ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DEL CONSELL DE
MALLORCA
Identificació de la sessió
Núm.: 10/2007
Caràcter: extraordinària
Data: 23 de juliol de 2007
Horari: 11.10 a 11.43
Lloc: sala de plens
Assistents:
Hble. Sra. Presidenta: Francesca Lluch Armengol Socias.
Hbles. Srs. Consellers: Antoni Alemany Cladera, Cosme Bonet Bonet, Rafael Angel
Bosch Sans, Margarita Cabrer González, Silvia Cano Juan, Maria Luisa Dubón Pretus,
Miquel Àngel Flaquer Terrasa, Maria José Frau Marí, Jaume Font Barceló, Carmen
Garzón Pelegrín, Joan Lladó Binimelis, Bartomeu Martínez Oliver, Pablo Martín Pere,
Pere Joan Martorell Castelló, Joana Lluïsa Mascaró Melià, Clara del Moral Torres,
Cristina Moreno Mulet, Dolça Mulet Dezcallar, Antoni Pascual Ribot, Antònia Maria
Perelló Jorquera, Andreu Prohens Vicens, Maria Rosa Puig Oliver, Josefina Ramis
Rigo, Miquel Ramon Matas, Damián Ripoll Gálvez, Ana María Rodríguez Arbona,
Miquel Rosselló del Rosal, Fernando Rubio Aguiló, Maria Pilar Sansó Fuster, Catalina
Sureda Fons.
Hbles. Srs. Consellers que excusen l'assistència: Pedro Álvarez Chillida, Juan Flaquer
Riutort.
També hi assistiren els Hbles. Srs. Consellers Executius: Jaume Garau Salas, Catalina
Julve Caldentey, Isabel Maria Oliver Sagreras.
Secretari General: Sr. Jeroni Miquel Mas Rigo.
Interventora General: Sra. Elena Montejo Fuentes.
ORDRE DEL DIA
1. LECTURA I APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR (7-072007)
2. PRESA DE CONEIXEMENT DE LA CONSTITUCIÓ DELS GRUPS
POLÍTICS
AL
CONSELL
INSULAR
I
DELS
PORTAVEUS
CORRESPONENTS.
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3. PRESA DE CONEIXEMENT DE LES PRIMERES
ORGANITZATIVES ADOPTADES PER LA PRESIDÈNCIA:

MESURES

a) DECRET DE LA PRESIDENTA DE 9 DE JULIOL DE 2007,
PEL QUAL S'ESTABLEIX L'ESTRUCTURA DEL GOVERN
DEL CONSELL DE MALLORCA.
b) DECRET DE LA PRESIDENTA DE 9 DE JULIOL DE 2007,
PEL QUAL ES NOMENEN ELS MEMBRES DEL CONSELL
EXECUTIU DEL CONSELL DE MALLORCA.
c) DECRET DE LA PRESIDENTA DE 13 DE JULIOL DE 2007,
PEL QUAL S'ESTABLEIX L'ESTRUCTURA ORGÀNICA
BÀSICA DEL GOVERN DEL CONSELL DE MALLORCA.
d) DECRET DE LA PRESIDENTA DE 13 DE JULIOL DE 2007,
PEL QUAL ES NOMENEN ELS ALTS CÀRRECS DEL
CONSELL DE MALLORCA.
e) DECRET DE LA PRESIDENTA DE 17 DE JULIOL DE 2007,
PEL QUAL S'APROVA EL DECRET D'ORGANITZACIÓ.
f) DECRET DE LA PRESIDENTA D’11 DE JULIOL DE 2007,
PEL QUAL SE CESSEN ELS ALTS CÀRRECS DEL
CONSELL DE MALLORCA.
g) DECRET DE LA PRESIDENTA D’11 DE JULIOL DE 2007,
PEL QUAL SE CESSA EL PRESIDENT DE L'INSTITUT DE
SERVEIS SOCIALS I ESPORTIUS DE MALLORCA.
h) DECRET DE LA PRESIDENTA DE 13 DE JULIOL DE 2007,
PEL QUAL SE CESSA EL DIRECTOR DE L'INSTITUT DE
L'ESPORT HÍPIC.
4. DETERMINACIÓ DE LA
ORDINÀRIES DEL PLE.

PERIODICITAT

DE

LES

SESSIONS

5. CREACIÓ I DETERMINACIÓ DE LA COMPOSICIÓ DE LA COMISSIÓ
INFORMATIVA GENERAL I DE COMPTES.
6. DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES DEL PLE EN ALTRES ÒRGANS DEL
CONSELL INSULAR DE MALLORCA.
7. DETERMINACIÓ I CREACIÓ DELS LLOCS DE FEINA QUE HA
D’OCUPAR PERSONAL EVENTUAL, I DETERMINACIÓ DE LES
RETRIBUCIONS CORRESPONENTS.
8. ESTABLIMENT DEL RÈGIM DE DEDICACIÓ, LES RETRIBUCIONS I LES
INDEMNITZACIONS DELS MEMBRES DE LA CORPORACIÓ.
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9. DETERMINACIÓ DE LES ASSIGNACIONS ALS GRUPS POLÍTICS.
10. NOMENAMENT DELS REPRESENTANTS DE LA CORPORACIÓ EN ELS
ÒRGANS COL·LEGIATS, QUAN ÉS COMPETÈNCIA DEL PLE.
11. APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS DE
L'INSTITUT DE SERVEIS SOCIALS I ESPORTIUS DE MALLORCA.
12. MODIFICACIÓ PUNTUAL RELATIVA A LA INCORPORACIÓ AL
CATÀLEG DE LA FITXA DE L'EDIFICI UBICAT AL C/ DEL SANT CRIST,
CANTONADA C/ DE LA CAMPANA (REF. CAD. 0202-01) DEL PGOU DE
PALMA.
13. MODIFICACIÓ PUNTUAL RELATIVA A LA REQUALIFICACIÓ DE
L’SGEC/SE-P (10-03-01) EN SISTEMA LOCAL ASSISTENCIAL, SA
GERRERIA, DEL PGOU DE PALMA.
14. MODIFICACIÓ PUNTUAL RELATIVA A LA REQUALIFICACIÓ DE
L'EQ0C/AS-09-04-E, CENTRE EUCARÍSTIC, SA CALATRAVA, DEL
PGOU DE PALMA.
15. MODIFICACIÓ PUNTUAL RELATIVA A LA REQUALIFICACIÓ DE
L'EQ2D/DO (59-03-E), COL·LEGI JUAN DE LA CIERVA, DEL PGOU DE
PALMA.
16. MODIFICACIÓ PUNTUAL RELATIVA A LA REQUALIFICACIÓ DE
L'EQ4A/AS-P (47-09-P) EN EQUIPAMENT ADMINISTRATIU, C/ DE
JESÚS, DEL PGOU DE PALMA.

PRECS I PREGUNTES
Desenvolupament de la sessió i acords
PUNT 1. LECTURA I APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR
(7-07-2007).
S’aprova l’acta de la sessió anterior (07/07/2007) per unanimitat.

PUNT 2. PRESA DE CONEIXEMENT DE LA CONSTITUCIÓ DELS GRUPS
POLÍTICS
AL
CONSELL
INSULAR
I
DELS
PORTAVEUS
CORRESPONENTS.
Es dóna compte de l'escrit de la presidenta relatiu a la constitució dels grups polítics i
portaveus del Consell :
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El Partit Popular, mitjançant escrit signat en data 7 de juliol (RE 18246) pels setze membres que
l'integren, els consellers i les conselleres Jaume Font Barceló, Margarita Cabrer González, Juan Flaquer
Riutort, Maria Rosa Puig Oliver, Fernando Rubio Aguiló, Catalina Sureda Fons, Pedro Álvarez Chillida,
Antonia Maria Perelló Jonquera, Andreu Prohens Vicens, María José Frau Marí, Rafael Ángel Bosch
Sans, Ana María Rodríguez Arbona, Damián Ripoll Gálvez, Clara del Moral Torres, Bartomeu Martínez
Oliver i Carmen Garzón Pelegrín, comunica que es constitueix en grup polític en el si de la corporació,
que es denominarà GRUP PARTIT POPULAR, i fa constar que ha designat com a portaveu titular del
grup el senyor Jaume Font Barceló i com a portaveu suplent, el senyor Fernando Rubio Aguiló.
El PSIB-PSOE, mitjançant escrit signat en data 9 de juliol (NRE 18467) pels onze membres que
l'integren, els consellers i les conselleres Francesca Lluch Armengol Socias, Antoni Alemany Cladera,
María Luisa Dubon Pretus, Cosme Bonet Bonet, Josefina Ramis Rigo, Miguel Ramon Matas, Cristina
Moreno Mulet, Pere Joan Martorell Castello, Maria Pilar Sansó Fuster, Pablo Martín Peré i Silvia Cano
Juan, comunica que es constitueix en grup polític en el si de la corporació, que es denominarà GRUP
SOCIALISTA, i fa constar que ha designat com a portaveu titular del grup el senyor Miquel Ramon
Matas i com a portaveu suplent, el senyor Pablo Martín Peré.
El Bloc per Mallorca, mitjançant escrit signat en data 9 de juliol (NRE 18229) pel tres membres que
l'integren, els consellers i la consellera Joana Lluïsa Mascaró Melià, Miquel Rosselló del Rosal i Joan
Lladó Binimelis, comunica que es constitueix en grup polític en el si de la corporació, que es denominarà
BLOC PER MALLORCA, i fa constar que ha designat com a portaveu titular del grup la senyora Joana
Lluïsa Mascaró Melià i com a portaveu suplent, el conseller Miquel Rosselló del Rosal.
UNIÓ MALLORQUINA, mitjançant escrit signat en data 9 de juliol de 2007 (NRE 18211) pel tres
membres que l'integren, els consellers i la consellera Antoni Pascual Ribot, M. Dolça Mulet Dezcallar i
Miguel Àngel Flaquer Terrassa, comunica que es constitueixen en grup polític en el si de la corporació,
que es denominarà UNIÓ MALLORQUINA, i fa constar que ha designat com a portaveu titular del grup
el senyor Miquel Àngel Flaquer Terrassa i com a portaveu suplent, el senyor Antoni Pascual Ribot.

El Ple en resta assabentat.

PUNT 3. PRESA DE CONEIXEMENT DE LES PRIMERES MESURES
ORGANITZATIVES ADOPTADES PER LA PRESIDÈNCIA.
Es dóna compte dels següents decrets:
(Document adjunt)

PUNT 4. DETERMINACIÓ DE LA PERIODICITAT DE LES SESSIONS
ORDINÀRIES DEL PLE.
Es dóna compte de la següent proposta de Presidència:
Atès el que preveu l'article 51 del Reglament orgànic del Consell de Mallorca, com a presidenta del
Consell de Mallorca propòs al Ple que adopti l'acord següent:
Que el règim de les sessions ordinàries del Ple sigui mensual i que es duguin a terme el primer dilluns a
les 10 hores, tret dels mesos de gener i setembre, en què tindran lloc el segon dilluns.
Si els dies establerts fossin inhàbils, el Ple tindrà lloc el següent dilluns hàbil.
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El Sr. FONT (PP) manifesta que la periodicitat dels plens, que seran el primer dilluns de
cada mes, efectivament s’ajusta al ROC fent un Ple mensual però durant la campanya
electoral i el discurs de presa de possessió de la presidenta s’ha parlat de transparència,
d’una altra forma de fer les coses i que hi hauria control del govern. S’està pendent de
fer feina els propers mesos per modificar el ROC per tal que aquesta voluntat de
transparència s’hi pugui veure reflectida. El fet és que ara només es pot celebrar un Ple
mensual i el reglament diu que s’hi poden fer deu preguntes: una cada grup i la resta
tocaria a dues o tres per sessió de control i les mocions necessàries, però si volem ser un
govern de Mallorca, ens trobam que els sessions de control a la fi són com si fossin un
Ple de qualsevol ajuntament de les Illes Balears, amb tota la dignitat i la
representativitat que tenen però el control del govern per part de l’oposició és mínim.
Per això proposam que s’intentin millorar dues coses d’aquí a gener que tenguem el
ROC modificat: primer que la sessió de control podria ser al principi del Ple i segon, pel
que fa a les preguntes que sí que són una limitació que va posar el reglament de la casa i
no el ROF que permet fer les preguntes que hom vulgui, intentar modificar el nombre
de preguntes tot i controlant-ne els temps.
El millor de tot seria fer un Ple de control cada trenta dies més el que es consensuàs pel
que fa als plens ordinaris, tot això emparat en el que vostè ha dit i ha sortit publicat en el
mitjans de comunicació. Sé que és difícil perquè el reglament diu una altra cosa, però
d’allò que se’n fa norma i es consensua es pot fer.
La Sra. ARMENGOL (PSOE) agraeix les paraules del Grup Popular i diu que ella
compleix la paraula donada i pensa el mateix tant a l’oposició com al govern i el seu
compromís és modificar el reglament orgànic per tal de fer possible la tasca necessària
tant de l’oposició com la dels grups que donen suport al govern del Consell Insular de
Mallorca. Està contenta que el Partit Popular s’adoni que aquest reglament no facilita la
tasca de l’oposició tal i com ells ja havien advertit durant la passada legislatura en
nombrosos debats, però ara per ara s’ha d’acomplir el reglament orgànic que tenim
aprovat i que assenyala la celebració d’un Ple mensual. L’únic canvi que s’introdueix és
l’hora de celebració dels Plens.
Insisteix que aquest reglament orgànic necessita una modificació perquè la participació
dels assistents sigui efectiva i perquè l’oposició pugui desenvolupar la tasca que el
poble de Mallorca li ha comanat. Començarem immediatament amb les negociacions
per modificar el reglament però cal pactar amb totes les forces polítiques i serà amb el
Partit Popular amb qui més negociarem aquestes modificacions.
S’aprova la proposta per desset vots a favor (PSOE, UM i BLOC), zero vots en contra i
catorze abstencions (PP).

PUNT 5. CREACIÓ I DETERMINACIÓ DE LA COMPOSICIÓ DE LA
COMISSIÓ INFORMATIVA GENERAL I DE COMPTES.
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Es dóna compte de la següent proposta de Presidència:
De conformitat amb el que estableix l'article 45 del Reglament orgànic del Consell de Mallorca, propòs al
Ple:
1. Que es creï la Comissió Informativa General i de Comptes, a la qual corresponen l'estudi, l’informe o
la consulta dels assumptes que han de ser sotmesos a la decisió del Ple, de la Comissió de Govern i del
Consell Executiu quan aquests actuen per delegació del Ple, llevat dels casos declarats urgents, així com
també informar i examinar els comptes generals de la corporació.
2. Que, a l'esmentada comissió, es distribueixi la representació dels grups polítics que formen la
corporació de la manera següent:
Quatre consellers del grup Partit Popular
Tres consellers del PSIB-PSOE
Un conseller del Bloc per Mallorca
Un conseller d'Unió Mallorquina
3. Que la comissió informativa elegeixi, d’entre els membres que en formen part, la persona que n’ha
d’ocupar la presidència efectiva, a fi que la presidenta de la corporació pugui efectuar-ne la delegació.
4. Que el règim de reunions ordinàries de la comissió sigui mensual.
5. Que hi actuï de secretari el titular de la Secretaria de la corporació, el qual pot delegar en un o diversos
funcionaris. També hi ha d’assistir la interventora general, i el personal funcionari que la Presidència
consideri oportú.
6. Que l’adscripció concreta a la Comissió, en la qual se n’ha de designar titular i suplent, es realitzi
mitjançant escrit del portaveu de cada grup, adreçat a la Presidència del Consell, de la qual cosa se n’ha
de donar compte al Ple.

El Sr. FONT (PP) manifesta que el seu grup hi està d’acord i votarà a favor.
S’aprova la proposta per unanimitat.

PUNT 6. DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES DEL PLE EN ALTRES ÒRGANS
DEL CONSELL INSULAR DE MALLORCA.
Es dóna compte de la següent proposta de Presidència:
DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES EN LA PRESIDÈNCIA I LA COMISSIÓ DE GOVERN DEL
CONSELL DE MALLORCA
L'article 8 de la Llei 8/2000, de 27 d'octubre, de consells insulars, estableix les competències que
corresponen al Ple del Consell, i, així mateix, en preveu delegar-les en el president i en la Comissió de
Govern, llevat de les excepcions que s'hi assenyalen.

6

D’acord amb la disposició esmentada i per a una millor eficàcia de l'Administració pública i un millor
servei a la ciutadania,
Es proposa al Ple:
Primer.- Delegar en la Presidència del Consell de Mallorca les atribucions següents:
1.

Exercir les accions judicials i administratives, i de defensa de l’entitat en matèries de
competència plenària.

2.

Concertar operacions de crèdit la quantia acumulada de les quals, en l’exercici econòmic,
excedeix del 10 per cent dels recursos ordinaris del pressupost, llevat de les operacions que
individualment superin el 10 per cent dels recursos ordinaris, i també les que es destinen a
finançar despeses corrents. Concertar operacions de tresoreria quan l’import acumulat de les
operacions vives en cada moment supera el 15 per cent dels ingressos corrents liquidats en
l’exercici anterior.

3.

Aprovar projectes d’obres i serveis, plecs de condicions i expedients de contractacions i
concessions de tot tipus, quan l’import supera el 10 per cent dels recursos ordinaris del
pressupost i, en tot cas, la quantitat de 6.010.121'04 , i també els contractes i les concessions
pluriennals quan la durada és superior a quatre anys en tot cas i els pluriennals de durada inferior
quan l’import acumulat supera el percentatge indicat, referit als recursos ordinaris del pressupost
del primer exercici i, en tot cas, quan és superior a la quantia assenyalada en aquest apartat. En
resten excloses les concessions de tot tipus per més de cinc anys, sempre que la quantia supera el
20 per cent dels recursos ordinaris del pressupost.

4.

Adquirir béns i drets, a través d’expropiació forçosa, i també adquirir per valor superior al 10 per
cent dels recursos ordinaris del pressupost o superior a 3.005.060'52 . Així mateix, fer les
alienacions patrimonials en els casos següents:
-

Quan es tracta de béns immobles o de béns mobles, declarats de valor històric o artístic,
i l’adquisició no està prevista en el pressupost.

-

Quan es tracta d’operacions previstes en el pressupost i superen el percentatge i la
quantia indicats per adquirir béns. En resten excloses les alienacions de béns la quantia
dels quals superi el 20 per cent dels recursos ordinaris del pressupost.

5.

Aprovar i rectificar l’Inventari de Béns de la corporació.

6.

Investigar i recuperar d’ofici els béns dels quals la corporació és titular.

7.

Resoldre les sol·licitud d’autoritzacions de compatibilitat d’activitats causades pel personal
funcionari i laboral.

Segon.- Delegar en la Comissió de Govern l'establiment o modificació dels preus públics establerts per
aquest Consell Insular.
Tercer- Publicar el contingut d’aquest acord en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, que ha de començar
a vigir el mateix dia en què s’hi publiqui.
Quart.- Derogar totes les disposicions de rang igual o inferior que s'oposen al que estableix aquest acord.

El Sr. FONT (PP) diu que aquest punt va en la mateixa línia del punt anterior.
És evident que ara estam aquí trenta-tres nous consellers i conselleres i que les coses
canvien sempre. Fa quatre any vostè va dir en aquest Ple que estava en contra de la
distribució de competències i de les despeses que podia fer la Presidència sense passar
7

per cap òrgan col·legiat. Vostè ara pot fer despeses sense passar ni per Comissió de
Govern, ni Consell Executiu ni Ple per un import de sis milions d’euros o d’allò que
superi el 10% dels recursos ordinaris de la casa i això demostra que no ha canviat res.
Ens emparam darrere la Llei de bases de règim local i ens oblidam que volem que això
sigui també comunitat autònoma, però fent ús d’aquesta Llei, la Presidenta podrà gastar
sis milions d’euros directes o més del 10% dels recursos ordinaris.
Aquí és on la voluntat i el canvi es podrien demostrar el primer dia tot i que aquesta
actuació és legal.
Per exemple, en el Govern de la comunitat autònoma les despeses de més de cent
cinquanta mil euros s’han de passar per Consell de Govern, en carreteres fins a tres.
Aquí fins a sis milions d’euros. Per això els demanam que això ho passin per algun dels
dos òrgans col·legiats que tenen, sense dir quin, perquè a un hi som i a l’altre no i així
poden demostrar si el seu discurs dels darrers vint dies és real o no ho és.
La Sra. ARMENGOL (PSOE) explica que es planteja la mateixa delegació de
competències que es va plantejar en la legislatura passada i que el seu Grup va veure bé.
El Grup Popular tendrà tota la informació i podran fiscalitzar tota la despesa. Ara només
demana al Sr. Font que els deixin governar i més endavant ja veuran si disposen o no de
tota la informació, per tant creu que és un poc aventurat dir que tot comença malament.
Insisteix que aquest punt té el mateix plantejament que es va fer en la passada
legislatura. Tot i això, creu que queda prou clar que canvien moltes coses amb la nova
organització i amb els consensos assolits a l’hora de plantejar molts de punts que vénen
en l’ordre del dia d’aquest Ple.
S’aprova la proposta per desset vots a favor (PSOE, UM i BLOC), zero abstencions i
catorze vots en contra (PP).

PUNT 7. DETERMINACIÓ I CREACIÓ DELS LLOCS DE FEINA QUE HA
D’OCUPAR PERSONAL EVENTUAL, I DETERMINACIÓ DE LES
RETRIBUCIONS CORRESPONENTS.
Es dóna compte de la següent proposta de Presidència:
Atès que l'article 104 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, preveu, amb
relació al personal eventual, que el Ple de la corporació, al començament del mandat, ha de determinar el
nombre, les característiques i les retribucions d'aquest tipus de personal.
Atès el que preveu l'article 20 de la Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció pública de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears.
Com a presidenta del Consell de Mallorca, propòs al Ple que adopti l'acord següent:
1. Determinar els llocs de treball següents per cobrir amb funcionaris de caràcter eventual, del Consell de
Mallorca:
NOMBRE

DENOMINACIÓ

CARACTERÍSTIQUE
S

RETRIBUCIONS
BRUTES ANUALS

8

3
2
1
1
1
2
1
8
13

Periodista
Assessor
-a
de
presidència
Cap
de
relacions
ciutadanes
de
la
Presidència
Administratiu -iva de
serveis de la Presidència
Cap de programa de
Presidència
Cap de programa de
Cultura
Cap
de
programa
d’esports
Secretari -ària de grups
polítics
Secretari -ària segon -a
grups polítics

Càrrec de confiança
Assessorament
especial
Assessorament
especial

( 14 pagues)
33.404'00
41.412'00
41.412'00

Càrrec de confiança

25.200'00

Assessorament
especial
Assessorament
especial
Assessorament
especial
Càrrec de confiança

33.404'00

Càrrec de confiança

33.404'00
33.404'00
28.808'08
23.583'28

2. Determinar els llocs de treball següents per cobrir amb funcionaris de caràcter eventual, i incorporarlos a la plantilla i a la relació de llocs de treball tot incorporant-los a la plantilla i a la relació de llocs de
treball del l'Institut de Serveis Socials i Esportius de Mallorca:

NÚMERO

DENOMINACIÓ

1
3
2
1

Coordinador-a de programes
Coordinador-a general
Assessor-a
Periodista

Assessorament especial
Assessorament especial
Assessorament especial
Càrrec confiança

1
1

Director Llar d'Ancians
Director Residència Huialfàs

Directiu
Directiu

2.

CARACTERISTIQUES

RETRIBUCIONS
BRUTES ANUALS
( 14 pagues)
52.078,18
32.752,02
32.752,02
33.404'00
45.163,86
36.505,98

Disposar la publicació d’aquest acord en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

El Sr. ALEMANY (PSOE) anuncia que hi ha hagut una modificació a causa d’una
errada en la denominació i la retribució del personal eventual de l’Institut en el sentit
que allà on diu “1 Cap de premsa – càrrec de confiança”, ha de dir “1 periodista – càrrec
de confiança” i la retribució és la mateixa que per als altres càrrecs de confiança, és a
dir, 33.404,00 euros.
S’aprova la proposta per desset vots a favor (PSOE, UM i BLOC), zero vots en contra i
catorze abstencions (PP).
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PUNT 8. ESTABLIMENT DEL RÈGIM DE DEDICACIÓ, LES RETRIBUCIONS
I LES INDEMNITZACIONS DELS MEMBRES DE LA CORPORACIÓ.
Es dóna compte de la següent proposta de Presidència:
De conformitat amb el que disposa l'article 75 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases de
règim local (LRBRL), propòs:
1. Aprovar la dedicació exclusiva per a la presidenta del Consell de Mallorca, amb una retribució anual
bruta de 68.337'64 , distribuïda en 14 pagues.
2. Aprovar la dedicació exclusiva per als vicepresidents i la vicepresidenta del Consell de Mallorca, amb
una retribució anual bruta de 64.267'70 , distribuïda en 14 pagues.
3. Aprovar la dedicació exclusiva per als consellers executius i les conselleres executives del Consell de
Mallorca, amb una retribució anual bruta de 61.108'18 , distribuïda en 14 pagues.
4. Aprovar la dedicació exclusiva per als directors i les directores insulars del Consell de Mallorca, amb
una retribució anual bruta de 52.078'18 , distribuïda en 14 pagues.
5. Aprovar la dedicació exclusiva per als secretaris tècnics i les secretàries tècniques del Consell de
Mallorca, amb una retribució anual bruta de 52.078'18 , distribuïda en 14 pagues.
6. Aprovar la dedicació exclusiva per a les persones que han de fer de portaveu dels diferents grups
polítics, amb una retribució bruta anual de 61.108'18 , distribuïda en 14 pagues.
7. Aprovar la dedicació exclusiva per als consellers i les conselleres electes:
-

Tres per al grup polític Partit Popular, amb una retribució bruta anual de 52.078'18 , distribuïda
en 14 pagues.

-

Dues per el grup polític Partit Socialista Obrer Espanyol, amb una retribució bruta anual de
52.078'18 , distribuïda en 14 pagues.

La dedicació exclusiva s'entén de 35 hores setmanals.
8. Aprovar la dedicació parcial per als consellers i les conselleres electes:
-

Quatre per el grup polític Partit Popular, amb una retribució bruta anual de 26.039'09
distribuïda en 14 pagues.

,

-

Tres per el grup polític Partit Socialista Obrer Espanyol, amb una retribució bruta anual de
26.039'09 , distribuïda en 14 pagues.

La dedicació parcial s'entén de 17'5 hores setmanals.
Si els grups polítics renuncien a les retribucions previstes a l'apartat anterior, poden optar per augmentar
el nombre de consellers electes amb dedicació exclusiva, de manera que cada dues renúncies amb
dedicació parcial és una dedicació exclusiva.
9. Aprovar, per a tots els consellers i les conselleres que no tenguin reconeguda cap retribució de les
indicades en els apartats anteriors, una indemnització de 929'01 per cada assistència a les sessions
ordinàries del Ple del Consell. En aquest cas, les sessions plenàries de constitució i d'organització del
Consell tenen caràcter ordinari. La percepció de l'assistència als plens és incompatible amb les
assignacions fixes que es determinen en aquest acord. Aquesta quantitat s’ha de revisar a l’alça a l’inici
de l’exercici 2008, a fi d’arribar a la quantitat de 18.500 anuals.
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10. La indemnització dels desplaçaments per assistir a sessions, comissions i també les reunions de treball
ordenades per la Presidència de la corporació es liquida segons l’aplicació del Decret 54/2002, de 12
d'abril.
11. Delegar en favor de la Presidència del Consell Insular l'execució d'aquest acord, per determinar els
membres de la corporació que realitzen funcions amb règim de dedicació exclusiva o parcial, amb la
finalitat de donar compliment al que disposen els apartats 3 i 5 de l'article 75 de la LRBRL.
12. Les retribucions abans ressenyades tenen efectivitat a partir de la data de la presa de possessió, segons
procedeixi en cada cas, per al càrrec corresponent.
Les indemnitzacions per assistències dels consellers membres de la corporació tenen efectivitat a partir de
la data de constitució del Consell Insular de Mallorca, dia 7 de juliol de 2007.
13. Les retribucions i les indemnitzacions a que fa referència aquest acord s’incrementaran anualment
d’acord amb el que disposi la llei de Pressuposts Generals de l’Estat per als treballadors de
l'Administració Pública.

El Sr. ALEMANY (PSOE) explica que en aquest punt es fa palès el canvi d’actitud
d’aquest govern respecte de la legislatura passada. La filosofia d’aquesta proposta ve
donada perquè el Consell és una institució que per primera vegada s’ha presentat a les
eleccions en llista separada del Parlament i per tant té vocació d’avançar i prendre força
de cada vegada més. Això s’aconsegueix amb uns membres del govern forts i uns
membres que l’oposició que l’exerceixin d’una forma digna. Amb aquesta proposta
s’intenta millorar la situació anterior pel que fa a l’oposició perquè així ho requereix la
institució, tot i això, encara podem millorar per tal de garantir que aquesta institució
funcioni de forma autònoma i demostri que és el vertader govern de Mallorca.
El Sr. FONT (PP) manifesta que aquest tema sempre crea expectació sobre quant cobren
els polítics, etc., de totes maneres no s’ha arribat fins allà on el nostre grup volia, és a
dir, a exercir el control del govern amb dedicació. Per això voldríem que a l’hora de
modificar el ROC, de crear les comissions que s’hagin de crear, etc., la gent que hi
participi ho pugui fer amb dedicació seguint el model del Parlament. Això no obstant,
votarem a favor encara que no s’hagin acomplit les expectatives que teníem.
S’aprova la proposta per unanimitat.

PUNT 9. DETERMINACIÓ DE LES ASSIGNACIONS ALS GRUPS POLÍTICS.
Es dóna compte de la següent proposta de Presidència:
De conformitat amb el que estableixen l’article 73.3 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases
de règim local, i l’article 12 del Reglament orgànic del Consell Insular de Mallorca,
Propòs al Ple que adopti el següent acord:
PRIMER.- Assignar a cadascun dels diferents grups polítics amb representació al Consell de Mallorca la
quantitat de 2.620,48 mensuals. També s'assignaran 397,04 mensuals per cada conseller per cada
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conseller integrant dels esmentats grups. Els imports mensuals que corresponen a cada grup són els
següents:
Grup polític PP, integrat per 16 consellers: 8.973,12

mensuals

Grup polític PSOE, integrat per 11 conselelrs: 6.987,92
Grup polític UM, integrat per 3 consellers: 3.811,60

mensuals

mensuals

Grup polític Bloc per Mallorca, integrat per 3 consellers: 3.811,60

mensuals

SEGON. Les anteriors assignacions econòmiques no es poden destinar al pagament de remuneracions de
personal de qualsevol tipus al servei de la corporació o a l'adquisició de béns que puguin constituir actius
fixos de caràcter patrimonial. Així mateix, els grups polítics hauran de dur una comptabilitat especifica de
la dotació, que hauran de posar a disposició del Ple sempre que aquest ho demani.

La Sra. ARMENGOL (PSOE) comenta que s’ha presentat una esmena de la Presidència
a aquest punt i que tenen tots els membres, a fi d’especificar la quantitat que correspon a
cada grup polític.
S’aprova la proposta per unanimitat.
PUNT 10. NOMENAMENT DELS REPRESENTANTS DE LA CORPORACIÓ
EN ELS ÒRGANS COL·LEGIATS, QUAN ÉS COMPETÈNCIA DEL PLE.
Es dóna compte de les següents propostes de Presidència:

COMPOSICIÓ DE LA COMISSIÓ INSULAR
D’URBANISME I PATRIMONI HISTÒRIC.

D’ORDENACIÓ

DEL

TERRITORI,

PRIMERA:
L'article 36.1 a) del Reglament Orgànic estableix que la Comissió Insular d'Ordenació del
Territori, Urbanisme i Patrimoni Històric estarà integrada, entre d'altres, per un representant
titular i suplent de cada grup polític del Consell de Mallorca.
En conseqüència i de conformitat a l’anterior s’adscriuen els consellers següents com a representants
titulars i suplents dels grups polítics a la Comissió Insular d'Ordenació del Territori, Urbanisme i
Patrimoni Històric.
Pel Grup de consellers del Partit Popular:
Titular: Jaume Font Barceló
Suplent: Fernando Rubio Aguiló
Pel Grup de consellers socialistes:
Titular: Miquel Ramon Matas
Suplent:
Pablo Martín Peré
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Pel Grup de consellers del Bloc per Mallorca
Titular: Joana Lluïsa Mascaró Melià
Suplent: Miquel Rosselló del Rosal
Pel grup de consellers d'Unió Mallorquina:
Titular: Miquel Àngel Flaquer Terrassa
Suplent: Antoni Pascual Ribot
SEGONA:
L'article 36.1. b) del Reglament Orgànic estableix que la Comissió Insular d'Ordenació del Territori,
Urbanisme i Patrimoni Històric estarà integrada, entre d'altres, per dos membres de la Corporació, titulars
i suplents, nomenats pel Ple, a proposta de la Presidència del Consell.
En conseqüència, aquesta Presidència fa la següent
PROPOSTA D'ACORD
Designar com a membres titulars a la Comissió Insular d'Ordenació del Territori, Urbanisme i Patrimoni
Històric.:
- Maria Lluïsa Dubón Pretus
- Antònia Perelló Jorquera

PROPOSTA DESIGNACIÓ DELS MEMBRES DEL PATRONAT DE L’INSTITUT DE L’ESPORT
HÍPIC.
Atès el que disposen els estatuts de l'Institut de l'Esport Hípic i vistes les propostes presentades pels grups
polítics integrants del Consell de Mallorca, fent ús de les atribucions que em confereix la legislació
vigent, aquesta presidència proposa l'adopció del següent acord:
Nomenar vocals de la Junta Rectora a les persones següents:
Pel Grup de consellers del Partit Popular:
Titular: Fernando Rubio Aguiló
Suplent: Andreu Prohens Vicens
Pel Grup de consellers socialistes:
Titular: Pablo Martín Peré
Suplent:
Miquel Ramon Matas
Pel Grup de consellers del Bloc per Mallorca
Titular: Joan Lladó Binimelis
Suplent: Miquel Rosselló del Rosal
Pel grup de consellers d'Unió Mallorquina:
Titular: Antoni Pascual Ribot
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Suplent: Dolça Mulet Dezcallar

PROPOSTA DESIGNACIÓ DELS MEMBRES DEL PATRONAT DE LA FUNDACIÓ CASA
MUSEU LLORENÇ VILLALONGA, PARE GINARD I BLAI BONET.
Atès el que disposen els estatuts de la Fundació Casa Museu Llorenç Villalonga i vistes les propostes
presentades pels grups polítics integrants del Consell de Mallorca, fent ús de les atribucions que em
confereix la legislació vigent, aquesta Presidència proposa l'adopció dels següents acords
1. Designar com a presidenta de la Fundació a la Sra. Joana Lluïsa Mascaró Melià
2. Designar com a vicepresident de la Fundació al Sr. Maties Garcies Salvà.
3. Designar vocals del Patronat a les persones següents:
Pel Grup de consellers del Partit Popular:
Titular: Catalina Sureda Fons
Suplent: Maria José Frau Mari
Pel Grup de consellers socialistes:
Titular: Pilar Sansó Fuster
Suplent:
Pere Joan Martorell Castelló
Pel Grup de consellers del Bloc per Mallorca
Titular: Joan Lladó Binimelis
Suplent: Miquel Rosselló del Rosal
Pel grup de consellers d'Unió Mallorquina:
Titular: Dolça Mulet Dezcallar
Suplent: Miquel Àngel Flaquer Terrasa

PROPOSTA DESIGNACIÓ DE REPRESENTANT AL CONSELL GENERAL DEL SERVEI DE
SALUT
Atès que l'article 5 del Decret 39/2006, de 21 d'abril, pel qual s'aproven els Estatuts de l'ens públic
Servei de Salut de les Illes Balears disposa que hi ha d'haver un representant del Consell Insular de
Mallorca
Fent ús de les atribucions que em confereix la legislació vigent, aquesta presidència proposa l'adopció
dels següent acords.
1. Designar com a representants del Consell de Mallorca a
Cristina Moreno Mulet
2. Deixar sense efecte el decret de 16 de juny de 2006 pel qual es designava l'anterior representant.
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PROPOSTA DESIGNACIÓ DELS MEMBRES DEL PATRONAT DE LA FUNDACIÓ TEATRE
PRINCIPAL DE PALMA.
Atès el que disposen els estatuts de la Fundació Teatre Principal de Palma i vistes les propostes
presentades pels grups polítics integrants del Consell de Mallorca, fent ús de les atribucions que em
confereix la legislació vigent, aquesta Presidència proposa l'adopció del següent acord:
Nomenar vocals del Patronat a les persones següents:
Pel Grup de consellers del Partit Popular:
Catalina Sureda Fons
Bartomeu Martínez Oliver
Pel Grup de consellers socialistes:
Cosme Bonet Bonet
Pilar Sansó Fuster
Pel Grup de consellers del Bloc per Mallorca
Miquel Rosselló del Rosal
Joan Lladó Binimelis
Pel grup de consellers d'Unió Mallorquina:
Dolça Mulet Dezacallar
Miquel Àngel Flaquer Terrasa

PROPOSTA DESIGNACIÓ DELS MEMBRES DE LA COMISSIÓ MIXTA PARITÀRIA
CONSELL DE MALLORCA – FUNDACIÓ PARQUES NACIONALES PER A LA GESTIÓ DE
LA FINCA RAIXA
Atès que la disposició cinquena del Conveni per a l'adquisició i gestió conjunta de la finca Raixa
determina que hi haurà una Comissió Mixta formada per una representació paritària del Consell de
Mallorca i l'organisme autònom Parques Nacionales.
Fent ús de les atribucions que em confereix la legislació vigent, aquesta presidència proposa l'adopció
dels següent acords.
1. Designar com a representants del Consell de Mallorca a l'esmentada Comissió Mixta Paritària a:
Francesca Lluch Armengol Socias, presidenta del Consell de Mallorca
Catalina Julve Caldentey
Isabel Oliver Sagreras
Antoni Salom Martorell
2. Deixar sense efecte els decrets de 4 març de 2002 i 30 de juliol de 2004 pel qual es designaven els
anteriors representants.
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La Sra. ARMENGOL (PSOE) assenyala que a aquesta proposta se li ha d’afegir un punt
relatiu als membres de la Comissió d’Activitats Classificades i el seu grup proposa la
Sra. Maria Lluïsa Dubon com a titular i la Sra. Pilar Sansó com a suplent.
El Sr. FONT (PP) proposa com a representants del seu grup en la Comissió d’Activitats
Classificades la Sra. Clara del Moral com a titular i el Sr. Fernando Rubio com a
suplent.
S’aprova la proposta per unanimitat.

PUNT 11. APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS
DE L'INSTITUT DE SERVEIS SOCIALS I ESPORTIUS DE MALLORCA.
Es dóna compte de la següent proposta de Presidència:
Atès que el Ple del Consell de Mallorca, en sessió celebrada el dia 15 de setembre de 2003 aprovà
definitivament la constitució de l'organisme autònom "Institut de Serveis Socials i Esportius de Mallorca"
així com els seus Estatuts, els quals es varen publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears el dia 23 de
setembre.
Atès que, com a conseqüència de l'aprovació de la Llei 57/2003, de 16 de desembre, de mesures per la
modernització del govern local, publicada en el Butlletí Oficial de l'Estat núm. 301 de data 17 de
desembre, els Estatuts foren modificats per adaptar-los a les disposicions d'aquesta Llei.
Atès que la modificació fou aprovada definitivament pel Ple del Consell de Mallorca en sessió celebrada
dia 26 de juliol de 2004, i publicada en el BOIB núm. 107, de 3 d'agost de 2004. En el BOIB núm. 133,
de 23 de setembre, es va publicar una correcció d'errades de l'aprovació definitiva.
Atès que la presidenta del Consell de Mallorca, en data 9 de juliol de 2007, va signar un decret en què
determinava la nova estructura del Govern del Consell de Mallorca i en què creava, entre d'altres, el
Departament d'Esports i Promoció Sociocultural, el Departament de Benestar Social i el Departament de
Joventut i Igualtat.
Atès que dia 17 de juliol va signar el nou Decret d'organització en què fa una nova distribució de les
competències fins ara assignades a l'Institut de Serveis Socials i Esportius de Mallorca i l'adscriu al
Departament de Benestar Social, i determina que el conseller executiu de Benestar Social n'exercirà el
càrrec de president.
Atès l’informe jurídic de la secretària delegada de l'Institut.
Es proposa al Ple del Consell de Mallorca que adopti el següent
ACORD
Primer. Modificar la denominació de l'Institut de Serveis Socials i Esportius de Mallorca que passa a
denominar-se Institut Mallorquí d'Afers Socials.
Segon. Aprovar inicialment la modificació dels Estatuts de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials, aprovats
pel Ple del Consell en sessió celebrada el dia 15 de setembre de 2003 i modificats per acord de Ple de dia
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26 de juliol de 2004, per adaptar-los a la nova estructura del Consell de Mallorca, i que queden redactats
en els termes següents:
ESTATUTS DE L’INSTITUT MALLORQUÍ D'AFERS SOCIALS
L’article 39 de l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears preveia la possibilitat que els consells insulars
assumissin, entre d’altres, la funció executiva i la gestió de l’assistència social, dels serveis socials, i de la
protecció i tutela de menors a les Illes Balears. En exercici d’aquestes previsions i d’acord amb el principi
de màxima proximitat als ciutadans en la prestació dels serveis socials s’anaren transferint als consells
insulars, i especialment al Consell de Mallorca, diferents blocs competencials.
Així, l’aprovació de les Lleis 12/1993, de 20 de desembre, d’atribució de competències en matèria de
serveis socials i assistència social; i 8/1997, de 18 de desembre, d’atribució de competències als consells
insulars en matèria de tutela, acolliment i adopció de menors, fou una primera passa en la potenciació
d’aquest model descentralitzat en la gestió dels serveis socials a l’illa de Mallorca.
Posteriorment, l’aprovació la Llei 14/2001, de 29 d’octubre, de transferència de competències als consells
insulars en matèria de serveis socials i seguretat social, va suposar una segona passa, molt més important
que la primera, en el camí d’aquesta gestió autònoma dels interessos propis de cada illa i en la satisfacció
de les demandes de serveis socials primordials en el territori de l’illa de Mallorca.
El repte que suposa per al Consell de Mallorca la gestió de totes aquestes competències es vol afrontar
amb tots els instruments que estan a l’abast de les administracions públiques en el moment actual, per tal
d'aconseguir prestar uns serveis socials de màxima qualitat amb fórmules de gestió àgils i eficaces.
Aquest repte requereix, com ja s’ha dit, posar damunt la taula la necessitat d’habilitar instruments que
permetin desenvolupar la tasca proposada amb garanties. Aquesta gestió passa per poder gaudir de
l’autonomia suficient, que no independència, de l’organització administrativa centralitzada. Aquesta
necessitat pren major envergadura ja que els serveis, el personal, els mitjans i els equipaments de serveis
socials transferits ja s'estaven gestionant al Govern de les Illes Balears a través de la fórmula d’una
organització autònoma.
La fórmula que dóna resposta a les necessitats esmentades és la d’entitat pública de caràcter institucional
i, més concretament, la d’organisme autònom. Una gestió de l’atenció social àgil i eficaç permetrà
encaixar la gestió dels serveis actuals del Consell de Mallorca i aquells que puguin ser transferits, sense
crear compartiments estancs, i es podrà disposar d’una certa identitat pròpia, que li permetrà relacionar-se
adequadament amb altres institucions.
Així, es crea, d’acord amb el que estableix l’article 85 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les
bases de règim local, i els articles 159 i 161 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim
local; i en el marc d’allò que disposen els articles 6.1 i 8.1 de la Llei 8/2000, de 27 d’octubre, de consells
insulars, l’Institut Mallorquí d'Afers Socials, com a organisme autònom amb personalitat jurídica pròpia,
creat pel Consell de Mallorca per a l’exercici, en forma directa i descentralitzada, de les competències
atribuïdes per qualsevol títol al Consell de Mallorca en matèria de serveis socials i menors.
En consonància amb les idees precedents, l’estructura organitzativa establerta en aquests estatuts dóna
prioritat a esquemes de gestió que consolida un organigrama jeràrquic i departamentalitzat, i que articula
un Consell Rector que ha de garantir l’efectivitat del principi de coordinació, i facilita el debat i la
participació social a través del consell assessor.
CAPÍTOL I. NATURALESA I FINALITATS
Article 1. Naturalesa de l’entitat
1. L’Institut Mallorquí d'Afers Socials és un organisme autònom local creat pel Consell de Mallorca, i del
qual depèn, per a l’assoliment de les finalitats determinades en aquests Estatuts presents, d’acord amb allò
que estableixen els articles 85 i 85 bis de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim
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local, i els articles 159 i 161 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local; i en el
marc d’allò que preveuen els articles 6.1 i 8.1 de la Llei 8/2000, de 27 d’octubre, de consells insulars.
2. L'Institut Mallorquí d'Afers Socials s’adscriu al Departament de Benestar Social del Consell de
Mallorca.
Article 2. Objecte i funcions
1.

Constitueix l’objecte fonamental de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials l’exercici, en forma directa i
descentralitzada, de les competències atribuïdes per qualsevol títol al Consell de Mallorca en matèria
de serveis socials i menors.

2. D’acord amb això, l'Institut Mallorquí d'Afers Socials té les funcions següents:
a) Planificar, ordenar i gestionar les actuacions que en matèria de serveis socials i menors són pròpies
del Consell de Mallorca d’acord amb les normatives aprovades i aplicables.
b) Atendre les necessitats socials de la població de Mallorca, en especial dels col·lectius més
desfavorits.
c) Desplegar una oferta general i específica de programes, serveis i recursos orientada a la cobertura de
les necessitats socials.
d) Detectar les noves necessitats i proposar els recursos necessaris per tal de poder abordar-les.
e) Coordinar les actuacions que en matèria de serveis socials i menors li corresponen.
f) Representar el Consell de Mallorca en els espais de coordinació interinstitucional d’àmbit insular,
autonòmic i estatal, en matèria de serveis socials i menors.
g) Elevar propostes al Consell de Mallorca per millorar les situacions detectades, així com els informes i
els estudis que les complementin.
h) Donar suport tècnic als municipis de Mallorca d’acord amb l’objecte de l'Institut Mallorquí d'Afers
Socials.
i) Impulsar i coordinar totes aquelles iniciatives, investigacions i estudis de caràcter social que puguin
incidir favorablement en el benestar de la població i en la correcció de les desigualtats socials.
j) Millorar la gestió dels programes, centres i serveis socials i de menors per tal de poder donar una
atenció de qualitat, àgil i eficaç.
k) Impulsar, promoure i realitzar investigacions i estudis per tal d’augmentar la qualitat de vida i el
benestar de la població.
3.

L'Institut Mallorquí d'Afers Socials exercirà qualsevol altra competència que li encomani el Consell
directament, mitjançant delegació o comanda, o, indirectament, a través de conveni amb altres ens
territorials o institucionals amb finalitats coincidents.

Article 3. Personalitat i capacitat
L'Institut Mallorquí d'Afers Socials té personalitat jurídica pròpia i un patrimoni adscrit, com també la
capacitat d’obrar necessària per complir els seus fins. Per tant, sense perjudici de les funcions de tutela
que aquests Estatuts reserven al Consell de Mallorca, pot:
a)

Gestionar i administrar els béns de domini públic i patrimonials que se li adscriguin o que
adquireixi, sense perjudici de la titularitat del Consell de Mallorca.
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b)

Adquirir i arrendar béns i drets. Alienar béns mobles.

c)

Obtenir subvencions i ajudes, sense perjudici de l’acceptació del Consell de Mallorca.

d)

Contractar obres, serveis i subministraments, i gestionar serveis públics, sense perjudici d’allò
que correspongui a l’òrgan competent del Consell de Mallorca.

e)

Gestionar el personal funcionari i laboral adscrit a l'Institut Mallorquí d'Afers Socials i contractar
personal laboral.

f)

Establir-ne la pròpia organització interna. Dictar resolucions dins les competències atribuïdes.

g)

Assumir obligacions.

h)

Concertar operacions de crèdit, sense perjudici de l’aprovació del Consell de Mallorca.

i)

Prestar garanties i avals amb l’aprovació de l’òrgan competent del Consell de Mallorca.

j)

Comparèixer en judici i realitzar tota mena d’actes i negocis jurídics, congruents amb la finalitat
de l’entitat.

k)

Fixar els preus públics i recaptar les quantitats que s’escaiguin per a la prestació dels serveis
atribuïts a l'Institut Mallorquí d'Afers Socials.

l)

Establir acords i convenis de tot tipus amb entitats públiques i privades en relació amb l’objecte
de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials.

m)

Realitzar totes les actuacions que estiguin directament o indirectament relacionades amb les
finalitats de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials i que es derivin de l’aplicació de la normativa
vigent.

n)

Atorgar subvencions, premis, beques i altres ajuts que es considerin oportuns i sempre en relació
amb les competències de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials.

o)

Dur a terme el control administratiu d’entitats, serveis i centres dependents de l'Institut Mallorquí
d'Afers Socials.

Article 4. Règim jurídic
L'Institut Mallorquí d'Afers Socials desenvoluparà la gestió dels serveis i de les activitats que li són
confiades de conformitat amb aquests Estatuts i les disposicions estatals i autonòmiques que siguin
d'aplicació.
L'Institut Mallorquí d'Afers Socials es regeix per aquests Estatuts, pels reglaments i ordenances que es
dictin de desenvolupament i pels acords dels òrgans de govern vàlidament adoptats. En les qüestions no
previstes expressament, s’aplicaran la Llei de bases de règim local i els seus reglaments; la Llei 20/2006,
de 15 de desembre, municipal i de règim local; i la Llei 30/92, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú, així com pel que sigui d’aplicació de la
Llei 57/2003, de 16 de desembre, de mesures per la modernització del govern local.
La contractació administrativa de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials es regirà pel Reial decret legislatiu
2/2000, de 16 de juny, pel que s’aprova el Text refós de la llei de contractes de les administracions
públiques i normes concordants.
El patrimoni de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials es regirà pel Reial decret 1372/86, de 13 de juny, pel
que s’aprova el Reglament de béns de les entitats locals, i per la Llei 33/2003, de 3 de novembre, del
patrimoni de les administracions públiques i per les altres normes concordants.
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Tot això respecte dels preceptes que siguin d’aplicació plena i bàsica.
Article 5. Seu
1.

L'Institut Mallorquí d'Afers Socials té la seu a la ciutat de Palma. Mentre la
Presidència no determini una altra cosa, el domicili social està al carrer del General
Riera, núm. 67, d’aquesta ciutat.

2.

Si la Presidència ho autoritza, poden crear-se delegacions territorials a qualsevol
municipi de Mallorca.

CAPÍTOL II. ORGANITZACIÓ
Article 6. Òrgans de l’entitat
L'Institut Mallorquí d'Afers Socials adopta l’estructura bàsica següent:
a)

Òrgans de govern: el president, el vicepresident i el Consell Rector.

b) Òrgans de gestió: el director gerent, els directors executius i la resta d’òrgans
subordinats als anteriors.
c)

Òrgans de consulta i participació: el Consell Assessor.

Article 7. Presidència de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials
1.

La Presidència de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials recau en el titular del
Departament de Benestar Social del Consell de Mallorca, d'acord amb el Decret
d'Organització del Consell de Mallorca, de dia 17 de juliol de 2007.

2.

Correspon al president de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials:
a)

Assumir la representació institucional de l’entitat amb caràcter general, i
dirigir i coordinar els òrgans i els serveis de l’entitat.

b) Aprovar els projectes de pressuposts anuals i planificar l’actuació de
l’entitat.
c)

Aprovar els reglaments de règim intern.

d) Proposar la relació de llocs de treball i la plantilla per tal que siguin
aprovades pel Consell. Elevar al Ple del Consell les propostes de conveni
col·lectiu i els acords de personal funcionari, quan s'escaigui.
e)

Aprovar les ofertes d'ocupació pública, les bases de selecció i proveïment
de llocs de treball i resoldre-les.

f)

Nomenar lliurement el director gerent, els directors executius i els òrgans
assimilats. Crear òrgans desconcentrats de gestió, com també els que hagin
d’exercir funcions d’assessorament, estudi i participació.

g) Aprovar les memòries anuals d’activitats i elevar-les al Ple del Consell de
Mallorca.
h) Proposar al Ple del Consell de Mallorca la reforma d’aquests estatuts.
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i)

Convocar i presidir les sessions del Consell Rector, i executar i fer complir
els acords que adopti aquest òrgan.

j)

Aprovar i revisar els catàlegs de serveis i els programes d’actuació.

k) Aprovar l’adquisició de béns i drets.
l)

Autoritzar i disposar despeses i reconèixer obligacions d'acord amb el que
disposin les bases d'execució del pressupost i retre comptes d'acord amb
aquests Estatuts.

m) Fixar els preus públics dels serveis de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials
establerts pel Consell de Mallorca, llevat dels que no cobreixen el cost del
servei.
n) Contractar el personal, exercir-ne la direcció superior, nomenar i separar
els càrrecs d’alta direcció i el personal eventual, i exercir la potestat
disciplinària.
o) Autoritzar l’exercici d’accions judicials i administratives.
p) Aprovar els projectes d’obres i serveis de l'Institut Mallorquí d'Afers
Socials, com també la contractació de tota classe d’obres, serveis,
subministraments i assistències tècniques. Dirigir, impulsar i inspeccionar
les obres i els serveis que ha de dur a terme l’entitat.
q) Autoritzar els convenis de col·laboració amb altres organismes i entitats
públiques, i donar-ne compte al Ple del Consell de Mallorca.
r)

Proposar al Ple del Consell de Mallorca l’aprovació de les bases
reguladores de les ajudes i subvencions públiques. Aprovar i resoldre els
procediments d’ajudes i subvencions.

s)

Totes aquelles competències no atribuïdes expressament per aquests
estatuts a cap altre òrgan de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials.

Article 8. El vicepresident
1.

El vicepresident supleix el president i assumeix les seves atribucions en els casos de vacant, absència
o malaltia. A més, el vicepresident tendrà les funcions i competències que li delegui el president.

2.

El vicepresident serà nomenat per la Presidència del Consell de Mallorca.

Article 9. El Consell Rector
1.

El Consell Rector és l’òrgan col·legiat de caràcter executiu al qual, d’acord amb les directrius del
president, correspon la coordinació dels serveis de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials. Està format
pel president de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials, que en deté la presidència, pel vicepresident, pel
director gerent i pels directors executius.

2.

Són funcions del Consell Rector:
a)

Adoptar les mesures de coordinació administrativa dels serveis de l’entitat.

b) Donar assistència i assessorament al president en les qüestions que aquest li plantegi, i
particularment en relació als projectes que tenen per objecte les matèries següents:
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c)
3.

1.

Pressuposts anuals.

2.

Plans generals d’actuació.

3.

Organització i reglaments de règim intern.

4.

Relació de llocs de treball, plantilla de personal, convenis col·lectius i acords del personal
funcionari.

5.

Memòries anuals d’activitats.

6.

Reforma dels estatuts.

Exercir qualsevol altra competència que determinin aquests Estatuts o que li delegui el president.

El Consell Rector és convocat pel president, el qual en fixa l’ordre del dia i en dirigeix els debats.
També pot autoritzar l’assistència a les sessions, amb veu però sense vot, de l’interventor i dels
tècnics i assessors que consideri oportú.

Article 10. El director gerent
1.

El gerent és el titular del màxim òrgan de direcció de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials. Serà
nomenat i o cessat per la Presidència de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials. El nomenament ha de
recaure en un funcionari de carrera o laboral de qualsevol administració pública o en un professional
del sector privat, titulat superior en ambdós casos, i amb més de cinc anys d’exercici professional en
el segon. En cas que tengui la condició de personal laboral, estarà sotmès a la relació laboral de
caràcter especial d'alta direcció.

2.

El director gerent tendrà la consideració d'alt càrrec i queda equiparat a tots els efectes al càrrec de
secretari tècnic.

3.

Són funcions del director gerent:
a) Representar tècnicament i administrativament l'Institut Mallorquí d'Afers Socials quan la
Presidència o Vicepresidència no assumeixin aquesta representació; i relacionar-se en funció
del seu càrrec amb altres institucions públiques i privades.
b) Executar i fer complir les resolucions del president i els acords del Consell Rector.
c) Dirigir i inspeccionar les obres, servei i dependències de l’Entitat, així com tot el seu personal,
d’acord amb les directrius del president.
d) Proposar al president la contractació del personal laboral temporal.
e) Adscriure i traslladar el personal als diversos llocs de treball de l’Entitat.
f) Redactar i proposar a la Presidència la plantilla del personal, la relació de llocs de treball, les
retribucions i els mètodes de selecció.
g) Vetllar per la millora dels mètodes de treball i per la introducció de les innovacions
tecnològiques adequades.
h) Aprovar l’expedient i contractar obres, serveis i subministres que requereixin un contracte
menor.
i) Presidir les meses de contractació.
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j) Autoritzar i disposar despeses i reconèixer obligacions d'acord amb les bases del pressupost.
k) Ordenar els pagaments que tinguin consignació expressa i responguin a obligacions
degudament contretes per l'Institut Mallorquí d'Afers Socials.
l) Preparar la Memòria i els Pressupostos de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials així com la
liquidació i la rendició de comptes.
m) Contractar tota classe d’obres, serveis, subministraments, estudis, serveis, assistències
tècniques amb persones físiques o societats i empreses consultores i de serveis i gestió de
serveis, prèvia delegació de la Presidència de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials.
n) Realitzar l’inventari general dels béns de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials, i mantenir-lo en
estat permanent d’actualització i remetre’l a l'òrgan que correspongui del Consell de Mallorca.
o) Exercir qualsevol altra competència per delegació del president, excepte les definides en els
apartats a), c), e), f), g) i l) de l'article 7.
Article 11. Els directors executius
1.

La presidència de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials determina el nombre i l’àmbit
de competències dels directors executius, i els nomena lliurament d’acord amb
criteris de qualificació tècnica i d’experiència.

2.

Els directors executius, que tenen la consideració d'alt càrrec assimilat al director
insular, dirigeixen les àrees de gestió que es determinin, les quals s’estructuren en
una o més unitats, al capdavant de cada una de les quals hi haurà un coordinador
d’àrea.

Article 12. El Consell Assessor de Serveis Socials
2. El Consell Assessor de Serveis Socials és l'òrgan de consulta i participació sectorial
de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials. Està presidit pel president o pel vicepresident, o
per la persona en la qual deleguin, i integrat pels vocals següents:

4.

-

El director gerent de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials o el director executiu que designi la
Presidència.

-

Un representat de cada partit polític amb representació en el Consell de Mallorca.

-

Quatre persones designades pel president d’entre membres del Ple del Consell, tècnics de
l'Institut Mallorquí d'Afers Socials i/o persones de competència reconeguda en el camp dels
serveis socials.

-

Quatre representants de les entitats representatives de l’àmbit dels serveis socials amb major
implantació a l’illa de Mallorca.

-

Un representat de cadascuna de les entitats representatives dels interessos locals.

-

Un representant de cadascuna de les organitzacions sindicals més representatives a nivell de
la comunitat autònoma de les Illes Balears.

Són funcions bàsiques del Consell Assessor:
a)

Conèixer i examinar, a sol·licitud del President, els projectes, els plans i
els programes de competència de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials.
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b) Elevar propostes o suggeriments al president o al Consell Rector en relació
a la millora del serveis, quan així li ho requereixin aquests òrgans.
c)
5.

Qualsevol altra que, en connexió amb les anteriors, li encomani el
president de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials.

El Consell Assessor s'ha de reunir, com a mínim, una vegada a l’any, i quan ho
acordi la Presidència, per pròpia iniciativa o per sol·licitud d’un mínim de cinc
membres.

Article 13. De la Secretaria i de la Intervenció
1.

Actuarà de secretari de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials el secretari
general del Consell de Mallorca, que podrà delegar en un funcionari del grup A del propi Institut
Mallorquí d'Afers Socials.

2.

La Intervenció de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials serà exercida
per l'interventor general del Consell de Mallorca, o per un interventor delegat.

CAPÍTOL III. EL PERSONAL
Article 14. La plantilla
1.
2.
3.
4.

5.

6.
7.
8.
9.

L'Institut Mallorquí d'Afers Socials disposarà del personal necessari per al compliment de les
seves comeses.
La plantilla màxima del personal serà aprovada pel Ple del Consell a proposta de la Presidència
de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials.
Les places de la plantilla i els llocs de treball seran establerts i modificats atenent als principis
d'eficiència, d'economia i de racionalització de recursos.
Les places seran cobertes per:
a) El personal funcionari de carrera o interí i el personal laboral fix o temporal del Consell que
presta els seus serveis en dependències, òrgans o centres de Serveis Socials que s'adscriuen a
l'Institut Mallorquí d'Afers Socials .
b) Els funcionaris de carrera o interins i el personal laboral fix o temporal traspassat per la
comunitat autònoma de les Illes Balears en virtut de la Llei 14/2001, de 29 d'octubre,
d'atribució de competències als consells insulars en matèria de serveis socials i seguretat social,
els quals s'integraran en la forma i amb els efectes establerts a la disposició addicional tercera
d'aquesta llei.
c) El personal funcionari i laboral seleccionat per l'Institut Mallorquí d'Afers Socials, selecció que
es farà sempre atenent als principis constitucionals d'igualtat, de mèrit i de capacitat.
El personal provinent del Consell de Mallorca que passi a formar part de l'Institut Mallorquí
d'Afers Socials podrà participar en els concursos de trasllats que convoqui el Consell de Mallorca
en igualtat de condicions que la resta del personal del mateix cos o categoria, perquè així pugui
mantenir en cada moment el dret permanent d'opció. A aquests efectes, l'antiguitat a l'Institut
Mallorquí d'Afers Socials es considerarà com a pròpia del Consell.
El personal traspassat per la comunitat autònoma de les Illes Balears, a més del dret permanent
d'opció recollit a l'apartat anterior, mantindrà el dret d'opció establert a la disposició addicional
tercera de la Llei 14/2001, de 29 d'octubre.
Els dos col·lectius assenyalats als dos punts anteriors mantindran tots el drets econòmics i socials
que tenen a l’Administració d’origen, fins i tant no s’acordin, prèvia l’oportuna negociació, les
modificacions que es considerin adients.
A més del personal de plantilla, l'Institut Mallorquí d'Afers Socials podrà contractar personal
temporal laboral per obra o servei, per circumstàncies de la producció o per substituir a personal
amb reserva de lloc.
Quan sigui procedent, i d’acord amb la legislació aplicable i la relació d’ocupació existent en
cada cas, correspon a l'Institut Mallorquí d'Afers Socials la determinació del marc laboral i de les
condicions de treball del personal vinculat a l'Institut Mallorquí d'Afers Socials, prèvia la
corresponent negociació amb els representants del personal.
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10.

El personal de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials tindrà el seus propis òrgans de representació,
que constituiran les corresponents meses negociadores, a l’objecte de tractar els temes que s’hagin
de sotmetre a negociació o consulta, d’acord amb el que preveu la Llei 9/1987, de 12 de juny,
modificada per la Llei 7/1990, de 19 de juliol, i la resta de normativa que sigui d’aplicació.

CAPÍTOL IV. RÈGIM ECONÒMIC
Article 15. Patrimoni
El patrimoni de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials està integrat per:
a)

Els béns i drets que l’entitat adquireixi per qualsevol títol jurídic.

b) Els béns necessaris per a l’exercici de les seves funcions que li siguin
adscrits pel Consell de Mallorca.
Article 16. Recursos econòmics
Per al compliment de les seves finalitats, l'Institut Mallorquí d'Afers Socials comptarà amb els recursos
econòmics següents:

a) Les aportacions inicials que el Consell de Mallorca atribueixi a l'Institut Mallorquí d'Afers Socials.
b) Les aportacions que el Consell consigni anualment en els seus pressupostos per garantir una prestació

efectiva dels serveis establerts en els plans d'actuació de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials, aprovats
pel Consell.

c) Les subvencions i aportacions de la Unió Europea, de l’Estat, de la comunitat autònoma de les Illes

Balears i d'altres entitats públiques, o de particulars, que siguin transferits al Consell de Mallorca per
a fins propis de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials.

d) Els ingressos que obtengui per la prestació dels serveis a què es refereix l’article 2 d’aquests Estatuts.
e) Les bestretes, préstecs i crèdits que obtengui.
f) Les herències, llegats i donacions que siguin rebuts pel Consell de Mallorca per a fins propis de
l'Institut Mallorquí d'Afers Socials.

g) Tots els altres que puguin ser-li atribuïts de conformitat amb la normativa legal aplicable.
Article 17. Tresoreria
Les funcions encomanades a la Tresoreria de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials seran assumides pel
Tresorer del Consell, que podrà delegar en un funcionari, i que són:

a) Recaptar els drets i pagar les obligacions relacionades amb els comptes restringits de pagaments a
justificar o bestretes de caixa fixa.

b) Servir al principi d’unitat de caixa.
c) Les altres que se’n deriven del seu càrrec, relacionades amb les anteriors, i les altres que la legislació
vigent li atribueixi.
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Article 18. Potestats
1. L'Institut Mallorquí d'Afers Socials podrà concertar els serveis financers de la seva Tresoreria amb
entitats de crèdit i estalvi, mitjançant l’obertura de comptes restringits de recaptació i de pagaments.
2. L'Institut Mallorquí d'Afers Socials podrà disposar de caixes fixes per als fons de les operacions
diàries, subjectes a les limitacions que estableixin la legislació i les bases d'execució del pressupost.
3. El règim pressupostari, econòmic i financer, de comptabilitat, d'intervenció, de control financer i
d'eficàcia, es faran d'acord al que disposen la legislació sobre les hisendes locals; el capítol III, Títol X, de
la llei 57/2003, de 16 de desembre, de mesures per a la modernització del govern local; i pel Títol XI de la
Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local o normativa que resulti d'aplicació.
4. Tots els comptes de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials estaran degudament fiscalitzats per la
Intervenció del Consell o per la Intervenció Delegada, encarregada també de realitzar el control financer i
d'eficàcia .
Article 19. Règim de comptabilitat
L'Institut Mallorquí d'Afers Socials queda sotmès al règim de comptabilitat pública, sota el control de la
Intervenció General del Consell de Mallorca.
Article 20. Memòries econòmiques
1.

A l’acabament de l’exercici pressupostari, l'Institut Mallorquí d'Afers Socials formarà i elaborarà els
estats i comptes anuals, els quals comprendran totes les operacions pressupostàries, independents i
auxiliars, patrimonials i de Tresoreria, dutes a terme durant l’exercici.

2.

La Presidència de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials rendirà aquest Compte General, configurat en la
forma i amb els requisits determinats per la normativa d’hisendes locals, al Consell de Mallorca
abans del 15 de maig de cada any.

Article 21. Elaboració del pressupost
L'Institut Mallorquí d'Afers Socials elaborarà per a cada exercici econòmic un pressupost que s’integrarà
en el Pressupost general del Consell de Mallorca. En el pressupost esmentat hi constarà la documentació
preceptiva segons la normativa local vigent.
Article 22. Aprovació del pressupost
1.

L’Avantprojecte de pressupost l’elaborarà el director gerent i s’elevarà a la Presidència de l'Institut
Mallorquí d'Afers Socials abans de la primera desena de setembre, juntament amb la Memòria
explicativa, les certificacions dels conceptes i l’import dels deutes exigibles, com també els ingressos
percebuts en l’exercici anterior i en els sis primers mesos de l’any en curs. Així mateix s'aportarà la
plantilla de personal.

2.

El president aprovarà, si s’escau, el Projecte de pressupost i l’elevarà al Consell de Mallorca perquè
l'integri en el Pressupost general i aprovació abans del 15 de setembre de cada any.

Article 23. Liquidació del pressupost
1.

El pressupost de cada exercici es liquidarà, quant a la recaptació de drets i al pagament d’obligacions,
el 31 de desembre de l’any natural corresponent.

2.

L'Institut Mallorquí d'Afers Socials confeccionarà la liquidació del seu pressupost abans del 15 de
febrer de l’exercici següent. Aquesta liquidació, amb l'informe de la Intervenció i amb una proposta
de la Presidència, es remetrà al Consell de Mallorca abans del primer de març perquè l'aprovi.
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Article 24. Gestió del pressupost
1.

La gestió del pressupost de despeses es realitzarà en els fases establertes per la normativa d’hisendes
locals. l'Institut Mallorquí d'Afers Socials realitzarà de forma descentralitzada totes les fases
d'execució pressupostària.

2.

Correspon al director gerent l’autorització de despesa, la disposició de despesa, el reconeixement o
liquidació de l’obligació i l’ordenació del pagament, quan aquests actes no estiguin atribuïts per
aquests Estatuts a un altre òrgan.

Article 25. Facultats que se reserva el Consell de Mallorca
1.

2.

El Consell de Mallorca, a través del Ple, es reserva les facultats de tutela següents:

a)

L'aprovació del pressupost de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials, de la plantilla i de la relació
de llocs de treball.

b)

La concessió de crèdits extraordinaris, l’ampliació dels existents mitjançant suplement i
transferències de crèdits entre diferents grups de funció, llevat quan afecti als crèdits de
personal.

c)

Aprovar els estats i comptes que formen el Compte General, que inclou el balanç, el compte
de resultats, la liquidació del pressupost, i el patrimoni de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials.

d)

La modificació d'aquests Estatuts.

e)

L'aprovació de l’establiment de preus públics i taxes quan no correspongui a la Presidència de
l'Institut Mallorquí d'Afers Socials.

f)

Aprovar les despeses plurianuals, llevat de les que corresponen a expedients de contractació o
de concessions administratives amb una durada inferior a quatre anys.

g)

Autoritzar la concertació d'operacions de crèdit a llarg termini.

A l'efecte de facilitar l’exercici de les funcions de control i fiscalització que corresponen al Ple, el
titular de la Presidència de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials compareixerà davant el Ple, a petició
pròpia, a requeriment del president del Consell de Mallorca o d’un dels grups polítics amb
representació al Consell de Mallorca, d’acord amb el que estableix el capítol III del títol III del
Reglament orgànic del Consell, per tal d’informar sobre l’actuació de l’entitat.

Article 26. Dels actes de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials
1.

Contra els actes dictats per la Presidència i pel Consell Rector de l'Institut
Mallorquí d'Afers Socials, es pot interposar recurs d'alçada davant el Consell
Executiu del Consell de Mallorca en el termini i amb els efectes de l'article 114 de
la Llei de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú.

2.

Contra els actes dictats per qualsevol altre òrgan de l’entitat es pot interposar recurs
d’alçada davant el president de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials en els terminis i
amb els efectes de l’article 114 de la Llei de règim jurídic de les Administracions
públiques i del procediment administratiu comú.

Article 27. Modificació
La modificació dels Estatuts haurà d’ajustar-se als mateixos tràmits seguits per aprovar-los.
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Article 28. Duració i extinció
La duració de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials serà indefinida. Per acord del Consell de Mallorca,
l'Institut Mallorquí d'Afers Socials podrà ser extingit en qualsevol moment.
Article 29. Efectes de l’extinció
1.

En extingir-se l'Institut Mallorquí d'Afers Socials, el Consell de Mallorca el succeirà universalment i
el seu patrimoni, amb tots els increments i aportacions que figurin en l’actiu, revertirà al Consell de
Mallorca.

2.

En cas de dissolució de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials, el Consell de Mallorca se subrogarà en
tots els drets i obligacions del personal que en aquell moment integri la plantilla de l'Institut
Mallorquí d'Afers Socials.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL PRIMERA
1.

Queden incorporats a l'Institut Mallorquí d'Afers Socials els serveis, centres,
programes i recursos pressupostaris actualment adscrits a l'Institut de Serveis
Socials i Esportius de Mallorca que eren titulars de competències en matèria de
serveis socials i de menors, i, en concret, els següents:
-

Llar dels Ancians
Llar del Menor i Unitat de diagnòstic socioeducatiu "Puig des Bous"
Serveis transferits Serveis Socials: Residència de la tercera edat "Huialfàs"
Programa ERGON
Serveis Socials
Serveis transferits del Menor
CAT d’adolescents de Muro
Programa de inserció sociolaboral.

2.

Queden incorporats, a partir de l’efectivitat de la transferència produïda per la Llei
14/2001, de 29 d’octubre, reformada per la Llei 6/2003, de 8 de juliol, els serveis,
centres, programes i recursos pressupostaris de l’Institut Balear d’Afers Socials
corresponents a l’àmbit material definit a l’article 2 d’aquests estatuts.

3.

Així mateix, i sempre que el Ple del Consell no disposi una altra cosa, s’entendran
incorporats a l'Institut Mallorquí d'Afers Socials els serveis, centres, programes i
recursos pressupostaris corresponents a l’àmbit material definit a l’apartat anterior
que, en qualsevol moment, siguin atribuïts per qualsevol títol al Consell de
Mallorca.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL SEGONA
El Consell de Mallorca es subrogarà a partir de dia 1 gener de 2008 en tots els drets i obligacions de
l'Institut Mallorquí d’Afers Socials relatius als serveis i competències atribuïts a l’esmentat Institut en
matèria d'esports, promoció sociocultural i igualtat.
DISPOSICIÓ ADDICIONAL TERCERA
Reverteixen al Consell de Mallorca els serveis, centres, programes i recursos
pressupostaris actualment adscrits a l'Institut de Serveis Socials i Esportius de Mallorca
que eren titulars de competències en matèria d'esports, promoció sociocultural i igualtat,
i, en concret, els següents:
-

Poliesportiu Sant Ferran
Servei de Medicina Esportiva
Servei d'Esports
Esport Base
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-

Promoció Social i Cultural i Associacionisme (Gent Gran)
DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA PRIMERA

1.

El personal assenyalat a la lletra a) de l'apartat 4 de l'article 14 dels presents estatuts restarà adscrit a
l'Institut a partir del dia 1 dels mes següent al de la constitució d'aquest. Al personal esmentat
s'aplicarà el règim següent:

a)

Els funcionaris de carrera inclosos a l'esmentat apartat restaran en els seus cossos o escales de
l'administració del Consell de Mallorca en situació administrativa de serveis a d'altres
administracions públiques, que les permet mantenir en relació amb aquests tots els seus drets com si
es trobessin en situació de servei actiu.

b) El personal laboral fix inclòs al mateix apartat restarà a l'administració del Consell de Mallorca en la
situació d'excedència singular, prevista a l'article 48 del vigent Conveni Col·lectiu del personal
laboral del Consell de Mallorca.
2.

El personal assenyalat a l’apartat b) del punt 4 de l’article 14 dels presents estatuts restarà adscrit a
l’Institut a partir del dia 1 de gener de 2004.

3.

El personal adscrit als serveis, centres i programes d’Esports, Promoció Sociocultural i Igualtat
s’incorporarà en data 1 de gener de 2008 al Consell de Mallorca.

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA SEGONA
1.

Els expedients de despesa iniciats abans de la data d’entrada en vigor de la modificació d’aquests
Estatuts, i els corresponents a subvencions amb partida nominativa, i que facin referència a les
competències en matèria d'esports, promoció sociocultural i igualtat, seran gestionats fins al 31 de
desembre de 2007 per l’Institut Mallorquí d’Afers Socials.

2.

Correspon a l’Institut Mallorquí d’Afers Socials el reconeixement dels drets i la recaptació dels
ingressos prevists en el seu pressupost fins al 31 de desembre de 2007.

3.

Mentrestant no s’aprovin noves ordenances fiscals i de preus públics per als serveis que es relacionen
a la disposició addicional primera d’aquests estatuts, l’Institut Mallorquí d’Afers Socials aplicarà les
taxes i preus públics establerts pel Consell de Mallorca.

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA TERCERA
Fins que l'Institut Mallorquí d'Afers Socials no gaudeixi dels mitjans tècnics i humans adequats per a
l'exercici de les funcions atribuïdes, es podran subscriure acords de col·laboració amb el Consell de
Mallorca, convenis que definiran les obligacions a realitzar per ambdues parts.
DISPOSICIÓ FINAL
Aquests estatuts entraran en vigor l’endemà d’haver-se publicat al Butlletí Oficial de les
Illes Balears.
Tercer. Sotmetre l'expedient a informació pública mitjançant la inserció dels corresponents anuncis en el
tauler d'edictes de l'Institut i en el Butlletí Oficial de les Illes Balears per tal que totes les persones que
estiguin interessades puguin examinar-lo i presentar les reclamacions i els suggeriments que estimin
pertinents, dins el termini de trenta dies a comptar des de la inserció del corresponent anunci en el butlletí.
En el supòsit que no se'n presentessin, l'acord s'entendrà definitivament aprovat i es publicarà el text
íntegre 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.
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El Sr. GARAU (PSOE) explica les activitats que fins ara ha duit a terme l’Institut però
ara amb la creació de tres noves conselleries (Benestar Social, Igualtat i Joventut i
Esports i Promoció Sociocultural) cal reestructurar l’organització de l’Institut i per tant
se’n modifiquen els estatuts.
Destaca el canvi de denominació de l’Institut que passa a dir-se Institut Mallorquí
d’Afers Socials. La majoria de l’articulat no canvia llevat d’algunes disposicions
transitòries per garantir que l’Institut funcionarà amb total normalitat fins al proper u de
gener, data en què les persones i les activitats es traspassaran a les noves conselleries.
Remarca que es tracta d’una aprovació inicial que estarà exposada a informació pública
durant trenta dies i que totes les esmenes que s’hi pressentin seran estudiades abans de
l’aprovació definitiva.
La Sra. PUIG (PP) indica que ha fet una comparativa entre aquests estatuts i els que se
varen aprovar per crear l’Institut i la posterior modificació i és cert que un dels canvis
més substancials és el canvi de denominació, la qual cosa encobreix d’alguna manera
una eliminació de competències en haver-se creat tres noves conselleries.
Atès que s’obrirà un termini per presentar-hi al·legacions voldria plantejar algunes
qüestions que ara per ara poden dur a incongruències i que poden ser solucionades.
Per les competències en matèria de menors que aquests estatuts atribueixen a l’Institut,
entén que es refereix a temes de tuteles i d’adopcions transferides pel Govern de les
Illes Balears, però s’ha creat un departament d’Igualtat i Joventut que preveu els serveis
transferits de menors. Per tant, demana a quin departament corresponen les
competències de menors, a l’Institut o a Igualtat i Joventut.
Destaca també que llevar-li a l’Institut les competències de promoció sociocultural i
d’esports significa que s’elimina el control específic del Consell Assessor que
continuarà per a la resta de competències. En l’anterior legislatura el Consell Assessor
estava format per determinats membres de l’Institut i per un representant polític de cada
un dels partits d’aquest Consell així com representats de tots els agents socials i
sindicals, per això creu que és convenient contemplar aquesta estructura en matèria de
promoció sociocultural, tuteles i adopcions de menors.
El Sr. GARAU (PSOE) agraeix els suggeriments de la Sra. Puig que seran tenguts en
compte i afegeix que és evident que els temes de menors seran gestionats per l’Institut.
Pel que fa a les qüestions de promoció sociocultural i esportives, s’està fent feina amb la
consellera per tal de coordinar aquests departaments i organitzar-ne el funcionament. En
qualsevol cas, el gestió serà transparent i se sotmetrà a un control públic molt elevat.
La Sra. ARMENGOL (PSOE) afegeix que a partir d’ara aquests temes es fiscalitzaran a
través del Ple perquè hi seran presents els tres consellers.
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La Sra. PUIG (PP) puntualitza que abans també es fiscalitzava pel Ple quan funcionava
l’Institut, tal com assenyala el capítol 4 de règim econòmic. Tota la fiscalització dels
comptes, l’aprovació de pressupost, els crèdits extraordinaris, l’aprovació dels
plurianuals, les distintes línies de subvencions, anaven a Ple.
La Sra. ARMENGOL (PSOE) li contesta a la Sra. Puig que no coneix molt el que
succeïa al Consell la legislatura passada quan la informació no arribava als membres de
l’oposició. No obstant això, a partir d’ara, tots es fiscalitzarà al Ple i hi seran els tres
consellers disposat a contestar a l’oposició sempre i en tot moment, com s’ha fet avui
mateix.
PUNTS DEL 12 AL 16.
La Sra. ARMENGOL (PSOE) explica que ara s’ha de ratificar la inclusió en l’ordre del
dia del punts 12 a 16 atès que no ha pogut anar a Comissió Informativa.
El Sr. FONT (PP) diu que seran benèvols i que votaran a favor, però convé que això no
passi per no perdre el poc control que tenen.
La Sra. ARMENGOL (PSOE) li contesta que la Comissió Informativa encara no havia
estat constituïda i per això no s’hi han pogut informar aquests punts.
S’aprova la proposta d’inclusió d’aquests punts per unanimitat.
S’aprova la proposta per desset vots a favor (PSOE, UM i BLOC), zero vots en contra i
catorze abstencions (PP).
La Sra. ARMENGOL (PSOE) assenyala que els punts 12 a 16 són modificacions
puntuals del Pla general de Palma ja vistes en la passada legislatura i demana si no hi ha
inconvenient en votar-los tots junts.
El Sr. FONT (PP) diu que no hi ha cap inconvenient en votar-los tots junts i ho faran a
favor, però encara que l’actual govern vulgui modificar la Llei de capitalitat,
mentrestant s’ha aplicar i per tant s’ha de crear la Subcomissió d’Urbanisme entre el
Consell de Mallorca i l’Ajuntament de Palma.
La Sra. DUBON (PSOE) manifesta que aquest tema ve de l’anterior legislatura i segons
la informació obtinguda dels serveis tècnics de la conselleria, aquesta modificació és
antiga i anterior a la Llei de capitalitat. En qualsevol cas, es poden deixar sobre la taula i
tornar-los dur a Ple més endavant.
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La Sra. ARMENGOL (PSOE) li demana al Sr. Font si vol que aquests punt quedin
sobre la taula.
El Sr. FONT (PP) diu que no, ni tampoc vol contradir la consellera encara que ell té una
altra informació. Si les modificacions són posterior a la Llei de capitalitat, doncs que
s’hi apliqui, i si són anterior, doncs que s’hi apliqui el procediment adient.
La Sra. DUBON (PSOE) afirma que ells volen que s’apliqui el que diu la normativa i
per tant hi estan totalment d’acord.
PUNT 12. MODIFICACIÓ PUNTUAL RELATIVA A LA INCORPORACIÓ AL
CATÀLEG DE LA FITXA DE L'EDIFICI UBICAT AL C/ DEL SANT CRIST,
CANTONADA C/ DE LA CAMPANA (REF. CAD. 0202-01) DEL PGOU DE
PALMA.
Es dóna compte de la següent proposta de l'Hble. Sra. consellera executiva de Territori:
De conformitat amb allò acordat per la Comissió Insular d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Patrimoni
Històric en sessió celebrada dia 29 de juny de 2007, s’eleva al Ple del Consell Insular de Mallorca la
següent proposta d’
ACORD
«1r.- Declarar la incompetència del Consell Insular de Mallorca per a adoptar l’acord d’aprovació
definitiva contemplat a l’article 131 del Reial decret 2159/1978, de 23 de juny, Reglament de Planejament
Urbanístic, amb relació a la modificació puntual del Pla General d’Ordenació Urbana del municipi de
Palma de Mallorca, consistent en la incorporació al catàleg de protecció d’edificis d’interès històric,
artístic, arquitectònic i paisatgístic l’edifici situat al carrer Sant Crist cantonada carrer Campana, que
ocupa la parcel·la cadastral 02020-01; tot considerant que l’atribució de la potestat d’aprovació definitiva
de les modificacions de planejament la tramitació de les quals s’hagi iniciat a partir de la vigència de la
Llei 23/2006, de 20 de desembre, de capitalitat de Palma de Mallorca, corresponen al ple del seu
ajuntament, atès que l’esmentada atribució competencial plenària recollida a l’article 72.2 de la referida
Llei opera sense necessitat d’adaptació especial del règim general d’organització i de funcionament
municipal al què al·ludeix la seva disposició transitòria primera.
2n.- Emetre informe, en el tràmit d’audiència del Consell Insular de Mallorca contemplat a
l’article 72.2 la Llei 23/2006, de 20 de desembre, de capitalitat de Palma de Mallorca, amb relació a la
tramitació de la modificació puntual del Pla General d’Ordenació Urbana del municipi de Palma de
Mallorca, referida en el punt anterior, en el sentit que fou acordat per part de la Comissió Insular
d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Patrimoni Històric en sessió de data 16 de març de 2007; atès
l’objecte específic de regulació sobre protecció patrimonial de la modificació puntual.

3r.- Vistes les consideracions de l’informe de 10 d’abril de 2007 que fonamenta l’acord
d’aprovació provisional adoptat en data 26 d’abril de 2007, traslladar a Ajuntament de Palma de Mallorca
que la subcomissió d’Urbanisme que contempla l’article 73 de la Llei 23/2006, de 20 de desembre, de
capitalitat de Palma de Mallorca, es conforma amb un caràcter d’organisme que s’ha d’entendre integrat
en el Consell Insular de Mallorca. Això en atenció a la seva pròpia denominació de subcomissió, denotant
el caràcter dependent d’una comissió específica citada en el mateix precepte; el fet que l’assignació de la
seva presidència s’efectua en favor del titular de la Comissió Insular d’Urbanisme de Mallorca; la seva
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composició majoritària (cinc vocals més el president) en favor de representants del Consell Insular; com
igualment que la llei no n’efectua en cap cas la seva definició expressa com a òrgan municipal en el seu
títol I ni es pot considerar com a subcomissió d’una comissió del ple de les regulades en el seu article 18;
tot entenent així mateix que atès el caràcter d’òrgan col·legiat compost per representants de distintes
Administracions Públiques, el seu règim transitori de funcionament és el que conformen les disposicions
del capítol II del títol II de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions
Públiques i de Procediment Administratiu Comú.»

S’aprova la proposta per unanimitat.

PUNT 13. MODIFICACIÓ PUNTUAL RELATIVA A LA REQUALIFICACIÓ
DE L’SGEC/SE-P (10-03-01) EN SISTEMA LOCAL ASSISTENCIAL, SA
GERRERIA, DEL PGOU DE PALMA.
Es dóna compte de la següent proposta de l'Hble. Sra. consellera executiva de Territori:
De conformitat amb allò acordat per la Comissió Insular d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Patrimoni
Històric en sessió celebrada dia 29 de juny de 2007, s’eleva al Ple del Consell Insular de Mallorca la
següent proposta d’
ACORD
«Atès l’expedient relatiu a la modificació puntual del Pla General d’ordenació del municipi de Palma,
consistent en la requalificació de l’actual Sistema General de Seguretat Ciutadana SGEC/SE-P (10-03-P),
ubicat als carrers Socors, Fra Cuñado i Mateu Enric Lladó dins l’àmbit del PEPRI de Sa Gerreria, en un
sistema local d’Equipament Assistencial Públic amb la identificació i codi EQ00/AS-P (10-21-P), d’acord
amb el dictamen de la Ponència Tècnica d’Ordenació del Territori i Urbanisme i la proposta de la
Comissió Insular, en el tràmit previst a l’article 132.3 del Reial Decret 2159/1978, de 23 de juny,
Reglament de Planejament Urbanístic, el Ple del Consell Insular acorda l’aprovació definitiva de
l’esmentada modificació puntual. »

S’aprova la proposta per unanimitat.

PUNT 14. MODIFICACIÓ PUNTUAL RELATIVA A LA REQUALIFICACIÓ
DE L'EQ0C/AS-09-04-E, CENTRE EUCARÍSTIC, SA CALATRAVA, DEL
PGOU DE PALMA.
Es dóna compte de la següent proposta de l'Hble. Sra. consellera executiva de Territori:
De conformitat amb allò acordat per la Comissió Insular d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Patrimoni
Històric en sessió celebrada dia 29 de juny de 2007, s’eleva al Ple del Consell Insular de Mallorca la
següent proposta d’
ACORD
«Atès l’expedient relatiu a la modificació puntual del Pla General d’ordenació del municipi de Palma,
consistent en la requalificació de l’actual Sistema local d’equipament assistencial EQ0CAS-09-04-E
“Centre Eucarístic”, inclòs dins l’àmbit del PERI de Sa Calatrava, part com a equipament religiós, amb la
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denominació EQ0CRL i codi 09-04-E, mantenint la resta de les determinacions de la fitxa actual, tal com
són les fitxes del catàleg B09-03 i B09-04, i part com a zona d’ús de serveis (terciari) amb la qualificació
de NRS, amb els mateixos paràmetres urbanístics que les actuals NR del PERI i canviant el quadre d’usos
pel quadre de les Zones S-Terciari amb exclusió expressa de l’ús turístic, d’acord amb el dictamen de la
Ponència Tècnica d’Ordenació del Territori i Urbanisme i la proposta de la Comissió Insular, en el tràmit
previst a l’article 132.3 del Reial Decret 2159/1978, de 23 de juny, Reglament de Planejament Urbanístic,
el Ple del Consell Insular acorda l’aprovació definitiva de l’esmentada modificació puntual amb exclusió
expressa de l’ús turístic. »

S’aprova la proposta per unanimitat.

PUNT 15. MODIFICACIÓ PUNTUAL RELATIVA A LA REQUALIFICACIÓ
DE L'EQ2D/DO (59-03-E), COL·LEGI JUAN DE LA CIERVA, DEL PGOU DE
PALMA.
Es dóna compte de la següent proposta de l'Hble. Sra. consellera executiva de Territori:
De conformitat amb allò acordat per la Comissió Insular d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Patrimoni
Històric en sessió celebrada dia 29 de juny de 2007, s’eleva al Ple del Consell Insular de Mallorca la
següent proposta d’
ACORD
«Atès l’expedient relatiu a la modificació puntual del Pla General d’ordenació del municipi de Palma,
consistent en la modificació de l’ordenança aplicable als terrenys ubicats al carrer Bou, núm.13 (col·legi
públic Juan de la Cierva), passant de la zonificació EQ2d/DO 59-03-E a la zonificació EQ2c/DO 59-03-E,
d’acord amb el dictamen de la Ponència Tècnica d’Ordenació del Territori i Urbanisme i la proposta de la
Comissió Insular, en el tràmit previst a l’article 132.3 del Reial Decret 2159/1978, de 23 de juny,
Reglament de Planejament Urbanístic, el Ple del Consell Insular acorda l’aprovació definitiva de
l’esmentada modificació puntual. »

S’aprova la proposta per unanimitat.

PUNT 16. MODIFICACIÓ PUNTUAL RELATIVA A LA REQUALIFICACIÓ
DE L'EQ4A/AS-P (47-09-P) EN EQUIPAMENT ADMINISTRATIU, C/ DE
JESÚS, DEL PGOU DE PALMA.
Es dóna compte de la següent proposta de l'Hble. Sra. consellera executiva de Territori:
De conformitat amb allò acordat per la Comissió Insular d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Patrimoni
Històric en sessió celebrada dia 29 de juny de 2007, s’eleva al Ple del Consell Insular de Mallorca la
següent proposta d’
ACORD
«Atès l’expedient relatiu a la modificació puntual del Pla General d’ordenació del municipi de Palma,
consistent en la requalificació de l’actual Sistema local d’equipament assistencial EQ4a/AS-P (47-09-P)
com a SSGG d’equipament comunitari administratiu SGEC/AD-P (47-01-P), al Camí de Jesús i la
travessera del mateix nom, a la barriada de Bons Aires, d’acord amb el dictamen de la Ponència Tècnica
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d’Ordenació del Territori i Urbanisme i la proposta de la Comissió Insular, en el tràmit previst a l’article
132.3 del Reial Decret 2159/1978, de 23 de juny, Reglament de Planejament Urbanístic, el Ple del
Consell Insular acorda l’aprovació definitiva de l’esmentada modificació puntual. »

S’aprova la proposta per unanimitat.

PRECS I PREGUNTES
El Sr. FONT (PP) pren la paraula i diu que no faran preguntes perquè no les han
presentat i a més aquest és el Ple que marca l’organització per als propers quatre anys,
però sí que volen fer un prec: el Grup Popular insta i alhora agraeix a la Presidenta que
controli la incontinència verbal d’algun dels seus portaveus, com el Sr. Joan Lladó.
Tenint en compte que pensam distints i ens hem de respectar mútuament, però estar en
una institució com aquesta implica responsabilitat. Les declaracions fetes contra la
presència de la família reial a Mallorca no tenen sentit, són ofensives i no són
compartides per la gran majoria dels ciutadans i dels sectors d’aquesta terra. És ridícul
que una qüestió així arribi a les planes nacionals i vint-i-quatre hores després ens
haguem de retractar i demanar audiència per solucionar la situació encetada.
Demanam aquest control perquè començam malament perquè pegam a les institucions
que són les que tenim i ens han donat la llibertat. Totes les institucions: aquesta casa,
ajuntaments, diputacions, cabildos, consells, desset comunitats autònomes i dues ciutat
autònomes. Aquestes institucions han donat la llibertat als ciutadans d’Espanya i les
hem de valorar.
D’altra banda també ens preocupa la responsabilitat d’una institució que governarem
aquesta legislatura, cadascú des del paper que li ha tocat. Una vegada més tornam a
pegar al turisme. Per a les Illes Balears és molt important que la família reial estigui
aquí, com altres personatges de qualsevol ideologia, però que tenguin una presència
positiva en el mitjans de comunicació.
Hem de discutir de pressuposts, de plantejament, etc., però no facem mal a les
institucions que ens han duit la llibertat a tots els ciutadans espanyols.
La Sra. ARMENGOL (PSOE) agraeix les paraules del Sr. Font però exposa que
pensava que no seria necessari aclarir aquest tema aquí i que no s’utilitzaria de forma
demagògica un comunicat d’un partit polític. El Consell de Mallorca ja ha fet el seu
comunicat oficial explicant que s’ha demanat, com sempre, audiència amb la Casa Reial
com es va acordar en el primer Consell Executiu celebrat per aquest nou govern de
Mallorca, que va decidir, com sempre, demanar aquesta audiència per dir-los que el
Consell de Mallorca està molt content que la família reial passi les vacances a Mallorca,
la qual cosa suposa una importat promoció per a l’illa. Tota la corporació serà rebuda en
audiència el proper dijous per la Casa Reial, com s’ha fet en cada legislatura. Vostè sap
quina és la postura d’aquesta institució, el que ha succeït és un comunicat d’unes
joventuts d’un partit polític, però cap conseller d’aquest Consell de Mallorca no ha fet
declaracions contràries a la Casa Reial, encara que la notícia hagi estat inflada per algun
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mitjà de comunicació, però cap conseller d’aquesta institució no hi està en contra i
respecten les regles democràtiques, malgrat que en el govern que presidesc hi ha un
partit republicà però que respecta perfectament les regles i la democràcia. Sr. Font,
quedi tranquil perquè el govern de Mallorca està molt content que la família reial passi
les vacances aquí i a més sempre han mirat molt per les illes.
I, no havent-hi més assumptes a tractar, la Sra. Presidenta, aixeca la sessió a
les onze hores i quaranta-tres minuts. De tot el qual se n'esten la present acta (que consta
de 56 pàgines rubricades) que jo com a Secretari certific, amb el vistiplau de l'Hble. Sra.
Presidenta del Consell Insular de Mallorca.
V. i P.
LA PRESIDENTA
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