ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DEL CONSELL DE
MALLORCA
Identificació de la sessió
Núm.: 11/2011
Caràcter: extraordinària
Data: 11 de juliol de 2011
Hora: de 10.27 h a 11.00 h
Lloc: sala de plens
HI ASSISTEIXEN:
Maria Salom Coll, presidenta
Joan Rotger Seguí (PP)
Catalina Cirer Adrover (PP)
Antonio Mesquida Ferrando (PP)
Catalina Soler Torres (PP)
Miquel Vidal Vidal (PP)
Margalida Isabel Roig Catany (PP)
Jaime Crespí Deyá (PP)
Margarita Duran Vadell (PP)
Bernadí Coll Martorell (PP)
Margarita Moner Tugores (PP)
Antonio Llamas Marquez (PP)
Maria Magdalena García Gual (PP)
Joseph Oliver Rebassa (PP)
Isabel Carmen Llinás Warthman (PP)
Bernat Roig Cabrer (PP)
Margalida Ginard Mesquida (PP)
Antoni Mulet Campins (PP)
Coloma Terrasa Ventayol (PP)
Antoni Alemany Caldera (PSOE)
Maria Luisa Dubón Petrus (PSOE)
Jaime Juan Garau Salas (PSOE)
Silvia Cano Juan (PSOE)
Juan Ferrá Martorell (PSOE)
Rosario Sanchez Grau (PSOE)
Francesc Joseph Dalmau Fortuna (PSOE)
Mercedes Garido Rodríguez (PSOE)
Jaime Colom Adrover (PSOE)
Melchora Gómez Andrés (PSOE)
Joan Font Massot (PSM-IV-EXM)
Maria Magdalena Palou Canaves (PSM-IV-EXM)
Miquel Ensenyat Riutort (PSM-IV-EXM)
Joana Aina Campomar Orell (PSM-IV-EXM)

També hi assisteixen els Hbles. Srs. consellers executius: Sr. Jaime Joan García i Sr.
Mauricio Rovira de Alós
Secretari general: Sr. Jeroni Miquel Mas Rigo.
Interventora general: Sra. Elena Montejo Fuentes.
ORDRE DEL DIA:
PRESIDÈNCIA
PRESIDÈNCIA
1.
LECTURA I APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR (2506-2011).
2.
PRESA DE CONEIXEMENT DE LES MESURES ORGANITZATIVES
ADOPTADES PER LA PRESIDÈNCIA:
a) DECRET DE CESSAMENT D’ALTS CÀRRECS: MERCEDES GARRIDO
b) DECRET DE CESSAMENT D’ALTS CÀRRECS: MELCHORA GÓMEZ
ANDRÉS
c) DECRET DE CESSAMENT D’ALTS CÀRRECS: ROSARIO SÁNCHEZ GRAU
d) DECRET DE CESSAMENT D’ALTS CÀRRECS
e) DECRET DE CESSAMENT DEL PRESIDENT DE L’IEHM
f) DECRET DE CESSAMENT DEL VICEPRESIDENT DE L’IMAS
g) DECRET D’ESTRUCTURA DEL GOVERN DEL CIM: CREACIÓ DELS
DEPARTAMENTS
h) DECRET DE NOMENAMENT MEMBRES DEL CONSELL EXECUTIU
i) DECRET D’ESTRUCTURA DEL GOVERN DEL CIM: CREACIÓ DE
DIRECCIONS INSULARS I SECRETARIES TÈCNIQUES
j) DECRET DE NOMENAMENT D’ALTS CÀRRECS
k) DECRET DE NOMENAMENT DEL PRESIDENT DE IEHM
l) DECRET QUE REGULA EL RÈGIM DE SUPLÈNCIES DELS CONSELLERS
EXECUTIUS I DE LES CONSELLERES EXECUTIVES
m) DECRET DE NOMENAMENT DEL VICEPRESIDENT DE L’INSTITUT
MALLORQUÍ D’AFERS SOCIALS
n) DECRET NOMENAMENT VICEPRESIDENT DE L’INSTITUT DE
L’ESPORT HÍPIC DE MALLORCA.
o) NOMENAMENT DE DOS REPRESENTANTS DEL CONSELL INSULAR DE
MALLORCA A LA COMISSIÓ INSULAR DE TERRITORI, URBANISME I
PATRIMONI HISTÒRIC.

3.
PRESA DE CONEIXEMENT DELS ESCRITS DELS GRUPS POLÍTICS
MITJANÇANT ELS QUALS COMUNIQUEN LLUR CONSTITUCIÓ I LA
DESIGNACIÓ DELS PORTAVEUS RESPECTIUS, TITULARS I SUPLENTS.
4. DONAR COMPTE DELS MEMBRES DE LA COMISSIÓ INSULAR
D’ORDENACIÓ DEL TERRITORI, D’URBANISME I PATRIMONI HISTÒRIC
EN REPRESENTACIÓ DELS GRUPS POLÍTICS.
5. DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES EN LA PRESIDÈNCIA DEL CONSELL
INSULAR DE MALLORCA.
6. DETERMINACIÓ DE LA PERIODICITAT DE LES SESSIONS ORDINÀRIES
DEL PLE.
7. ESTABLIMENT DEL RÈGIM DE DEDICACIÓ, LES RETRIBUCIONS I LES
INDEMNITZACIÓNS DELS MEMBRES DE LA CORPORACIÓ.
8. CREACIÓ I DETERMINACIÓ DE LA COMPOSICIÓ DE LA COMISSIÓ
INFORMATIVA GENERAL I DE COMPTES.
9. DETERMINACIÓ DELS MEMBRES I LA PERIODICITAT DE LA COMISSIÓ
DE GOVERN.
10. DETERMINACIÓ DE LES ASSIGNACIONS ALS GRUPS POLÍTICS.
11. PROPOSTA D’ACORD DE DESIGNACIÓ DE REPRESENTANT DEL
CONSELL DE MALLORCA EN EL CONSELL D’ADMINISTRACIÓ DE
L’AUTORITAT PORTUÀRIA DE LES ILLES BALEARS.
12. PROPOSTA DE PRESIDÈNCIA DE NOMENAMENT DE MEMBRES DE LA
COMISSIÓ INSULAR D’ORDENACIÓ DEL TERRITORI, URBANISME I
PATRIMONI HISTÒRIC.
13. PROPOSTA D’ACORD DE NOMENAMENT DE REPRESENTANT DEL
CONSELL INSULAR DE MALLORCA A LA JUNTA RECTORA DEL
CONSORCI URBANÍSTIC PER A AL MILLORA I EMBELLIMENT DE LA
PLATJA DE PALMA.
14. DETERMINACIÓ I CREACIÓ DELS LLOCS DE FEINA QUE HA D’OCUPAR
PERSONAL EVENTUAL, I DETERMINACIÓ DE LES RETRIBUCIONS QUE HA
DE PERCEBRE.

15.DETERMINACIÓ I CREACIÓ DELS LLOCS DE FEINA QUE HA
D’OCUPAR PERSONAL EVENTUAL DE L'INSTITUT MALLORQUÍ
D'AFERS SOCIALS, I DETERMINACIÓ DE LES RETRIBUCIONS QUE
HA DE PERCEBRE.

16. PROPOSTA DESIGNACIÓ DELS MEMBRES DEL PATRONAT DE LA
FUNDACIÓ CASA MUSEU LLORENÇ VILLALONGA, PARE GINARD I
BLAI BONET.
17. PROPOSTA DESIGNACIÓ DELS MEMBRES DEL PATRONAT DE LA
FUNDACIÓ TEATRE PRINCIPAL DE PALMA.
18. PROPOSTA DESIGNACIÓ DELS MEMBRES DE LA JUNTA
RECTORA L’INSTITUT DE L’ESPORT HÍPIC.
19. RENÚNCIA DE LA SRA. MARGARITA DURAN VADELL A LA CONDICIÓ
DE CONSELLERA DEL CONSELL INSULAR DE MALLORCA.
PRECS I PREGUNTES
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ

La PRESIDENTA, en primer lloc, dóna la benvinguda a tots els consellers i
conselleres al primer Ple de la nova legislatura.
Tot seguit, comença la sessió.
PUNT 1. LECTURA I APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR
(25-06-2011).
El Sr. FONT (PSM-IV-ExM) fa una petita observació en relació a la seva intervenció
al Ple del dia 25.06.2011 (reflectida a la pàg. 11 de l’acta) en el sentit que allà on diu:
“... durant aquest any acaba la cessió de competències del Consell Insular de Mallorca
als ajuntaments de Mallorca” ha de dir “... durant aquest any acaba la cessió de
competències dels ajuntaments al Consell Insular de Mallorca”.
La PRESIDENTA indica que se fa la correcció oportuna de l’errada material.
S’aprova l’acta per unanimitat, amb la correcció esmentada.

PUNT
2.
PRESA
DE
CONEIXEMENT
DE
LES
ORGANITZATIVES ADOPTADES PER LA PRESIDÈNCIA:

MESURES

a) DECRET DE CESSAMENT D’ALTS CÀRRECS: MERCEDES GARRIDO
RODRÍGUEZ
Identificació del decret
Cessament d’alts càrrecs
Fets
Atès que la senyora Mercedes Garrido Rodríguez, actualment secretària tècnica de Presidència, ha estat
elegida consellera del Consell de Mallorca, càrrec que resulta incompatible amb el que ocupa en
l’actualitat.

Fonaments de dret
En l'article 30 del Reglament orgànic del Consell de Mallorca, aprovat pel Ple dia 2 de juliol de 2001
(BOIB núm. 102, de 25 d'agost) i modificat dia 8 de març de 2004 (BOIB núm. 38, de 16 de març) i dia
28 de juliol de 2008 (BOIB núm. 113, de 14 d'agost), es disposa que correspon a la Presidència
nomenar i separar les persones que han d’ocupar els càrrecs de directors insulars i secretaris tècnics.
Resolució
Per tant, resolc:
1. Disposar el cessament de la secretària tècnica de Presidència, la senyora Mercedes Garrido
Rodríguez, amb efectes de dia 24 de juny de 2011, i agrair-li els serveis prestats.
2. Notificar aquesta resolució a les persones interessades i publicar-ne el contingut en el Butlletí Oficial
de les Illes Balears.
3. Comunicar que, d'acord amb el que es preveu en l'art. 6 d) del Reglament orgànic del Consell de
Mallorca, han de presentar les declaracions de béns i d'activitats que els correspon fer amb motiu de
l’acabament del mandat actual.
4. Donar-ne compte al Ple en la primera sessió que tengui lloc.

b) DECRET DE CESSAMENT D’ALTS CÀRRECS: MELCHORA GÓMEZ
ANDRÉS
Identificació del decret
Cessament d’alts càrrecs
Fets
Atès que la senyora Melchora Gómez Andrés, actualment directora insular de Turisme del
Departament d'Economia i Turisme, ha estat elegida consellera del Consell de Mallorca, càrrec que
resulta incompatible amb el que ocupa en l’actualitat.
Fonaments de dret
En l'article 30 del Reglament orgànic del Consell de Mallorca, aprovat pel Ple dia 2 de juliol de 2001
(BOIB núm. 102, de 25 d'agost) i modificat dia 8 de març de 2004 (BOIB núm. 38, de 16 de març) i dia
28 de juliol de 2008 (BOIB núm. 113, de 14 d'agost), es disposa que correspon a la Presidència
nomenar i separar les persones que han d’ocupar els càrrecs de directors insulars i secretaris tècnics.
Resolució
Per tant, resolc:
1. Disposar el cessament de la directora insular de Turisme del Departament d'Economia i Turisme, la
senyora Melchora Gómez Andrés, amb efectes de dia 24 de juny de 2011, i agrair-li els serveis prestats.
2. Notificar aquesta resolució a les persones interessades i publicar-ne el contingut en el Butlletí Oficial
de les Illes Balears.
3. Comunicar que, d'acord amb el que es preveu en l'art. 6 d) del Reglament orgànic del Consell de
Mallorca, han de presentar les declaracions de béns i d'activitats que els correspon fer amb motiu de
l’acabament del mandat actual.
4. Donar-ne compte al Ple en la primera sessió que tengui lloc.

c) DECRET DE CESSAMENT D’ALTS CÀRRECS: ROSARIO SÁNCHEZ
GRAU
Identificació del decret
Cessament d’alts càrrecs
Fets
Atès que la senyora Rosario Sánchez Grau, actualment directora insular d'Hisenda i Pressupost del
Departament d'Hisenda, Obres Públiques i Innovació, ha estat elegida consellera del Consell de
Mallorca, càrrec que resulta incompatible amb el que ocupa en l’actualitat.
Fonaments de dret
En l'article 30 del Reglament orgànic del Consell de Mallorca, aprovat pel Ple dia 2 de juliol de 2001
(BOIB núm. 102, de 25 d'agost) i modificat dia 8 de març de 2004 (BOIB núm. 38, de 16 de març) i dia
28 de juliol de 2008 (BOIB núm. 113, de 14 d'agost), es disposa que correspon a la Presidència
nomenar i separar les persones que han d’ocupar els càrrecs de directors insulars i secretaris tècnics.
Resolució
Per tant, resolc:
1. Disposar el cessament de la directora insular d'Hisenda i Pressupost del Departament d'Hisenda,
Obres Públiques i Innovació, la senyora Rosario Sánchez Grau, amb efectes de dia 24 de juny de 2011,
i agrair-li els serveis prestats.
2. Notificar aquesta resolució a les persones interessades i publicar-ne el contingut en el Butlletí Oficial
de les Illes Balears.
3. Comunicar que, d'acord amb el que es preveu en l'art. 6 d) del Reglament orgànic del Consell de
Mallorca, han de presentar les declaracions de béns i d'activitats que els correspon fer amb motiu de
l’acabament del mandat actual.
4. Donar-ne compte al Ple en la primera sessió que tengui lloc.

d) DECRET DE CESSAMENT D’ALTS CÀRRECS
Identificació del decret
Cessament d’alts càrrecs
Fonaments de dret
En l'article 30 del Reglament orgànic del Consell de Mallorca, aprovat pel Ple dia 2 de juliol de 2001
(BOIB núm. 102, de 25 d'agost) i modificat dia 8 de març de 2004 (BOIB núm. 38, de 16 de març) i dia
28 de juliol de 2008 (BOIB núm. 113, de 14 d'agost), es disposa que correspon a la Presidència
nomenar i separar les persones que han d’ocupar els càrrecs de directors insulars i secretaris tècnics.
Resolució
Per tant, resolc:
1. Disposar el cessament en els càrrecs respectius de les persones que s'especifiquen, càrrecs establerts
en l'estructura orgànica de les conselleries que conformaven el govern insular anterior i que s'indiquen
a continuació, i agrair-los els serveis prestats.
DEPARTAMENT D’HISENDA, OBRES PÚBLIQUES I INNOVACIÓ

-

Senyora Mercedes Mateos-Cañero Riosalido, secretària tècnica
Senyor Carlos José Aguilar Tirado, director insular de Serveis Generals
Senyor Antoni Sureda Mut, director insular d’Innovació
Senyor Ernesto Santamaría Casals, director insular de Carreteres

DEPARTAMENT DE COOPERACIÓ LOCAL I INTERIOR
-

Senyor Josep Valero González, secretari tècnic
Senyor Joan Verger Rosiñol, director insular de Cooperació Local
Senyora Maria Orts Rodríguez, directora insular d’Assessorament Municipal
Senyor Guillem Bauça Ballester, director insular d’Emergències
Senyor Josep Mallol Vicens, director insular de Funció Pública

DEPARTAMENT DE PRESIDÈNCIA
-

Senyor Jordi Minguillón Cebrián, director insular de Comunicació
Senyor Pere Joan Pons Sampietro, director insular de Presidència
Senyora Maria Antònia Ferrari Planas, directora insular de Projectes
Senyor Pere Fullana Puigserver, director insular de Relacions Institucionals
Senyor Bartomeu Aguilar Jofre, director insular de Relacions Ciutadanes

DEPARTAMENT DE TERRITORI
-

Senyor Miquel Àngel Veny Mestre, secretari tècnic
Senyor Miquel Vadell Balaguer, director insular d’Urbanisme i Litoral
Senyor Jaume Mateu Lladó, director insular d’Ordenació del Territori

DEPARTAMENT DE CULTURA I PATRIMONI
-

Senyor Joan Serra Mercadal, secretari tècnic
Senyor Maties Garcies Salvà, director insular de Cultura
Senyora Rosa Barceló Noguera, directora insular de Política Lingüística
Senyor Gabriel Cerdà Buades, director insular de Patrimoni Històric

DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT
-

Senyora Maria del Pilar Ramos Blanco, secretària tècnica
Senyor José Maria Ferrà Terrasa, director insular de Gestió de Residus
Senyora Caterina Amengual Morro, directora insular de Medi Ambient

DEPARTAMENT D’ECONOMIA I TURISME
-

Senyora Maria Magdalena Mesquida Nadal, secretària tècnica
Senyora Luz M. Isabel Iglesias Alonso, directora insular de Promoció Econòmica

DEPARTAMENT D’ESPORTS, JOVENTUT I IGUALTAT
-

Senyora Elisa Martín Peré, secretària tècnica
Senyora Maria José Varela Pozo, directora insular d’Igualtat
Senyor Virgilio Moreno Sarrió, director insular de Joventut
Senyor Francisco Luís Blasco Querol, director insular d’Esports

2. Notificar aquesta resolució a les persones interessades i publicar-ne el contingut en el Butlletí Oficial
de les Illes Balears, sens perjudici que produeixi efectes des de la data de la signatura.
3. Comunicar que, d'acord amb el que es preveu en l'art. 6 d) del Reglament orgànic del Consell de
Mallorca, han de presentar les declaracions de béns i d'activitats que els correspon fer amb motiu de
l’acabament de l'actual mandat.
4. Donar-ne compte al Ple en la primera sessió que tengui lloc.

e) DECRET DE CESSAMENT DEL PRESIDENT DE L’IEHM
Identificació del Decret
Cessament del president de l’Institut de l’Esport Hípic
Fonaments de dret
En l'article 19 dels Estatuts de l'Institut de l'Esport Hípic, aprovats per acord del Ple de dia 6 d'octubre
de 1997 (BOCAIB núm. 137, de 4 de novembre de 1997), modificats per acords del Ple de dia 5 de
febrer de 2001 (BOIB núm. 25, de 27 de febrer de 2001), de dia 15 de setembre de 2003 (BOIB núm.
134, de 25 de setembre de 2003) i de dia 3 de maig de 2004 (BOIB núm. 86, de 19 de juny de 2004), es
disposa que la persona que n’ocupa la Presidència cessa del càrrec quan així ho acorda la Presidència
del Consell de Mallorca.
Resolució
Per tant, resolc:
1. Disposar el cessament del president de l'Institut de l'Esport Hípic, el senyor Agustí Mascaró Pou, i
agrair-li els serveis prestats.
2. Notificar aquesta resolució a la persona interessada i publicar-ne el contingut en el Butlletí Oficial de
les Illes Balears.
3. Comunicar que, d'acord amb el que es preveu en l'art. 6 d) del Reglament orgànic del Consell de
Mallorca, aquesta persona ha de presentar les declaracions de béns i d'activitats que li corresponen fer
amb motiu de l’acabament de l'actual mandat.
4. Donar-ne compte al Ple en la primera sessió que tengui lloc.

f) DECRET DE CESSAMENT DEL VICEPRESIDENT DE L’IMAS
Identificació de l’expedient
Decret de cessament de la persona que ocupa la Vicepresidència de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials
Fonaments de dret
En l’article 8 dels Estatuts de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials (BOIB 156, de 18 d’octubre de 2007)
s’estableix que la Presidència del Consell Insular de Mallorca ha de nomenar la persona que ha
d’ocupar la Vicepresidència de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials, i com a conseqüència també li
correspon cessar-la.
Resolució
Per tant, resolc:
1. Disposar el cessament del vicepresident de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials, el Senyor Jesús
Mullor Román, i agrair-li els serveis prestats.
2. Notificar aquesta resolució a les persones interessades i a l’Institut Mallorquí d’Afers Socials, i
publicar-ne el contingut en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.
3. Comunicar que d'acord amb el que es preveu en l'art. 6 d) del Reglament orgànic del Consell de
Mallorca, aquesta persona ha de presentar les declaracions de béns i d'activitats que li correspon fer
amb motiu de l’acabament de l'actual mandat.

4. Donar-ne compte al Ple en la primera sessió que tengui lloc.

g) DECRET D’ESTRUCTURA DEL GOVERN DEL CIM: CREACIÓ DELS
DEPARTAMENTS
Fets
En el dia d'avui s'ha constituït el Consell de Mallorca, el Ple del qual ha elegit la persona que n’ha
d’ocupar la Presidència, la qual, per a una millor eficàcia de l'Administració pública i un millor servei a
la ciutadania, ha d’estructurar la institució i n’ha d’organitzar el funcionament, en el marc de les
directrius que ha marcat la Unió Europea per reduir el dèficit públic i la despesa pública d'aquesta
institució.
Fonaments
En l'art. 62 de l'Estatut d'autonomia es determina que els consells insulars estableixen la seva
organització d'acord amb la Constitució i amb el dit estatut.
En l'art. 6 de la Llei de consells insulars es diu que els consells insulars han d’establir l’organització
d'acord amb aquesta llei, en el marc del que es disposa en la legislació bàsica de règim jurídic de les
administracions públiques.
En l'art. 9.2 f) de la dita llei s’assenyala que correspon a la persona que n’ocupa la Presidència dictar
decrets que suposin la creació o l'extinció de departaments del Consell Executiu.
En l’art. 29 del Reglament orgànic del Consell de Mallorca, aprovat per acord del Ple de dia 2 de juliol
de 2001 (BOIB núm. 102, de 15 d’agost) i modificat per acord del Ple de dia 8 de març de 2004 (BOIB
núm. 38, de 16 de març), i dia 28 de juliol de 2008 (BOIB núm. 113, de 14 d'agost), s’estableix que el
Consell de Mallorca, per exercir les seves competències, s’organitza en departaments, el nombre dels
quals mai no serà inferior a tres, i que es corresponen amb els diferents sectors de l’activitat
administrativa de la institució.
Resolució
Per tant,
Resolc:
1. El Consell Executiu del Consell de Mallorca està integrat pel president, el vicepresident i els
consellers executius i les conselleres executives.
2. L'administració del Consell de Mallorca, sota la direcció de la Presidència, s'estructura en els
departaments amb responsabilitat executiva següents:
-

Vicepresidència de Cultura, Patrimoni i Esports

-

Departament de Presidència

-

Departament d'Urbanisme i Territori

-

Departament d'Hisenda i Funció Pública

-

Departament de Medi Ambient

-

Departament de Benestar Social

-

Departament de Cooperació Local

3. En els casos d'absència, malaltia o qualsevol altre impediment temporal en l'exercici del càrrec, la
presidenta ha de ser substituïda pel vicepresident de Cultura, Patrimoni i Esports, sens perjudici que
aquest també assumeix les funcions que li encomani o li delegui la presidenta del Consell, com també
les funcions executives que li corresponen com a titular de les competències en matèria de cultura,
patrimoni i esports.

4. Assignar les funcions corresponents a la secretaria del Consell Executiu al conseller executiu de
Presidència.
5. Publicar el contingut d’aquest decret en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, que ha de començar a
vigir el mateix dia en què s’hi publiqui.
6. Derogar totes les disposicions de rang igual o inferior que s'oposen al que s’estableix en aquest
decret.
7. Donar-ne compte al Ple en la primera sessió que faci.

h) DECRET DE NOMENAMENT MEMBRES DEL CONSELL EXECUTIU
Fets
La presidenta, mitjançant decret dictat avui, ha resolt crear els departaments en què ha quedat
estructurat el Consell de Mallorca.
Fonaments
En l'art. 66 de l'Estatut d'autonomia s’estableix que la persona que ocupa la Presidència designa i
separa lliurement la resta de membres del Consell Executiu
En l'art. 26 del Reglament orgànic del Consell de Mallorca, aprovat per acord del Ple de dia 2 de juliol
de 2001 (BOIB núm. 102, de 15 d’agost) i modificat per acord del Ple de dia 8 de març de 2004 (BOIB
núm. 38, de 16 de març), i dia 28 de juliol de 2008 (BOIB núm. 113, de 14 d'agost), s’estableix que els
consellers executius i les conselleres executives són lliurement nomenats i separats del càrrec a través
del decret corresponent signat per la Presidència, el contingut dels quals sempre es publica en el
Butlletí Oficial de les Illes Balears i es comunica al Ple en la primera sessió que fa.
Resolució
Per tant, resolc:
1. Nomenar membres del Consell Executiu del Consell Insular de Mallorca els consellers i les
conselleres següents:
-

Senyor Juan Rotger Seguí Vicepresident de Cultura, Patrimoni i Esports

-

Senyor Jaume Joan García conseller executiu de Presidència

-

Senyor Mauricio Rovira de Alós conseller executiu d'Urbanisme i Territori

-

Senyora Margalida Isabel Roig Catany consellera executiva d'Hisenda i Funció
Pública

-

Senyora Catalina Soler Torres consellera executiva de Medi Ambient

-

Senyora Catalina Cirer Adrover consellera executiva de Benestar Social

-

Senyor Bernadí Coll Martorell conseller executiu de Cooperació Local

2. Publicar el contingut d’aquesta resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, que comença a
vigir el mateix dia en què s’hi publica.
3. Derogar totes les disposicions de rang igual o inferior que s'oposen al que s’estableix en aquest
decret.

4.

Donar-ne compte al Ple en la primera sessió que faci.

i) DECRET D’ESTRUCTURA DEL GOVERN DEL CIM: CREACIÓ DE
DIRECCIONS INSULARS I SECRETARIES TÈCNIQUES
Fets
La presidenta, mitjançant decret dictat avui, ha resolt crear els departaments en què ha quedat
estructurat el Consell de Mallorca.
Fonaments
En l'art. 30 del Reglament orgànic del Consell de Mallorca, aprovat per acord del Ple de dia 2 de juliol
de 2001 (BOIB núm. 102, de 15 d’agost) i modificat per acord del Ple de dia 8 de març de 2004 (BOIB
núm. 38, de 16 de març),i dia 28 de juliol de 2008 (BOIB núm. 113, de 14 d'agost), es determina que
cada departament del Consell de Mallorca es pot estructurar internament en una direcció Insular o en
més direccions Insulars, que són òrgans directius als quals correspon la gestió, sota la direcció del
conseller executiu corresponent, de les diverses àrees funcionalment homogènies que conformen el
departament respectiu.
Igualment, hi pot haver en cada departament del Consell de Mallorca una secretaria tècnica, que és
l’òrgan directiu per gestionar, sota l’autoritat del conseller executiu, els serveis comuns del
departament corresponent.
Per això, resolc:
1. Estructurar internament els departaments que integren el Govern del Consell de Mallorca en els
termes següents.
Vicepresidència de Cultura, Patrimoni i Esports
Secretaria Tècnica
Direcció Insular de Cultura i Patrimoni
Direcció Insular d'Esports
Departament de Presidència
Secretaria Tècnica, les funcions de la qual seran exercides pel secretari tècnic o per la secretària
tècnica d'Urbanisme i Territori
Direcció Insular de Presidència
Direcció Insular de Projectes
Direcció Insular de Relacions Institucionals
Departament d'Urbanisme i Territori
Secretaria Tècnica
Direcció Insular de Carreteres
Departament d'Hisenda i Funció Pública

Secretaria Tècnica, les funcions de la qual seran exercides pel secretari tècnic o per la secretària
tècnica de Vicepresidència, Cultura i Patrimoni
Direcció Insular d'Hisenda i Funció Pública
Departament de Medi Ambient
Secretaria Tècnica
Direcció Insular de Medi Ambient
Direcció Insular de Residus
Direcció Insular de Caça
Departament de Benestar Social
Departament de Cooperació Local
Secretaria Tècnica, les funcions de la qual seran exercides pel secretari tècnic o per la secretària
tècnica de Medi Ambient
Direcció Insular de Cooperació Local i Suport Municipal
Direcció Insular d'Emergències
2. Publicar el contingut d’aquesta resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, que comença a
vigir el mateix dia en què s’hi publica.
3. Derogar totes les disposicions de rang igual o inferior que s'oposen al que s’estableix en aquest
decret.
4. Donar-ne compte al Ple en la primera sessió que tengui lloc.

j) DECRET DE NOMENAMENT D’ALTS CÀRRECS
Fets
Aquesta Presidència, mitjançant decret dictat dia 25 de juny de 2011, ha resolt crear els departaments
en què ha quedat estructurat el Consell de Mallorca i n'ha determinat les atribucions bàsiques.
Així mateix, mitjançant decret dictat dia 25 de juny de 2011 s'ha establert l'estructura interna dels
departaments que integren el govern del Consell de Mallorca.
Fonaments
En l'art 13. 2 de la Llei 8/2000, de 27 d'octubre, de consells insulars, s’estableix que els departaments
poden estructurar-se internament en direccions insulars i tenir una secretaria tècnica, si així s’estableix
en els reglaments d’organització del Consell Insular. D’aquests òrgans depèn la resta d’òrgans i unitats
del departament. A més, la presidenta del Consell pot designar lliurement les persones que han
d’ocupar els càrrecs de directors insulars i secretaris tècnics d’acord amb criteris de competència i
experiència professionals.
En l'article 30 del Reglament orgànic del Consell de Mallorca (ROCM), aprovat pel Ple dia 2 de juliol
de 2002 (BOIB núm. 102, de 25 d'agost) i modificat dia 8 de març de 2004 (BOIB núm. 38, de 16 de
març) i dia 28 de juliol de 2008 (BOIB núm. 113, de 14 d'agost), es disposa que correspon a la
Presidència nomenar i separar els directors insulars i els secretaris tècnics.

En l'art. 31.2 c) del ROCM s’estableix que correspon als consellers executius i a les conselleres
executives proposar el nomenament i el cessament dels alts càrrecs que depenen del seu departament.
El vicepresident, els consellers executius i les conselleres executives han fet les propostes
corresponents.
Per tant, resolc:
1. Nomenar les persones següents per als càrrecs que s'especifiquen a continuació:
1.

VICEPRESIDÈNCIA DE CULTURA, PATRIMONI I ESPORTS
Senyor Miquel Barceló Llompart, secretari tècnic de Vicepresidència de Cultura,
Patrimoni i Esports, que també exerceix les funcions de la Secretaria Tècnica d'Hisenda i
Funció Pública
Senyora Margalida Durán Vadell, directora insular de Cultura i Patrimoni

-

Senyor Joan Antoni Ramonell Miralles, director insular d'Esports

2.

DEPARTAMENT DE PRESIDÈNCIA

-

Senyora Maria de las Nieves Salas Bauzá, directora insular de Presidència

-

Senyor Segismundo Morey Ramon, director insular de Projectes

-

Senyora Maria Isabel Crespí Deyà, directora insular de Relacions Institucionals

3.

DEPARTAMENT D'URBANISME I TERRITORI

-

Senyora Catalina Terrassa Crespí, secretària tècnica d’Urbanisme i Territori, que també
exerceix les funcions de la Secretaria Tècnica de Presidència

-

Senyor Rafael Gelabert Tortella, director insular de Carreteres

4.

DEPARTAMENT D'HISENDA I FUNCIÓ PÚBLICA
Senyor Rafael Pons Vidal, director insular de d'Hisenda i Funció Pública

5.

DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT

-

Senyora Joaquina Ibáñez Ripoll, secretària tècnica de Medi Ambient, que també exerceix les
funcions de la Secretaria Tècnica de Cooperació Local

-

Senyora Margalida Pocoví Sampol, directora insular de Medi Ambient

-

Senyor Antoni Serra Comas, director insular de Residus

-

Senyor Joan Escalas Noceras, director insular de Caça

6.

DEPARTAMENT DE COOPERACIÓ LOCAL

-

Senyor Martí A. Torres Valls, director insular de Cooperació Local i Suport Municipal

-

Senyor Francisco Amengual Tormo, director insular d'Emergències

2. Notificar aquesta resolució a les persones interessades i publicar-ne el contingut en el Butlletí Oficial
de les Illes Balears, en la data de publicació de la qual comença a vigir.
3. Donar-ne compte al Ple en la primera sessió que tengui lloc.

k) DECRET DE NOMENAMENT DEL PRESIDENT DE IEHM
Fets
Dia 25 de juny es constituí el Consell de Mallorca, el Ple del qual elegí la persona que n’havia d’ocupar
la Presidència, la qual, per a una millor eficàcia de l'Administració pública i un millor servei a la
ciutadania, ha d’estructurar la institució i n’ha d’organitzar el funcionament.
Fonaments de dret
En l’article 12 dels Estatuts de l’Institut de l'Esport Hípic de Mallorca aprovats per Acord del Ple de dia
6 d'octubre 1997 (BOCAIB núm. 137, de 4 de novembre de 1997) i modificats per acords del Ple de
dia 5 de febrer de 2001 (BOIB núm. 25, de 27 de febrer de 2001), 15 de setembre de 2003 (BOIB núm.
134, de 25 de setembre de 2003) i 3 de maig de 2004 (BOIB núm. 86, de 19 de juny de 2004),
s’estableix que la Presidència del Consell Insular de Mallorca designa el titular de la presidència de
l'Institut de l'Esport Hípic de Mallorca d'entre persones d'experiència reconeguda en el camp de l'esport
i de la cultura hípica.
Resolució
Per tant, resolc:
1. Nomenar el senyor Nicolau Gómez Sureda president de l'Institut de l'Esport Hípic de Mallorca.
2. Notificar aquesta resolució a les persones interessades i publicar-ne el contingut en el Butlletí Oficial
de les Illes Balears, que comença a vigir el mateix dia en què s’hi publica.
3.Donar-ne compte al Ple en la primera sessió que tengui lloc.

l) DECRET QUE REGULA EL RÈGIM DE SUPLÈNCIES DELS CONSELLERS
EXECUTIUS I DE LES CONSELLERES EXECUTIVES
Fets
El dia 25 de juny de 2011, han estat nomenats els membres del Consell Executiu del Consell Insular de
Mallorca.
Atesa la conveniència de garantir en tot moment l’acció de govern en cas d’absència, malaltia o un
altre impediment temporal d’un conseller executiu o d’una consellera executiva.
Fonaments
En l’article 27.3 del Reglament orgànic del Consell de Mallorca es disposa que «En cas d’absència,
malaltia o un altre impediment temporal d’un conseller executiu o d’una consellera executiva, l’ha de
substituir el conseller executiu o la consellera executiva que designi la Presidència, mitjançant el decret
corresponent».
Per tant, resolc:
1. En el cas d’absència, malaltia o un altre impediment, les suplències en les funcions dels consellers
executius i de les conselleres executives són les que es designen a continuació:
El vicepresident de Cultura, Patrimoni i Esports, l'ha de suplir el conseller executiu de Presidència.
El conseller executiu de Presidència, l'ha de suplir la consellera executiva d'Hisenda i Funció Pública.

El conseller executiu d'Urbanisme i Territori, l'ha de suplir el vicepresident de Cultura, Patrimoni i
Esports.
La consellera executiva d'Hisenda i Funció Pública, l'ha de suplir el conseller executiu de Presidència.
La consellera executiva de Medi Ambient, l'ha de suplir el conseller executiu d'Urbanisme i Territori.
La consellera executiva de Benestar Social, l'ha de suplir el vicepresident de Cultura, Patrimoni i
Esports.
El conseller executiu de Cooperació Local, l'ha de suplir la consellera executiva de Medi Ambient.
2. En el supòsit que no pugui fer-se efectiva la suplència en la forma establerta en el punt anterior, la
presidenta del Consell de Mallorca ha de suplir el consellera o la consellera absent.
3. Publicar el contingut d’aquesta resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, que comença a
vigir el mateix dia en què s’hi publica.
4. Derogar totes les disposicions de rang igual o inferior que s'oposen al que s’estableix en aquest
decret.
5. Donar-ne compte al Ple en la primera sessió que tengui lloc.

m) DECRET DE NOMENAMENT DEL VICEPRESIDENT DE L’INSTITUT
MALLORQUÍ D’AFERS SOCIALS
Fets
La presidenta de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials ha fet una proposta de nomenament del
vicepresident d'aquest organisme autònom.
Fonaments de dret
En l’article 8 dels Estatuts de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials (BOIB 156, de 18 d’octubre de 2007)
s’estableix que la Presidència del Consell Insular de Mallorca ha de nomenar la persona que ha
d’ocupar la Vicepresidència de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials, a proposta de la Presidència de
l'Institut.
Per tant, resolc:
1. Nomenar el Sr. Antoni Mesquida Ferrando vicepresident de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials.
2. Notificar aquesta resolució a les persones interessades i publicar-ne el contingut en el Butlletí Oficial
de les Illes Balears, que comença a vigir el mateix dia en què s’hi publica.
3.Donar-ne compte al Ple en la primera sessió que tengui lloc.

n) DECRET NOMENAMENT VICEPRESIDENT
L’ESPORT HÍPIC DE MALLORCA.

DE

L’INSTITUT

DE

Fets
El dia 28 de juny de 2011 s'ha nomenat el president de l’Institut de l'Esport Hípic de Mallorca.
La Vicepresidència d'aquest organisme supleix a la Presidència quan aquesta no hi pugui ser present.

Fonaments de dret
En l’article 12 dels Estatuts de l’Institut de l'Esport Hípic de Mallorca aprovats per Acord del Ple de dia
6 d'octubre 1997 (BOCAIB núm. 137, de 4 de novembre de 1997) i modificats per acords del Ple de
dia 5 de febrer de 2001 (BOIB núm. 25, de 27 de febrer de 2001), 15 de setembre de 2003 (BOIB núm.
134, de 25 de setembre de 2003) i 3 de maig de 2004 (BOIB núm. 86, de 19 de juny de 2004),
s’estableix que la Vicepresidència de l'Institut recaurà en el membre electe de la institució que nomeni
la Presidència del Consell.
Resolució
Per tant, resolc:
1. Nomenar la Sra. Margarita Moner Tugores vicepresidenta de l'Institut de l'Esport Hípic de Mallorca.
2. Notificar aquesta resolució a les persones interessades i publicar-ne el contingut en el Butlletí Oficial
de les Illes Balears, que comença a vigir el mateix dia en què s’hi publica.
3. Donar-ne compte al Ple en la primera sessió que tengui lloc.

o)
NOMENAMENT DE DOS REPRESENTANTS DEL CONSELL INSULAR
DE MALLORCA A LA COMISSIÓ INSULAR DE TERRITORI, URBANISME I
PATRIMONI HISTÒRIC.
Identificació
Nomenament de dos representants del Consell Insular de Mallorca a la Comissió Insular de Territori,
Urbanisme i Patrimoni Històric
Fonaments Jurídics
L’article 36.1.c) del Reglament Orgànic del Consell Insular de Mallorca, aprovat en el Ple de 2 de
juliol de 2001 (BOIB núm. 120, de 25 d’agost de 2001) i modificat per acord del Ple de 8 de març de
2004 (BOIB núm. 36, de 16 de març de 2004) i per acord del Ple de dia 28 de juliol de 2008 (BOIB
núm. 113, de 14 d’agost de 2008) disposa que la Comissió Insular d’Ordenació del Territori,
Urbanisme i Patrimoni Històric estarà integrada, entre d’altres, per dos representants del Consell
Insular de Mallorca designats per la Presidència d’entre persones d’acreditada competència i
experiència professional en matèria d’urbanisme.
Per tant, resolc:
1.

2.

3.

4.

Disposar el cessament del senyor Antoni Alorda Vilarrubias i del senyor Joan Monjo Estelrich
com a representants del Consell Insular de Mallorca a la Comissió Insular d’Ordenació del
Territori, Urbanisme i Patrimoni Històric i agrair-los els serveis prestats.
Nomenar el senyor Guillermo Reynés Corbella i el senyor Juan González de Chávez Alemany
com a representants del Consell Insular de Mallorca a la Comissió Insular d’Ordenació del
Territori, Urbanisme i Patrimoni Històric.
Comunicar-ho a la persona interessada i als titulars de la secretaria delegada de l’esmentada
Comissió.
Donar-ne compte al Ple en la primera sessió que tengui lloc.

La PRESIDENTA explica el contingut d’aquest punt i demana si hi ha intervencions.
Tot seguit dóna la paraula al Sr. Joan Font.
El Sr. FONT (PSM-IV-ExM) comença la seva intervenció.

Fa una observació en relació a l’actual organigrama de la institució; tot i respectar la
decisió de la presidenta en aquest sentit, retreu l’absència d’una direcció insular
d’Urbanisme i Territori.
Expressa la preocupació del partit que representa per aquest fet.
Observa que aquesta institució té totes les competències en matèria d’ordenació del
territori per mitjà de les redaccions del Pla territorial de Mallorca, a més de les que
s’han establert amb l’Agència de Disciplina Urbanística.
Reitera l’enorme importància que té per a Mallorca l’existència de l’esmentada
direcció insular.
També demana quin contingut té l’actual direcció insular de Projectes. Considera que
si s’estableix una comparança entre ambdues direccions insulars, té molta més
transcendència i és molt més important una direcció insular d’Urbanisme i Territori.
La PRESIDENTA li respon que ella ha fet l’organigrama que ha considerat més
adequat. Evidentment, l’urbanisme és molt important, però li recorda que també han
expressat la seva voluntat de comptar amb la col·laboració i amb la bona feina del
personal funcionari d’aquesta institució. Per aquesta raó, han considerat que és
suficient aquest gruix polític, aquest nou organigrama.
Fa avinent que ha valorat per damunt de tot l’austeritat i disposar d’una cosa molt més
petita que podrà, alhora, funcionar molt millor i d’una forma més àgil.
La corporació es dóna per assabentada.

PUNT 3. PRESA DE CONEIXEMENT DELS ESCRITS DELS GRUPS
POLÍTICS
MITJANÇANT
ELS
QUALS
COMUNIQUEN
LLUR
CONSTITUCIÓ I LA DESIGNACIÓ DELS PORTAVEUS RESPECTIUS,
TITULARS I SUPLENTS.
Es dóna compte de la proposta de la presidenta, que diu:
Com a presidenta del Consell de Mallorca, don compte dels escrits que han presentat els diferents grups
polítics per constituir-se com a tals i per designar els portaveus respectius:
El Partit Popular, mitjançant escrit signat dia 27 de juny de 2011 (NRE 20710) pels denou membres
que l'integren, els consellers i les conselleres Joan Rotger Seguí, Catalina Cirer Adrover, Antonio
Mesquida Ferrando, Catalina Soler Torres, Miquel Vidal Vidal, Margalida Isabel Roig Catany, Jaume
Crespí Deyà, Margarita Durán Vadell, Bernardí Coll Martorell, Margarita Moner Tugores, Antonio
Llamas Márquez, Maria Magdalena García Gual, Josep Oliver Rebassa, Isabel Carmen Llinàs
Warthmann, Bernat Roig Cabrer, Margalida Ginard Mesquida, Antoni Mulet Campins, Coloma
Terrassa Ventanyol i jo mateixa, comunica que es constitueix en grup polític en el si de la corporació,
que es denominarà GRUP PARTIT POPULAR (PP), i fa constar que ha designat el senyor Miquel
Vidal Vidal portaveu titular del grup i el senyor Jaume Crespí Deyà, portaveu suplent.
El PSIB-PSOE, mitjançant escrit signat dia 30 de juny de 2011 (NRE 20712) pels nou membres que
l'integren, els consellers i les conselleres Antoni Alemany Cladera, Maria Luisa Dubón Pretus, Jaime
Juan Garau Salas, Silvia Cano Juan, Juan Ferrà Martorell, Rosario Sánchez Grau, Francesc Josep
Dalmau Fortuny, Mercedes Garrido Rodríguez, Jaime Colom Adrover i Melchora Gómez Andrés,
comunica que es constitueix en grup polític en el si de la corporació, que es denominarà GRUP
SOCIALISTA AL CONSELL DE MALLORCA, i fa constar que ha designat el senyor Jaume Juan
Garau Salas portaveu titular del grup i la senyora Mercedes Garrido Rodríguez, portaveu suplent.

La coalició PSM-INICIATIVAVERDS-ENTESA PER MALLORCA (PSM-IV-EXM), mitjançant
escrit signat dia 6 de juny de 2011 (NRE 20127) pels quatre membres que l'integren, els consellers i les
conselleres Joan Font Massot, Maria Magdalena Palou Cànaves, Miquel Ensenyat Riutort i Joana Aina
Campomar Orell, comunica que es constitueix en grup polític en el si de la corporació, que es
denominarà Grup de Consellers PSM-IniciativaVerds-Entesa, i fa constar que ha designat el senyor
Joan Font Massot portaveu titular del grup i la senyora Maria Magdalena Palou Cànaves, portaveu
suplent.

La PRESIDENTA adverteix que en aquest punt no es farà votació, perquè es tracta
només d’una presa de coneixement.
No hi ha intervencions.
La corporació es dóna per assabentada.

PUNT 4. DONAR COMPTE DELS MEMBRES DE LA COMISSIÓ
INSULAR D’ORDENACIÓ DEL TERRITORI, D’URBANISME I
PATRIMONI HISTÒRIC EN REPRESENTACIÓ DELS GRUPS
POLÍTICS.
Es dóna compte de la proposta de la presidenta de dia 6 de juliol que diu:
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.
Els grups polítics que integren el Consell Insular de Mallorca han presentat les seves propostes.
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 PARTIT POPULAR (PP):
Titular: Miquel Vidal Vidal
Suplent: Bernat Roig Cabrer
Pel Grup de consellers PSM-IniciativaVerds-Entesa:
Titular: Joan Font Massot
Suplent: Miquel Ensenyat Riutort

Seguidament el secretari dóna compte de l’escrit presentat pel GRUP
SOCIALISTA AL CONSELL DE MALLORCA de dia 7 de juliol de 2011
d’acord amb el qual es proposa la designació de la Sra. Maria Lluïsa Dubón
Pretus com a titular i del Sr. Jaume Colom Adrover com a suplent.
Consegüenment, el Ple resta assabentat de la proposta següent:
Adscriure els consellers següents com a representants, titulars i suplents, dels respectius grups a la
Comissió Insular d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Patrimoni Històric:
Pel GRUP PARTIT POPULAR (PP):

Titular: Miquel Vidal Vidal
Suplent: Bernat Roig Cabrer
Pel GRUP SOCIALISTA AL CONSELL DE MALLORCA
Titular: Maria Lluïsa Dubón Pretus
Suplent:

Jaume Colom Adrover

Pel Grup de consellers PSM-IniciativaVerds-Entesa:
Titular: Joan Font Massot
Suplent: Miquel Ensenyat Riutort

PUNT 5. DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES EN LA PRESIDÈNCIA DEL
CONSELL INSULAR DE MALLORCA.
Es dóna compte de la proposta de la presidenta, que diu:
En l'article 8 de la Llei 8/2000, de 27 d'octubre, de consells insulars, s’estableixen les competències que
corresponen al Ple del Consell. Així mateix, es preveu que el Ple pot delegar l'exercici de les seves
atribucions en el president i en la Comissió de Govern, llevat de les excepcions que s'hi assenyalen.
D’acord amb la disposició esmentada i per a una eficàcia millor de l'Administració pública i un servei
més bo a la ciutadania, propòs al Ple que adopti l'acord següent:
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.

Declarar la lesivitat dels actes del Consell de Mallorca.

3.

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.

4.

Les competències com a òrgan de contractació respecte als contractes d'obres, de
subministrament, de serveis, de gestió de serveis públics, els contractes administratius
especials, i els contractes privats:

5.

-

Quan el seu import és igual o superior al 10 per cent dels recursos ordinaris del pressupost
o quan la seva quantia és igual o superior a sis milions d'euros

-

El que tenen una durada igual o superior a quatre anys

Autoritzar i disposar despeses pluriennals quan el nombre d'exercicis a què es poden aplicar és
superior a quatre.

6.

Ampliar el nombre d'anualitats i elevar els percentatges a què es refereix l'apartat 3 de l'article
174 del Real decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals.

7.

Les atribucions que corresponen al Ple en matèria d’expropiació forçosa.

8.

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

9.

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

Segon. 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 publica.
Tercer. Derogar totes les disposicions de rang igual o inferior que s'oposen al que s’estableix en aquest
acord.

La PRESIDENTA dóna la paraula al Sr. Joan Font.
El Sr. FONT (PSM-IV-ExM) comença la seva intervenció.
Diu que ja sap que es tracta d’un tràmit habitual a l’inici de la legislatura, però
observa que per raons de transparència –atès que aquest és un argument recurrentseria bo que aquestes competències que el Ple delega en la presidenta de la institució,
sobretot les de contractació, les mantingués el Ple. Explica les característiques dels
contractes específics als quals afecta aquesta decisió, per fer notar el motiu de la seva
petició.
Puntualitza que no és que no es refiïn de la presidenta i no ignoren tampoc que tot
aquest procés té el control administratiu que pertoca, però reitera el seu convenciment
sobre la petició que ha fet.
D’altra banda, assenyala que no considera que preocupi ningú el fet d’haver de
celebrar plens extraordinaris amb la finalitat d’agilitar l’administració.
Opina que, certament, s’ha d’agilitar la tramitació, però també és cert que la
presidenta té la potestat de convocar un Ple extraordinari quan ho cregui oportú, per
resoldre els temes que, segons considera ell, no s’han de delegar.
El Sr. ALEMANY (PSIB-PSOE) intervé a continuació.
Explica que el seu partit polític no està d’acord amb el fet que hi hagi una quantitat
important de competències que se passin al Ple, però entén que qui governa ho vulgui
fer, per raons d’agilitat, si la llei preveu que s’hi puguin passar.
Atès que el PSIB-PSOE forma part del Ple i no de l’òrgan de decideix, opina que seria
molt millor, per raons de transparència, que les decisions es prenguin al Ple.
Tot i que per raó de la majoria del PP ja considera aquest punt aprovat, adverteix la
presidenta que la transparència quedaria assegurada si se garanteix que es donarà tot
tipus d’informació a l’oposició sobre aquestes qüestions.
Recorda que les decisions afecten molts de contractes i que a la pàgina web hi consta
un perfil del contractant amb totes les dades de les puntuacions, amb les assignacions
convenientment explicades i raonades. Per aquesta raó, espera que tot i que es tracti
de decrets de la presidenta de la institució, també se publiquin a la pàgina web.

També en relació a la pàgina web, comenta que ha observat que han desaparegut les
actes del Ple; espera que només es tracti d’un error tècnic i que a partir d’ara es torni a
recuperar la publicitat dels acords del Ple.
Espera que facin aquest esforç per tal de donar tota la informació a l’oposició, perquè
això és la democràcia.
Anuncia que el seu Grup polític votarà en contra d’aquesta proposta.
La PRESIDENTA intervé a continuació.
Explica que aquesta delegació de competències és bastant semblant a la que ja hi
havia durant l’anterior legislatura.
Assegura que s’ha fet per una qüestió d’agilitat i d’eficiència però que, evidentment,
tendran totes les explicacions i rebran tota la informació que vulguin.
Pel que fa a la qüestió de les actes del Ple, suposa que haurà estat un error material.
Opina que és bo que les actes estiguin a la pàgina web d’aquesta institució, per la qual
cosa donarà les ordres oportunes perquè estiguin a l’abast.
S’aprova la proposta per denou vots a favor (PP), cap abstenció i tretze vots en contra
(PSIB-PSOE i PSU-IV-ExM).

PUNT 6. DETERMINACIÓ DE LA PERIODICITAT DE LES SESSIONS
ORDINÀRIES DEL PLE.
Es dóna compte de la proposta de la presidenta, que diu:
En l’art. 51.1 del Reglament orgànic del Consell de Mallorca, aprovat per acord del Ple de dia 2 de
juliol de 2001 (BOIB núm. 102, de 15 d’agost) i modificat per acord del Ple de dia 8 de març de 2004
(BOIB núm. 38, de 16 de març), i dia 28 de juliol de 2008 (BOIB núm. 113, de 14 d'agost), s’estableix
que són sessions ordinàries les que tenen la periodicitat preestablerta. La dita periodicitat, l’ha de fixar,
sense perjudici d’acords ulteriors, el Ple de l’entitat en la sessió extraordinària que ha de convocar la
Presidència dins els trenta dies següents al de la sessió constitutiva de la corporació. En cap cas, la
periodicitat establerta no pot excedir el límit d’una per mes.
Per això, propòs al Ple que adopti l’acord següent:
Fixar el règim de les sessions ordinàries del Ple en mensual i dur-les a terme el segon dijous de cada
mes, a les 10 hores.
Celebrar els Plens ordinaris corresponents al mes d'agost el darrer dijous del mes de juliol.
Establir que, si els dies proposats són inhàbils, el Ple té lloc el dijous hàbil següent.

La PRESIDENTA explica que, si no hi ha cap inconvenient, les sessions del Ple
ordinari d’aquesta institució se celebraran el segon dijous de cada mes i el Ple del mes
d’agost s’avança al darrer dijous del mes juliol.
S’aprova la proposta per vint-i-vuit vots a favor (PP i PSIB-PSOE) i quatre
abstencions (PSM-IV-ExM).
El Sr. MAS (secretari general) puntualitza que aquest criteri s’aplicarà a partir del
proper mes.

La PRESIDENTA ho confirma. Explica que el proper Ple se celebrarà el darrer dijous
d’aquest mes de juliol.

PUNT 7. ESTABLIMENT DEL RÈGIM DE DEDICACIÓ, LES
RETRIBUCIONS I LES INDEMNITZACIÓNS DELS MEMBRES DE LA
CORPORACIÓ.
Es dóna compte de la proposta de la presidenta, que diu:
De conformitat amb el que es disposa en 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 seixanta-tres mil quatre-cents trenta-un euros i sis cèntims (63.431,06 €), distribuïda en 14
pagues.
2. Aprovar la dedicació exclusiva per al vicepresident del Consell de Mallorca, amb una retribució
anual bruta de seixanta mil tres-cents vuit euros i vuitanta cèntims (60.308,80 €), distribuïda en 14
pagues.
3. Aprovar la dedicació exclusiva per als consellers i les conselleres executives del Consell de
Mallorca, amb una retribució anual bruta de cinquanta-set mil tres-cents quaranta-tres euros i norantacinc cèntims d'euro (57.343,95 €), distribuïda en 14 pagues.
4. Aprovar la dedicació exclusiva per als consellers i les conselleres delegades de la presidenta del
Consell de Mallorca, amb una retribució anual bruta de cinquanta-quatre mil euros (54.000,00 €),
distribuïda en 14 pagues.
5. Aprovar la dedicació exclusiva per als directors i les directores insulars del Consell de Mallorca,
amb una retribució anual bruta de quaranta-nou mil quatre-cents un euro i quaranta cèntims d'euro
(49.401,40 €), distribuïda en 14 pagues.
6. Aprovar la dedicació exclusiva per als secretaris i les secretàries tècniques del Consell de Mallorca,
amb una retribució anual bruta de quaranta-nou mil quatre-cents un euro i quaranta cèntims d'euro
(49.401,40 €), distribuïda en 14 pagues.
7. Aprovar la dedicació exclusiva per a les persones que han de fer de portaveu dels diferents grups
polítics, amb una retribució bruta anual de 57.343,95 euros ( 4.096,00 €), distribuïda en 14 pagues.
Si el portaveu del grup polític renuncia la retribució prevista en el paràgraf anterior, la retribució
correspon al portaveu adjunt.
8. Aprovar la dedicació exclusiva per als consellers i les conselleres electes:
-

Tres per al grup de consellers del Partit Popular, amb una retribució bruta anual de quarantanou mil quatre-cents un euro i quaranta cèntims d'euro (49.401,40 €), distribuïda en 14
pagues.

-

Tres per al grup de consellers del PSIB-PSOE, amb una retribució bruta anual de quaranta-nou
mil quatre-cents un euro i quaranta cèntims d'euro (49.401,40 €), distribuïda en 14 pagues.

-

Una per al grup de consellers PSM-Iniciativa Verds-Entesa amb una retribució bruta anual de
quaranta-nou mil quatre-cents un euro i quaranta cèntims d'euro (49.401,40 €), distribuïda en
14 pagues.

La dedicació exclusiva s'entén de 35 hores setmanals.

Si els grups polítics renuncien les retribucions previstes en l'apartat anterior, poden optar per augmentar
el nombre de consellers electes amb dedicació parcial, de manera que cada renúncia amb dedicació
exclusiva són dues dedicacions parcials.
9. Aprovar la dedicació parcial per als consellers i les conselleres electes:
-

Quatre per al grup de consellers del Partit Popular, amb una retribució bruta anual de vint-iquatre mil set-cents euros i quaranta cèntims (24.700,70 €), distribuïda en 14 pagues.

-

Tres per al grup de consellers del PSIB-PSOE, amb una retribució bruta anual de vint-i-quatre
mil set-cents euros i quaranta cèntims (24.700,70 €), distribuïda en 14 pagues.

La dedicació parcial s'entén de 17'5 hores setmanals.
Si els grups polítics renuncien les retribucions previstes en 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.
10. La retribució es percep en catorze pagues iguals, de les quals dotze són de percepció mensual i dues
d’addicionals, del mateix import que una de mensual, en els mesos de juny i desembre, respectivament.
11. 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 mil tres-cents deu euros i quaranta-dos
cèntims d'euro (1.310,42 €) 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.
12. La indemnització dels desplaçaments per assistir a sessions i comissions, i també les reunions de
treball que ha ordenat la Presidència de la corporació, es liquida segons l’aplicació del decret 54/2002,
de 12 d'abril.
13. Delegar en la Presidència del Consell Insular l'execució d'aquest acord per determinar els membres
de la corporació que duen a terme funcions amb règim de dedicació exclusiva o parcial, amb la finalitat
de donar compliment al que es disposa en els apartats 3 i 5 de l'article 75 de la LRBRL.
14. Les retribucions abans ressenyades tenen efectivitat a partir de la data de la presa de possessió,
segons escaigui 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 25 de juny de 2011.
15. Les retribucions i les indemnitzacions a què fa referència aquest acord s’incrementen anualment
d’acord amb el que es disposi en la Llei de pressuposts generals de l’Estat per al personal de
l'Administració pública.
16. D’acord amb el que s’estableix en la normativa per la qual es regula la funció pública, les persones
que ocupin alguns dels càrrecs a què fa referència aquest acord i l’exerceixen amb dedicació exclusiva
tenen dret a la percepció, referida a catorze mensualitats, dels triennis que puguin tenir reconeguts com
a funcionaris o personal laboral, al servei de qualsevol administració pública.
17. Els alts càrrecs que siguin personal funcionari o laboral de qualsevol Administració pública i que
percebin unes retribucions superiors a la quantia fixada en aquest acord per als alts càrrecs del Consell
Insular de Mallorca, la veuran incrementada fins a arribar a l'import de les esmentades retribucions.

La PRESIDENTA explica que la Unió d’Associacions de Mallorca ha demanat
intervenir en aquest punt. Dóna la paraula al Sr. José Fernández.

El Sr. FERNÁNDEZ (portaveu de la Unió d’Associacions de Mallorca) exposa el
següent:
“Més enllà de les motivacions que ocasionen l’augment o la reducció de les
retribucions mensuals dels membres d’aquesta institució, cal recordar que l’any 2010
es varen abaixar a causa de la greu crisi que patim i ara es pretén justificar l’augment
en funció de l’acumulació de càrrecs o de funcions; allò que preocupa la gent és saber
l’efectivitat d’aquest tipus de mesures.
És cert que l’austeritat és obligada en els temps actuals, però no és menys important
comunicar, explicar a la ciutadania el motius pels quals s’adopten aquest tipus de
mesures i les conseqüències que tendran en l’administració, de forma que no només es
donin comptes de les decisions econòmiques, sinó també del seu encert en funció de
l’eficàcia que aconsegueixen pel que fa a la motivació del personal i la seva traducció
en el rendiment.
Només així podrem saber si l’austeritat és eficaç; no serveix de res reduir les
retribucions si la institució no desenvolupa al màxim les seves competències, si
l’execució de la legalitat a l’illa de Mallorca no es compleix de forma eficaç. Per lo
mateix, de res no servirà reduir càrrecs i augmentar les retribucions de les persones
que assumeixin més competències si l’eficàcia de la mesura no es demostra quan
acabi el primer any en què s’han aplicat aquestes mesures.
En aquest sentit, la Unió d’Associacions de Mallorca i de forma comparada no pot
emetre un criteri ex ante abans de comprovar si la decisió política sobre les
retribucions serà o no l’adequada. Per descomptat, en altres legislatures les
retribucions s’han reduït per causa de la crisi econòmica però el rendiment polític del
Consell de Mallorca en el seu conjunt també ho ha fet; en aquest cas el control ha de
ser ex post i d’aquí a un any se podrà observar si s’ha encertat, políticament, pel que
fa a unes mesures econòmiques que no pel fet de ser austeres han de reduir l’eficàcia
política i administrativa de la institució en l’exercici de les seves competències.”
El Sr. GARAU (PSOE) comença la seva intervenció.
Explica que el seu grup polític està d’acord amb totes les clàusules d’aquesta
proposta, tret de la núm. 17, atès que genera una sèrie de dubtes i ho explica tot
seguit.
Considera que l’esmentada clàusula obre la porta a personal contractat laboral o
funcionari de l’administració pública que cobrin més, per exemple, que la presidenta
de la institució.
Adverteix que obrir aquesta porta pot resultar una decisió perillosa perquè faria
augmentar els costos de la gestió política d’una forma significativa i, en conseqüència,
suggereix que facin una reflexió en el sentit de posar algun límit a les quanties
econòmiques que se puguin fixar.
És cert que són pocs, però existeix personal funcionari que cobra molt més que els
membres d’aquesta corporació i que si han d’ocupar un càrrec públic els suposa una
reducció dels seus ingressos. D’altra banda, ajustar-los uns ingressos suplementaris
pot crear una distorsió important dins l’organigrama polític d’aquesta institució.
Reitera el suggeriment que es faci un canvi en la redacció d’aquest apartat per tal que
no doni peu a les situacions que ha explicat.
Finalment, anuncia l’abstenció del seu partit polític a la votació d’aquest punt.

S’aprova la proposta per denou vots a favor (PP) cap vot en contra i catorze
abstencions (PSIB-PSOE i PSM-IV-ExM).

PUNT 8. CREACIÓ I DETERMINACIÓ DE LA COMPOSICIÓ DE LA
COMISSIÓ INFORMATIVA GENERAL I DE COMPTES.
Es dóna compte de la proposta de la presidenta, que diu:
De conformitat amb el que s’estableix en l'article 45 del Reglament orgànic del Consell de Mallorca,
propòs al Ple:
1. Crear la Comissió Informativa General i de Comptes, a la qual corresponen l'estudi, l’informe o la
consulta dels assumptes que s’han de sotmetre 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, i també
informar i examinar els comptes generals de la corporació.
2. Formar la dita comissió amb els membres, titulars i suplents, que nomenin els grups polítics que
integren la corporació de la manera següent, designats mitjançant escrit dels portaveus corresponents a
la Presidència de la corporació, de la qual cosa s’ha de donar compte al Ple del Consell:
Cinc consellers del grup de consellers del Partit Popular
Tres consellers del grup de consellers del PSIB-PSOE
Un conseller del grup de consellers PSM-InicativaVerds-Entesa
3. Establir la periodicitat de reunions ordinàries de la comissió en mensual.

S’aprova per vint-i-nou vots a favor (PP i PSIB-PSOE) cap vot en contra i quatre
abstencions (PSM-IV-ExM).

PUNT 9. DETERMINACIÓ DELS MEMBRES I LA PERIODICITAT DE LA
COMISSIÓ DE GOVERN.
Es dóna compte de la proposta de la presidenta, que diu:
En l'article 18 del Reglament orgànic del Consell de Mallorca, aprovat per acord del Ple de dia 2 de
juliol de 2001 (BOIB núm. 102, de 15 d’agost) i modificat per acord del Ple de dia 8 de març de 2004
(BOIB núm. 38, de 16 de març), i dia 28 de juliol de 2008 (BOIB núm. 113, de 14 d'agost), s’estableix
que en el Consell de Mallorca hi ha d’haver, entre altres òrgans, la Comissió de Govern.
En l'article 25 es diu que la composició d'aquest òrgan ha de ser representativa del Ple.
Per això, propòs al Ple que adopti l'acord següent:
1. Determinar que la Presidència i vuit consellers i conselleres integren la Comissió de Govern de la
manera següent: quatre consellers del grup de consellers del Partit Popular, tres consellers del grup de
consellers del PSIB-PSOE i un conseller del grup de consellers PSM-InicativaVerds-Entesa. Els
membres titulars i els suplents, els ha de nomenar la presidenta a proposta dels grups polítics que
integren la corporació.
2. Establir que el règim de les sessions ordinàries sigui mensual i que es duguin a terme el segon dijous
de cada mes, a les 9.30 hores.

Així mateix, la Comissió de Govern corresponent al mes d'agost es durà a terme el darrer dijous del
mes de juliol.
Si els dies en què s’estableixen són inhàbils, la Comissió de Govern té lloc el dijous hàbil següent.

S’aprova per vint-i-nou vots a favor (PP i PSIB-PSOE) cap vot en contra i quatre
abstencions (PSM-IV-ExM).
PUNT 10. DETERMINACIÓ DE LES ASSIGNACIONS ALS GRUPS
POLÍTICS.
Es dóna compte de la proposta de la presidenta, que diu:
En l'article 73.3 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, s’estableix que el
Ple de la corporació pot assignar als grups polítics una dotació econòmica, que ha de comptar amb un
component fix, idèntic per a tots els grups, i un altre de variable en funció del nombre de membres de
cada grup.
En l’article 12 del Reglament orgànic del Consell de Mallorca, aprovat per acord del Ple de dia 2 de
juliol de 2001 (BOIB núm. 102, de 15 d’agost) i modificat per acord del Ple de dia 8 de març de 2004
(BOIB núm. 38, de 16 de març), i dia 28 de juliol de 2008 (BOIB núm. 113, de 14 d'agost), s’estableix
que tots els grups de consellers tenen dret a una dotació econòmica que resulta d’una aportació fixa
idèntica per a cada un, així com d'una aportació variable en funció del nombre d'escons.
Per això, propòs al Ple que adopti l'acord següent:
Assignar a cadascun dels diferents grups polítics amb representació al Consell de Mallorca la quantitat
de mil cinc-cents vint-i-sis euros i trenta-quatre cèntims d'euro (1.526'34 €) mensuals. I també assignarlos tres-cents setanta-quatre euros i trenta-vuit cèntims d'euro (374'38 €) mensuals per cada conseller
integrant dels esmentats grups. Per això, els imports mensuals que corresponen a cada grup són els
següents:
Grup de consellers del Partit Popular, integrat per denou consellers: vuit mil sis-cents trenta-nou euros i
cinquanta-sis cèntims d'euro (8.639'56 €) mensuals
Grup de consellers del PSIB-PSOE, integrat per deu consellers: cinc mil dos-cents setanta euros i
catorze cèntims d'euro (5.270'14 €) mensuals
Grup de consellers PSM-InicativaVerds-Entesa, integrat per quatre consellers: tres mil vint-i-tres euros
i vuitanta-sis cèntims d'euro (3.023'86 €) mensuals
Les assignacions abans ressenyades tenen efectivitat a partir de dia 1 de juliol de 2011.
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 han de dur una comptabilitat
especifica de la dotació, que han de posar a disposició del Ple sempre que aquest la demani.

La PRESIDENTA informa que la Unió d’Associacions de Mallorca ha sol·licitat
intervenir al Ple en aquest punt. Dóna la paraula al Sr. Pere Felip.
El Sr. FELIP (portaveu de la Unió d’Associacions de Mallorca) fa la següent
intervenció:
“Honorable Sra. Presidenta, honorables senyores conselleres i senyors consellers,
La Unió d’Associacions de Mallorca, referent a aquest punt, exposa el següent:

La mesura que pensa aprovar al Ple d’avui la flamant presidenta del Consell Insular
de Mallorca –a la qual dóna la benvinguda, li desitja el millor i li ofereix la
col·laboració sincera, en nom de l’entitat que representa- pel que fa a la retallada del
20% a les assignacions al grups polítics ens sembla un retall molt suau, molt
descafeïnat, tenint en compte la gravíssima crisi que patim, que fa necessari i
imprescindible que tothom, sobretot la classe política i els seus grups respectius
s’estrenyin el cinturó.
La nova presidenta del Consell, al nostre criteri, ha estat massa benèvola i
condescendent aplicant aquesta mísera retallada d’un 20%, perquè el que encara els
queda a tots els grups polítics és molt, massa, atès que opinam que la tasca que duen a
terme els grups polítics d’aquesta institució, és una tasca –i ho direm sense agror- poc
efectiva i molt inferior a allò que hauria de ser.
N’hi ha prou analitzant la gestió del Consell Insular de Mallorca durant la passada
legislatura, quan –segons el parer de la Unió d’Associacions de Mallorca- els Grups
polítics PSOE, PP, UM i Bloc per Mallorca –i no se’n va salvar cap- varen donar un
recital d’ineptitud i de incompetència política vergonyós, per dir-ho d’una forma fina.
Això sí, un recital nefast pagat, a més, amb els impostos de la soferta societat
mallorquina.
El més incoherent és que la flamant presidenta del Consell de Mallorca, al seu partit,
el Partit Popular, li ha augmentat l’assignació. Sí, sí, ja sabem que avui se farà tot de
forma legal, no ho jutgen en absolut, però des del punt de vista social i polític amb la
delicada situació de crisi i de deute endarrerit en quantitats industrials que sosté
encara aquesta institució, el Partit Popular hauria de donar exemple i no només evitant
apujar la seva assignació. Ara rebran 8.639,00 € mensuals per haver augmentat el
nombre de consellers i conselleres (durant la passada legislatura rebien 7.626,00 €).
Per predicar amb l’exemple, honorable Sra. Presidenta, atès que ahir mateix afirmava
davant un mitjà de comunicació que vol retallar despeses supèrflues, el que hauria de
fer com una de prioritats més urgents és retallar al màxim una de les despeses més
supèrflues del Consell Insular de Mallorca: les assignacions als Grups polítics, els
quals malauradament van perdent credibilitat dia a dia dins el teixit social.
Per mostra, un botó: el que opinen de la classe política els milers d’indignats del 15M.
La Unió d’Associacions de Mallorca, amb tots els respectes que la presidenta del
Consell es mereix, li donarà una idea, un suggeriment que indubtablement seria molt
ben vist i acollit per una depauperada societat mallorquina, una majoria de la qual no
pot arribar a final de mes i té milers de persones a l’atur sense poder pagar la seva
hipoteca; són persones desesperades i desemparades.
Aquesta idea i consell és el següent: que doni mensualment l’assignació que té
destinada el Grup polític del Partit Popular del Consell de Mallorca (8.639.00 €) a
Cáritas Diocessana, que fa una tasca social molt lloable a favor de les capes més
desafavorides de la societat mallorquina.
D’aquesta forma, haurien fet alguna cosa positiva de qualitat humana.
Per acabar, vostès senyores conselleres i senyors consellers –i això se refereix tant a
l’equip de govern com a l’oposició- viuen bé, no tenen problemes per adquirir
aliments de primera necessitat, guanyen bastant, potser més del que es mereixen, i no
hi seria de més que com a grups polítics demostrassin la seva solidaritat amb la

societat mallorquina i renunciassin a les seves assignacions perquè fossin utilitzades
per les famílies més necessitades.
Res més i moltes gràcies.”
S’aprova per vint-i-nou vots a favor (PP i PSIB-PSOE) cap vot en contra i quatre
abstencions (PSM-IV-ExM).

PUNT 11. PROPOSTA D’ACORD DE DESIGNACIÓ DE REPRESENTANT
DEL CONSELL DE MALLORCA EN EL CONSELL D’ADMINISTRACIÓ DE
L’AUTORITAT PORTUÀRIA DE LES ILLES BALEARS.
Es dóna compte de la proposta de la presidenta, que diu:
La Llei 33/2010, de 5 d’agost, de modificació de la Llei 48/2003, de 26 de novembre, de règim
econòmic i de prestació de serveis en els ports d’interès general estableix que una de les vocalies del
Consell d’Administració de l’Autoritat Portuària serà ocupada per una persona en representació del
Consell Insular de Mallorca. Correspon al Consell Insular de Mallorca fer la proposta i al Govern de les
Illes Balears fer el nomenament.
Per això, propòs que el Ple adopti l’acord següent:
1.

Proposar al Govern de les Illes Balears que disposi el cessament de la Sra. Francesca Lluch
Armengol Socias com a representant del Consell Insular de Mallorca en el Consell
d’Administració de l’Autoritat Portuària de les Illes Balears, tota vegada que el Decret de dia
10 de setembre de 2010 en què es proposava el seu nomenament, no va ser ratificat pel Ple del
Consell Insular de Mallorca.

2.

Proposar al Govern de les Illes Balear que nomeni vocal del Consell d’Administració de
l’Autoritat Portuària de les Illes Balears en representació del Consell Insular de Mallorca a la
senyora Maria Salom Coll, presidenta del Consell Insular de Mallorca.

3. Comunicar-ho a la Conselleria de Presidència del Govern de les Illes Balears i a l’Autoritat
Portuària de les Illes Balears.

S’aprova per denou vots a favor (PP) cap vot en contra i catorze abstencions (PSIBPSOE i PSM-IV-ExM).

PUNT 12. PROPOSTA DE PRESIDÈNCIA DE NOMENAMENT DE
MEMBRES DE LA COMISSIÓ INSULAR D’ORDENACIÓ DEL TERRITORI,
URBANISME I PATRIMONI HISTÒRIC.
Es dóna compte de la proposta de la presidenta, que diu:
L’article 36.1.b del Reglament Orgànic del Consell Insular de Mallorca, 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, i fent ús de les atribucions que em confereix la legislació vigent, s’eleva al Ple la
següent proposta d’
ACORD

Atenent al que s’estableix a l’article 36.1.b del Reglament Orgànic del Consell Insular de Mallorca, el
Ple del Consell Insular de Mallorca es nomenen com a vocals, titulars i suplents, de la Comissió Insular
d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Patrimoni Històric, les següents persones:
Titular: H. Sr. Mauricio Rovira de Alós
Suplent: H. Sra. Catalina Soler Torres
Titular: H. Sr. Antoni Llamas Márquez
Suplent: H. Sr. Joan Rotger Seguí

El Sr. ALEMANY (PSIB-PSOE) comença la seva intervenció.
Mostra la discrepància del seu Grup polític pel que fa a la composició de la Comissió
Insular d’Urbanisme perquè no reflecteix només la majoria que té el PP en aquest Ple,
sinó que el PP hi tendrà cinc representants, el PSIB-PSOE n’hi té un i el PSM-IVExM també n’hi té un.
Considera que la diferència és molt grossa i demostra que el PP ho vol tot. Diu que
haurien preferit que l’equip de govern fes el mateix que se va fer durant l’anterior
legislatura, quan en un acte de generositat i de democràcia varen cedir un membre de
la comissió a l’oposició.
Anuncia que, atès que no s’ha fet així, el seu Grup polític s’abstendrà a la votació
d’aquesta proposta.
S’aprova per denou vots a favor (PP) cap vot en contra i catorze abstencions (PSIBPSOE i PSM-IV-ExM).

PUNT 13. PROPOSTA D’ACORD DE NOMENAMENT DE REPRESENTANT
DEL CONSELL INSULAR DE MALLORCA A LA JUNTA RECTORA DEL
CONSORCI URBANÍSTIC PER A AL MILLORA I EMBELLIMENT DE LA
PLATJA DE PALMA.
Es dóna compte de la proposta de la presidenta, que diu:
L'article 7 dels Estatuts del Consorci urbanístic per a la millora i embelliment de la Platja de Palma, del
qual n'és membre aquest Consell Insular, estableix que un vocal, designat pel Consell, forma part de la
Junta Rectora del Consorci.
El secretari general de la Conselleria de Turisme i Esports, en data 29 de juny de 2011 ha sol·licitat que
es comuniqui el nom de la persona que ha de representar el Consell Insular de Mallorca a la Junta
Rectora del Consorci.
Per això, propòs que el Ple adopti l’acord següent:
1. Disposar el cessament de la Sra. Isabel Maria Oliver Sagreras, com a titular, i de la Sra. M.
Magdalena Mesquida Nadal, com a suplent, com a representants del Consell Insular de Mallorca a la
Junta Rectora del Consorci urbanístic per a la millora i embelliment de la Platja de Palma, i agrir-los els
serveis prestats.
2. Designar el Sr. Bernat Roig Cabrer, conseller electe, com a titular, i el Sr. Jaume Crespí Deyà,
conseller electe, com a suplent, perquè representin el Consell de Mallorca a la Junta Rectora del
Consorci urbanístic per a la millora i embelliment de la Platja de Palma
3. Comunicar-ho a les persones interessades i a la Conselleria de Turisme i Esports.

S’aprova per denou vots a favor (PP) cap vot en contra i catorze abstencions (PSIBPSOE i PSM-IV-ExM).

PUNT 14. DETERMINACIÓ I CREACIÓ DELS LLOCS DE FEINA QUE HA
D’OCUPAR PERSONAL EVENTUAL, I DETERMINACIÓ DE LES
RETRIBUCIONS QUE HA DE PERCEBRE.
Es dóna compte de la proposta de la presidenta, que diu:
En l'article 104 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, es 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 es preveu en l'article 20 de la Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció pública de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
Per això, propòs al Ple que adopti l'acord següent:
1. Determinar els llocs de treball següents per cobrir amb personal eventual i incorporar-los a la
plantilla i a la relació de llocs de treball del Consell Insular de Mallorca:
NOMBRE

DENOMINACIÓ

CARACTERÍSTIQUES

RETRIBUCIONS
BRUTES ANUALS
(14 pagues)

4

Responsable
comunicació

d'àrees

de

2

Assessor -a de presidència

Càrrec de confiança

40.000'00 €

Assessorament

39.283'42 €

especial
1

Cap de comunicació

Assessorament

54.000'00 €

especial
7

Secretari
polítics

-ària

de

grups

Càrrec de confiança

27.621'13 €

12

Secretari -ària segon -a grups
polítics

Càrrec de confiança

22.852'19 €

2

Cap de programes

Assessorament

32.027'76 €

especial
2.

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

S’aprova per denou vots a favor (PP) cap vot en contra i catorze abstencions (PSIBPSOE i PSM-IV-ExM).

PUNT 15. DETERMINACIÓ I CREACIÓ DELS LLOCS DE FEINA QUE HA
D’OCUPAR PERSONAL EVENTUAL DE L'INSTITUT MALLORQUÍ
D'AFERS SOCIALS, I DETERMINACIÓ DE LES RETRIBUCIONS QUE HA
DE PERCEBRE.
Es dóna compte de la proposta de la presidenta, que diu:
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.
Es proposa al ple l'adopció de l'acord següent:
1. Determinar els llocs de treball següents per cobrir amb personal eventual i incorporar-los a la
plantilla i a la relació de llocs de treball de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials:

RETRIBUCIONS
BRUTES ANUALS
( 14 pagues)

NÚM.

DENOMINACIÓ

CARACTERÍSTIQUES

3

Coordinadors generals

Assessorament especial

31.402'66 €

2

Assessors

Assessorament especial

31.402'66 €

RÈGIM DE
DEDICACIÓ
Jornada de plena
disponibilitat (codi 7)
Jornada de plena
disponibilitat (codi 7)

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

La PRESIDENTA dóna la paraula a la Sra. Catalina Cirer.
La Sra. CIRER (consellera executiva de Benestar Social) intervé a continuació.
Diu que aprofitant aquest punt de l’ordre del dia i que al punt núm. 2 se cessava el
vicepresident de l’IMAS i atès també que l’expresident de l’IMAS és el portaveu del
PSIB-PSOE voldria fer dues aportacions.
En primer lloc, expressa l’agraïment al Sr. Garau -perquè també el faci extensiu als
dos directors executius de l’IMAS- per la seva actitud durant el traspàs de
competències. Destaca que no va ser només un traspàs puntual d’un dia, sinó
d’acompanyament durant la primera setmana per qüestions puntuals. Per aquesta raó,
desitja que quedi constància d’aquest agraïment, que va ajudar a començar la feina
molt millor.
En segon lloc, afirma que és cert que no prescindeixen de personal eventual, però
queda reflectit que se redueix al 50% el que hi havia abans. Informa que s’ha intentat
aplicar les retribucions de la quantia més baixa.
Puntualitza que no és perquè pensin que és una estructura millor que la que tenia
abans el Sr. Garau, atès que possiblement sigui pitjor i exigeixi a tothom més esforç,
més dedicació i més sacrifici, però es mostra convençuda que a hores d’ara, per
complir la premissa de l’austeritat, estaven obligats a fer-ho d’aquesta manera.

Comenta que, si durant els quatre anys de legislatura les coses poden millorar,
segurament aquest Ple ajudarà també a ajustar aquestes estructures però de moment és
el just que se necessita per poder funcionar, triplicant la feina.
El Sr. GARAU (PSOE) intervé tot seguit.
Expressa el seu agraïment a la Sra. Cirer, perquè li agrada el seu tarannà i l’actitud
que manifesta davant la feina d’aquest departament.
Espera poder seguir col·laborant amb l’IMAS en tot allò que sigui necessari. Fa notar
la importància que té aquesta àrea dins el Consell, i la que té també per a Mallorca.
S’aprova per denou vots a favor (PP) cap vot en contra i catorze abstencions (PSIBPSOE i PSM-IV-ExM).

PUNT 16. PROPOSTA DESIGNACIÓ DELS MEMBRES DEL PATRONAT
DE LA FUNDACIÓ CASA MUSEU LLORENÇ VILLALONGA, PARE
GINARD I BLAI BONET.
Es dóna compte de la proposta de la presidenta de dia 6 de juliol que diu:
Atès el que disposen els estatuts de la Fundació Casa Museu Llorenç Villalonga, Pare Ginard i Blai
Bonet i vistes les propostes presentades pels grups polítics integrants del Consell de Mallorca,
Per això, propòs que el Ple adopti l’acord següent:
1. Designar com a president de la Fundació al Sr. Joan Rotger Seguí.
2. Designar com a vicepresidenta de la Fundació a la Sra. Margarita Durán Vadell
3. Designar vocals del Patronat a les persones següents:
Pel Grup PARTIT POPULAR (PP):
Titular: Margalida Moner Tugores
Suplent: Maria Magdalena García Gual
Pel Grup de consellers PSM-IniciativaVerds-Entesa
Titular: Joan Font Massot
Suplent: Joana Aina Campomar Orell

Seguidament el secretari dóna compte de l’escrit presentat pel GRUP DE
CONSELLERS SOCIALISTA AL CONSELL DE MALLORCA de dia 7 de juliol de
2011 d’acord amb el qual es proposa la designació del Sr. Francesc Dalmau Fortuny
com a titular i de la Sra. Sílvia Cano Juan com a suplent.
Sotmès l’assumpte a votació i s’aprova per vint-i-nou vots a favor (PP i PSIB-PSOE)
cap vot en contra i quatre abstencions (PSM-IV-ExM), la següent proposta:
1. Designar com a president de la Fundació Casa Museu Llorenç Villalonga, Pare Ginard i Blai Bonet
al Sr. Joan Rotger Seguí.

2. Designar com a vicepresidenta de la Fundació Casa Museu Llorenç Villalonga, Pare Ginard i Blai
Bonet a la Sra. Margarita Durán Vadell
3. Designar vocals del Patronat de la Fundació Casa Museu Llorenç Villalonga, Pare Ginard i Blai
Bonet a les persones següents:
Pel Grup PARTIT POPULAR (PP):
Titular: Margalida Moner Tugores
Suplent: Maria Magdalena García Gual
Pel Grup SOCIALISTA AL CONSELL DE MALLORCA
Titular: Francesc Dalmau Fortuny
Suplent: Sílvia Cano Juan
Pel Grup de consellers PSM-IniciativaVerds-Entesa
Titular: Joan Font Massot
Suplent: Joana Aina Campomar Orell

PUNT 17. PROPOSTA DESIGNACIÓ DELS MEMBRES DEL PATRONAT
DE LA FUNDACIÓ TEATRE PRINCIPAL DE PALMA.
Es dóna compte de la proposta de la presidenta de dia 6 de juliol que diu:
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.
Per això, propòs al Ple que adopti l’acord següent:
Nomenar vocals del Patronat a les persones següents:
Pel GRUP PARTIT POPULAR (PP):
Antoni Mesquida Ferrando
Maria Magdalena García Gual
Isabel Llinàs Warthmann
Margalida Ginard Mesquida
Pel Grup de Consellers PSM-IniciativaVerds-Entesa:
Joan Font Massot

Seguidament el secretari dóna compte de l’escrit presentat pel Grup SOCIALISTA
AL CONSELL DE MALLORCA d’acord amb el qual es proposa la designació del
Sr. Jaume Garau Salas i de la Sra. Melchora Gómez Andrés.
Sotmès l’assumpte a votació i s’aprova per vint-i-nou vots a favor (PP i PSIB-PSOE)
cap vot en contra i quatre abstencions (PSM-IV-ExM) la següent proposta:

Nomenar vocals del Patronat de la Fundació Teatre Principal els consellers següents:
Pel GRUP PARTIT POPULAR (PP):
Antoni Mesquida Ferrando
Maria Magdalena García Gual
Isabel Llinàs Warthmann
Margalida Ginard Mesquida
Pel Grup SOCIALISTA AL CONSELL DE MALLORCA
Jaume Garau Salas
Melchora Gómez Andrés
Pel Grup de Consellers PSM-IniciativaVerds-Entesa:
Joan Font Massot

PUNT 18. PROPOSTA DESIGNACIÓ DELS MEMBRES DE LA JUNTA
RECTORA L’INSTITUT DE L’ESPORT HÍPIC.
Es dóna compte de la proposta de la presidenta de dia 6 de juliol que diu:
L’article 12 dels estatuts de l'Institut de l'Esport Hípic estableix que la Junta Rectora de l’Institut de
l’Esport Hípic estarà formada, entre d’altres, per un vocal per cada un dels grups polítics que integren
la institució.
Els grups polítics del Consell Insular de Mallorca han presentat les seves propostes.
Per això, propòs al Ple que adopti l’acord següent:
Nomenar vocals de la Junta Rectora a les persones següents:
Pel Grup PARTIT POPULAR (PP):
Titular: Jaume Crespí Deyà
Pel Grup de consellers PSM-IniciativaVerds-Entesa
Titular: Joan Font Massot

Seguidament el secretari dóna compte de l’escrit presentat pel Grup SOCIALISTA
AL CONSELL DE MALLORCA d’acord amb el qual es proposa la designació del Sr.
Jaume Colom Adrover.
Sotmès l’assumpte a votació i s’aprova per vint-i-nou vots a favor (PP i PSIB-PSOE)
cap vot en contra i quatre abstencions (PSM-IV-ExM) la següent proposta:
Nomenar vocals de la Junta Rectora de l’Institut de l’Esport Hípic a les persones següents:
Pel Grup PARTIT POPULAR (PP):
Titular: Jaume Crespí Deyà

Pel Grup SOCIALISTA AL CONSELL DE MALLORCA
Titular: Jaume Colom Adrover
Pel Grup de consellers PSM-IniciativaVerds-Entesa
Titular: Joan Font Massot

PUNT 19. RENÚNCIA DE LA SRA. MARGARITA DURAN VADELL A LA
CONDICIÓ DE CONSELLERA DEL CONSELL INSULAR DE MALLORCA.
Es dóna compte de l’escrit presentat per la Sra. Margarita Durán:
“Sra. Margarita Durán Vadell amb NIF: 40306456 Z, renuncia a la condició de
Consellera del Consell Insular de Mallorca”
La Corporació es dóna per assabentada i acorda sol.licitar a la Junta Electoral de les
Illes Balears l’expedició de la credencial corresponent a la persona que ha de
substituir a la Sra. Margarita Duran Vadell.

PRECS I PREGUNTES
No n’hi ha.

La presidenta aixeca la sessió, de la qual, com a secretari general, estenc aquesta acta
amb plecs de paper números de A-000010 a A-000027.

El secretari general

La presidenta

