar en marxa les noves 
places d’escoletes, el Govern Balear té una dotació pressupostària per a subvencions per 
a la creació, l’adaptació i el manteniment de les escoletes de 0-3 anys. 

Per això i per tal de no duplicar esforços, considera que el Consell no ha de treure cap 
línia d’ajudes als ajuntaments perquè aquests ja es poden beneficiar de subvencions a 
través del Pla d’Obres i Serveis que permet finançar infraestructures d’escoletes 0-3 
anys, com ja han fet els ajuntaments d’Alaró, Consell, Campanet, Sant Llorenç des 
Cardassar i Sencelles. 

Conclou dient que aquests són els motius pels quals el seu Grup votarà en contra 
d’aquesta moció. 
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La Sra. MASCARÓ (vicepresidenta i consellera executiva de Cultura i Patrimoni) li 
comenta al Sr. Bosch que ha demanat un Pla Insular d’Educació Infantil basat en l’acord 
del Ple del Consell de 7 de març de 2007 i puntualitza que aqueix acord demanava que 
se’n fes una diagnosi. 

Si bé és cert que ja ha passat un any i que des del Departament de Cultura haguessin 
pogut començar a fer-hi feina, també és cert que amb el nou canvi de govern, la 
Conselleria d’Educació i Cultura del Govern Balear recupera l’esperit –que no s’havia 
d’haver oblidat– del Pla 0-3 anys del primer pacte de progrés. 

Aquest Pla va quedar molt minvat perquè en un principi hi havia intencions que s’anàs 
desenvolupant anualment i a hores d’ara tots els municipis disposarien d’una escoleta 
pública, cosa que no ha estat així, però el nou govern li ha donat un impuls i ha 
començat per una nova reglamentació que estableix quines són les competències, 
competències que no té aquest Consell encara que sí obligació de col·laborar-hi. 

Una d’aquestes formes de participació és la comissió interdepartamental que 
s’esmentava abans i que és allà on el Consell està representat i hi col·laborarà, un pic 
que la Universitat de les Illes Balears hagi acabat d’elaborar el mapa escolar de 
Mallorca. 

Referent a l’apartat d’infraestructures, comenta que és cert que els ajuntaments tampoc 
no en són competents però, com deia el Sr. Rosselló en el debat del Pla d’Obres i 
Serveis, els ajuntaments estan mal finançats i el Consell també i si es reparteixen les 
misèries ningú no arribarà enlloc. 

Un dels objectius pels quals el Sr. Rosselló anirà a parlar amb el Govern de l’Estat és 
per incrementar la dotació del Pla d’Obres i Serveis i, per tant, obrir una línia específica 
en 2008 és impossible i per fer-ho en 2009 hi ha d’haver un finançament molt clar. Tot i 
això, els ajuntaments que han volgut incloure aquestes infraestructures en el Pla d’Obres 
i Serveis, ho han pogut fer i ho podran seguir fent. 

A Mallorca, quan un ajuntament ha volgut prioritzar una escoleta l’ha pogut fer, mentre 
que altres consells no ho permetien, com per exemple el Consell d’Eivissa. 

Si s’aconsegueix un millor finançament de les altes institucions hi haurà una línia 
d’ajudes des de Cooperació Local o des de Cultura, però en aquests moments no s’hi 
poden comprometre perquè no poden assumir-ne el cost. 

 

El Sr. BOSCH (PP) comenta que, atès que es preveu una millora de finançament 
d’aquesta institució, podria canviar la moció i en lloc de parlar d’una línia d’ajudes per 
al proper exercici pressupostari, dir que aquesta es farà en el futur i així li podrien donar 
suport. 

D’altra banda, puntualitza que és curiosa la referència que ha fet la Sra. Cano sobre la 
conciliació de la vida laboral i familiar i els aspectes del 0-3 perquè la LOCE ja ho deia 
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i el PSOE en entrar a governar la va aturar i se va haver d’estar al que digués la LOE per 
poder-se’n pronunciar. 

La LOCE definia aquests centres com assistencials i educatius –com ho són a la gran 
majoria de països europeus–, mentre que la LOE els defineix només com centres 
educatius, per la qual cosa manco competències hi tenen encara els ajuntaments. 

Matisa, a continuació, que durant els darrers anys s’ha fet un seguit d’actuacions: 
d’Educació hi va haver una convocatòria d’ajudes per un import de més d’un milió 
d’euros i per part de Presidència convocatòries per a corporacions locals per altres 
imports per a la construcció de centres de 0-3 anys. El que va estar congelat va ser la 
normativa a l’espera de la nova LOE. 

Afegeix que la idea d’aquesta línia d’ajudes no és estrictament seva perquè el Consell 
de Menorca sí que ho fa i invertirà recursos per tal que l’escolarització de fillets de 0 a 3 
anys arribin al 50% en 2011. 

Considera que és necessari que hi hagi una línia específica per tal de saber com i quan 
es pot demanar una escoleta, però no fer-ho mitjançant conveni atès que es deixen els 
altres ajuntaments al marge. 

Potser el Consell podria ajudar amb el manteniment de les instal·lacions o amb 
l’equipament, etc. En qualsevol cas, es tracta d’un clam de molts d’ajuntaments que es 
troben amb un decret que estableix uns requisits de les instal·lacions i del professorat, 
tot això amb uns terminis per fer-ho. 

 

La Sra. CANO reitera els arguments abans explicats i li demana al Sr. Bosch que no 
posi la LOCE com exemple de llei educativa ja que no comptà amb el consens de la 
comunitat educativa i, a més, el doble vessant social i assistencial està recollit en la 
LOE. 

Pel que fa a Menorca, comenta que fa 8 anys que té les competències en matèria 
d’educació i no es pot comparar una illa que té deu vegades manco població que 
Mallorca amb 53 municipis. 

Referent al Pla de Primera Infància, existeix un pressupost de 12 milions d’euros perquè 
els ajuntaments puguin tenir aquesta línia específica de subvenció per a la creació, 
l’adaptació i el sosteniment d’aquest tipus de centres. 

 

La Sra. MASCARÓ reconeix que el Consell de Menorca sí que té aquesta línia d’ajudes 
però no és d’enguany sinó des de fa molts d’anys i que ha estat una illa especialment 
aviciada des del Consell i des de cadascun dels ajuntaments en aquest tema i, per tant, 
amb 3,5 milions d’euros Menorca haurà arreglat el tema d’educació infantil en quatre 
anys, cosa que no es pot fer a Mallorca perquè no tenen el finançament encara que sí ho 
poden fer a través del Pla d’Obres i Serveis. 
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Una altra cosa que es farà l’any 2009 és que aquells ajuntaments que vulguin construir 
una escoleta i si així ho demanen, el Departament de Cooperació Local els farà el 
projecte i això també suposa una ajuda en estalviar-se’l. 

Tot i això, es compromet que des de la comissió interdepartamental de 0-3 anys 
s’intentarà cercar finançament allà on sigui. 

En darrer terme, puntualitza que si bé la LOE defineix aquesta etapa com educativa, 
això no vol dir que no pugui ser complementada amb mesures assistencials i 
precisament la regulació que n’ha fet el Govern Balear planteja ajudes per a construcció 
i manteniment d’infraestructures i per a serveis educatius.  

No obstant això, comprèn la proposta del Partit Popular però, en aquests moments, no la 
poden assumir i quan es pugui, faran saber que recuperen la proposta del Partit Popular. 

 

Es rebutja per catorze vots a favor (PP), desset vots en contra (PSOE, Bloc per Mallorca 
i UM) i  zero abstencions. 
 
 
 
PUNT 19. MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP DE CONSELLERS DEL 
PARTIT POPULAR SOBRE IMPULS I PROMOCIÓ DEL MUSEU 
KREKOVIC. 
 
Es dóna compte de la següent moció: 
 
 
Exposició de motius 
 
Atès que una de les eines bàsiques i jurídiques per la promoció i difusió de la política museística del 
nostre territori insular és sense dubtes la Llei 4 /2003 de dia 26 de març de 2003 de Museus de les Illes 
Balears, que a la seva exposició de motius defineix de manera molt taxativa el que significa un Museu, 
segons el Consell Internacional de Museus (ICOM) reunit l’any 1974: “una institució permanent, sense 
finalitat lucrativa, al servei de la societat i del seu desenvolupament, oberta al públic, que adquireix, 
conserva, investiga, comunica i exhibeix per a fins d’estudi, d’educació i de fruïció, testimonis materials 
de l’home i el seu entorn. 
Atès que, Museu Krekovic que dóna a conèixer la vida i l’obra de l’artista croat Kristian Krekovic (1901-
1985), és competència del Consell de Mallorca en virtut del traspàs de competències del Govern de les 
Illes Balears l’any 1995.  
Atès que han passat una sèrie d’anys des del 21 de desembre de 1977 quan es va constituir l’escriptura 
pública de la constitució de la Fundació Museu Krekovic, document notarial que registre els 161 quadres i 
retrats corresponents a les diferents cultures hispanoamericanes com també l’inventari d’objectes 
valuosos i tresor artístic d’èpoques pre-colombines datats entre els segles XII i XV. 
Atès que el Museu Krekovic ha de arribar a ser un exponent de la nova concepció de museu com 
institució adreçada no tan sols a la defensa i la difusió patrimonial i artística de la col·lecció Krekovic, 
sinó també a l’estudi i promoció del seu futur, en el vessant més ampli, històric, científic, artístic i 
cultural, el Grup de Consellers i Conselleres del Partit Popular vol elevar en aquesta sessió plenària la 
següent: 
 

PROPOSTA D’ACORD 
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1. El Consell de Mallorca elaborarà un pla director del centre museístic Kristian Krekovic, farà una 
exposició ordenada de tot el seu fons artístic i un inventari actualitzat del mateix. 

 
2. El Consell de Mallorca promourà que el Museu Krekovic, com a institució de caràcter permanent 
i oberta al públic, faciliti que tot el fons pugui ser accessible per la consulta, la investigació, 
l’ensenyament, la divulgació i el gaudi públic, juntament amb l’elaboració i publicació de monografies i 
catàlegs del seu fons, i la promoció d’aquestes publicacions. 

 

El Sr. MARTÍNEZ (PP) explica que presenten aquesta moció per tal d’impulsar i 
promocionar el Museu Krekovic. 

El Museu Krekovic neix l’any 1977 amb la creació de la Fundació Museu Krekovic i 
l’any 1995, a través de les competències que el Govern Balear transfereix al Consell de 
Mallorca, passa a dependre d’aquest. 

Des de l’any 1995 ençà s’hi han fet coses, però la voluntat del Grup Popular és que 
aquest museu tengui un impuls i una promoció superlativa i, per això, ofereix a la Sra. 
consellera de Cultura i Patrimoni la col·laboració del seu Grup. 

Comenta que una de les eines bàsiques i jurídiques que té el Consell de Mallorca per a 
la promoció i la difusió de la política museística d’aquest territori insular és, sense 
dubtes, la Llei 4/2003, de 26 de març de 2003, de museus de les Illes Balears, que en 
l’exposició de motius defineix clarament i taxativament el que significa un museu, que 
segon l’ICOM (Consell Internacional de Museus), reunit l’any 1974, va dir que és una 
institució permanent, sense finalitat lucrativa, al servei de la societat i del seu 
desenvolupament cultural, oberta al públic, que adquireix, conserva, investiga, 
comunica i exhibeix per a fins d’estudi, d’educació i de fruïció testimonis materials de 
l’home i el seu entorn.  

El Museu Krekovic dóna a conèixer, lògicament, la vida i l’obra de l’artista croat 
Kristian Krekovic, nascut l’any 1901 i mort l’any 1985, i és competència del Consell de 
Mallorca en virtut del traspàs de les competències del Govern de les Illes Balears l’any 
1995. 

Atès que han passat una sèrie d’anys des d’aquell 21 de desembre de 1977 quan es va 
atorgar l’escriptura pública de la constitució de la Fundació Museu Krekovic, document 
notarial que registra 161 quadres i retrats corresponents a les diferents cultures 
hispanoamericanes com també l’inventari d’objectes valuosos i tresor artístic d’èpoques 
precolombines datats entre els segles XII i XV. 

Afirma que el seu Grup creu que el Museu Krekovic ha d’arribar a ser un exponent de la 
nova concepció de museu com institució adreçada no tan sols a la defensa pública i 
patrimonial de la col·lecció Krekovic sinó també, com deia abans, a l’estudi i promoció 
del seu futur, en el vessant més ampli de la història i de la recerca científica, artística i 
cultural. 

Per tant, el seu Grup eleva al Ple una proposta d’acord en dues qüestions: 
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En primer lloc, que el Consell de Mallorca elabori un Pla director del centre museístic 
Kristian Krekovic on farà una exposició ordenada del seu fons artístic i un inventari 
actualitzat del mateix, la qual cosa –recalca– en virtut del que disposa el títol II, article 
5è de la Llei de museus de 2003. 

En segons lloc, que el Consell de Mallorca promogui que el Museu Krekovic, com a 
institució de caràcter permanent i oberta al públic, faciliti que tot el seu fons pugui ser 
accessible a la consulta, la investigació, l’ensenyament, la divulgació i el gaudi públic, 
juntament amb l’elaboració i la publicació de monografies i catàlegs del seu fons i la 
promoció d’aquestes publicacions. 

Assevera que té constància –cosa que agraeix a la Sra. consellera– del llibret que ha 
editat la Conselleria de Cultura sobre la xarxa de museus i explica que també estan en 
contacte amb el Govern de les Illes Balears que elabora el Pla de Museus d’aquesta 
comunitat autònoma. 

Reitera que la intenció d’aquesta moció és la voluntat del seu Grup de col·laborar amb 
el govern del Consell de Mallorca i tenir present la Llei de museus de 2003. 

 

El Sr. MARTORELL (PSOE) li dóna les gràcies al Sr. Martínez pels seus suggeriments 
i li agraeix també la preocupació per un tema que necessita la implicació de totes les 
forces polítiques perquè, al cap i a la fi, això redunda en benefici dels ciutadans 
d’aquestes illes i no només pel que fa al Museu Krekovic sinó també d’altres museus 
que hi ha a Mallorca que compleixen una funció integradora i de dinamisme 
sociocultural. 

Pel que fa l’exposició de motius plantejada, comenta que no hi té res a dir, llevat 
d’alguna matisació a la definició atès que s’està parlant d’una definició de 1974 i segur 
que necessita una revisió. 

Considera que aquests espais no han de ser sols contenidors del nostre tresor, llegat i 
patrimoni que evidentment que sí, però avui en dia s’ha de cercar una activitat i un 
dinamisme que comporti una integració, com també que pugui haver-hi activitats 
paral·leles que posin l’espai en contacte amb la societat. 

En quant a la proposta feta, el Sr. Martínez esmenta la creació d’un Pla director i explica 
que aquest pla s’ha de consensuar mitjançant el reglament, reglament que es va aturar 
l’any 2006. Ara s’ha tornar a reiniciar i està en fase de procés i cal esperar un poc per 
veure’n fruits. 

En relació a la proposta d’exposar tot el fons, assegura que això li suggereix la idea de 
totum revolutum i creu que, encara que aquest museu tengui unes peculiaritats i no 
tengui un fons massa extens i divers, cal tenir en compte que la museologia actual el que 
fa és, sobretot, puntualitzar i emfasitzar que les exposicions siguin temporals i 
temàtiques, atenent a criteris didàctics i pedagògics, per tal que les persones que les 
visitin puguin saber exactament de què s’hi parla i això implica seguir uns criteris. 
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La demanda d’inventari també es va fer amb les transferències de l’any 1995 i no creu 
que hagi crescut gaire aquest fons. Aquell any es registraren peces, dibuixos, esbossos, 
etc. i l’any 2006 es va fer el catàleg d’obres que és un instrument que va més enllà 
encara d’aquesta publicació. 

Està d’acord amb el Sr. Martínez que tot el fons del museu pugui ser accessible però el 
museu, encara que sigui públic, no és accessible sempre a tothom. Hi ha unes 
condicions a tenir en compte en matèria de conservació, de seguretat, etc. i és el mateix 
museu que, a l’hora de rebre visites i rebre investigadors, posa les seves condicions. 

D’altra banda, s’ha parlat de la publicació de monografies i catàlegs i, en aquest sentit, 
comenta que ja s’ha esmentat la publicació d’un catàleg l’any 2006 i també, com 
segurament sabran, durant els darrers anys s’hi han fet exposicions i, per tant, existeixen 
els respectius catàlegs i tota una sèrie de publicacions a l’abast del públic. 

Tot i això i atesa aquesta sèrie de qüestions –algunes d’elles ja resoltes–, el Grup 
Socialista votarà en contra d’aquesta moció. No obstant això, s’ha de mantenir l’esperit 
que aquests centres necessiten un impuls i unes millores per avançar a nivell 
sociocultural. 

 

La Sra. MASCARÓ (vicepresidenta i consellera executiva de Cultura i Patrimoni) 
reconeix que la Llei 4/2003 defineix els museus de manera taxativa, com també és cert 
que a Mallorca hi ha molt pocs espais anomenats museus que s’ajustin a aquesta 
definició. 

Tot i així, es va publicar el catàleg abans esmentat perquè, tant si s’ajusten com si no a 
la definició de la Llei, tots aquests centres tenen coses bones a mostrar i es va considerar 
que era bo que es conegués quins museus i quines col·leccions existeixen actualment. 

L’esmentada Llei també parla de col·leccions museogràfiques que segurament s’ajusta 
molt més a la realitat del Museu Krekovic. 

És cert que dia 21 de desembre de 1977 es va constituir la Fundació Museu Krekovic, 
però no és menys cert que aquesta Fundació avui ja no existeix. Aquesta Fundació es va 
extingir i així ho diu el decret d’acceptació del llegat que fa consta al preàmbul –i 
llavors als acords– pel qual s’accepta el llegat condicionat a l’extinció de la fundació. 
Actualment el museu no s’ajusta a la Llei de museus, cosa que es farà al llarg d’aquesta 
legislatura. 

Comenta que, pel que fa al primer punt de la proposta d’acord, el Sr. Martínez demana 
tres coses contradictòries perquè demana un Pla director i alhora una exposició 
ordenada de tot el fons artístic i un inventari actualitzat. Si demana un Pla director, ha 
de ser aquest que digui com s’ha de fer les exposicions del museu i com s’han d’ordenar 
i, per tant, no és lògic demanar en un mateix punt les dues coses. 
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D’altra banda, també demana que es faci un inventari actualitzat del museu i li respon 
que ja n’existeix un, publicat a finals de 2006 i que recull tota l’obra existent amb 
fotografies comentades. 

Pel que fa a la petició d’exposar-ne tot el fons, explica que no existeix cap museu que 
s’ajusti a la normativa i d’acord amb la definició de l’ICOM que tengui exposat més 
d’un 20% o un 30% de la seva col·lecció perquè la finalitat d’un museu és anar rotant 
obres i mostrar-les per temàtiques, etc. A més a més, l’obra que està guardada tampoc 
no té una categoria com per ser exposada. 

Opina que el Museu Krekovic hauria de guardar algunes de les obres i esdevenir una 
col·lecció museogràfica i anar fent exposicions temporals perquè una de les funcions 
d’un museu és adquirir més obres per complementar el que té i el Museu Krekovic té 
completa tota l’obra possible perquè s’ha perdut la major part de l’obra del pintor 
Krekovic i només es coneixen les obres de la seva darrera època i d’èpoques anterior 
només se’n coneixen dues obres que també són propietat del Museu. 

Gran part de l’obra de Krekovic s’ha anat cremant en distints incendis i s’ha anat 
perdent i només en queda una mostra de la darrera temporada, de la qual existeix una 
mostra exhaustiva. 

Pel que fa a l’horari del Museu, d’ençà que va ser inaugurat ha estat una institució 
oberta al públic de dilluns a divendres de 9.30 a 13 h i de 15 a 18 h, els dissabtes de 
10.30 a 13 h i els diumenges roman tancat. 

En quant a la petició que el fons sigui accessible per a l’estudi i la investigació, li diu al 
Sr. Martínez que si ho hagués demanat sabria que qualsevol investigador acreditat o 
gent que demostra que està fent un estudi se’ls mostra tot el fons. 

Puntualitza també que el Museu Krekovic col·labora amb tots els centres escolars de 
primària i secundària que el volen visitar i se’ls proporciona tot el material i tot allò que 
necessitin per realitzar la visita. 

Referent a la petició de catàlegs i monografies, recorda que ja existeix un catàleg que el 
distribueix l’editorial Moll que es pot adquirir per internet i també al Museu i pel que fa 
a les monografies, amb el catàleg esmentat i amb les postals que edita el mateix Museu, 
considera que es dóna prou compliment a la categoria artística d’aquest Museu. 

 

El Sr. MARTÍNEZ li comenta al Sr. Martorell que és cert que des de 1974 a dia d’avui 
hi ha molta historiografia sobre la museística actual, però l’exposició de motius de la  
moció és la que figura en la Llei de museus de 2003. 

En quant al tema d’exposar-ne el fons i l’accessibilitat, manifesta que ells volen que 
sigui accessible tot el fons, cosa que avui no és així segons l’inventari que els consta de 
1977 i, per tant, volen que també el tresor arqueològic pugui ser motiu de visita. 
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Reconeix que no es pot exposar tot el fons perquè són molts de quadres però sí s’hi 
podrien fer exposicions temàtiques i molt de recursos pedagògics i didàctics per tal de 
promocionar-lo i per donar una certa identitat a aquest museu. 

Pel que fa a l’anunci del vot en contra del Grup Socialista, comenta que la intenció del 
Partit Popular és col·laborar i que no es deixi dormit aquest tema perquè amb un 
pressupost de 48.000 euros poca cosa pot fer un museu. 

A la Sra. Mascaró li comenta que ell ha entès que li ha dit que està desinformat i és un 
inculte. 

Li ha dit que el Museu Krekovic podria ser una col·lecció museogràfica però a defora hi 
tenen l’indicador de “Museu Krekovic” i si la Sra. consellera considera que és una 
col·lecció museogràfica hauria de fer la feina oportuna per tal de llevar aquesta 
catalogació. 

Remarca, pel que fa a la Fundació de creació d’aquest museu, que ell només l’ha citada 
però no n’ha parlat, ni de l’extinció ni de cap altre extrem en aquest sentit. 

La intenció d’aquesta moció és per tal d’adquirir un compromís amb la cultura per a 
aquesta legislatura i que aquest museu sigui dotat amb més pressupost, atès que amb 
48.000 euros es poden fer poques coses i cita, per exemple, la partida del servei de  
seguretat dotada amb 500 euros; la partida per obra nova en 2008 dotada amb 6 euros; 
inversions immaterials dotada amb 400 euros; restauració d’obres amb 1600 euros; 
adquisició de fons bibliogràfics amb 400 euros; etc. 

La Llei de museus de 2003, feta a semblança de la de Catalunya de 1990 i aprovada el 
Sr. Damià Pons i el Sr. Francesc Antich, diu moltes coses però, sobretot, que un museu 
ha de ser una eina de protecció del patrimoni museístic i ha de tenir una protecció 
adequada. 

El Grup Popular, amb aquesta moció, vol que es revisi la gestió actual i es faci feina per 
promocionar més aquest Museu fent feina conjuntament amb el Govern de les Illes 
Balears per tal que pugui ser visitat per més col·legis i instituts de l’illa de Mallorca. 

Afirma que tenen referenciades 29 irregularitats en el Museu Krekovic que han estat 
consensuades amb el centre cultural “Amics del Krekovic” que ha ofert tota la seva 
col·laboració i caldria que la participació ciutadana fos executiva en aquesta institució. 

No està d’acord amb la Sra. Mascaró sobre les dades que ha ofert dels percentatges 
d’obra que tenen exposada els museus i la insta a visitar la Fundació Pilar i Joan Miró 
per veure que això no és així. 

Manifesta que no pot entendre el vot en contra als dos punts de la proposta d’acord, els 
quals repeteix i matisa que reflecteixen el que preveu la Llei de museus. La consellera 
de Cultura té la competència en museus insulars i els ha d’inventariar, gestionar i 
controlar el fons d’art i fomentar les activitats culturals del patrimoni museístic de 
Mallorca i el Partit Popular la vol ajudar en aquesta tasca. 
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El Sr. MARTORELL comenta que ha esmentat la definició feta en l’època del Sr. 
Damià Pons i explica que són paraules que segurament canviaran amb el temps malgrat 
que ara es mantenen, com igualment hauria volgut mantenir el pressupost que el Sr. 
Pons tenia per a aquell museu, atès que en virtut d’un pla de contingència, la dotació 
pressupostària dels museus es va rebaixar un 40%. 

Reitera que els museus necessiten la implicació de totes forces polítiques, ara i abans i, 
per tant, agraeix la sensibilitat del Sr. Martínez amb aquest tema. S’està fent feina per 
recupera el 40% de pressupost perdut per tal que aquests centres siguin els vertaders 
difusors, transmissors i contenidors de cultura que vol el Sr. Martínez. 

De vegades, per fer una diagnosi, s’ha de retrocedir al passat –que no l’hem d’oblidar– i 
l’herència no és gaire positiva i manifesta el seu desig de fer feina tots plegats per 
avançar i millorar la societat i la cultura. 

 

La Sra. MASCARÓ, en primer lloc, li puntualitza al Sr. Martínez que ella ha 
intervengut en nom del govern i no en nom del Bloc per Mallorca. 

Reitera que el fons del museu no serà accessible en la totalitat sinó que ho serà en 
funció del que decideixi el seu director i de la qualitat de les peces. 

Tot el que està guardat està a disposició de tècnics, especialistes, investigadors i aquella 
gent que en facin un estudi, si així ho acrediten i ho demanen. El fet de pertànyer a una 
associació no dóna dret a accedir-hi. 

Li sorprèn que trobi tan petit el pressupost d’enguany del Museu Krekovic quan 
precisament té un 12% més que l’any passat i els anteriors que el seu partit votava a 
favor. 

Assegura que es fan promocions del museu i una d’elles, que es fa anualment, és una 
exposició d’algun estranger resident a Mallorca que es fa al Krekovic. 

Pel que fa al nombre de visites, enguany s’han incrementat moltíssim amb una evolució 
progressiva, amb una xifra de 7.400 visitants de gener a dia d’avui. 

Recomana al Sr. Martínez que abans de parlar s’informi i no només parlant amb 
associacions sinó fent-ho com ho fa ella, és a dir, parlant amb crítics, experts i 
estudiosos d’art. 

 

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

PUNT 20. INTERPEL.LACIÓ QUE FORMULA L’HBLE. SR. JAUME FONT 
BARCELO SOBRE POLÍTICA EN MATÈRIA DE SERVEIS SOCIALS. 

 
Es dóna compte de la següent interpel·lació: 

 
FERNANDO RUBIO AGUILÓ, com a conseller del Grup de Consellers del Partit Popular, d’acord amb 
el que preveu l’art. 75 del Reglament Orgànic, formula per al proper Ple ordinari a  la Hble. Conseller 
Executiu del departament de Benestar Social, Sr. Jaume Garau Salas, la següent INTERPEL·LACIÓ: 
 
 
POLÍTICA EN MATÈRIA DE SERVEIS SOCIALS 

 

El Sr. RUBIO (PP) explica que la intenció del seu Grup polític és escoltar l’explicació 
del Sr. Garau sobre la seva gestió des de l’inici d’aquesta legislatura. Fa referència a una 
interpel·lació de la Sra. Puig (PP) en un Ple anterior i més concretament a tota una sèrie 
de promeses i propostes del Departament de Benestar Social, com ara la millora del 
finançament de totes les entitats, dels convenis, a més d’aconseguir que les associacions 
i les entitats tenguin un pes més important dins l’administració i dins les institucions.  

Retreu al Sr. Garau aquestes promeses i assegura que el seu Grup polític ha quedat molt 
decebut, perquè considera que no s’ha apropat gens a les intencions expressades, sinó 
tot el contrari, si aquesta havia de ser la legislatura de les polítiques socials, no és 
aquesta la realitat.  

Reitera el desacord amb la gestió de l’IMAS. Considera que ja són molts els 
enfrontaments que manté, com a president de l’IMAS, amb diferents entitats i 
associacions i per aquest motiu demana explicacions.  

En primer lloc, demana per quin motiu no s’abonen les places concertades amb les 
entitats que s’ocupen de la prestació de serveis socials. Li recorda que el passat mes de 
gener va tenir problemes amb entitats de l’àrea de menors per no pagar puntualment les 
places concertades.  

També li recorda l’enfrontament públic i notori que ha tengut amb una federació de 
persones que treballen en l’àmbit de la discapacitat perquè els devia un milió d’euros, 
necessaris per a dur a terme la seva feina. Assenyala que una setmana després d’aquest 
fet, el Sr. Garau va manifestar als mitjans de comunicació que pagaria tot el que devia, 
però li recorda que no és cert, perquè encara deu 470.000 euros, del tot necessaris per 
poder fer la feina. Recorda que mai havia ocorregut, a la institució, un fet semblant i 
totes les entitats que es dediquen a l’àmbit de la discapacitat cobraven puntualment i 
retreu al president de l’IMAS la desatenció, el tractament injust que ha donat a aquest 
col·lectiu, com també que faci parts i quarts entre els diferents col·lectius del teixit 
associatiu de l’illa de Mallorca. Observa que aquest fet provoca una divisió dins el 
sector i assegura que treballa des d’un punt de vista empresarial més que social, per la 
qual cosa s’ha de corregir. 
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Li recorda que a l’anterior Ple també hi havia una moció per parlar de l’enfrontament 
que havia tengut el Sr. Garau amb el col·lectiu de persones sordes i que va quedar molt 
clar que aquest servei ha donat una passa enrere. Aprofita per reiterar la petició que el 
PP li va fer aleshores: tenir un servei que cobreixi els 365 dies de l’any, durant les 24 
hores, per tal d’atendre totes les urgències. Per tant, és clar que cal disposar d’una 
assignació econòmica més alta i, com a mínim, una persona més per treballar com a 
intèrpret de llenguatge de signes. Diu que és urgent restablir la situació que hi havia, en 
aquest sentit, durant la passada legislatura. 

A més, li recorda la moció que va defensar la Sra. Puig al passat Ple, sobre l’aplicació 
de la Llei de la dependència. Li retreu la seva actitud a la passada Assemblea de Batles i 
Batlesses, perquè el Grup PP tenia les seves crítiques sobre el finançament, aspectes 
administratius, disponibilitat de finestra única perquè la ciutadania no hagi de recórrer 
totes les institucions, etc. però el Sr. Garau ha retirat aquest document i n’ha presentat 
un que està ple de qüestions òbvies, per tant no es pot considerar una passa endavant.  

Aquest és el motiu pel qual li demanen que expliqui, avui, quines són les propostes per 
millorar i avançar en la qüestió de la dependència, quin és el finançament, com es 
resoldrà des del punt de vista administratiu (si hi haurà o no hi haurà finestra única) i si 
pensa pagar conforme als acords establerts amb les diferents entitats. També demana si 
totes les entitats concertades amb l’IMAS presentaran una auditoria oficial de comptes, 
en igualtat de condicions, perquè no s’ha publicat la resolució sobre els preus públics 
per a l’any 2008 i si és perquè amaga alguna cosa. 

També  vol saber si es reuneix amb totes les entitats i si les escolta i els dóna solucions a 
allò que li demanen, com també si restablirà la política de subvencions i si n’establirà 
d’altres, per allò que pugui ser necessari.  

Tot seguit, li demana quina serà l’entitat o l’empresa encarregada de fer els controls de 
qualitat del seu departament.  

Per acabar, esmenta una notícia publicada a la premsa, anunciant que la xarxa d’inserció 
social va atendre quasi 3.600 persones durant l’any 2007. Li demana si té intenció 
d’ampliar el nombre de places d’aquesta xarxa i si en millorarà les instal·lacions i els 
recursos, per donar un bon servei. 

Pel que fa al centre de Ca l’Ardiaca-3, li demana si ha fet alguna gestió específica per 
solucionar-ne els problemes. 

 

El Sr. GARAU (conseller executiu de Benestar Social) comenta que, a la vista de tot el 
que ha dit el Sr. Rubio, resulta evident que cal establir un diàleg i una col·laboració més 
estreta entre l’IMAS i el Grup del PP, per tal que puguin conèixer amb tot detall les 
actuacions sobre les quals treballen.  

Informa que actualment duen a terme més de 200 actuacions de millora de l’IMAS, 
incloses al Pla estratègic, aprovat fa una setmana al Consell Rector i que el PP rebrà 
dins els propers quinze dies, com a membre del Consell Assessor.  
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Espera que, a partir d’aquest document i de tota la informació que es pugui aconseguir, 
es pugui establir un diàleg i un debat profund i, sobretot, evitar els enfrontaments, 
perquè la magnitud del projecte obliga a tenir una actitud responsable i una visió a llarg 
termini.   

Tot seguit, respon les preguntes que li ha formulat el Sr. Rubio. 

Sobre la millora de les activitats i del finançament, diu que evidentment la diferència 
aconseguida no té comparança possible amb la situació durant l’anterior legislatura. 
Recorda que durant l’anterior legislatura els responsables de l’àrea de serveis socials 
varen començar l’any 2007 amb un pressupost de 82 milions d’euros i varen acabar amb 
105 milions d’euros, dels quals 8 milions i mig varen ser per aportació del nou govern 
del Consell Insular de Mallorca, durant el segon semestre, per mitjà d’un conveni amb 
el Govern balear per a qüestions derivades de la Llei de la dependència; en canvi, el seu 
equip ha començat l’any 2008 amb 98 milions d’euros i segurament acabaran l’any 
2008 amb uns 120 milions d’euros. 

Assenyala que la millora del finançament és palesa, esforç que s’ha d’agrair a la 
presidenta del Consell Insular de Mallorca i al Govern balear. 

Respecte a la concertació establerta amb les entitats, no vol negar que és una qüestió 
prou complicada, perquè obeeix una política compartida entre el Govern balear i el 
Consell Insular de Mallorca i, alhora, a una situació de divisió interna del propi sector 
dels discapacitats, que l’any 2004 estaven sota una única federació i a partir de 2004 
s’han anat separant per camins diferents, en diverses federacions que tenen, respecte a 
l’IMAS, diferents percentatges de concertació (3 o 4%, 30% i 60% respectivament). 
Puntualitza, per endavant, que en l’esmentada divisió ell no hi va tenir res a veure, 
perquè com és obvi, l’any 2004 no era ell, el responsable dels serveis socials.  

Assegura que, des de l’inici d’aquesta legislatura, s’ha reunit amb totes aquestes 
federacions diverses vegades i a totes els han proposat el mateix document de conveni; 
unes l’han signat, però una altra només l’ha signat parcialment, perquè pensava que 
abans de signar el conveni s’havien de tancar una sèrie de temes pendents amb la seva 
entitat. 

Explica que la decisió de fer el nou conveni és deguda a la voluntat de tancar el sistema 
vigent fins ara, d’una gestió compartida entre l’Institut de Serveis Socials i Esportius de 
Mallorca i el Govern balear i amb les entitats, molt difícil de gestionar, amb moltes 
incidències i irregularitats i, consegüentment, amb cap satisfacció per part de les entitats 
esmentades.  

Sobre el decret de preus, li diu que pensa presentar-lo abans de finals de 2008 i que no 
hi ha res amagat, simplement que és realment complicat treure un decret de preus. Li 
recorda que el darrer que es va presentar va ser l’any 2004 i que, fins ara, no n’havien 
tret cap altre, amb la corresponent publicació al BOCAIB.  

Pel que fa al sistema de concertació, atès que no estava fonamentat en una estructura 
regulada i no existia res que establís amb precisió el sistema de contractació, sorgien els 
problemes que s’han pogut comprovar.  
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Recorda que el PP va començar molt bé amb 228 places concertades, però ja no en 
varen concertar més. A més, retreu que el PP feia convenis amb el Consell Insular de 
Mallorca, en els quals no cobrien totalment les despeses reals i després havien d’anar 
concedint subvencions directament a les entitats per tal de complementar despeses de 
personal i altres.  

Per tant, per a l’any 2007 ni tan sols es va arribar a fer cap conveni amb el Govern 
balear, per la qual cosa l’equip responsable actual encara fa en aquests moments les 
gestions per tancar el conveni de 2007 i el de 2008.  

Assegura que aquest és el motiu pel qual existeix el deute del pagament de noves places 
–n’han creades 153 de noves, durant el primer any de gestió- que no és possible abonar 
fins que no estiguin concertades; mentrestant, s’ha hagut de fer de paraula –com ho 
havia fet, d’altra banda, el PP durant l’any 2007- per manca de crèdit pressupostari.  

Observa que s’han trobat amb el problema afegit que les entitats demanen 3 milions 
d’euros més del que l’actual equip tenia pressupostat. Posa dos exemples com a causa 
d’aquesta situació: les diverses formes, que han variat segons els anys, en què s’ha 
pagat l’IPC i també la repercussió dels costos laborals.  

Opina que el sistema anterior no era transparent, ni públic ni eficient, fets que 
originaven una autèntic desgavell. Diu que el model de conveni que ha proposat el nou 
equip a les entitats preveu al màxim les incidències que es poden produir i s’hi adapta. 
Per aquest motiu, considera que ell, personalment, no té cap problema amb cap entitat, 
en tot cas és alguna entitat que s’enfronta amb ell.  

Reitera que no té cap problema, perquè s’hi reuneix totes les vegades que cal i els 
presenta, a totes, les mateixes propostes i els mateixos documents, per tal que els signin, 
perquè ho considera una millora per a tots. Destaca que, de fet, el 80% que representa 
aquestes places, accepta signar, però la resta es nega a fer-ho. 

Precisa que, pel que fa a les places anteriors, sí que les paguen i ho fan amb més 
puntualitat que mai, deu dies després del mes que els facturen, i destaca que és així per 
primera vegada en la seva història, com han reconegut les pròpies entitats. 

Informa que el nou conveni es signarà durant aquest mes de juny i espera que es pugui 
presentar al proper Ple del mes juliol la proposta del pagament de l’esmentat deute. 

Refusa el retret de fomentar la divisió. Assegura que li interessa que totes les entitats 
estiguin unides, amb una única mesa de negociació, per la qual cosa ha parlat amb els 
presidents respectius, el Sr. Manuel Zafra,  el Sr. Jesús Luna i el Sr. Josep Yarza. Diu 
que ho ha fet en nombroses ocasions i que sempre els ha dit, a tots, el mateix, i ha 
insistit a demanar-los que es posin d’acord entre ells respecte a la mesa tècnica que tots 
ells accepten, però els ha advertit que el que no és possible és prendre acords en una 
mesa tècnica que no existeix jurídicament. Es mostra confiat que en els propers dies 
seran capaços d’arribar a un acord en aquest sentit, que solucionaria el problema. 

Respecte a la qüestió dels intèrprets del llenguatge de signes, explica que des de fa dos 
mesos han fet un seguiment rigorós de tots els serveis que utilitza el col·lectiu de 
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persones sordes i només hi ha hagut una urgència que no s’hagi pogut atendre per no 
disposar de personal. També informa que es varen reunir dues vegades amb l’associació 
cultural de persones sordes i s’ha fet evident el problema que no hi ha, actualment, 
intèrprets tan especialitzats i amb una qualitat d’interpretació conforme amb les 
necessitats reals. Puntualitza que ell no és especialista, per fer aquesta valoració, es 
limita a repetir allò que han reconegut les pròpies persones que presten aquest servei 
actualment. La causa és que no han fet els cursos de formació adients, per la qual cosa 
ell ha tengut diverses reunions amb la consellera d’Educació i Cultura i existeix el 
compromís, per part d’ambdós, de posar a l’abast el curs adequat d’especialització en 
interpretació del llenguatge de signes.  

Informa que, fa uns dies, han arribat a un acord amb les persones que atenen aquest 
servei, de forma que atendran les urgències fins que es trobi una solució adequada a la 
categoria laboral que tenen. Assenyala que els serveis jurídics i els serveis de recursos 
humans han de trobar la fórmula específica per permetre l’atenció d’urgències que no 
tenen un volum suficient per plantejar, ara, una tercera contractació. 

Li diu que no es preocupi, que en cas d’una tercera contractació, si fos necessària i les 
altres administracions no assumeixen allò que els toca fer, per llei, ho assumiria la 
conselleria de Serveis Socials.  

Destaca que el Consell Insular de Mallorca compleix perfectament la Llei 
d’interpretació del llenguatge de signes i que en qualsevol situació o acte en què 
pertoca, sempre hi són presents els intèrprets del llenguatge de signes, fent la funció que 
els correspon. En canvi, diu que les altres administracions incompleixen aquesta llei i 
posa els exemples de l’àmbit de la sanitat i el de la policia, en els quals és molt 
necessària la presència d’aquests professionals i no els tenen. En aquest sentit, recorda 
que es va comprometre a fer les gestions oportunes, per tal d’aconseguir implicar al 
màxim les administracions esmentades perquè compleixin també la llei. 

Pel que fa al tema de la dependència, retreu al Sr. Rubio que no doni gens de valor a 
l’acord que es va adoptar a la darrera Assemblea de Batles i Batlesses. Li diu que ell li 
dóna molt de valor, perquè pensa que aquesta qüestió es troba molt bloquejada a causa 
del sistema que es va crear a l’inici, dissenyat de manera que tota la ciutadania de 
Mallorca interessada a obtenir una valoració haguessin d’anar a una única institució, 
amb seu a Palma, la Fundació Balear per a la Dependència, dotada de molt poc personal 
i que, quan el Govern balear la va acollir ja tenia fetes 4.000 sol·licituds de valoració. 

Observa, però, que cap consell insular estava representat dins aquesta fundació i molt 
menys cap ajuntament. Reitera i destaca el fet que, a l’inici, el Govern balear va prendre 
la decisió de començar les gestions des de l’esmentada fundació, sense tenir en compte 
els ajuntaments ni cap altra associació.  

Informa que actualment existeixen 12.000 sol·licituds pendents de valoració i que les 
que s’han valorat són més de 6.000, però adverteix que el procés és molt lent, com a 
conseqüència d’haver-se obert, durant la passada legislatura, un únic canal de recepció 
de sol·licituds. Assegura que aquest procediment és tot el contrari del que han fet la 
resta de comunitats autònomes, que han acordat amb els ajuntaments i amb les 
diputacions provincials, consells o cabildos insulars una actuació conjunta i coordinada.  
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Opina que potser, a l’inici, aquest sistema pugui suposar una planificació més lenta, 
però es mostra convençut que la gestió hauria resultat molt més ràpida i satisfactòria per 
a tothom, perquè a data d’avui el procés estaria molt avançat. Puntualitza que les 
valoracions són molt ràpides, el que és lent és el pla individual d’actuació i és evident 
que als ajuntaments hi havia el personal suficient i preparat per a fer aquestes funcions i 
per fer possible la integració adequada dels treballadors nous.  

Tot seguit es refereix a l’acord adoptat, per unanimitat, a la darrera Assemblea de Batles 
i Batlesses. Recorda que la proposta va sorgir de la pròpia conselleria de Benestar 
Social i destaca que, evidentment, era buida de contingut administratiu i jurídic però 
contenia el més vertebrador i consistent del sistema. Assenyala que varen haver de 
retirar el punt que preveia posar en funcionament tot el sistema el dia 1 de març de 
2009, perquè varen comprendre que, certament, hi havia ajuntaments que no s’hi podien 
comprometre si abans no coneixien els recursos reals que tendrien al seu abast.  

Comenta que, de les tres reunions que ha tengut amb la Comissió Sectorial de la 
Dependència, tant el director general de la Dependència com el director de planificació 
de serveis socials del Govern balear han reiterat que els recursos humans que es 
transferiran sobraran, respecte al volum de la demanda real i que, fins i tot, permetrà 
reforçar els centres d’atenció primària. Aquest fet, afegit a les 25 persones formades pel  
Consell Insular de Mallorca i a l’ajut que suposarà la feina dels treballadors socials de 
barri, de forma ràpida i conjunta, assegurarà que quan definitivament es posi en 
funcionament el procés descentralitzador i de caràcter municipal, la llista d’espera 
s’haurà reduït i estarà solucionat el problema de les 12.000 persones, dependents i 
dependents severs que hi ha a Mallorca, segons les estimacions actuals.   

Per tant, atès que fins l’any 2011 no s’iniciarà el procés que correspon al tercer grau de 
dependència, és evident que és correcta la previsió que s’ha fet perquè tothom rebi 
l’atenció adequada. Destaca que la formació i l’equipament tecnològic serà molt més 
professional que l’actual i que això és el que desitgen les persones, a més de la 
proximitat al seu lloc de residència, per la qual cosa és lògic que s’adrecin al seu 
ajuntament per a fer la petició. 

Respecte a les subvencions, assegura al Sr. Rubio que no faran més subvencions 
nominatives de les que han fet durant aquest any. Recorda que, per al sector de les 
persones discapacitades, l’any 2004 se’n varen fer de molt importants, per un milió dos 
cents mil euros i els anys 2005 i 2006 se’n va fer una molt important, només a una part 
d’aquest col·lectiu i l’any 2007, suposa que per un acord amb l’anterior govern, ja no es 
varen fer subvencions nominatives.  

Informa que, en virtut d’un acord amb el Govern balear, s’han establert unes 
subvencions per a federacions, per la qual cosa les federacions de discapacitats, a més 
d’altres, hi trobaran la seva solució.  A més, destinaran una subvenció per a la millora 
de la qualitat de les entitats que treballin en xarxa; per al control de qualitat, han 
contractat una persona especialitzada, que fa molts d’anys que treballa al sector i que 
serà un funcionari eventual de la institució que treballarà de forma coordinada, sobretot 
amb els serveis d’inspecció, per tal de garantir la qualitat de l’atenció. 
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Tot seguit, informa que s’ha reunit tres o quatre vegades amb els professionals de la 
xarxa d’inclusió. Destaca la importància d’aquest sistema i assegura que faran tot el 
possible per millorar-ne el funcionament. Diu que, respecte a Ca l’Ardiaca-1, han 
demanat la llicència per començar les obres (perquè encara no s’havia demanat) i 
suposa que podran començar-les el proper mes d’octubre o novembre. Respecte a Ca 
l’Ardiaca-2, diu que ja han tengut converses amb els responsables de l’associació Es 
Refugi per iniciar les intervencions oportunes. 

Es mostra convençut que, poc a poc, es va transformat un organisme gran, amb molta 
gent i moltes complicacions. Destaca, com a exemple, l’acord aconseguit, per 
unanimitat, amb els sindicats laborals per tal de reformar la relació dels llocs de treball  
i ho considera molt important, atès que més del 50% dels treballadors de l’IMAS no 
estaven al seu lloc de treball, estaven en situació eventual. Per tant considera que aquest 
inici d’acord, a més del Pla de Recursos Humans de plantejaran als sindicats durant la 
tercera setmana d’aquest mes de juny suposarà un avenç molt important.  

Destaca també la importància de tots els avenços que han fet dins l’àmbit de la 
dependència, als quals es destinaran, per Mallorca,  40 o 50 milions d’euros. Recorda 
que és molt important també eliminar el deute de 20 milions d’euros que varen haver 
d’assumir, com a conseqüència de l’anterior gestió de l’Institut de Serveis Socials i 
Esportius de Mallorca i recuperar el valor de les transferències de 8 o 9 anys, valorat en 
72 milions d’euros, que per no haver-se negociat correctament ha perjudicat el Consell 
Insular de Mallorca.    

Observa que és molt important que l’IMAS no sigui l’apèndix del Govern balear, sinó 
que formi part del Consell Insular de Mallorca i que estigui sotmès al control del Ple.  

Per acabar, assenyala que seria bo establir un Pacte de Legislatura amb tots els Grups 
polítics del Consell Insular de Mallorca perquè la responsabilitat actual de l’IMAS 
afegit a les noves necessitats socials en situació de crisi que s’hauran d’afrontar durant 
els quatre anys de legislatura fan necessària la col·laboració, a més de minimitzar els 
punts de desacord que puguin sorgir. 

 

El Sr. RUBIO retreu al Sr. Garau  el seu tarannà per fer política. Diu que, al seu parer, 
ho ha resumit amb l’expressió: “jo no m’enfront a les associacions, són elles les que 
s’enfronten a jo”. Li recorda que no sempre les seves tesis són les correctes i, tot i que 
no dubta de la seva gran capacitat professional, cal ser humil, raonable i parlar amb tots 
els responsables de les entitats i associacions afectades.  

Li recorda que és el conseller executiu de Benestar Social per a totes les persones de 
Mallorca, no el de les grans xifres, que és el que ha fet avui, durant la seva intervenció.  

Li sembla correcte que parli de finançament, de consens i de convenis, de polítiques de 
qualitat, perquè ho ha de fer, però discrepa de la semblança de que ha fet miracles 
respecte a l’anterior legislatura perquè assegura que durant l’anterior legislatura les 
associacions no es queixaven, hi havia un clima de satisfacció, mentre que actualment té 
conflictes seriosos amb aquest sector.  
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Reitera els arguments de la seva intervenció anterior sobre la obligatorietat de pagar els 
deutes i de garantir l’assistència i les urgències en tot moment, perquè no considera que 
els arguments que ha donat siguin els correctes, perquè no resolen la incertesa i el neguit 
dels col·lectius afectats.  

Tot seguit, mostra l’agraïment del PP pel fet que vulgui fer un pacte amb aquest Grup 
polític i li expressa la seva satisfacció pel fet que hagi donat aquesta passa. Adverteix 
que li donaran suport per tot allò que suposi una millora del finançament, però li reitera 
la necessitat de parlar amb les persones més desafavorides, perquè aquesta és la seva 
assignatura pendent. Si no fa cas d’aquest suggeriment, la seva feina no servirà per res. 

 

El Sr. GARAU recorda al Sr. Rubio que fa trenta anys que es dedica a l’àmbit dels 
serveis socials, per tant pot demanar a particulars i a entitats si és o no és una persona 
dialogant i amb capacitat per escoltar les persones. Observa, però, que el diàleg és una 
qüestió de dos i, per tant, si existeix una entitat que té una estratègia més incisiva, en els 
mitjans de comunicació, o perquè cregui que fent un determinat tipus d’activitat 
aconseguiran més, no deixa d’escoltar-la per aquest motiu però tampoc no s’hi enfronta.  

Reitera un exemple, el més recent, de plena dedicació i diàleg amb un president 
d’associació i assegura que fa el mateix amb totes i cadascuna d’elles. Li diu que, si ho 
desitja, el convida a participar en una reunió o una trobada informal, en la qual hi hagi 
representants de tots els sectors, per tal que pugui comprovar quin és el seu tarannà i 
també el de les diferents entitats cap al seu projecte. Pensa que només d’aquesta manera 
el Sr. Rubio podrà comprovar que la realitat no es correspon amb la imatge que vol que 
tengui el conseller de Benestar Social, en aquests moments.  

D’altra banda, diu que és cert que ha d’escoltar tothom, però ha d’assumir que no 
sempre pot pagar allò que li demanen; certament, li agradaria a vegades poder-ho fer, 
però tot i això considera que no és la forma correcta de gestió. 

Per acabar, demana que li permeti fer-li una broma i citar unes paraules de Groucho 
Marx sobre la política: “la política es el arte de buscar problemas donde no los hay, 
encontrarlos, diagnosticarlos equivocadamente y aplicar las soluciones erróneas”. Diu al 
Sr. Rubio que desitja que l’equip de govern actual no faci aquest tipus de política.  

La presidenta dóna per tancat el debat i agraeix la nota de distensió que ha aportat el Sr. 
Garau. 

 

DESPATX EXTRAORDINARI  

S'aprova la urgència per unanimitat. 

 

PRIMER PUNT. MODIFICACIÓ DEL REGLAMENT DE COOPERACIÓ 
MUNICIPAL. 
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Es dóna compte de la següent proposta del conseller executiu de Cooperació Local: 
 
 
DICTAMEN 

 
El Ple del Consell de Mallorca, en data 5 d'octubre de 1998, va aprovar el Reglament de Cooperació 
Municipal, el qual fou publicat al BOIB núm. 149, de dia 21 de novembre de 1998. Després d'un any i 
mig d'aplicació d'aquesta norma reglamentària, es va modificar per acord de Ple de dia 6 de març de 2000 
(BOIB núm. 80, de dia 29 de juny de 2000). Ara es volen millorar determinats aspectes del Reglament, 
per la qual cosa es proposa una segona modificació del seu articulat. 

  
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  
 
A.- Aprovar inicialment les següents modificacions del Reglament de Cooperació Municipal, aprovat 
definitivament per acord del Ple del Consell de Mallorca, en sessió de dia 5 d'octubre de 1998 (BOIB 
núm. 149, de dia 21 de novembre de 1998) i modificat per acord de Ple de dia 6 de març de 2000 (BOIB 
núm. 80, de dia 29 de juny de 2000): 
 
Article 2.- Substituir: "El Reial Decret 1328/1997, d'1 d'agost, pel qual es regula la Cooperació 
Econòmica de l'Estat a les inversions de les entitats locals" pel següent text: "El R. Decret 835/2003, de 
27 de juny, pel qual es regula la cooperació econòmica de l'Estat a les inversions de les entitats locals." i 
incloure com a Dret supletori en aquest article abans del R. Decret 835/2003 el següent text: "La Llei 
autonòmica 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears". 
 
Article 3.- Les quantitats que figuren en pessetes als paràgrafs 3 i 4 es passen a euros. Així, al paràgraf 3 
on diu: "4.000.000 de pessetes" i "2.000.000 de pessetes", dirà, respectivament: "24.040,48 euros" i 
"12.020,24 euros". Al paràgraf 4 on diu: "2.000.000 de pessetes" i "1.000.000 de pesssetes", dirà: 
"12.020,24 euros" i "6.010,12 euros."   
 
Article 3.2.- Afegir la següent frase al final del paràgraf: " En cap cas es podran incloure en el Pla les 
obres o els serveis que legalment correspongui sufragar als particulars." 
 
Article 4.- Tendrà la següent redacció: 
 
"Poden ser beneficiaris de les accions contingudes en el Pla, els municipis, el Consell Insular de Mallorca, 
les mancomunitats, els consorcis locals de l'article 43 de la Llei autonòmica 20/2006, de 15 de desembre, 
municipal i de règim local de les Illes Balears i la resta d'entitats locals incloses a l'article 3.2 de la Llei 
7/85, de 2 d'abril, quan ostentin competències d'execució d'obres i prestació de serveis de caràcter 
municipal." 
 
Article 6.- Tendrà la següent redacció: 

 
 

"L'aportació mínima del Consell Insular de Mallorca a cada entitat beneficiària i per a cada 
obra i servei resultarà de l'aplicació dels següents percentatges: 

 
 

 
POBLACIÓ 
MUNICIPAL 

 
OBRES A 

 
OBRES B 

 
 Fins a 3.000 hab. 

 
90 

 
80 
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 3.001 – 6.000 hab. 

 
80 

 
70 

 
 6.001 - 10.000 hab. 

 
70 

 
60 

 
 10.001 - 20.000 hab. 

 
60 

 
50 

 
 20.001 - 60.000 hab. 

 
50 

 
40 

Superior a 60.000 hab.  40 30 
 
  

La determinació del nombre d’habitants s’efectuarà en funció de les xifres de població resultants 
de la darrera revisió del padró municipal, declarades oficials per R. Decret i publicades anualment per 
l’Institut Nacional d’Estadística. 

 
Les entitats locals amb varis nuclis de població podran presentar un projecte per cada nucli de 

població en el ben entès que el percentatge d'aportació del Consell Insular de Mallorca a aquestes obres es 
calcularà sobre el total de la població del municipi. 

 
L'aportació total anual del Consell Insular de Mallorca a les obres d'aquestes entitats locals amb 

varis nuclis de població no podrà ser superior a l'aportació mitjana anual per entitat local incrementada en 
un 5 %. 

 
Els projectes d'obra o servei que es trobin inclosos dins els plans d'acció aprovats de les 

respectives Agendes Locals 21 tendran un increment de percentatge de subvenció del 5%. 
  
Article 7.- El títol d'aquest article, en lloc de "Mancomunitats" es dirà: "Mancomunitats i Consorcis 
Locals", i tendrà la següent redacció: 
 
"L'aportació del Consell Insular de Mallorca a les Mancomunitats de municipis i als Consorcis Locals 
serà la que resulti de dividir la suma dels percentatges d'aportacions del CIM que corresponen a cada 
municipi segons el tipus d'obra o servei pel nombre de municipis que composen la Mancomunitat o el 
Consorci i el resultat s'incrementarà en 10 punts, fins a un màxim d'aportació del 90 %."  
 
Article 11.- D'aquest precepte se suprimeix l'apartat c) del paràgraf 1, que diu:  
 
 
"El nombre de nuclis de població tradicional sempre que se sol·licitin ajudes pels distints nuclis (només 
per a municipis de menys de 20.000 habitants)." 
 
i la següent frase del paràgraf 2: 
 
"Les sol·licituds presentades i no ateses en anteriors convocatòries." 
 
Article 15.- Tendrà la següent redacció: 

 
"Juntament amb la sol·licitud ( MOD. 0), s'haurà de presentar la següent documentació 

administrativa i tècnica per a cada obra o servei que se sol·liciti: 
 
1. Certificat de l'acord plenari d'aprovació de la sol·licitud del finançament i del projecte o 

avantprojecte de l'obra ( MOD. 1). 
 
2. Certificació indicativa que els terrenys on s'ha d'executar l'obra o servei són de propietat 

municipal i de la seva possessió i disposició real i plena per a l'execució de l'obra o servei (MOD. 2), o, en 
el cas que l'Ajuntament no sigui propietari dels terrenys, i solament per l'execució de vials, carrers o 
places d'accés lliure i d'ús públic, a més de la certificació de la possessió i disposició real i plena del 
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terrenys, s'haurà d'acompanyar el corresponent document acreditatiu de la cessió dels terrenys subscrit 
amb la propietat privada per un termini igual o superior a trenta anys i un document d'autorització 
expressa de la propietat per a la realització de les obres.    

 
3. Certificat acreditatiu de l'adaptació de l'obra sol·licitada al corresponent planejament 

urbanístic vigent i a la normativa urbanística i territorial ( MOD. 3). 
 
4. Certificat de viabilitat del projecte per part del tècnic municipal ( MOD. 4). 
 
5. Declaració jurada pel tècnic redactor del projecte/avantprojecte de no estar sotmès en cap 

causa d'incompatibilitat amb l'Administració actuant ( MOD. 5). 
 
6. Informe de Secretaria sobre les corresponents autoritzacions i/o concessions administratives 

que són necessàries perquè es puguin començar les obres abans del dia 1 de setembre de l'exercici 
corresponent al Pla o, en el seu cas, assenyalant la no necessitat de les esmentades autoritzacions o 
concessions per a l'execució de l'obra ( MOD. 6). 

 
7. Certificat del secretari de l'Ajuntament en el qual s'indiqui la totalitat d'ajudes obtingudes i/o 

sol·licitades a institucions públiques i/o privades per a l'execució de l'obra o servei de què es demana la 
seva inclusió en el Pla d'Obres i Serveis ( MOD. 7). 

 
8. Projecte/avantprojecte, amb els continguts mínims que s'indiquen a l'article següent, signats 

pel tècnic competent en la matèria de què es tracti.  
 
Si la sol·licitud just es fa per a la compra d'un bé moble destinat a la cobertura de les necessitats 

municipals en l'àmbit dels serveis mínims obligatoris, solament s'hauran de presentar els documents 1 i 7 
anteriors així com una memòria justificativa de la necessitat de l'adquisició i un pressupost del bé a 
adquirir signat per un tècnic municipal."  
  
Article 16.- Tendrà la següent redacció: 

 
"El contingut mínim dels projectes i dels avantprojectes serà el que en cada moment prevegi la 

normativa vigent amb les següents particularitats: 
 
1.- A la memòria del projecte s'haurà de fer constar: 
 
-  Justificació del compliment de la normativa urbanística. 
 
- Manifestació del compliment de la normativa estatal i autonòmica vigent (justificant, entre 

d'altres, el compliment de la Llei autonòmica 3/1993, de 4 de maig, per a la millora de l'accessibilitat i 
supressió de barreres arquitectòniques, Pla Director Sectorial per a la Gestió dels Residus de Construcció, 
Demolició, Voluminosos i Pneumàtics fora d'ús de l'illa de Mallorca i, en general, quants preceptes i 
instruccions tècniques siguin d'aplicació al cas concret). 

 
2.- El pressupost general de l'obra haurà d'adequar-se obligatòriament al següent model: 
A) Pressupost d'execució material ( PEM )......................... 
B) Benefici industrial ( 6% del PEM).................................. 
C) Despeses generals ( 13% del PEM)................................. 
D) Total valor estimat del contracte (A+B+C)..................... 
Total pressupost per a coneixement de l'Administració (Pressupost objecte de subvenció) (IVA 

(16% sobre D) + D) ................................................." 
 
Article 17.- El títol d'aquest article dirà: "Esmena de la sol·licitud", en lloc de: "Subsanació de la 
sol·licitud". 
 
Article 18.- Allà on diu: "a la Comissió Informativa de Cooperació", dirà: "a la Comissió Informativa". 
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Article 19.- Allà on diu: "i es comunicarà a la FELIB" dirà: "i es comunicarà a les federacions i 
associacions de municipis de Mallorca". I en aquest mateix article, al final, allà on: "En cas contrari, 
s'entendran emesos en sentit favorable" dirà: "En cas contrari, es podran prosseguir les actuacions". 
 
Article 21.- Allà on diu: "abans de dia 31 de març de l'any d'execució del Pla", dirà: "abans de dia 1 
d'abril de l'any d'execució del Pla". 
 
Article 23.- Els paràgrafs 2 i 4 tendran la següent redacció: 
 
 
"2.- Les obres incloses en el Pla es contractaran ordinàriament amb procediment obert i emprant un sol 
criteri per a l'adjudicació del contracte: el del preu més baix, per tal d'aconseguir la màxima objectivitat, 
lliure concurrència i publicitat en el procés de selecció del contractista. No obstant això, la corporació, 
prèvia petició motivada al Consell Insular de Mallorca i la corresponent autorització d'aquest, podrà 
seleccionar l'adjudicatari emprant altres criteris a més del preu i altres procediments prevists a la 
Legislació de Contractes del Sector Públic vigent en cada moment." 
 
"4.- Les entitats locals beneficiàries tindran l'obligació d'adoptar les mesures pertinents perquè el 
contractista adjudicatari d'una obra inclosa en el Pla col·loqui un cartell, a peu d'obra, en un lloc visible 
des de la via pública, on s'indicarà l'organisme o organismes que subvencionin el projecte. El contractista 
es farà càrrec sempre del cost del cartell i del de la seva col·locació. L'esmentat cartell tendrà les 
característiques que determini el Consell de Mallorca. ( MOD 11)." 
 
S'afegeix el següent paràgraf en aquest article 23: 
 
"8.- Excepcionalment, tots els ajuntaments, i especialment els que tenguin aprovada una normativa que 
limiti l'execució d'obres en determinats períodes de l'any, podran demanar justificadament una pròrroga 
per a la seva finalització. Aquesta pròrroga s'ha de demanar en el termini de dos mesos comptadors des 
del dia següent al de la notificació de la concessió de la subvenció. 
Pel que fa a obres que tenguin subvenció del MAP o de la CAIB les peticions de pròrroga quedaran 
condicionades al que resolgui el MAP o la CAIB." 
 
Article 24.- S'afegeix al final de l'article el següent apartat: 
 
" d) Pel que fa als projectes d'obra de primer establiment o reforma estructural, certificat del Secretari de 
l'ajuntament que els projectes d'obra s'han exposat al públic per un termini no inferior a quinze dies." 
   
Article 25.- Tendrà al següent redacció: 

"1.- Per a l'abonament de les certificacions d'obra (MOD 15) s'haurà de presentar la documentació 
prevista a l'acord d'aprovació definitiva del Pla d'Obres i Serveis de cada any.En tot cas, s’haurà de 
presentar la declaració responsable de que l’ajuntament està al corrent del compliment d’obligacions 
tributàries i de Seguretat Social. El Consell de Mallorca, d’ofici, emetrà certificació d’estar al corrent 
d’obligacions de cadascun dels beneficiaris de les subvencions que es proposin adjudicar a l’empara 
d’aquest reglament. 

 
2.- Per tal de fer efectiva la primera certificació d'obra, a més de la documentació exigida al punt anterior, 
serà necessària l'acreditació pel director de l'obra de la col·locació del cartell de l'obra ( MOD. 16). 
   
3.- Per a l'abonament de la darrera certificació d'obra, la corporació local, a més de la documentació 
exigida anteriorment, haurà d'adjuntar la següent documentació: 
 
a) Acta de recepció de l'obra ( MOD 17), signada conjuntament pel director de l'obra, el contractista, un 
facultatiu tècnic en representació de l'Ajuntament i dos nomenats pel Consell Insular, un dels quals serà 
un tècnic en accessibilitat i eliminació de barreres arquitectòniques. 
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b) Liquidació definitiva de l'obra on es farà constar les subvencions concedides i/o obtingudes per 
institucions públiques i/o privades per a la seva execució (MOD. 18 i MOD 18 bis si l'obra té finançament 
del MAP). 
 
4.- En el cas que l'obra estigui subvencionada en més d'una anualitat, no farà falta presentar l'acta de 
recepció fins que no acabi tota l'obra, però de cada anualitat s'haurà de presentar un certificat del director 
de l'obra en el qual es faci constar que l'anualitat corresponent està finalitzada i, si l'obra té subvenció del 
MAP, un certificat de recepció d'obra contractada segons el model del MAP.   
 
5.- La corporació, amb una antelació mínima de tres dies hàbils, comunicarà al Consell Insular el dia i 
l'hora prevista per a la recepció de les obres. Igualment, una vegada recepcionada l'obra, s'ha de 
comunicar al Consell Insular, amb antelació mínima de tres dies hàbils, la data de la seva inauguració 
oficial, si n'és el cas." 
 
Article 27.- S'afegeix el següent text a aquest article: 
 
"També serà causa suficient per a la revocació i el reintegrament, en el seu cas, de les subvencions 
aprovades l'incompliment dels terminis establerts pel Consell de Mallorca per a la presentació, 
correctament emplenats, d'algun dels següents documents: 

 
-Els plecs de clàusules administratives particulars. 
-El certificat d'adjudicació de l'obra. 
-Les certificacions d'obra i la resta de documents necessaris per al seu abonament.  
-El certificat que l'obra de cada anualitat està finalitzada. 

-L'acta de recepció de l'obra."    
 
Article 28.- El paràgraf 1 d'aquest precepte tendrà la següent redacció: 
 
"1.- Els municipis de població de dret igual o inferior a 20.000 habitants podran ser beneficiaris del suport 
tècnic del Consell Insular de Mallorca, mitjançant els seus propis serveis interns, per a la redacció de 
projectes i per a la direcció d'obres. Els municipis de menys de 6.000 habitants gaudiran d'aquests serveis 
de manera gratuïta i els de població igual o superior de 6.000 habitants participaran en el cost del servei 
amb les quanties que es determinaran de la següent forma: 

 
a) Un 2 per 100 del pressupost de contracta de les obres o serveis si el municipi té una població de dret 
entre 10.001 i 20.000 habitants;  

 
un 1 per 100 del pressupost de contracta de les obres o serveis si el municipi té una població de dret entre 
6.000 i 10.000 habitants; 
 
b) Un 0,50 per 100 del pressupost de contracta quan es tracti d'obres i serveis no inclosos a l'art. 26 de la 
Llei 7/85. 

 
c) Un 1 per 100 del  pressupost de contracta de les obres i serveis sempre que el valor cadastral municipal 
per habitant superi el doble de la mitjana mallorquina. 

 
Aquests percentatges seran acumulatius, sense que, en cap cas, l'import total de l'aportació municipal 
pugui ser superior al 2,50% del pressupost de contracta de les obres o serveis pel que fa als ajuntaments 
de població de dret entre 6.000 i 10.000 habitants, i del 3,50% respecte dels ajuntaments entre 10.001 i 
20.000 habitants." 
 
Al paràgraf 2 d'aquest article, allà on diu: "Conseller de Cooperació Municipal", dirà: "Conseller de 
Cooperació Local." 
 
Article 29.- El paràgraf 1 d'aquest article tendrà la següent redacció: 
 
"1.- A l'inici de cada any el Consell Insular de Mallorca farà una convocatòria de cooperació tècnica." 
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Article 31.- El paràgraf 2 tendrà la següent redacció: 
 
"2.- Amb independència dels municipis, en poden igualment ser beneficiaris els Consorcis Locals i les 
entitats locals incloses en l'article 3.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim 
Local." 
 
Article 32.- El paràgraf 1 tendrà la següent redacció: 
 
"1.- Els serveis que prestarà periòdicament el Consell Insular de Mallorca mitjançant el Servei 
d'Assistència Tècnica ( SAT) seran: 
 
a) Assistència jurídica.  
b) Assistència econòmica i financera. 
c) Assistència per garantir la prestació de les funcions de Secretaria i d'Intervenció 
d) Assistència tècnica." 
 
Article 35.- En el paràgraf 1 d'aquest precepte, allà on diu: "El servei de defensa judicial es prestarà a 
totes les entitats locals de població inferior o igual a 5.000 hab.", dirà: "El servei de defensa judicial es 
prestarà a totes les entitats locals de població inferior o igual a 6.000 hab." 
 
El títol del Capítol III es dirà: "De l'assistència econòmica i financera", en lloc del que diu ara: "De 
l'assistència comptable i pressupostària". 
 
Article 38.- Tendrà la següent redacció: 
 
"Assistència econòmica i financera 

 
1.- L'assistència econòmica i financera comprèn l'assessorament en relació a les matèries a les quals fa 
referència la normativa reguladora de les hisendes locals. 
 
2.- Dins d'aquest àmbit es prestarà l'assistència tècnica en matèria comptable i pressupostària la qual es 
realitzarà, principalment, amb l'assistència directa a través de visites prèviament concertades i mitjançant 
la resolució de consultes telefòniques o telemàtiques. 
 
3.- Les peticions d'informes escrits seguiran el procediment previst per a l'assessorament jurídic." 
 
Article 39.- Allà on diu: "92.3", dirà: "la disposició addicional segona de la Llei 7/2007, de 12 d'abril, de 
l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic."  
En aquest mateix precepte s'ha substituït per dues vegades la frase: "amb habilitació de caràcter nacional", 
per: "amb habilitació de caràcter estatal."  
 
Article 40.- En el paràgraf 1 a) s'ha substituït: "amb habilitació de caràcter nacional", per: "amb 
habilitació de caràcter estatal", i en el paràgraf 2 b) s'ha substituït: "habilitats de caràcter nacional", per: 
"habilitats de caràcter estatal."  
 
Article 41.- Allà on diu: "92.3", dirà: "la disposició addicional segona de la Llei 7/2007, de 12 d'abril, de 
l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic."  
 
Se suprimeix la Disposició Addicional Primera. 
  
B.- Sotmetre aquest acord de modificació del Reglament de Cooperació Municipal a informació pública 
mitjançant un anunci al Butlletí Oficial de les Illes Balears i en el tauler d'anuncis del Consell de Mallorca 
per un termini de trenta dies perquè es pugui examinar l'expedient i formular reclamacions, objeccions o 
observacions. 
 
C.- En el supòsit que no es presentin reclamacions ni suggeriments, aquest acord s'entendrà aprovat 
definitivament, sense necessitat d'adoptar-ne un de nou. 
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El Sr. ROSSELLÓ (conseller executiu de Cooperació Local) explica que aquest punt es 
duu a aprovació per despatx extraordinari tal i com ja havia avisat a la Comissió 
Informativa i que arriba a aquest Ple després d’un ampli debat. 

La majoria de les modificacions que s’inclouen en aquest Reglament de Cooperació 
Local són fruit dels suggeriments que li han fet els batles en les visites que ha fet als 53 
municipis de Mallorca. 

Un vegada recollides les modificacions proposades, s’ha enviat una proposta de 
Reglament a tots els ajuntaments de Mallorca a principis del mes de març, tot 
concedint-los un mes per presentar-hi les al·legacions que considerassin oportunes.  

Així mateix, aquesta proposta es va fer arribar als portaveus dels grups parlamentaris 
del Consell de Mallorca i, fins ara, totes i cadascuna de les al·legacions presentades han 
estat recollides en la redacció del Reglament. També l’Assemblea de Batles i Batlesses 
de Mallorca ha estat informada d’aquest text i, per tant, es pot dir que és un tema prou 
debatut. 

Recorda que, tot i això, aquest text avui s’aprova de forma inicial, la qual cosa vol dir 
que hi haurà un nou termini per presentar-hi més al·legacions que seran estudiades. 

Les modificacions d’aquest Reglament es divideixen en tres eixos: canvis tècnics 
concrets –com introduir legislació que no existia quan es va fer o canvi de pessetes per 
euros–; canvis de procediment –com introduir millores en el funcionament, 
certificacions, etc.– i els temes més de fons a què es refereixen les propostes fetes pels 
ajuntaments. 

Com exemples d’aquestes propostes dels ajuntaments cita el canvi de percentatge 
d’ajuda del Consell als municipis que passa del 80% al 90% en el cas del municipis de 
menys de 3.000 habitants; passar de 5.000 a 6.000 els habitants màxims per gaudir d’un 
percentatge d’ajuda del 80%; tenir en compte els municipis amb distints nuclis de 
població; tenir en compte un increment d’aportació a projectes inclosos en el Pla 
d’Acció de l’Agenda Local 21; tenir en compte els municipis turístics que no poden fer 
obres en l’estiu i, per tant, allargar el termini per presentar les certificacions, etc.  

Matisa que també s’hi ha inclòs el tema de la cooperació tècnica que consisteix que el 
Consell farà cada any, de manera obligatòria, una convocatòria de cooperació tècnica 
per fer projectes als ajuntaments que en el cas d’ajuntaments de menys de 6.000 
habitants serà de franc. 

 

El Sr. BOSCH (PP) manifesta està d’acord amb les explicacions del Sr. Rosselló, 
emperò anuncia que el seu Grup s’abstendrà. 

No obstant això, hi vol fer dos suggeriments –després d’haver-ne parlat en tenir el 
proppassat dijous el text–, relatius al tema de revocacions d’expedients, en alguns casos 
pel simple fet de la manca de lliurament del plec de clàusules administratives. 
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Considera que el més raonable és discutir, amb alguns ajuntaments del seu partit, 
algunes qüestions relatives a la nova llei de contractació i al tema de les revocacions i, 
per tant, fer arribar, a través del seu Grup o dels ajuntaments, algunes possibles esmenes 
abans d’un pronunciament definitiu en l’aprovació definitiva. 

 

El Sr. ROSSELLÓ respon que les darreres modificacions incloses han estat per 
indicació de la Intervenció General del Consell, malgrat això, creu que val la pena 
aprofitar el mes que queda abans de l’aprovació definitiva per tal d’acabar de 
consensuar aquest Reglament. 

 

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

 

 

PRECS I PREGUNTES 

PUNT 21. PREGUNTA QUE FORMULA L’HBLE. SR. RAFAEL A. BOSCH 
SANS A L’HBLE. SRA. PRESIDENTA (COMUNICAT OFICIAL 
TRACTAMENT DELS RESIDUS). 

Es dóna compte de la següent pregunta: 

 
Rafael À. Bosch i Sans, 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: 
 
 
Es pensa emetre per part d’aquesta Institució i de l’empresa concessionari del servei, un comunicat oficial 
en el qual es posi de manifest la total seguretat dels processos de tractament dels residus a la nostra illa, i 
la no presència de substàncies contaminats en els productes derivats d’aquests processos? 

 

El Sr. BOSCH (PP) recorda que en un Ple passat va sorgir una qüestió que feia 
referència a un destacat grup de defensa de la natura que havien emès un comunitat que 
podria produir en els ciutadans un cert neguit sobre els possibles residus i substàncies 
contaminants fruit dels processos de tractament de residus. 

Voldria saber si es podria emetre algun tipus de comunicat, bé sigui per part del Consell 
o bé per part de l’empresa concessionària, per posar de manifest que tots els processos 
se segueixen amb les màximes garanties de seguretat. 
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La Sra. JULVE (consellera executiva de Medi Ambient) li agraeix, en primer lloc, 
l’interès demostrat pel funcionament de les instal·lacions de gestió de residus i, 
especialment, per la incineradora. 

Li avança que aquesta setmana li farà arriba un document en el qual es constata la total 
seguretat dels processos de tractament de residus a Mallorca i la no presència d’agents 
contaminants que puguin afectar la salut pública. 

Recorda, endemés, que de sempre totes les anàlisis químiques i biològiques que es fan 
d’emissions i d’immissions de la incineradora estan visades i supervisades per la 
Universitat de les Illes Balears i per la Direcció General de Qualitat Ambiental de la 
Conselleria de Medi Ambient i puntualitza mai no hi ha hagut indicadors que posassin 
en risc la salut. 

Reitera que, tot i això i per la tranquil·litat de tots, en la propera setmana li farà arribar 
el document abans esmentat. 

 

PUNT 22. PREGUNTA QUE FORMULA L’HBLE. SRA. MARIA JOSÉ FRAU 
MARÍ A L’HBLE. SRA. DOLÇA MULET DEZCALLAR (SUBVENCIONS 
ESTANCES CAP DE SETMANA). 

Es dóna compte de la següent pregunta: 

 
Maria José Frau Marí, 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. Dolça Mulat Dezcallar, consellera executiva del departament d’Esports i Promoció 
Sociocultural del Consell de Mallorca . 
 
 
Pregunta: 
 
Ens podria informar si el seu departament rep qualque subvenció de la Conselleria de Turisme o de 
l’Ibatur, per a estances de cap de setmana, i quina es la finalitat? 

 

La Sra. FRAU (PP) li comenta a la Sra. Mulet que anteriorment, de cara a la 
desestacionalització, es rebia a l’Institut Mallorquí d’Afers Socials, per part d’Ibatur, al 
voltant de 300.000 euros per a les estances de cap de setmana, tant per discapacitats –
programa Respir– com per a la tercera edat. 

Per tant, li demana si actualment reben o rebran aquesta aportació i, en cas de resposta 
afirmativa, quina serà la finalitat a la qual es destinarà aquesta aportació econòmica. 
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La Sra. MULET (consellera executiva d’Esports i Promoció Sociocultural) contesta que 
de moment no han rebut cap aportació d’Ibatur i tampoc no signaran cap conveni relatiu 
a les estades de cap de setmana amb la Conselleria de Turisme. 

Tot i això, està pendent de mantenir algunes converses amb l’esmentada Conselleria i, 
en cas de rebre alguna subvenció, se li haurà de donar un altre enfocament a la 
destinació d’aquesta aportació però, en qualsevol cas, no serà per a estades de cap de 
setmana. 

 

PUNT 23. PREGUNTA QUE FORMULA L’HBLE. SR. BARTOMEU 
MARTÍNEZ OLIVER A L’HBLE. SRA. PRESIDENTA (CASA BLAI BONET I 
CASA PARE GINARD). 

Es dóna compte de la següent pregunta: 

 
Bartomeu Martínez Oliver, conseller del GRUP POPULAR al Consell de Mallorca formula la pregunta 
següent, amb sol·licitud de resposta oral davant el Ple, segons preveu l'article 72 del ROC, adreçada a 
l'Hble. Sra. Presidenta del Consell de Mallorca, Francina Armengol. 
 
 
Pregunta: 
 
En els darrers dies hem vist que aquesta institució ha donat la seva confiança a una persona totalment 
preparada per dur a terme la gestió de les cases museu del Consell de Mallorca.  
Tenint en compte que per gestionar, promocionar i difondre dits espais culturals necessita recursos 
humans i econòmics, com pensa vostè dotar de pressupost la Casa de Blai Bonet i la Casa del Pare 
Ginard? 

 

El Sr. MARTÍNEZ (PP) comenta que la Fundació Llorenç Villalonga i les tres cases 
museu aquests darrers dies han donat la confiança a una persona totalment preparada 
per dur la gestió d’aquestes cases. 

Per això volen saber, del pressupost global de 243.000 euros que té la Fundació, quin 
serà el repartiment entre les tres cases així com quines seran les directrius que seguiran i 
quina programació es durà a terme. 

En quant a la programació comenta que, de les 21 activitats culturals programades, 4 es 
faran al Teatre Principal; de les 17 restants, 2 les paga la Fundació la Caixa i de les 
altres 15, només 1 fa referència a l’obra de Llorenç Villalonga i, per tant, voldria saber 
quina és la línia a seguir en aquestes cases museu. 

 

La Sra. MASCARÓ (vicepresidenta i consellera executiva de Cultura i Patrimoni) li 
respon al Sr. Martínez que la pregunta formulada oralment no es correspon amb la 
pregunta formulada per escrit, en la qual demanen com es pensa dotar de pressupost la 
Casa de Blai Bonet i la Casa del Pare Ginard. 
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La línia de les cases museu està escrita en el seu pla d’actuació i existeix una Fundació 
en què estan representats tots els partits polítics, inclòs el Partit Popular i, per tant, 
considera que ara no l’ha d’explicar perquè tothom la coneix. 

En quant a la dotació de pressupost, respon que es farà com s’ha fet sempre: es destina 
una partida del pressupost anual del Consell que es traspassa a la Fundació i aquesta, 
com qualsevol entitat que gestiona doblers públics, fa una programació ajustada al 
pressupost que se li ha donat i el gestiona de la millor manera possible. 

 

PUNT 24. PREGUNTA QUE FORMULA L’HBLE. SR. DAMIÀ RIPOLL 
GÀLVEZ A  L’HBLE. SR. ANTONI ALEMANY CLADERA (ESTUDI “LES 
ALTERNATIVES DE FINANÇAMENT DEL CIM EN EL MARC DEL NOU 
ESTATUT D’AUTONOMIA). 

Es dóna compte de la següent pregunta: 
 
Damià Ripoll Gàlvez, 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. Sr. Antoni Alemany Cladera, vice-president i  conseller executiu del departament d’Hisenda i 
innovació 
 
 
Pregunta: 
 
Ens pot explicar quin criteri s’ha seguit a l’hora d’escollir a la Universitat de Barcelona per signar un 
Conveni que té per objecte la realització de l’estudi “Les alternatives de finançament del CIM en el marc 
del nou Estatut d’Autonomia? 
 

 

El Sr. RIPOLL (PP) sol·licita que els siguin explicats els criteris que s’han seguit a 
l’hora d’escollir la Universitat de Barcelona i no una altra, per exemple la de les Illes 
Balears, per fer l’estudi de les alternatives de finançament del Consell de Mallorca en el 
marc del nou Estatut d’Autonomia. 

 

El Sr. ALEMANY (vicepresident i conseller executiu d’Hisenda i Innovació) explica 
que el criteri que s’ha seguit ha estat cercar una persona molt experta que pogués fer 
l’assessorament oportú i li va arribar un butlletí oficial del Senat que parlava de la 
constitució de la Ponència d’estudi del finançament local on va veure qui havien 
convidat per parlar de finançament local.  

Un dels convidats d’aquesta ponència creada pel Senat –perquè ho havia demanat el 
Congrés– era el catedràtic de finances públiques de la Universitat de Barcelona, el Sr. 
Joaquim Solé Vilanova qui no només feia les seves aportacions a aquest nou sistema de 
finançament d’entitats locals –on també hi era el president de la FEMP i altres experts–, 
sinó que també ha format part de moltíssimes comissions de finançament i, actualment, 
és assessor del Departament d’Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya. 
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En definitiva, és un persona amb un extens currículum en temes de finançament i és 
conegut i reconegut a tot Espanya i considera que ha estat una sort que hagi acceptat 
col·laborar amb el Consell de Mallorca per fer aquest estudi. 

Es fa a través de la Universitat de Barcelona perquè el Sr. Solé és catedràtic d’aquesta 
Universitat i aquests treballs es fan a través de la Universitat. 

 

PUNT 25. PREGUNTA QUE FORMULA L’HBLE. SR. FERNANDO RUBIO 
AGUILÓ A L’HBLE. SRA. PRESIDENTA (SERVEI INTERPRETACIÓ DE 
SIGNES). 

Es dóna compte de la següent pregunta: 
 
Fernado Rubio Aguiló, conseller del GRUP POPULAR al Consell de Mallorca formula la pregunta 
següent, amb sol·licitud de resposta oral davant el Ple, segons preveu l'article 72 del ROC, adreçada a 
l'Hble. Sra. Presidenta del Consell de Mallorca, Francina Armengol. 
 
 
Pregunta: 
 
S’ha reunit l’equip de Govern amb el servei d’interpretació de signes per posar en marxa la millora 
d’aquest servei? 

 

El Sr. RUBIO (PP) demana, seguint la mateixa línia de la interpel·lació abans feta, si 
l’equip de govern s’ha reunit amb el servei d’interpretació de signes per millorar aquest 
servei. 

 

El Sr. GARAU (conseller executiu de Benestar Social) explica que sí s’han reunit amb 
aquest servei i s’han resolt una sèrie de qüestions que estaven pendents i ara aquest 
funciona normalment de 8 a 20 h. 

Afegeix que les persones que hi fan feina s’han compromès a atendre les urgències dels 
vespres i caps de setmana i espera que el mes de juny totes les urgències puguin ser 
ateses i, alhora, cercar una solució laboral per a aquests treballadors. 

Evidentment, es continuarà analitzant el volum d’urgències i, si creix, es plantejaran un 
altre sistema de contractació o una altra fórmula perquè l’actual no és la més adequada. 

Tot i això, reconeix que en aquest tema s’hauria d’haver donat una resposta abans i no 
esperar dos mesos abans d’actuar. 

 

PUNT 26. PREGUNTA QUE FORMULA L’HBLE. SR. FERNANDO RUBIO 
AGUILÓ A L’HBLE. SRA. PRESIDENTA (SERVEI INTERPRETACIÓ DE 
SIGNES PER URGÈNCIES). 
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Es dóna compte de la següent pregunta: 

 
Fernado Rubio Aguiló, conseller del GRUP POPULAR al Consell de Mallorca formula la pregunta 
següent, amb sol·licitud de resposta oral davant el Ple, segons preveu l'article 72 del ROC, adreçada a 
l'Hble. Sra. Presidenta del Consell de Mallorca, Francina Armengol. 
 
 
Pregunta: 
 
Ens podria informar de com s’ha solucionat el problema que té el servei d’interpretació de signes per a les 
urgències de les persones sordes? 

 

El Sr. RUBIO (PP) voldria saber si, entre d’altres opcions que s’hagin pogut plantejar, 
han previst l’ampliació de plantilla i si aquesta es farà i, per tant, es donarà una certa 
tranquil·litat a aquest servei atès l’estrès que pateix el personal que hi fa feina. 

 

El Sr. GARAU (conseller executiu de Benestar Social) explica que l’estadística més 
fiable amb què compta és del mes de maig i només hi va haver una urgència. 

No obstant això, s’està mirant –cosa que faran en el mes de juny– de parlar amb la Sra. 
Santiago (consellera d’Afers Socials, Promoció i Immigració del Govern Balear) i amb 
el Sr. Thomàs (conseller de Salut i Consum del Govern Balear) i amb el delegat del 
Govern en temes de policies per veure si autoritzen que el servei es faci –encara que 
coordinat per l’IMAS– i ells paguin les persones que els presten el servei. 

Una altra possibilitat és que l’associació de sords tengués una persona contractada per 
cobrir les urgències i fos la mateixa associació qui pagàs aquest servei. En el cas que 
fallin les dues alternatives, llavors seria l’IMAS que contractaria una persona més per 
cobrir els caps de setmana i vespres. 

 

PUNT 27. PREGUNTA QUE FORMULA L’HBLE. SR. JOAN FLAQUER 
RIUTORT A L’HBLE. SRA. CONSELLERA D’ECONOMIA I HISENDA 
(ORGANISME PROMOCIÓ TURÍSTICA). 

Es dóna compte de la següent pregunta: 

 
Joan Flaquer Riutort, 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 
la consellera d’Economia i Hisenda  
 
 
Pregunta: 
 
Ens pot explicar en que consistirà el nou organisme de promoció turística que té previst crear el Consell 
de Mallorca? 



�

�

 89 
 
 

 

El Sr. FLAQUER (PP) comenta que pels mitjans de comunicació han tengut 
coneixement de les intencions del Consell de Mallorca de crear un nou organisme de 
promoció turística i voldrien conèixer quina serà la seva naturalesa, quin l’origen dels 
seus fons –públics o privats– i, en definitiva, rebre una explicació sobre aquestes 
intencions. 

 

La Sra. OLIVER (consellera executiva d’Economia i Turisme) explica que l’objecte 
d’aquest organisme de promoció és ser un instrument per a la promoció de la marca 
Mallorca com a destí turístic.  

Serà un organisme públic amb una forma jurídica que permeti la participació privada 
amb la finalitat de sumar els esforços de la part pública i de la part privada. 

Aquest organisme actuarà en coordinació amb tots els organismes que ja duen a terme 
actuacions de promoció, tant de Mallorca com de les Illes Balears i d’Espanya. 

En el seu moment, en tenir un poc més perfilada la fórmula jurídica i els fons –que seran 
privats i públics– li donarà tota la informació al Grup Popular per començar els tràmits 
d’aprovació inicial, etc. 

 

PUNT 28. PREGUNTA QUE FORMULA L’HBLE. SR. ANDREU PROHENS 
VICENS A L’HBLE. SRA. PRESIDENTA (SITUACIÓ MONITORS CLUBS 
TERCERA EDAT). 

Es dóna compte de la següent pregunta: 

 
Andreu Prohens Vicens, conseller del GRUP POPULAR al Consell de Mallorca formula la pregunta 
següent, amb sol·licitud de resposta oral davant el Ple, segons preveu l'article 72 del ROC, adreçada a 
l'Hble. Sra. Presidenta del Consell de Mallorca, Francina Armengol. 
 
 
Pregunta: 
 
Donat que en el passat plenari se li va fer un preg sol·licitant que el  Consell de Mallorca no tengui gent 
fent feina sense contracte ni sense assegurar. Demanam: 
Davant la informació de que els monitors que treballen en els clubs de tercera edat no cobren ni tampoc 
estan assegurats, ens podria informar si ja està regularitzada la seva situació? 

 

El Sr. PROHENS (PP) formula la pregunta en els seus termes. 
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La Sra. MULET (consellera executiva d’Esports i Promoció Sociocultural) respon que 
la situació està regulada. El Consell de Mallorca té la competència en temes de majors i 
el que fa són programes i tallers per millorar-los la qualitat de vida. 

Aquests tallers i aquests programes s’han duit a concurs públic i els han guanyat unes 
empreses i, en aquests moments, està totalment regulat. 

 

PUNT 29. PREGUNTA QUE FORMULA L’HBLE. SR. ANDREU PROHENS 
VICENS A L’HBLE. SRA. PRESIDENTA (PAGAMENT FEINA MONITORS). 

Es dóna compte de la següent pregunta: 

 
Andreu Prohens Vicens, conseller del GRUP POPULAR al Consell de Mallorca formula la pregunta següent, amb 
sol·licitud de resposta oral davant el Ple, segons preveu l'article 72 del ROC, adreçada a l'Hble. Sra. Presidenta del 
Consell de Mallorca, Francina Armengol. 
 
 
Pregunta: 
 
El temps que han estat treballant els monitors que fan feina en els clubs de Tercera Edat, el cobraran? Que es farà en 
relació a la cotització a la seguretat socials d’aquests mesos? 

 

El Sr. PROHENS (PP) demana si els monitors que han fet feina en els clubs de tercera 
cobraran i que se’n farà de la cotització a la seguretat social d’aquests mesos i si aquests 
treballadors tendran dret a l’atur. 

Creu que aquests treballadors ha estat enganats i no considera lògic que el Consell de 
Mallorca tengui gent fent feina en aquests condicions. Concretament han fet feina set o 
vuit mesos amb promeses que no s’han complit i se’ls ha donat d’alta i de baixa com 
autònoms. 

Tot seguit sol·licita que li expliquin un poc tota aquesta situació. 

 

La Sra. MULET (consellera d’Esports i Promoció Sociocultural) respon que en 
l’anterior pregunta ja ha especificat que el Consell de Mallorca té l’obligació política de 
fer tallers per a aquests col·lectius, per la qual cosa han tret un concurs públic. 

Abans, i com que això funcionava d’una altra manera, ja es va advertir tots aquests 
treballadors que existia aquesta situació i estaven a l’espera de resoldre-la. Ha estat una 
situació voluntària per part d’aquests treballadors i advertida per part d’aquesta 
institució. 

El que s’ha fet ha estat regular la situació i li assegura que cobraran la feina ja que han 
guanyat els concursos i reitera que tota la situació del seu Departament, pel que fa als 
tallers per a persones majors, està totalment regulada. 
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PRECS 

1r 

El Sr. FONT (PP) manifesta que, una vegada sentida l’explicació de la Sra. Julve i 
coneixedors de la petició de l’entitat local menor de Palmanyola respecte a la pregunta 
formulada pel Sr. Bosch sobre els informes de la incineradora, prega que li facin arribar 
al batle de Palmanyola una còpia de l’informe que la Sra. Julve farà arribar al Partit 
Popular. 

 

2n 

El Sr. FONT (PP) comenta que l’endemà del Ple farà quinze dies que el Sr. Rubio va 
lliurar el document del possible nou Reglament d’Organització i Funcionament del 
Consell de Mallorca i prega que facin un esforç per tal que dia 7 de juliol de 2008, dia 
de celebració del proper Ple, es pugui aprovar l’esmentat Reglament. 

 

3r 

El Sr. FONT (PP) prega que, si el proper mes de setembre han de baixar la tarifa de 
fems, aquesta s’haurà de ser aprovada primer, en comencin a parlar ara. 

 

4t 

El Sr. FONT (PP) explica que hi ha tota una sèrie de documentació que tenen 
sol·licitada des dels mesos d’agost i setembre de 2007 relatius a denúncies remeses a la 
Fiscalia o als jutjats per part del Consell de Mallorca, així com la relació de camins 
públics de Mallorca; també la relació cèdules urbanístiques concedides al terme 
municipal d’Andratx des de desembre de 2006, etc. i prega, per tant, que li facin arribar 
aquesta documentació que han sol·licitat. 

 

5è 

La Sra. FRAU (PP) li formula un prec a la Sra. consellera de Joventut i Igualtat per tal 
que quan organitzin jornades o altres activitats li sigui remesa la informació pertinent al 
Grup Popular. 
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La Sra. presidenta manifesta que acceleraran el lliurament de tota la documentació que 
encara no ha estat lliurada i, pel que fa a l’entitat local menor de Palmanyola, a 
l’Assemblea de Batles i Batlesses ja es va acordar que li farien arribar els informes de la 
incineradora. 

 

6è 

El Sr. ALEMANY (vicepresident i conseller executiu d’Hisenda i Innovació) formula 
un prec per tal d’agrair el gest de Guillem Coll Bujosa qui va morir i va deixar tots els 
seus doblers a aquesta institució i ara formen part del seu patrimoni i prega que es faci 
una reflexió del que això significa. 

 

La presidenta aixeca la sessió, de la qual, com a secretari, estenc aquesta acta, (que 
consta de 174 pàgines rubricades). 

El secretari general     Vist i plau 

La presidenta 

 

 
 


