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ACTA  DE  LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DEL 
CONSELL INSULAR DE MALLORCA DE DIA SIS DE 
NOVEMBRE DE  MIL  NOU-CENTS  NORANTA-CINC. 

 
 
 

A les onze hores i vint minuts, es reuneix, en sessió ordinària el Ple del 
Consell Insular de Mallorca, amb els assistents que a continuació es relacionen: 
 

Presidenta: Hble. Sra. Maria Antònia Munar i Riutort. 
 
 

Hbles. Srs. Conseller:  Carles Felip Cañellas i Fons, Maria Rosa Estarás i 
Ferragut, Alejandro Pablo Espinós Bonmatí,  Margalida Ferrando i Barceló, Maria del 
Pilar Ferrer i Bascuñana, Joan Flaquer i Riutort, José Maria Gonzàlez i Ortea, Jaime 
Matas i Palou, José Ramón Orta Rotger, Andreu Riera i Bennàsar, Maurici Rovira de 
Alós, María Salom i Coll, Joan Verger Pocoví, Guillem Vidal i Bibiloni, Joana Aina Vidal 
i Burguera, Catalina Mercè i Riera, Francesc Antich i Oliver, Andreu Crespí i Plaza, 
Antoni Josep Diéguez i Seguí, Damià Pons i Pons, Francesc Quetglas i Rosanes, Maria 
Teresa Riera i Madurell, Joan Francesc Triay i Llopis, Antoni Alorda i Vilarrubias, 
Catalina Maria Bover i Nicolau, Mateu Morro i Marcé, Damià Pons i Pons, Pere Sampol 
i Mas, Antoni Pascual i Ribot, Eberhard Grosske i Fiol, Maria Margalida Thomas i 
Andreu 
 

Consellers que excusen la seva assistència: Hble. Sr. Bartomeu Blanquer 
i Sureda.  

 
 

Secretari General: Sr. Bartomeu Tous i Aymar. 
 

Interventora General : Sra. Pilar Garcia Docio. 
 
   Abans de començar a debatre els punts de l'ordre del dia, la presidenta 
proposa tractar els cinc punts següents dins l'apartat del despatx extraordinari, més una 
proposta alternativa presentada pel Partit Popular en relació als punts 1, 2 i 3 d'aquest 
mateix despatx extraordinari: 
 

1.-Expedient per a la contractació d'un préstec de 600 milions destinat a 
les inversions de 1995. 
 

S'acorda per assentiment incloure aquest punt. 
  

2.- Expedient núm. 11 de modificació de crèdits dins el Pressupost de 
despeses de 1995. 
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S'acorda per assentiment incloure-hi aquest punt. 
 

3.- Expedient núm. 13 de modificació de crèdits dins el Pressupost de 
despeses de 1995. 
 

El Sr. Grosske (EU) demana que aquest expedient quedi damunt la taula i 
que hi hagi una reconsideració d'una inversió com aquesta perquè seria interessant 
que s'estudiàs en profunditat. 
 

Se sotmet a votació i s'inclou aquest punt per trenta vots a favor (PP, 
PSOE, PSM-NM, UM) i dos en contra (EU) . 
 

4.- Proposta de Presidència perquè dins la Comissió Avaluadora de les 
Ajudes de l'Objectiu 5B hi hagi un representant del Consell Insular de Mallorca. 
 

S'acorda per assentiment incloure-hi aquest punt 
 

5.- Pla pilot de recollida selectiva per a 1996. 
 

S'acorda per assentiment incloure-hi aquest punt. 
 
 

 
  PUNT 1.- APROVACIÓ DE L'ACTA ANTERIOR (2-10-95). 
 
      S'aprova l'acta per assentiment. 
 
 
 

PRESIDÈNCIA.- 
 

 
  PUNT 2.- DECRETS A DONAR COMPTE. 
 

El ple en resta assabentat. 
 

 
  PUNT 3.- DECRETS A RATIFICAR. 
 

Es llegeix el següent decret: 
 

"Compareixença com a demandat davant la Sala Contenciosa-
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Baleares en el recurs contenciós-
administratiu interposat pel Procurador Sr. Jesús Molina Romero en representació del 
Banco de Crédito Balear S.A., contra "acord del Consell Insular de Mallorca de 15.5.95 
desestimant recurs ordinari interposat contra acord de la CIUM de dates 14 d'abril, 27 
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de maig i 22 de juliol de 1994, en relació a les NN.SS. de Planejament de Sant Llorenç 
des Cardassar, en base als informes jurídics de dates 17 i 19 de març de 1995". 
Actuacions 905/95. 
 

Vist el meritat recurs contenciós-administratiu i examinat l'informe de 
l'Assessoria Jurídica del C.I.M. d'11 de setembre de 1995, aquesta Presidència, per 
raons d'urgència i amb fonament a l'article 34.1.h) de la llei 7/85, de 2 d'abril, resolc que 
el Consell Insular de Mallorca comparegui davant la Sala Contenciosa-Administrativa 
del Tribunal Superior de Justícia de Balears en dit recurs. Assumirà la representació del 
Consell Insular de Mallorca el Procurador de Palma Sr. Pedro Ferrer Amengual i la 
direcció tècnica el Sr. Gabriel de Oleza Serra de Gayeta i la Sra. Carmen de España 
Fortuny, indistintament, lletrats adscrits a l'Assessoria Jurídica del C.I.M., en base a 
l'article 447.2 de la llei Orgànica 6/1985. 
 

Que es doni compte de la present resolució al Ple, a la primera reunió que 
farà per a la seva ratificació." 
 

Es ratifica el decret per assentiment. 
 
 
  PUNT 4.- DONAR COMPTE DE L'ACORD DE LA COMISSIÓ DE 
GOVERN SOBRE L'EXPEDIENT NÚM. 9 DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS. 
 

Es dona compte del següent acord de la comissió de govern de dia 23-
11-95: 
 

"Aplicant els articles 160 i 161 de la Llei 39/1988 de 28 de desembre, 
reguladora de les Hisendes Locals, 40, 41 i 42 del R.D. 500/1990, de 20 d'abril y Base 
7 de les d'execució del Pressupost General per a l'exercici de 1995, es procedeix a 
confeccionar el present expedient de modificació de crèdits per transferències entre 
partides pressupostàries amb diferent vinculació jurídica incloses a un mateix grup de 
funció. Per tot això, es proposa a la Comissió de Govern la següent 
  

          PROPOSTA D'ACORD    
 

Aprovar l'expedient núm. 9 de modificació de crèdits al Pressupost de 
1995 per transferències (TR-3/95) entre partides pressupostàries amb diferent 
vinculació juridica que afecten a un mateix grup de funció, d'acord amb el següent 
detall: 
 
A) RELACIó D'AUGMENTS DE CRèDITS P/TRANFERèNCIES: 
-------------------------------------------------------------- Codi    Concepte 
   Import 
-------------------------------------------------------------- 
20.45130.48900 Altres transfer.Comissió Cultura 7.000.000'- 
30.45240.22707 Serveis esport.Comissió Esports  4.500.000'- 
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40.31310.22001 Premsa llibres i alt.Llars menor 1.000.000'- 
40.31310.22709 Sveis.d'assist.soc.Llars menor     300.000'- 
40.32300.20200 Lloguer d'immobles Svs.A.Social    381.000'- 
40.32300.23101 Trasllats personal Svs.A.Social  1.200.000'-   
40.42210.22706 Estudis i treb.tècnics C.Cipres    800.000'- 
 
               TOTAL AUGMENTS P/TRANFERèNCIES  15.181.000'-      
 
 B) RELACIó DE BAIXES P/TRANSFERèNCIES: 
-------------------------------------------------------------- 

Codi        Concepte     Import 
----------------------------------------------------------- 
20.45110.22003 Mat.tècnic C.C.La Misericòrdia   1.000.000'- 
20.45110.22602 Publ.i Propaganda C.C.La Miser.  4.000.000'- 
20.45110.22701 Svs.Seguretat C.Cultural La Mis. 1.000.000'- 
20.45130.22699 Altres despeses Comiss.Cultura   1.000.000'- 
30.45200.22707 Serveis esport.Polisport.S.Fdo.  4.500.000'-  
40.31310.21200 Conserv.immobles Llars del menor 1.000.000'- 
40.31310.23100 Locomoció Llars del menor          300.000'- 
40.32300.21200 Conserv.immobles Svs.A.Social      381.000'- 
40.32300.22601 Atencions protoc.Svs.A.Social      400.000'- 
40.32300.22606 Reunions/conf./cursets A.Social    600.000'- 
40.32300.22699 Altres despeses Svs.A.Social       200.000'- 
40.42210.48901 Prog.insular eliminació barreres   800.000'- 
 

    TOTAL BAIXES P/TRANSFERèNCIES    15.181.000'- 
 

Per la qual cosa queda anivellat el Pressupost. 
 

S'aprova la proposta per unanimitat." 
 

La Sra. Salom (PP) demana que s'ampliï la informació, ja que el seu grup 
s'ha sorprès perquè el CIM ha potenciat tradicionalment els programes d'eliminació de 
barreres arquitectòniques i ara hi ha una baixa per aquest concepte. 
 

El Sr. Pons (PSOE) explica que la modificació s'ha de veure com un 
conjunt de baixes i altes que, en un moment determinat, respon a la manca d'ubicació 
adequada de diferents partides que ara es reajusten a efectes pressupostaris. Anuncia 
que li farà arribar, a la Comissió, una informació detallada on podrà veure la necessitat 
d'utilitzar aquesta partida. 
 

El Ple en resta assabentat. 
 
 
 
  PUNT 5.- DONAR COMPTE DE L'ACORD DE LA COMISSIÓ DE 
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GOVERN SOBRE L'EXPEDIENT NÚM. 10 DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS. 
 

Es dóna compte del següent acord de la comissió de Govern de dia 23-
10-1995: 
 

"Aplicant els articles 162 de la Llei 39/1988 de 28 de desembre, 
reguladora de les Hisendes Locals, 43, 44 i 45 del R.D. 500/1990, de 20 d'abril y Base 
8 de les d'execució del Pressupost General per a l'exercici de 1994, es procedeix a 
confeccionar el present expedient de generació de crèdits en el Pressupost de 
Despeses de l'exercici 1995, per existir els compromisos ferms  d'aportació, drets 
reconeguts o drets reconeguts i recaptats prevists als articles esmentats, i que figuren  
a l'expedient. 
 

Per tot això, es proposa a la Comissió de Govern la següent: 
 
          PROPOSTA DE GENERACIONS DE CRèDITS 

 
Aprovar l'expedient núm. 10 de modificació de crèdits en el Pressupost de 

Despeses de 1995 per generació de crèdits (GEN-3/95) d'acord amb el següent detall: 
 
 
A) AUGMENT DESPESES  

 
Partida    Denominació     Import 
 
60.32200.20300 Lloguer maquinà.instal.lacions Fodesma  1.000.000 
60.32200.21300 Conserv.instal.lacions i altres Fodesma   425.000 
60.32200.21400 Conserv.elements de transport Fodesma     170.000 
60.32200.22101 Aigua Fodesma                             500.000 
60.32200.22103 Combustible i Carburants Fodesma          525.000 
60.32200.22104 Vestuari personal Fodesma                 200.000 
60.32200.22199 Altres subministraments Fodesma        14.185.000 
60.32200.22300 Serveis de transport Fodesma              660.000 
60.32200.23101 Locomoció Fodesma                         335.000 
                                       
                      TOTAL AUGMENT DESPESES .....     18.000.000   
 
B) AUGMENT PREVISIONS INGRESSOS 
 
* (COMPROMISOS FERMS D'APORTACIó) 
 
Partida    Denominació    Import 
 
99.39901 Ingresos no prevists                         9.000.000   
         TOTAL COMPROMISOS FERMS D'APORTACIó .....    9.000.000 
 



 
 

6 

 
 
* (DRETS RECONEGUTS I RECAPTATS) 
 
Partida    Denominació    Import 
 
99.39901 Ingresos no prevists                         9.000.000  
       

TOTAL DRETS RECONEGUTS I RECAPTATS          9.000.000 
  
 TOTAL AUGMENTS PREVISIONS INGRESSOS .......         18.000.000 
            

Per la qual cosa queda anivellat el Pressupost. 
 

S'aprova la proposta per unanimitat." 
 
 
  El Ple en resta assabentat. 
 
 
  PUNT 6.- CONSTITUCIÓ URGENT DE LA JUNTA INSULAR 
D'EXPLOTACIÓ HIDRÀULICA A MALLORCA. 
 

Es dóna compte de la següent proposta de Presidència: 
 

"Atès el que es disposa al Decret 11/1994, de 13 de gener, sobre 
organització i règim jurídic de l'administració hidràulica de Balears. 
 

Atesa  l'obligatorietat establerta a la Llei d'Aigües d'atendre als principis 
de descentralització i de participació i representació dels usuaris en els òrgans 
col.legiats de gestió del domini públic hidràulic. 
 

Atesa la delimitació de Mallorca com a conca hidrogràfica independent i 
en el marc de l'opció  d'un desenvolupament sostenible per a tota l'illa, aquesta 
Presidència proposa el següent 
 

ACORD 
 

"El Plenari del Consell Insular de Mallorca insta el Govern de la Comunitat 
Autònoma de les Illes Balears a la constitució urgent de la Junta Insular d'Explotació, 
com a òrgan de participació i planificació en matèria d'aigues a l'àmbit territorial de l'illa 
de Mallorca". 
 
 

Intervé el Sr. Triay (PSOE). Recorda que la Llei d'aigües preveu com a 
òrgans de participació el Consell General i les juntes insulars d'explotació, a partir dels 
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principis que la Llei mateixa inclou. Recorda ara farà dos anys que es va aprovar, el 
gener del 94, el Decret sobre organització i règim jurídic de l'administració hidràulica de 
les illes Balears, i que encara no s'han constituït aquests òrgans insulars que tenen la 
funció de coordinar i vigilar l'explotació de els obres i els recursos hidràulics i, a més, 
formular propostes sobre la planificació hidràulica.  
 

L'interès de promoure aquesta iniciativa resulta de la voluntat d'impulsar 
el fet insular des del Consell. Per altra banda el Consell ha de tenir un paper rellevant 
dins aquesta Junta d'Explotació, ja que la presidència correspon al representant de la 
institució. 
 

Passat un temps més que prudencial des que es va establir la regulació 
d'aquestes juntes, és el moment de reclamar-ne la constitució. 
 

Intervé el Sr. Verger (PP). Manifesta el suport del seu grup perquè 
considera que és important constituir aquesta Junta. 
 

S'aprova la proposta per assentiment. 
 
 
 
  PUNT 7.- PROPOSTA DE PRESIDÈNCIA DE PROPOSICIÓ DE LLEI DE 
TRANFERÈNCIA DE COMPETÈNCIES ALS CONSELLS INSULAR EN MATÈRIA DE 
CARRETERES. 
 

Es dóna compte de la següent proposta de Presidència: 
 

"El Ple del Consell de Mallorca aprova la proposta adjunta de proposició 
de llei de Transferència de competències als Consells Insulars en matèria de 
Carreteres, i acorda remetre-la per la seva tramitació a la Comissió Tècnica 
Interinsular." 
 
 

"PROPOSICIO DE LLEI DE TRANSFERENCIA DE COMPETENCIES 
ALS CONSELLS INSULARS EN MATERIA DE CARRETERES. 
 
 
Exposició de motius. 
L'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears significà la constitució de les Illes Balears en 
Comunitat Autònoma, essent un dels elements fonamentals de l'Estatut la integració 
dels Consells Insulars  dins la Comunitat. En el seu article 39, l'Estatut preveu la 
possibilitat que els Consells Insulars puguin assumir dins el seu àmbit territorial la 
funció executiva i de gestió de distintes matèries, entre les que es troba la de 
carreteres. 
 
La present Llei té per objecte transferir als Consells Insulars la funció executiva i la 
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gestió en quant a construcció i manteniment de carreteres dins el marc de la 
planificació territorial. Es tracta d'una matèria fàcilment gestionable pels Consells 
Insulars, que a més servirà per racionalitzar l'actual situació de les carreteres de cada 
illa, unes de titularitat dels Consells Insulars i altres titularitat de la Comunitat 
Autònoma. Traspassant la funció d'execució i gestió a una sola Institució, permetrà 
desenrotllar una política de carreteres més racional i integral de cadascuna de les Illes. 
 
Amb la promulgació d'aquesta Llei, sense dubte, es donarà una passa endavant en 
l'apropament de l'Administració a l'administrat i en l'aprofundiment en el nostre 
autogovern. 
 
 
CAPITOL PRIMER 
 
DISPOSICIONS GENERALS 
Article 1.Totes les funcions executives i de gestió del Govern Balear en matèria de 
carreteres, competència exclusiva de la Comunitat Autònoma, segons l'article 10.5 de 
l'Estatut d'Autonomia,  es transfereixen als Consells Insulars de Mallorca, de Menorca i 
d'Eivissa i Formentera, en els seus respectius àmbits territorials, a l'empar de l'article 
39.9 de l'Estatut d'Autonomia i de la present  Llei. 
 
Article 2.Queden reservades a l'Administració de la Comunitat Autònoma les següents 
funcions: 
a).Elaborar el Pla Director Sectorial de Carreteres de les Illes Balears, d'acord amb la 
Llei d'Ordenació Territorial. 
 
b).La potestat reglamentària normativa en matèria de carreteres. 
 
Article 3.En exercici de les funcions executives i de gestió transferides per aquesta Llei 
als Consells Insulars, aquests ajustaran el seu funcionament a l'establert a la present 
Llei, a la Llei Reguladora de les Bases del Règim Local i a la legislació emanada del 
Parlament de les Illes Balears. 
 
Article 4.La Comunitat Autònoma garantirà en tot el territori de les Illes Balears el nivell 
mínim  de servei en matèria de carreteres. 
 
 
CAPITOL SEGON 
 
REGIM JURIDIC DE LES TRANSFERENCIES 
Article 5.Els actes i acords dels Consells Insulars en la matèria que es transfereix 
esgoten la via  administrativa, procedint contra aquests recurs contenciós-administratiu 
en la forma i en els terminis prevists per la Llei reguladora d'aquesta jurisdicció. 
 
 
CAPITOL TERCER 
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DE LA COORDINACIO GENERAL DE L'ACTIVITAT DELS CONSELLS INSULARS 
Article 6.En l'exercici de totes les seves competències les relacions administratives 
entre els Consells Insulars i l'Administració de la Comunitat Autònoma es regiran pel 
principi de coordinació establert a l'article 40.1 de l'Estatut d'Autonomia, i en els temes 
prevists al capítol II, del Títol V, de la Llei Reguladora de Bases del Règim Local. 
 
Article 7.Els Consells Insulars podran subscriure amb les Administracions públiques 
convenis o acords de cooperació en els quals estableixin lliurament els instruments de 
col.laboració necessària per a la consecució de les finalitats comuns d'interès públic. 
 
Article 8.Conformement amb el que determina l'article anterior, es regula la formulació 
de convenis o d'acords de cooperació entre el Govern de la Comunitat Autònoma i els 
Consells Insulars, o d'aquests últims amb els Ajuntaments, com a instruments de 
col.laboració necessaris per a la consecució de finalitats d'interès públic. 
 
Article 9. 
1.Cada Consell Insular elaborarà anualment una memòria sobre la gestió de la 
transferència a que  fa referència aquesta Llei, la qual inclourà els nivells i la qualitat de 
les funcions i dels serveis exercits. Aquesta memòria es presentarà al Govern dins el 
primer trimestre de cada any. 
 
2.El Govern de la Comunitat Autònoma, examinades les memòries anuals dels 
Consells Insulars, remetrà al Parlament una comunicació per tal que es debati. 
 
 
CAPITOL QUART 
 
DE LA COORDINACIO I CONTROL DE LA TRANSFERENCIA 
Article 10.En el supòsit que qualque Consell Insular incomplís les obligacions que el 
desenvolupament d'aquesta Llei l'imposa, el Govern de la Comunitat Autònoma li 
recordarà el seu compliment, concedint a l'efecte el termini necessari, mai inferior a un 
mes. Si transcorregut aquest termini l'incompliment persisteix, el Govern de la 
Comunitat Autònoma podrà proposar al Parlament de les Illes Balears, la revocació 
d'aquesta Llei, pel que fa referència al Consell Insular esmentat. 
 
 
DISPOSICIO FINAL 
La present Llei vigirà el mateix dia de la seva publicació en el B.O.C.A.I.B. 
 
 
TRANSFERENCIA DE COMPETENCIES ALS CONSELLS INSULARS EN MATERIA 
DE CARRETERES 
 
Proposta d'actuació per la valoració del cost efectiu i establir els mitjans 
personals i materials. 
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La Comissió Tècnica Interinsular, a l'empar de l'article 6 del seu Reglament, crearà una 
subcomissió que: 
 
a.Efectuarà una valoració del cost efectiu de la transferència. 
 
b.Elaborarà un sistema de finançament en base al cost efectiu de la transferència, i 
distribuirà entre els Consells Insulars en proporció a la població de cadascun dels 
territoris corresponents, la renda per habitant d'aquests en proporció inversa, el 
coeficient d'esforç fiscal a la renda de les persones físiques i la superfície d'aquests, 
tenint en compte dels distints mitjans posats a disposició dels Consells i els inclourà 
com a capítol V de finançament, a l'articulat de la proposició de llei de Transferència de 
Competència als Consells Insulars en Matèria de Carreteres. 
 
c.Fixarà els mitjans materials, financers i personals que es posin a disposició de cada 
Consell Insular. 
d.Referirà la documentació administrativa relativa a la matèria que es transfereix. 
 
e.Establirà la quantia de la nova inversió." 
 
 
   El Sr. Triay (PSOE) considera que donar un impuls que faci del Consell 
Insular de Mallorca la primera institució de l'illa pot esser un objectiu compartit per 
molta de gent i que haurà d'esser compartit per totes les forces polítiques. Per poder-hi 
arribar és necessari desplegar l'article 39 de l'Estatut Autonomia, amb una incidència 
ben escassa fins ara si es té en compte que dins la Pressupost de la Comunitat, les 
partides per gestió de competències transferides als consells, només representen entre 
un 2 i un 3% del total. Aquest grau de descentralització indica que encara hi ha molt de 
camí per fer. El seu grup considera que aquesta legislatura hauria de significar una 
acceleració, tant pel que fa a competències que rebi la Comunitat com en matèries que 
rebin els consells. 
 

Considera que si hi ha un grup de matèries que pot merèixer una atenció 
especial per part del Consell ha d'esser el grup de matèries que afecten les 
infraestructures del territori. Per això avui es proposa la transferència de les carreteres 
de la Comunitat Autònoma als consells insulars. Es tracta d'una matèria  prou 
tecnificada, amb recursos econòmics, amb incidència sobre el conjunt del territori, 
clarament identificable com una competència insularitzable, com el ferrocarril o les 
obres hidràuliques. Serà amb aquestes matèries que el Consell podrà tenir la 
importància que els redactors de l'Estatut preveien. 
 

Es demana, per tant, la gestió, amb la construcció i el manteniment de les 
carreteres dins el marc de la planificació territorial que correspon a la Comunitat 
Autònoma. 
 

Intervé el Sr. Verger (PP). Manifesta en nom del seu grup l'opinió que les 



 
 

11 

carreteres ha d'esser competència dels Consells Insulars, també manifesta que està 
plenament d'acord amb el contingut de l'Estatut en relació als consells insulars. Però 
també considera que en aquest moment cal esser prou realistes i saber que en matèria 
de carreteres hi ha encara moltes passes a fer, no només del Govern cap als consells, 
sinó del Govern  central cap a les comunitats autònomes. Se sap que hi ha en vies de 
negociació un conveni per fer possible tota una sèrie d'inversions finançades en part 
del Govern central, també se sap que fa falta aprovar el pla de carreteres i, per tant, no 
és el moment de sol⋅licitar aquesta competència. 
 

Per altra part, recorda que, tant dins el Consell, com al Parlament com 
també al programa del PP, hi consta que hi ha tota una sèrie de competències que 
s'han de transferir i que són prioritàries. 
 

Per tant, és més convenient continuar treballant en els processos ja 
decidits i deixar per a més endavant aquesta matèria. 
 

Torna intervenir el Sr. Triay (PSOE). Considera que aquesta és una de les 
matèries que més clarament s'han de transferir i que no hi ha cap motiu que 
n'impedeixi la transferència, ja que qualsevol matèria es pot transferir a partir dels 
recursos disponibles. Precisament ara és un bon moment des del punt de vista del 
finançament, ja que el Congrés dels Diputats ha pres l'acord de negociar un conveni de 
carretes amb la Comunitat Autònoma. 
 

Reconeix que el Pla de carreteres és competència de la Comunitat i que 
continuaria essent-ho. De la mateixa manera que el Govern Balear ha pogut actuar en 
carreteres sense tenir un pla de carreteres el Consell també ho podria fer. 
 

Per altra part, reconeix que és cert que el Govern ha anunciat un 
programa de transferències als consells i que la majoria del Consell de Mallorca el 
considera insuficient i, per això, planteja de forma reiterada les propostes de 
transferències, una de les més importants de les quals és la de carreteres. 
 

Se sotmet la proposta a votació i s'aprova per desset vots a favor (PSOE, 
PSM-NM, UM, EU) i quinze en contra (PP). 
 
 
 

MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ DEL TERRITORI 
 
 
  PUNT 8.- TERCERA PETICIÓ DE PRORROGA DEL TERMINI 
CONTRACTUAL PER A LA POSADA EN SERVEI DE LA GESTIÓ DE TRACTAMENT 
DE RESIDUS SÒLIDS URBANS DE L'ILLA DE MALLORCA, PRESENTADA PER 
L'EMPRESA CONCESSIONÀRIA TIRME, S.A. 
 

Es dòna compte de la següent proposta de la Comissió de Medi Anbient i 
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Ordenació del Territori: 
 

       "Vist l'informe del Cap de Servei de la Gestió de RSU, Sr. Antoni Morano 
Ventanyol, relatiu a la tercera petició de pròrroga del termini contractual per a la posada 
en servei de la gestió de tractament de residus sòlids urbans de l'illa de Mallorca, 
presentada per TIRME, S.A, la Comissió de Medi Ambient i Ordenació del Territori, en 
data 28 de setembre de 1.995, eleva al Ple la següent proposta d'   
 

ACORD 
 

Concedir una prorroga de 14 setmanes a l'empresa TIRME, S.A, per a la 
posada en servei de la gestió de tractament de Residus Sòlids Urbans de l'illa de 
Mallorca, fixant el nou termini final de les obres per al dia 8 de febrer de 1.996." 
 

Intervé el Sr. Antich (PSOE). Recorda que el contingut de la proposta ja 
es coneix pel debat del darrer Ple. Es tracta de concedir la tercera pròrroga a l'empresa 
Tirme, constructora de la planta de Son Reus. La petició es fonamenta en els retards 
produïts per l'incendi que hi va haver i que els serveis tècnics qualifiquen de causa 
objectiva per a la concessió. Es tractaria, doncs, d'allargar catorze setmanes més la 
posada en funcionament de planta, amb què començaria a funcionar dia 8 de febrer del 
96. 
 

Intervé la presidenta. Proposa tractar aquest punt conjuntament amb el 
Pla pilot de reciclatge inclòs en el punt 5 del despatx extraordinari. 
 

El President de la Comissió d Medi Ambient i Ordenació del Territori 
presenta la següent Moció: 
 

"La legislació actualment vigent en política de residus, tant amb l'ordre 
autonòmic, com en el nacional i comunitari, té el seus principis en la reducció del 
residus i en la valorització del materials continguts en ells. 
 

Per poder dur a terme la gestió integrada dels residus d'acord amb les 
esmentades premises es fa necesari, per una part, aprovar una llei de residus que 
contempli entre altres, l'obligatorietat d'unes determinades línies d'acció a tots el nivells 
de l'Administració Autonòmica i Local, i per altre, establir uns objectius que es deriven 
de les actuals directrius comunitàries. 
 

Per tot això el President de la Comissió de Medi Ambient i Ordenació del 
Territori presenta la següent, 
 

MOCIÓ: 
 

El CIM acorda: 
 

1) Constitució d'una ponència que redacti la LLei de residus. 
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2) Aprovació d'un Pla pilot de recollida selectiva i reciclatge per a 1.996 

que contempli: 
 

a) Recollida selectiva domiciliària. 
b) Planta de triatge de residus reciclables. 
c) Planta de compost. 
d) Preu bonificat per a la recollida selectiva." 

 
 

Torna intervenir el Sr. Antich (PSOE). Explica que el contingut de la moció 
comprèn dos aspectes. Per una banda, la necessitat de constituir la ponència que ha 
de redactar la Llei de residus. Per altra banda, indica que la moció està en total 
consonància amb el pacte de progrés i amb les directrius que, en matèria de residus, 
es fixaren els partits signants.    
 

Pel que fa al primer aspecte, en destaca la necessitat i la preocupació 
que hi ha dins el Consell, com a gestor de tots els residus sòlids de l'illa. Recorda que 
quan es varen aprovar els criteris per a la redacció del Pla sectorial es va obrir la 
possibilitat de redactar altres plans específics per tractar residus no inclosos en el Pla 
director sectorial. Pensa, per tant, que és necessària aquesta llei que permetria una 
visió global i integral de tot el tema del reciclatge, a més de donar facultats als consells 
per tractar el tema de la reducció i la reutilització dels residus. 
 

Pel que fa al segon aspecte, explica que és important continuar en la línia 
dels darrers anys per tal de donar el vertader valor que el Parlament volia donar a la 
qüestió del reciclatge quan en va aprovar els criteris, cosa que el Pla director no recull. 
En aquest sentit es proposen una sèrie de directrius per tal de reforçar la recollida 
selectiva domiciliària, crear plantes de triatge de residus, possibilitar fer experiències en 
plantes de compost i també implantar mesures, tal vegada a través del preu, per 
premiar la recollida selectiva i, per tant, premiar i fomentar el reciclatge enfront del 
sistema complementari d'incineració. 
 

Intervé el Sr. Grosske. En primer lloc es refereix a l'aspecte formal i fa 
notar un tema que s'ha votat que es tractaria com a despatx extraordinari, ara 
s'incorpora dins un altre punt. Demana que es votin per separat el punt vuit i la moció. 
 

Pel que fa a la moció, tot i que és sintètica, el seu grup hi és rotundament 
favorable, perquè avança conclusions que serien més pròpies de la comissió que es va 
crear ad hoc en el darrer Ple. Per això anuncia el vot favorable del seu grup. 
 

Pel que fa a la pròrroga, recorda que la seva actitud és contrària a la 
incineració i com que la proposta tracta d'allargar la posada en funcionament, anuncia 
que, en aquests cas, s'abstendran. 
 

Intervé el Sr. Sampol (PSM-NM). Explica que s'ha demanat la discussió 
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conjunta dels dos punts perquè és important saber la intenció de tots els grups  en 
relació a adquirir uns compromisos formals  sobre les alternatives a la incineració que 
es concreten en la recollida selectiva, el reciclatge i el compostatge. 
 

Recorda que en la Ple passat es va acordar crear una comissió d'estudi 
d'alternatives a la incineració i informa que aquesta ha arribat a la conclusió que fins 
d'aquí a 3 o 4 mesos no hi haurà dictamen. Mentrestant hi ha el contracte entre el CIM i 
l'empresa Tirme i el PSM pensa que mentre la Comissió no elabori l'alternativa, s'han 
de complir els compromisos ja adquirits, sense deixar d'estudiar, però, la viabilitat 
jurídica del rescat.  
Pensa que el CIM no ha de quedar aturat i que, encara que la comissió digués que no 
hi ha alternatives, s'ha de continuar treballant amb l'objectiu clar que s'ha de cremar el 
mínim possible. 
 

En aquest sentit, continua, es demana, per una banda, que es redacti una 
llei de residus, a la vegada, proposa adquirir el compromís per al 96  de començar a 
impulsar la recollida selectiva domiciliària, una planta de triatge i una planta de compost 
que es podria utilitzar en l'agricultura i en la reforestació. 
 

En previsió que la futura llei no prevegi l'obligatorietat de la recollida 
selectiva, s'han de preveure les mesures per incentivar aquesta recollida; l'únic 
incentiu, pensa, és que sigui més econòmic practicar la recollida selectiva que no 
l'ordinària destinada íntegrament a la incineració. En aquest sentit el punt d de la 
proposta estableix aquestes bonificacions. 
 

El Sr. Verger (PP) demana què farà el PSM en el punt 8. 
 

El Sr. Sampol respon que si s'aprova la moció, el seu grup votarà a favor 
de la pròrroga. 
 

El Sr. Verger prossegueix la intervenció. Pel que fa a la moció, es de 
l'opinió que és necessària una llei de residus i per tant, no s'hi oposen. Pel que fa al 
punt segon afirma que el seu grup no vol esser negatiu i pensa que el pla pilot pot 
servir per comprovar si la bondat anunciada de la recollida és vertadera o no. La planta 
de triatge, evidentment hi ha d'esser i tampoc no s'oposen a la planta de compost, 
encara que el seu grup no en sigui partidari. Afegeix el matís que totes aquestes 
accions han d'esser compatibles amb el Pla de residus i que s'han de fer conjuntament 
amb un estudi seriós. Pel que fa als punts c i d pensa que no és el moment de dir quin 
serà el preu, no s'oposen a aquests punt, però es reserven l'opinió si resultava que la 
bonificació ha d'esser excessivament alta. 
 

El seu grup, a partir de els experiències que han vist, pensen que no és la 
millor aquest camí no es la millor alternativa. Per això, recorda que el vot a favor no és 
un xec en blanc, sinó que el suport del seu grup a continuar en una línia d'increment 
del reciclatge sempre fonamentada en estudis sòlids. 
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Demana votació nominal en funció de l'article 101 del ROF. 
 

Intervé el Sr. Antich (PSOE). Insisteix recordant que la concessió de la 
pròrroga pretén complir el contracte i que compta amb els informes jurídic i tècnic 
favorables. 

Es mostra satisfet que tots els grups hagin manifestat el suport a una llei 
que permetrà tractar integralment totes les qüestions referides als residus 
i donar prioritat al reciclatge. Recorda que la voluntat de la majoria és que 
Son Reus sigui només un complement per tractar exclusivament allò que 
no es pugui reciclar.  

 
Intervé el Sr. Sampol (PSM-NM). Puntualitza que el reciclatge no és una 

qüestió de moda sinó ideològica. El Pla director tal vegada s'hagi de modificar, fa notar, 
però, que els punts verds, ja implantats, no figuren en aquest Pla i que ningú no els ha 
impugnats. Pensa igualment que ningú tampoc al⋅legarà un incompliment si s'impulsa 
la recollida selectiva i el reciclatge. De tota manera, en el moment adequat, s'haurà de 
proposar la modificació del Pla i, per a això, ja es compta amb el compromís verbal del 
president del Govern Balear. 
 

Pel que fa al preu bonificat, comenta que tal vegada no sigui necessari i 
s'hi pugi aplicar el preu real. En tot cas la proposta és que s'estableixi un preu polític 
perquè la incineració subvencioni, si és que fa falta, la recollida selectiva i el reciclatge. 
 

Es mostra d'acord amb la votació nominal. 
 

Intervé el Sr. Verger (PP). Matisa que a tot Europa, la incineració 
subvenciona el reciclatge. Recorda que el Consell va començar posant punt verds i fent 
recollida selectiva amb l'altra corporació i que ara es tracta de continuar i de coincidir 
amb les noves polítiques europees. Fa notar que no és suficient estudiar només el 
preu, sinó que s'han de tenir en compte molts d'altres aspectes, inclosos els temes 
mediambientals. 
 

Se sotmet a votació la proposta corresponent al punt 8 de l'ordre del dia. 
El secretari llegeix la relació alfabètica dels membres de la corporació i aquests 
responen en veu alta si aproven o no la proposta. S'aprova la proposta per trenta vots a 
favor (PP, PSOE, PSM-NM, UM) i dues abstencions (EU). 
 

Se sotmet a votació la moció corresponent al punt 5 del despatx 
extraordinari i s'aprova per assentiment. 
   

 
 

SERVEIS GENERALS I RECURSOS HUMANS 
 
 
  PUNT 9.- PROPOSTA D'APROVACIÓ DE LA RECTIFICACIÓ DE 
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L'INVENTARI GENERAL DE BÉNS I DRETS DEL CIM A 31 DE DESEMBRE DE 
1.994. 
        

Es dòna compte de la següent proposta de la Comissió de Serveis 
Generals i Recursos Humans: 

"De conformitat amb el que preveuen els articles 86 del Text Refòs 
781/1986, de 28 d'abril i 33 del Reglament de Béns de les Entitats Locals de 13 de juny 
de 1986 s'ha procedit a rectificar a 31 de desembre de 1994, tenint en compte les altes 
i baixes que s'han produït fins a aquesta data, l'Inventari General de Béns i Drets de la 
Corporació aprovat pel Ple del Consell el dia 5 d'abril de 1993, amb efectes a 31 de 
desembre de 1992. 
 

Atès el que disposa l'art. 34 del Reglament de Béns abans esmentat, que 
atribueix al Ple de la Corporació l'aprovació de la rectificació de l'Inventari, el President 
de la Comissió de Serveis Generals i Règim Interior fa la següent proposta d' 
 
 A C O R D 
 

1.- Aprovar la rectificació, de conformitat amb el document que s'adjunta a 
aquesta proposta, amb efectes a 31 de desembre de 1994, de l'Inventari General de 
Béns i Drets del Consell Insular de Mallorca aprovat pel Ple el dia 5 d'abril de 1993. 
 

2.- Remetre una còpia de l'esmentada rectificació a l'Administració de 
l'Estat i a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears." 
 

El Sr. Verger demana que si la proposta diu que hi ha un document que 
s'adjunta, encara que no es pugui enviar amb la convocatòria, es faci arribar als 
Consellers. 
 

La presidenta diu que es farà així. 
 

S'aprova la proposta per assentiment. 
 

 
 PUNT 10.- PROPOSTA DE CONSTITUIR UNA SERVITUD A FAVOR DE 
GESA PER A LA INSTAL⋅⋅⋅⋅LACIÓ D'UNA CANONADA DE GAS A L'HOSPITAL 
PSIQUIÀTRIC. 
 
 

Es dòna compte de la següent proposta de la Comissió de Serveis 
Generals i Recursos Humans: 
 

"Vista la instància de data 7 de juny de 1995 del Sr. Miguel Pocoví Juan, 
en nom de Gas y Electricidad S.A., sol⋅licitant que el Consell Insular de Mallorca, com a 
propietari de l'immoble on s'ubica l'Hospital Psiquiàtric, atorgui al seu favor una servitud 
personal i permanent per a la instal⋅lació subterrània d'una canonada de gas que 
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alimenti els diferents edificis i instal⋅lacions de l'Hospital, d'acord amb el projecte que 
adjunta, el promotor del qual és l'empresa Gestió Sanitària de Mallorca depenent del 
Govern Balear, la qual com a gerent del centre, considera necessari la substitució dels 
combustibles actuals pel gas canalitzat. 

Vist l'informe de data 20 de juny de 1995, de l'Arquitecte del Consell, Sr. 
Xavier Mulet Traserra, que considera "correcte i adaptat a les necessitats exposades el 
traçat de la canalització esmentada, sempre que l'execució de la mateixa reuneixi les 
condicions de control i seguretat pertinents, concretament les establertes en el 
Reglament de xarxes i escomeses de combustibles gaseosos i instruccions MIG (ordre 
de 18 de novembre de 1974, del Ministeri d'Indústria i modificacions posteriors)",el 
President de la Comissió Informativa fa la següent proposta d' 
 
 A C O R D 
 

1.- Constituir a favor de l'empresa "Gas y Electricidad S.A."  GESA, una 
servitud personal d'una franja de terreny de 0'60 m. d'amplada i una longitud total d'uns 
996,00 m.l. distribuïts en dos ramals, amb una superfície total aproximada de 598 m2, 
de l'immoble on s'ubica l'Hospital Psiquiàtric, d'acord amb el projecte que s'adjunta a 
aquesta proposta, per a la instal⋅lació de forma subterrània d'una canonada de gas per 
al subministrament dels diferents edificis i instal⋅lacions de l'Hospital, amb la 
corresponent accessòria de pas per atendre únicament les tasques de manteniment, 
conservació i reparació que siguin necessàries o convenients per al seu correcte 
funcionament. 
 

2.- Totes les despeses derivades de la constitució de la servitud aniran a 
càrrec de GESA. 
 

3.- Autoritzar la Presidenta del Consell Insular per a la firma dels 
documents adients per a l'execució del present acord" 
 

S'aprova la proposta per assentiment. 
 
 
 

COOPERACIÓ MUNICIPAL, FOMENT I OCUPACIÓ 
 
 
 PUNT 11.- DEVOLUCIO DE SUBVENCIONS DEL MAP PER OBRES 
INCLOSES EN EL PLA D'OBRES I SERVEIS DE 1992. 
 

Es dòna compte de la següent proposta de la Comissió de Cooperació 
Municipal:     
 

"En el Pla d'Obres i Serveis de 1992 estaven inclosos els Ajuntaments de 
Binissalem, Inca i Sa Pobla amb les següents obres i el següent finançament: 
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AJUNTAMENT DE BINISSALEM: "Emisari residuals, 2n. fase". Pressupost: 17.951.301 
pessetes. Aportació MAP: 6.282.955 pessetes. Aportació CIM(BCL): 7.180.521 
pessetes. Aportació Ajuntament 4.487.825 pessetes. 
AJUNTAMENT D'INCA: "Canalització pluvials Cra. Palma-Inca(afores)". Pressupost: 
35.879.000 pessetes. Aportació MAP: 8.686.371 pessetes. Aportació CIM(BCL): 
7.459.179 pessetes. 
 
AJUNTAMENT DE SA POBLA: "Canalització pluvials i pavimentació carrers". 
Pressupost: 25.000.000 pessetes. Aportació MAP: 3.794.201 pessetes. Aportació 
CIM(BCL): 9.955.799 pesetes. Aportació Ajuntament: 11.250.000 pessetes. 
 

Atès que les obres dels Ajuntaments de Binissalem i Inca no estan 
finalitzades o sia no estaven finalitzades en el termini de 31 de desembre de 1993, que 
es el previst al Decret 665/1990 de 25 de maig de Cooperació Economica local de 
l'Estat, s'han de reintegrar al Ministeri per les Administracions Públiques la part de 
subvenció d'aquest organisme no utilitzades per dur a terme l'obra. En relació a l'obra 
de l'Ajuntament de Sa Pobla ja es troba finalitzada, pero no es va finalitzar en el termini 
previst a l'esmentat decret, per la qual cosa també s'han de reintegrar la part de 
subvenció corresponent al MAP. 
 

Al mateix temps s'ha sol.licitat informe a l'Intervenció de Fons del CIM per 
que dugui a terme una comprovació de les quantitats a reintegrar, informe que 
s'adjunta a aquesta proposta d'acord. 
 

Per tot això la Comissió de Cooperació Municipal, Foment i Ocupació 
eleva a la Comissió de Govern la següent proposta d' 
                       
 
                         A C O R D  
 
              
         1r.-  "Reintegrar al Tresor Públic les següents quantitats corresponents  a 
subvencions del MAP per obres incloses en el Pla d'obres i Serveis de 1992, degut al 
incompliment del termini de finalització, previst al Decret 665/1990 de 25 de maig de 
Cooperació Economica Local de l'Estat: 
 

- 4.712.216 pesetes, corresponents a l'obra nº 7 de l'Ajuntament de 
Binissalem "Emisari residuals, 2n. fase". 

- 6.514.778 pessetes, corresponents a l'obra nº 24 de l'Ajuntament 
d'Inca "Canalització ctra. Palma-Inca(afores)". 

- 2.845.650 pessetes, corresponents a l'obra nº 41 de l'Ajuntament 
de Sa Pobla "Canalització pluvials i pavimentació carrers".   
 
        2n.-  "Exigir a cadascun dels referits Ajuntaments els imports 
corresponents a aquests reintegraments, comunicant-los que podran fer efectiu el seu 
import a aquest CIM, abans del dia 20 de desembre de 1995, o que, en cas contrari, 
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se'n procedirà a la seva compensació amb les subvencions o transferències al seu 
favor. " 

    
S'aprova la proposta per assentiment. 

 
 
 PUNT 12.- APLICACIO DE ROMANETS PER LES BAIXES  PER 
ADJUDICACIO DE LES OBRES DEL PROGRAMA D'ACCIO ESPECIAL DE LA 
MANCOMUNITAT DEL PLA PER L'ANY 1995. 
 

Es dóna compte de la següent proposta de la comissió de Cooperació 
Municipal, Foment i Ocupació: 
 

"El Ple del Consell Insular de Mallorca en sessió celebrada el dia 7 de 
novembre de 1994, va aprovar les obres en reserva per a possibles aplicacions de 
romanents que es produïren a les adjudicacions del Programa d'Acció Especial de la 
Mancomunitat del Pla per l'any 1994.El Ministeri per les Administracions Públiques va 
denegar l'esmentada aplicació  degut a l'incompliment del terminis d'adjudicació.  
 

Una vegada adjudicat el Programa d'Acció Especial de la Mancomunitat 
del Pla corresponent a l'any 1995, s'han produit baixes en l'adjudicació de les obres 
incloses per un import total de 55.152.020 pessetes, per la qual cosa d'acord a l'article 
17 del R.D. 665/1990 de 25 de maig es podran aplicar les baixes de subvencions als 
projectes que ja estaven aprovats per l'any 1994, que ja havien complit el tràmit 
d'exposició al públic i d'informe de la Col.laboració amb l'Estat. 
 

Per la qual cosa la Comissió de Cooperació Municipal, Foment i ocupació 
eleva al Ple del Consell Insular la següent proposta d' 
 

                  A C O R D  
 

1r.- Proposar per l'aplicació de romants del Pla d'Acció Especial de la 
Mancomunitat del Pla per l'any 1995 les següents obres, ja aprovades pel Ple del CIM 
com a obres en reserva en sessió de dia 7 de novembre de 1994: 
 
      AJUNTAMENT DE VILAFRANCA DE BONANY: "Enllumenat públic c/ 
Costa i Llobera, Mestre Bauçà, Ses Escoles, Sant Josep, Mestral, Pare Serra i de's 
Pou". Pressupost: 7.977.188 pessetes. Aportació MAP: 3.988.594 pessetes. Aportació 
CIM: 3.190.875 pessetes. Aportació Ajuntament: 797.719 pessetes.  
 

AJUNTAMENT DE PORRERES: "Ampliació i millora de la xarxa de 
Sanejament". Pressupost: 11.576.930 pessetes. Aportació MAP: 5.788.465 pessetes. 
Aportació CIM: 4.630.772 pessetes. Aportació Ajuntament Ajuntament: 1.157.693 
pessetes. 
 

AJUNTAMENT DE PETRA: "Proveïment aigua potable i clavegueram 
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nucli urbá de Petra, acabament". Pressupost: 32.458.211 pessetes. Aportació MAP: 
16.229.105 pesetes. Aportació CIM: 12.983.284 pesstes. Aportació Ajuntament: 
3.245.822 pessetes.  
 

2n.- Els tramits d'adjudicació es començaran una vegada que el MInisteri 
per les Administracions Públiques doni la conformitat a l'esmentada proposta. 
 

3r.- Aquest acord de la Comissió de Govern es durà a la propera sessió 
que celebri el Ple de la Corporació." 
 

El Sr. Alorda (PSM-NM) es refereix a aquest punt i al següent. Explica 
que es tracta de recuperar les baixes del Ministeri d'Administracions Públiques. Informa 
que s'han recuperat una cinquantena de milions i que s'ha hagut d'aprofitar el llistat 
d'un intent que hi va haver l'any passat d'aprofitar uns romanents. De la mateixa 
manera, en el punt següent, s'ha aprofitat el Pla pluriannual que s'havia pactat per 
poder recuperar aquelles obres que encara no havien estat adjudicades dins el Pla 
complementari. 
 
 

S'aprova la proposta per assentiment. 
   
 
 PUNT 13.- APLICACIO DE ROMANETS PER LES BAIXES PER 
ADJUDICACIO DE LES OBRES DEL PLA D'OBRES I SERVEIS DE 1995. 
 

Es dóna compte de la següent proposta de la comissió de Cooperació 
Municipal, Foment i Ocupació: 
 

"El Pla d'Obres i Serveis de 1995, una vegada adjudicat ha produit unes 
baixes de les subvencions concedides per l'esmentat Pla, les baixes de les aportacions 
del CIM suma la quantitat de 24.448.072 pessetes, i les baixes de l'aportació del MAP 
la quantitat de 23.105.502 pessetes, per la qual cosa es pot dur a terme una aplicació 
de les esmentades baixes a projectes ja inclosos en el Pla biannual 1995-1996, aprovat 
pel Ple del Consell Insular de Mallorca amb data 12 de desembre de 1994. 
 

Per tot això la Comissió de Cooperació Municipal, F 
oment i Ocupació, eleva al Ple la següent proposta d' 
 

                A C O R D  
 

1r.- Proposar per l'aplicació de romanents del Pla d'Obres i Serveis de 
1995, les següents obres, incloses en el Pla biannual 1995-1996, aprovat pel Ple en 
sessió de dia 12 de desembre de 1994: 
 

AJUNTAMENT DE BUGER: "Asfaltat cami Torrentó". Pressupost: 
7.500.000 pessetes. Aportació MAP: 2.625.000 pessetes. Aportació CIM(BCL): 
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4.125.000 pessetes. Aportació Ajuntament 750.000 pessetes.  
 

AJUNTAMENT DE SINEU: "Obertura i asfaltat tram vial circunvalació". 
Pressupost: 10.324.470 pessetes. Aportació MAP: 3.613.564 pessetes. Aportació 
CIM(BCL): 3.097.341 pessetes. Aportació Ajuntament: 3.613.565 pessetes.  
 

AJUNTAMENT DE SANTA MARGALIDA: "Sanejament diversos carrers 
de C'an Picafort". Pressupost: 25.931.581 pessetes. Aportació MAP: 8.116.938 
pessetes. Aportació CIM(BCL): 8.736.839 pessetes. Aportació Ajuntament 9.077.804 
pessetes.  
 
     AJUNTAMENT DE SA POBLA: "Pavimentació i pluvials carrers". 
Pressupost: 9.309.873 pessetes. Aportació MAP: 3.258.455 pessetes. Aportació 
CIM(BCL): 930.987 pessetes. Aportació Ajuntament: 5.120.431 pessetes. 
 
   AJUNTAMENT DE MONTUIRI: "Pavimentació vials urbans". Pressupost: 
12.000.000 pessetes. Aportació MAP: 4.200.000 pessetes. Aportació CIM(BCL): 
2.400.000 pessetes. Aportació Ajuntament: 5.400.000 pessetes.  
 
  AJUNTAMENT DE MANCOR DE LA VALL: "Climatització de la Casa de 
Cultura". Pressupost: 4.939.825 pessetes. Aportació MAP: 1.273.545 pessetes. 
Aportació CIM(BCL): 2.914.497 pessetes. Aportació Ajuntament 751.783 pessetes. 
 
     2n.- Els tramits d'adjudicació es començaran una vegada que el Ministeri 
per les Administracions Públiques doni la conformitat a l'esmentada proposta.  
 

3r.- Aquest acord de la Comissió de Govern es durà a la propera sessió 
que celebri el Ple de la Corporació. " 
 
 

S'aprova la proposta per assentiment. 
 
 
 PUNT 14.- RENUNCIA DE L'AJUNTAMENT DE SANT JOAN A L'OBRA 
INCLOSA EN EL PROGRAMA D'ACCIO ESPECIAL DE LA MANCOMUNITAT DEL 
PLA PER L'ANY 1996. 
 

Es dòna compte de la següent proposta de la Comissió de Cooperació 
Municipal, Foment i Ocupació: 
 

"Vist l'escrit de l'Ajuntament de Sant Joan pel qual renuncia a l'obra 
"Xarxa general aigües pluvials 1ª fase" inclosa en el Programa d'Acció Especial de la 
Mancomunitat del Pla de 1996, i atès que l'esmentat Programa es va aprovar 
definitivament en data 4 de juliol de 1994 amb totes les obres incloses pel quatrieni 94-
97, la Comissió de Cooperació Municipal, Foment i Ocupació en sessió de data 26 
d'octubre de 1995 eleva al Ple la següent proposta d' 
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 ACORD 
 

1.- Anul.lar l'obra "Xarxa general aigües pluvials 1ª fase" de l'Ajuntament 
de Sant Joan, inclosa en el Programa d'Acció Especial de la Mancomunitat del Pla per 
l'any 1996. 
 

2.- Comunicar aquesta anul.lació al Ministeri per a les Administracions 
Públiques." 
 

Intervé el Sr. Alorda (PSM-NM). Informa que com que no és possible el 
canvi de destinació. La Mancomunitat proposarà una relació d'obres per aprofitar 
baixes i romanents del 96 i la intenció del CIM és que Sant Joan pugui fer una obra de 
pressupost semblant, que serà la primera que s'aprofitarà de les baixes. 
 

S'aprova la proposta per assentiment. 
 
 
 
 PUNT 15.- ANUL.LACIO DE L'OBRA " ENLLAÇ C/ MONTE I 
MEDIODIA" DE L'AJUNTAMENT DE CAPDEPERA, INCLOSA EN EL PLA D'OBRES 
I SERVEIS DE 1995. 
 

Es dòna compte de la següent proposta de la Comissió de Cooperació 
Municipal, Foment i Ocupació: 
 

"L'Ajuntament de Capdepera estava inclos en el Pla d'Obres i Serveis de 
1995, amb l'obra "Enllaç c/ Monte i Mediodia", amb un pressupost de 4.887.670  
pessetes, una aportació del MAP de 1.221.918 pessetes, una aportació del CIM(BCL) 
de 1.710.684 pessetes i una aportació de l'Ajuntament de 1.955.068 pessetes, 
l'esmentada obra no disposava de la certificació de disponibilitat de terrenys en el 
moment de dur a terme l'adjudicació del Pla, per la qual cosa no es podia adjudicar, i 
no compliria el termini concedit per el MAP d'iniciar les obres el dia 1 d'octubre de 
1995, per la qual cosa la Comissió de Cooperació, Foment i ocupació eleva al Ple la 
següent proposta d' 
 
                         A C O R D                          
 

1r.- Anul.lar l'obra "Enllaç c/ Monte i Mediodia" de l'Ajuntament de 
Capdepera, obra inclosa en el Pla d'Obres i Serveis de 1995, per no complir el requisit 
de tenir la disponibilitat dels terrenys quant es va procedir a adjudicar el Pla de 1995. 

 
2n.- Comunicar aquest acord a l'Ajuntament de Capdepera i al Ministeri 

per les Administracions Públiques als efectes oportuns."  
 

S'aprova la proposta per assentiment. 
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BENESTAR SOCIAL 

 
 PUNT 16.- PROPOSTA DE RESOLUCIÓ AMB EFECTES A PARTIR DE 
DIA 1 DE GENER DE 1996 DEL CONVENI SIGNAT ENTRE LA CONSELLERIA DE 
SANITAT I SEGURETAT SOCIAL, EL CONSELL INSULAR DE MALLORCA, 
L'AJUNTAMENT DE PALMA I L'ASSOCIACIÓ DE MARGINATS/LA SAPIENCIA.  
 

Es dòna compte de la següent proposta de la Comissió de Benestar 
Social: 
 

"Atés que el Ple del Consell Insular de Mallorca en sessió ordinària 
celebrada el dia 7 de març de 1994 aprovar el Conveni entre la Conselleria de Sanitat i 
Seguretat Social del Govern Balear, el Consell Insular de Mallorca, l'Ajuntament de 
Palma i l'Associació de Marginats/La Sapiencia, per al manteniment del centre Hospital 
de Nit, Son Ribes, Can Palerm i Can Gaza, el qual fou signat el dia 23 de maig de 
1994, amb una durada d'1 de gener de 1994 fins a 31 de desembre de 1995, 
prorrogale per anualitats naturals, si cap de les parts no manifesta per escrit a les altres 
la voluntat de resoldre'l. 
 

Atés que la Comissió de Coordinació del Circuït de la Xerxa de Centres i 
Serveis d'atenció a les persones marginades i premarginades, prevista a la clàusula 
sesta de l'esmentat Conveni, en sessió ordinària celebrada el dia 20 de setembre de 
1995, acordà per unanimitat, en base a les propostes elaborades per la Comissió de 
Tècnics del circuït, la conveniència de denunciar de forma conjunta el Conveni signat 
entre la Conselleria de Sanitat i Seguretat Social del Govern Balear, el Consell Insular 
de Mallorca, l'Ajuntament de Palma i l'Associació Marginats la Sapiència, pel 
manteniment dels centres Hospital de Nit, Son Ribes, Can Gaza i Can Palerm. 
  

El President de la Comissió de Benestar Social fa la següent porposta d': 
 

A C O R D 
 

Únic.- Resoldre amb efectes a partir de dia 1 de gener de 1996, el 
Conveni signat el dia 23 de maig de 1994 entre la Conselleria de Sanitat i Seguretat 
Social del Govern Balear, el Consell Insular de Mallorca, l'Ajuntament de Palma i 
l'Associació de Marginats/La Sapiencia, per al manteniment del centre Hospital de Nit, 
Son Ribes, Can Palerm i Can Gaza, aprovat pel Ple del Consell Insular de Mallorca en 
sessió ordinària celebrada el dia 7 de març de 1994, d'acord amb el que disposa la 
Clàusula Sèptima de l'esmentat Conveni." 
 

S'aprova la proposta per assentiment. 
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 PUNT 17.- PROPOSTA DE RESOLUCIÓ AMB EFECTES A PARTIR DE 
DIA 1 DE GENER DE 1996 DEL CONVENI SIGNAT ENTRE LA CONSELLERIA DE 
SANITAT I SEGURETAT SOCIAL, EL CONSELL INSULAR DE MALLORCA, 
L'AJUNTAMENT DE PALMA I L'ASSOCIACIÓ ES REFUGI.  

Es dòna compte de la següent proposta de la Comissió de Benestar 
Social: 
 

"Atés que el Ple del Consell Insular de Mallorca en sessió ordinària 
celebrada el dia 7 de març de 1994 aprovar el Conveni entre la Conselleria de Sanitat i 
Seguretat Social del Govern Balear, el Consell Insular de Mallorca, l'Ajuntament de 
Palma i l'Associació es Refugi, per al manteniment del centre Sa Placeta i Puig del 
Bou, el qual fou signat el dia 23 de maig de 1994, amb una durada d'1 de gener de 
1994 fins a 31 de desembre de 1995, prorrogale per anualitats naturals, si cap de les 
parts no manifesta per escrit a les altres la voluntat de resoldre'l. 
 

Atés que el dia 20 de setembre de 1995 la Comissió de Coordinació del 
cercuit de la Xerxa de Centre i Serveis d'atenció a les persones marginades i 
premarginades acordaren per unanimitat, en base a les propostes elaborades per la 
Comissió de tècnics del circuït, la conveniència de denunciar de forma conjunta el 
Conveni segnat entre la Conselleria de Sanitat i Seguretat Social del Govern Balear, el 
Consell Insular de Mallorca, l'Ajuntament de Palma i l'Associació Es Refugi pel 
manteniment del centre Sa Placeta i Puig del Bou. 
  

El President de la Comissió de Benestar Social fa la següent porposta d': 
 

A C O R D 
 

Únic.- Resoldre amb efectes a partir de dia 1 de gener de 1996, el 
Conveni signat el dia 23 de maig de 1994 entre la Conselleria de Sanitat i Seguretat 
Social del Govern Balear, el Consell Insular de Mallorca, l'Ajuntament de Palma i 
l'Associació Es Refugi pel manteniment del centre Sa Placeta i Puig del Bou, aprovat 
pel Ple del Consell Insular de Mallorca en sessió ordinària celebrada el dia 7 de març 
de 1994, d'acord amb el que disposa la Clàusula Sèptima de l'esmentat Conveni." 
 
 

S'aprova la proposta per assentiment. 
 
 

 
HISENDA, ESPECIAL DE COMPTES I CONTRACTACIÓ. 

 
 
 PUNTS 18 AL 36.-  
 
 

PUNT 18.- RECONEIXEMENT DE DEUTE, TEATRE PRINCIPAL. 
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Es dóna compte de la següent proposta de la comissió d'Hisenda, 

Especial de Comptes i Contractació: 
 

"Atès que diverses empreses han presentat factures corresponents a 
reparacions o subministraments realitzats durant exercicis pressupostaris anteriors a 
1.995, amb destí al TEATRE PRINCIPAL de la COMISSIÓ DE CULTURA, i que no es 
varen poder imputar al pressupost corresponent, bé per no tenir la cobertura 
pressupostaria necessària o bé per haver-se rebudes en data molt pròxima al termini 
de l'exercici, i, com a conseqüència, han d'esser imputades al pressupost de l'exercici 
1.995, a efectes de reconeixement de les quantitats corresponents, i atesa la normativa 
vigent a l'art. 89 del Tex articulat parcial de la Llei de contractes de l'estat, a l'art. 
157.2b de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, Reguladora de les Hisendes Locals, els 
arts. 26 i 60.2 del R.D. 500/1990 i l'art. 23.1.e del Text Refòs de disposicions Legals en 
matèria de règim local, es formula la següent: 
 
 
 P R O P O S T A  D'A C O R D 
 
 

1er. Reconeixer el deute contret amb les entitats que es relacionen a 
continuació, corresponents a reparacions o subministraments realitzats durant exercicis 
anteriors a 1.995 i pels imports que tambè es relacionen. 
 
 

2n.- Remetre aquest acord a Intervenció a efectes de la corresponent 
modificació de crèdits. 
 
 

3er.- El reconeixement de deute es refereix a les entitats, les quantitats i 
les partides pressupostàries següents: 
 

(ANNEX I) 
 

 
PUNT 19.- RECONEIXEMENT DE DEUTE, CENTRE CULTURAL DE LA 

MISERICÒRDIA. 
 

Es dóna compte de la següent proposta de la comissió d'Hisenda, 
Especial de Comptes i Contractació: 
  

"Atès que diverses empreses han presentat factures corresponents a 
reparacions o subministraments realitzats durant exercicis pressupostaris anteriors a 
1.995, amb destí al CENTRE CULTURAL DE LA MISERICORDIA/COMISSIÓ DE 
CULTURA, i que no es varen poder imputar al pressupost corresponent, bé per no tenir 
la cobertura pressupostaria necessària o bé per haver-se rebudes en data molt pròxima 
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al termini de l'exercici, i, com a conseqüència, han d'esser imputades al pressupost de 
l'exercici 1.995, a efectes de reconeixement de les quantitats corresponents, i atesa la 
normativa vigent a l'art. 89 del Tex articulat parcial de la Llei de contractes de l'estat, a 
l'art. 157.2b de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, Reguladora de les Hisendes 
Locals, els arts. 26 i 60.2 del R.D. 500/1990 i l'art. 23.1.e del Text Refòs de 
disposicions Legals en matèria de règim local, es formula la següent: 
 
 
 P R O P O S T A  D'A C O R D 
 
 

1er. Reconeixer el deute contret amb les entitats que es relacionen a 
continuació, corresponents a reparacions o subministraments realitzats durant exercicis 
anteriors a 1.995 i pels imports que tambè es relacionen. 
 
 

2n.- Remetre aquest acord a Intervenció a efectes de la corresponent 
modificació de crèdits. 
 
 

3er.- El reconeixement de deute es refereix a les entitats, les quantitats i 
les partides pressupostàries següents: 

 
(ANNEX II) 

 
 

PUNT 20.- RECONEIXEMENT DE DEUTE, SERVEI DE PREVENCIÓ 
EXTINCIÓ D'INCENDIS I SALVAMENT. 
 

Es dóna compte de la següent proposta de la comissió d'Hisenda, 
Especial de Comptes i Contractació: 
 

"Atès que diverses empreses han presentat factures corresponents a 
reparacions o subministraments realitzats durant exercicis pressupostaris anteriors a 
1.995, amb destí a CENTRE/COMISSIO SERVEI DE PREVENCIÓ EXTINCIÓ 
D'INCENDIS I SALVAMENT (Factures 1.994), i que no es varen poder imputar al 
pressupost corresponent, bé per no tenir la cobertura pressupostaria necessària o bé 
per haver-se rebudes en data molt pròxima al termini de l'exercici, i, com a 
conseqüència, han d'esser imputades al pressupost de l'exercici 1.995, a efectes de 
reconeixement de les quantitats corresponents, i atesa la normativa vigent a l'art. 89 del 
Tex articulat parcial de la Llei de contractes de l'estat, a l'art. 157.2b de la Llei 39/1988, 
de 28 de desembre, Reguladora de les Hisendes Locals, els arts. 26 i 60.2 del R.D. 
500/1990 i l'art. 23.1.e del Text Refòs de disposicions Legals en matèria de règim local, 
es formula la següent: 
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 P R O P O S T A  D'A C O R D 
 
 

1er. Reconeixer el deute contret amb les entitats que es relacionen a 
continuació, corresponents a reparacions o subministraments realitzats durant exercicis 
anteriors a 1.995 i pels imports que tambè es relacionen. 
 

2n.- Remetre aquest acord a Intervenció a efectes de la corresponent 
modificació de crèdits. 
 
 

3er.- El reconeixement de deute es refereix a les entitats, les quantitats i 
les partides pressupostàries següents: 
 

(ANNEX III) 
 
 

PUNT 21.- RECONEIXEMENT DE DEUTE, OFICINES CENTRALS. 
 

Es dóna compte de la següent proposta de la comissió d'Hisenda, 
Especial de Comptes i Contractació: 
 

"Atès que diverses empreses han presentat factures corresponents a 
reparacions o subministraments realitzats durant exercicis pressupostaris anteriors a 
1.995, amb destí a Oficines Centrals, i que no es varen poder imputar al pressupost 
corresponent, bé per no tenir la cobertura pressupostaria necessària o bé per haver-se 
rebudes en data molt pròxima al termini de l'exercici, i, com a conseqüència, han 
d'esser imputades al pressupost de l'exercici 1.995, a efectes de reconeixement de les 
quantitats corresponents, i atesa la normativa vigent a l'art. 89 del Tex articulat parcial 
de la Llei de contractes de l'estat, a l'art. 157.2b de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, 
Reguladora de les Hisendes Locals, els arts. 26 i 60.2 del R.D. 500/1990 i l'art. 23.1.e 
del Text Refòs de disposicions Legals en matèria de règim local, es formula la següent: 
 
 
 P R O P O S T A  D'A C O R D 
 
 

1er. Reconeixer el deute contret amb les entitats que es relacionen a 
continuació, corresponents a reparacions o subministraments realitzats durant exercicis 
anteriors a 1.995 i pels imports que tambè es relacionen. 
 
 

2n.- Remetre aquest acord a Intervenció a efectes de la corresponent 
modificació de crèdits. 
 
 



 
 

28 

3er.- El reconeixement de deute es refereix a les entitats, les quantitats i 
les partides pressupostàries següents: 
 

(ANNEX IV) 
 
 

PUNT 22.- RECONEIXEMENT DE DEUTE, OFICINES CENTRALS. 
 

Es dóna compte de la següent proposta de la comissió d'Hisenda, 
Especial de Comptes i Contractació: 
 

"Atès que diverses empreses han presentat factures corresponents a 
reparacions o subministraments realitzats durant exercicis pressupostaris anteriors a 
1.995, amb destí a Oficines Centrals, i que no es varen poder imputar al pressupost 
corresponent, bé per no tenir la cobertura pressupostaria necessària o bé per haver-se 
rebudes en data molt pròxima al termini de l'exercici, i, com a conseqüència, han 
d'esser imputades al pressupost de l'exercici 1.995, a efectes de reconeixement de les 
quantitats corresponents, i atesa la normativa vigent a l'art. 89 del Tex articulat parcial 
de la Llei de contractes de l'estat, a l'art. 157.2b de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, 
Reguladora de les Hisendes Locals, els arts. 26 i 60.2 del R.D. 500/1990 i l'art. 23.1.e 
del Text Refòs de disposicions Legals en matèria de règim local, es formula la següent: 
 
 
 P R O P O S T A  D'A C O R D 
 
 

1er. Reconeixer el deute contret amb les entitats que es relacionen a 
continuació, corresponents a reparacions o subministraments realitzats durant exercicis 
anteriors a 1.995 i pels imports que tambè es relacionen. 
 
 

2n.- Remetre aquest acord a Intervenció a efectes de la corresponent 
modificació de crèdits. 
 
 

3er.- El reconeixement de deute es refereix a les entitats, les quantitats i 
les partides pressupostàries següents: 
 

(ANNEX V) 
 
 

PUNT 23.- RECONEIXEMENT DE DEUTE. PRESIDÈNCIA DEL CIM. 
 

Es dóna compte de la següent proposta de la comissió d'Hisenda, 
Especial de Comptes i Contractació: 
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"Atès que diverses empreses han presentat factures corresponents a 
reparacions o subministraments realitzats durant exercicis pressupostaris anteriors a 
1.995, amb destí a Presidència d'aquest Consell, i que no es varen poder imputar al 
pressupost corresponent, bé per no tenir la cobertura pressupostaria necessària o bé 
per haver-se rebudes en data molt pròxima al termini de l'exercici, i, com a 
conseqüència, han d'esser imputades al pressupost de l'exercici 1.995, a efectes de 
reconeixement de les quantitats corresponents, i atesa la normativa vigent a l'art. 89 del 
Tex articulat parcial de la Llei de contractes de l'estat, a l'art. 157.2b de la Llei 39/1988, 
de 28 de desembre, Reguladora de les Hisendes Locals, els arts. 26 i 60.2 del R.D. 
500/1990 i l'art. 23.1.e del Text Refòs de disposicions Legals en matèria de règim local, 
es formula la següent: 
 
 
 P R O P O S T A  D'A C O R D 
 
 

1er. Reconeixer el deute contret amb les entitats que es relacionen a 
continuació, corresponents a reparacions o subministraments realitzats durant exercicis 
anteriors a 1.995 i pels imports que tambè es relacionen. 
 
 

2n.- Remetre aquest acord a Intervenció a efectes de la corresponent 
modificació de crèdits. 
 
 

3er.- El reconeixement de deute es refereix a les entitats, les quantitats i 
les partides pressupostàries següents: 
 

(ANNEX VI) 
 

 
PUNT 24.- RECONEIXEMENT DE DEUTE. HIPÒDROM SON PARDO. 

 
Es dóna compte de la següent proposta de la comissió d'Hisenda, 

Especial de Comptes i Contractació: 
 
 

"Atès que diverses empreses han presentat factures corresponents a 
reparacions o subministraments realitzats durant exercicis pressupostaris anteriors a 
1.995, amb destí al Hipòdrom Son Pardo/Comissió D'esports, i que no es varen poder 
imputar al pressupost corresponent, bé per no tenir la cobertura pressupostaria 
necessària o bé per haver-se rebudes en data molt pròxima al termini de l'exercici, i, 
com a conseqüència, han d'esser imputades al pressupost de l'exercici 1.995, a efectes 
de reconeixement de les quantitats corresponents, i atesa la normativa vigent a l'art. 89 
del Tex articulat parcial de la Llei de contractes de l'estat, a l'art. 157.2b de la Llei 
39/1988, de 28 de desembre, Reguladora de les Hisendes Locals, els arts. 26 i 60.2 del 
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R.D. 500/1990 i l'art. 23.1.e del Text Refòs de disposicions Legals en matèria de règim 
local, es formula la següent: 
 
 
 P R O P O S T A  D'A C O R D 
 
 

1er. Reconeixer el deute contret amb les entitats que es relacionen a 
continuació, corresponents a reparacions o subministraments realitzats durant exercicis 
anteriors a 1.995 i pels imports que tambè es relacionen. 
 
 

2n.- Remetre aquest acord a Intervenció a efectes de la corresponent 
modificació de crèdits. 
 
 

3er.- El reconeixement de deute es refereix a les entitats, les quantitats i 
les partides pressupostàries següents: 
 

(ANNEX VII) 
 
 

PUNT 25- RECONEIXEMENT DE DEUTE. COMISSIÓ D'ESPORTS. 
 

Es dóna compte de la següent proposta de la comissió d'Hisenda, 
Especial de Comptes i Contractació: 
 

"Atès que diverses empreses han presentat factures corresponents a 
reparacions o subministraments realitzats durant exercicis pressupostaris anteriors a 
1.995, amb destí a la COMISSIÓ D'ESPORTS, i que no es varen poder imputar al 
pressupost corresponent, bé per no tenir la cobertura pressupostaria necessària o bé 
per haver-se rebudes en data molt pròxima al termini de l'exercici, i, com a 
conseqüència, han d'esser imputades al pressupost de l'exercici 1.995, a efectes de 
reconeixement de les quantitats corresponents, i atesa la normativa vigent a l'art. 89 del 
Tex articulat parcial de la Llei de contractes de l'estat, a l'art. 157.2b de la Llei 39/1988, 
de 28 de desembre, Reguladora de les Hisendes Locals, els arts. 26 i 60.2 del R.D. 
500/1990 i l'art. 23.1.e del Text Refòs de disposicions Legals en matèria de règim local, 
es formula la següent: 
 
 
 P R O P O S T A  D'A C O R D 
 
 

1er. Reconeixer el deute contret amb les entitats que es relacionen a 
continuació, corresponents a reparacions o subministraments realitzats durant exercicis 
anteriors a 1.995 i pels imports que tambè es relacionen. 
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2n.- Remetre aquest acord a Intervenció a efectes de la corresponent 
modificació de crèdits. 
 
 

3er.- El reconeixement de deute es refereix a les entitats, les quantitats i 
les partides pressupostàries següents: 
 

(ANNEX VIII) 
 

PUNT 26- RECONEIXEMENT DE DEUTE. LLAR DELS 
ANCIANS/ACCIÓ SOCIAL I SANITAT. 
 

Es dóna compte de la següent proposta de la comissió d'Hisenda, 
Especial de Comptes i Contractació: 
 

"Atès que diverses empreses han presentat factures corresponents a 
reparacions o subministraments realitzats durant exercicis pressupostaris anteriors a 
1.995, amb destí a la CENTRE/COMISSIÓ: LLAR DELS ANCIANS/ACCIÓ SOCIAL I 
SANITAT, i que no es varen poder imputar al pressupost corresponent, bé per no tenir 
la cobertura pressupostaria necessària o bé per haver-se rebudes en data molt pròxima 
al termini de l'exercici, i, com a conseqüència, han d'esser imputades al pressupost de 
l'exercici 1.995, a efectes de reconeixement de les quantitats corresponents, i atesa la 
normativa vigent a l'art. 89 del Tex articulat parcial de la Llei de contractes de l'estat, a 
l'art. 157.2b de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, Reguladora de les Hisendes 
Locals, els arts. 26 i 60.2 del R.D. 500/1990 i l'art. 23.1.e del Text Refòs de 
disposicions Legals en matèria de règim local, es formula la següent: 
 
 
 P R O P O S T A  D'A C O R D 
 
 

1er. Reconeixer el deute contret amb les entitats que es relacionen a 
continuació, corresponents a reparacions o subministraments realitzats durant exercicis 
anteriors a 1.995 i pels imports que tambè es relacionen. 
 

2n.- Remetre aquest acord a Intervenció a efectes de la corresponent 
modificació de crèdits. 
 

3er.- El reconeixement de deute es refereix a les entitats, les quantitats i 
les partides pressupostàries següents: 
 

(ANNEX IX) 
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PUNT 27- RECONEIXEMENT DE DEUTE, CENTRE LLARS DEL 
MENOR. 
 

Es dóna compte de la següent proposta de la comissió d'Hisenda, 
Especial de Comptes i Contractació: 
 

"Atès que diverses empreses han presentat factures corresponents a 
reparacions o subministraments realitzats durant exercicis pressupostaris anteriors a 
1.995, amb destí a la CENTRE LLARS DELS MENORS (ACCIÓ SOCIAL I SANITAT), i 
que no es varen poder imputar al pressupost corresponent, bé per no tenir la cobertura 
pressupostaria necessària o bé per haver-se rebudes en data molt pròxima al termini 
de l'exercici, i, com a conseqüència, han d'esser imputades al pressupost de l'exercici 
1.995, a efectes de reconeixement de les quantitats corresponents, i atesa la normativa 
vigent a l'art. 89 del Tex articulat parcial de la Llei de contractes de l'estat, a l'art. 
157.2b de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, Reguladora de les Hisendes Locals, els 
arts. 26 i 60.2 del R.D. 500/1990 i l'art. 23.1.e del Text Refòs de disposicions Legals en 
matèria de règim local, es formula la següent: 
 
 
 P R O P O S T A  D'A C O R D 
 
 

1er. Reconeixer el deute contret amb les entitats que es relacionen a 
continuació, corresponents a reparacions o subministraments realitzats durant exercicis 
anteriors a 1.995 i pels imports que tambè es relacionen. 
 
 

2n.- Remetre aquest acord a Intervenció a efectes de la corresponent 
modificació de crèdits. 
 
 

3er.- El reconeixement de deute es refereix a les entitats, les quantitats i 
les partides pressupostàries següents: 
 

(ANNEX X) 
 
 

PUNT 28- RECONEIXEMENT DE DEUTE, CENTRE UYALFAS. 
 

Es dóna compte de la següent proposta de la comissió d'Hisenda, 
Especial de Comptes i Contractació: 
 

"Atès que diverses empreses han presentat factures corresponents a 
reparacions o subministraments realitzats durant exercicis pressupostaris anteriors a 
1.995, amb destí a la CENTRE/COMISSIÓ: UYALFAS/ACCIÓ SOCIAL I SANITAT, i 
que no es varen poder imputar al pressupost corresponent, bé per no tenir la cobertura 
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pressupostaria necessària o bé per haver-se rebudes en data molt pròxima al termini 
de l'exercici, i, com a conseqüència, han d'esser imputades al pressupost de l'exercici 
1.995, a efectes de reconeixement de les quantitats corresponents, i atesa la normativa 
vigent a l'art. 89 del Tex articulat parcial de la Llei de contractes de l'estat, a l'art. 
157.2b de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, Reguladora de les Hisendes Locals, els 
arts. 26 i 60.2 del R.D. 500/1990 i l'art. 23.1.e del Text Refòs de disposicions Legals en 
matèria de règim local, es formula la següent: 
 
 
 P R O P O S T A  D'A C O R D 
 
 

1er. Reconeixer el deute contret amb les entitats que es relacionen a 
continuació, corresponents a reparacions o subministraments realitzats durant exercicis 
anteriors a 1.995 i pels imports que tambè es relacionen. 
 
 

2n.- Remetre aquest acord a Intervenció a efectes de la corresponent 
modificació de crèdits. 
 
 

3er.- El reconeixement de deute es refereix a les entitats, les quantitats i 
les partides pressupostàries següents: 
 

(ANNEX XI) 
 
 

PUNT 29.- RECONEIXEMENT DE DEUTE, COMISSIÓ D'ACCIÓ 
SOCIAL I SANITAT. 
 

Es dóna compte de la següent proposta de la comissió d'Hisenda, 
Especial de Comptes i Contractació: 
 

"Atès que diverses empreses han presentat factures corresponents a 
reparacions o subministraments realitzats durant exercicis pressupostaris anteriors a 
1.995, amb destí a la COMISSIÓ D'ACCIÓ SOCIAL I SANITAT, i que no es varen 
poder imputar al pressupost corresponent, bé per no tenir la cobertura pressupostaria 
necessària o bé per haver-se rebudes en data molt pròxima al termini de l'exercici, i, 
com a conseqüència, han d'esser imputades al pressupost de l'exercici 1.995, a efectes 
de reconeixement de les quantitats corresponents, i atesa la normativa vigent a l'art. 89 
del Tex articulat parcial de la Llei de contractes de l'estat, a l'art. 157.2b de la Llei 
39/1988, de 28 de desembre, Reguladora de les Hisendes Locals, els arts. 26 i 60.2 del 
R.D. 500/1990 i l'art. 23.1.e del Text Refòs de disposicions Legals en matèria de règim 
local, es formula la següent: 
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 P R O P O S T A  D'A C O R D 
 
 

1er. Reconeixer el deute contret amb les entitats que es relacionen a 
continuació, corresponents a reparacions o subministraments realitzats durant exercicis 
anteriors a 1.995 i pels imports que tambè es relacionen. 
 
 

2n.- Remetre aquest acord a Intervenció a efectes de la corresponent 
modificació de crèdits. 
 
 

3er.- El reconeixement de deute es refereix a les entitats, les quantitats i 
les partides pressupostàries següents: 
 

(ANNEX XII) 
 
 

PUNT 30.- RECONEIXEMENT DE DEUTE, CIPRES. 
 

Es dóna compte de la següent proposta de la comissió d'Hisenda, 
Especial de Comptes i Contractació: 
 

"Atès que diverses empreses han presentat factures corresponents a 
reparacions o subministraments realitzats durant exercicis pressupostaris anteriors a 
1.995, amb destí a al CENTRE CIPRES, i que no es varen poder imputar al pressupost 
corresponent, bé per no tenir la cobertura pressupostaria necessària o bé per haver-se 
rebudes en data molt pròxima al termini de l'exercici, i, com a conseqüència, han 
d'esser imputades al pressupost de l'exercici 1.995, a efectes de reconeixement de les 
quantitats corresponents, i atesa la normativa vigent a l'art. 89 del Tex articulat parcial 
de la Llei de contractes de l'estat, a l'art. 157.2b de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, 
Reguladora de les Hisendes Locals, els arts. 26 i 60.2 del R.D. 500/1990 i l'art. 23.1.e 
del Text Refòs de disposicions Legals en matèria de règim local, es formula la següent: 
 
 
 P R O P O S T A  D'A C O R D 
 
 

1er. Reconeixer el deute contret amb les entitats que es relacionen a 
continuació, corresponents a reparacions o subministraments realitzats durant exercicis 
anteriors a 1.995 i pels imports que tambè es relacionen. 
 
 

2n.- Remetre aquest acord a Intervenció a efectes de la corresponent 
modificació de crèdits. 
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3er.- El reconeixement de deute es refereix a les entitats, les quantitats i 

les partides pressupostàries següents: 
 

(ANNEX XIII) 
 

 
PUNT 31.- RECONEIXEMENT DE DEUTE, FODESMA. 

 
Es dóna compte de la següent proposta de la comissió d'Hisenda, 

Especial de Comptes i Contractació: 
 

"Atès que diverses empreses han presentat factures corresponents a 
reparacions o subministraments realitzats durant exercicis pressupostaris anteriors a 
1.995, amb destí a al CENTRE/COMISSIÓ: FODESMA/COOPERACIÓ MUNICIPAL, 
FOMENT I OCUPACIÓ, i que no es varen poder imputar al pressupost corresponent, 
bé per no tenir la cobertura pressupostaria necessària o bé per haver-se rebudes en 
data molt pròxima al termini de l'exercici, i, com a conseqüència, han d'esser imputades 
al pressupost de l'exercici 1.995, a efectes de reconeixement de les quantitats 
corresponents, i atesa la normativa vigent a l'art. 89 del Tex articulat parcial de la Llei 
de contractes de l'estat, a l'art. 157.2b de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, 
Reguladora de les Hisendes Locals, els arts. 26 i 60.2 del R.D. 500/1990 i l'art. 23.1.e 
del Text Refòs de disposicions Legals en matèria de règim local, es formula la següent: 
 
 
 P R O P O S T A  D'A C O R D 
 
 

1er. Reconeixer el deute contret amb les entitats que es relacionen a 
continuació, corresponents a reparacions o subministraments realitzats durant exercicis 
anteriors a 1.995 i pels imports que tambè es relacionen. 
 
 

2n.- Remetre aquest acord a Intervenció a efectes de la corresponent 
modificació de crèdits. 
 
 

3er.- El reconeixement de deute es refereix a les entitats, les quantitats i 
les partides pressupostàries següents: 
 

(ANNEX XIV) 
 
 

PUNT 32.- RECONEIXEMENT DE DEUTE, LLAR DE LA JOVENTUT. 
 

Es dóna compte de la següent proposta de la comissió d'Hisenda, 
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Especial de Comptes i Contractació: 
 

"Atès que diverses empreses han presentat factures corresponents a 
reparacions o subministraments realitzats durant exercicis pressupostaris anteriors a 
1.995, amb destí a al CENTRE/COMISSIÓ: CENTRE DE SERVEIS DE LA LLAR DE 
LA JOVENTUT/SERVEIS GENERALS I RÈGIM INTERIOR, i que no es varen poder 
imputar al pressupost corresponent, bé per no tenir la cobertura pressupostaria 
necessària o bé per haver-se rebudes en data molt pròxima al termini de l'exercici, i, 
com a conseqüència, han d'esser imputades al pressupost de l'exercici 1.995, a efectes 
de reconeixement de les quantitats corresponents, i atesa la normativa vigent a l'art. 89 
del Tex articulat parcial de la Llei de contractes de l'estat, a l'art. 157.2b de la Llei 
39/1988, de 28 de desembre, Reguladora de les Hisendes Locals, els arts. 26 i 60.2 del 
R.D. 500/1990 i l'art. 23.1.e del Text Refòs de disposicions Legals en matèria de règim 
local, es formula la següent: 
 
 
 P R O P O S T A  D'A C O R D 
 
 

1er. Reconeixer el deute contret amb les entitats que es relacionen a 
continuació, corresponents a reparacions o subministraments realitzats durant exercicis 
anteriors a 1.995 i pels imports que tambè es relacionen. 
 
 

2n.- Remetre aquest acord a Intervenció a efectes de la corresponent 
modificació de crèdits. 
 
 

3er.- El reconeixement de deute es refereix a les entitats, les quantitats i 
les partides pressupostàries següents: 
 

(ANNEX  XV) 
 
 

PUNT 33.- RECONEIXEMENT DE DEUTE, SERVEI DE GESTIÓ DE 
RSU. 
 

Es dóna compte de la següent proposta de la comissió d'Hisenda, 
Especial de Comptes i Contractació: 
 

"Atès que diverses empreses han presentat factures corresponents a 
reparacions o subministraments realitzats durant exercicis pressupostaris anteriors a 
1.995, amb destí a al Servei de Gestió de R.S.U. de la Comissió d'Hisenda, E.C. i 
Foment, i que no es varen poder imputar al pressupost corresponent, bé per no tenir la 
cobertura pressupostaria necessària o bé per haver-se rebudes en data molt pròxima al 
termini de l'exercici, i, com a conseqüència, han d'esser imputades al pressupost de 
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l'exercici 1.995, a efectes de reconeixement de les quantitats corresponents, i atesa la 
normativa vigent a l'art. 89 del Tex articulat parcial de la Llei de contractes de l'estat, a 
l'art. 157.2b de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, Reguladora de les Hisendes 
Locals, els arts. 26 i 60.2 del R.D. 500/1990 i l'art. 23.1.e del Text Refòs de 
disposicions Legals en matèria de règim local, es formula la següent: 
 
 
 P R O P O S T A  D'A C O R D 
 
 

1er. Reconeixer el deute contret amb les entitats que es relacionen a 
continuació, corresponents a reparacions o subministraments realitzats durant exercicis 
anteriors a 1.995 i pels imports que tambè es relacionen. 
 
 

2n.- Remetre aquest acord a Intervenció a efectes de la corresponent 
modificació de crèdits. 
 

3er.- El reconeixement de deute es refereix a les entitats, les quantitats i 
les partides pressupostàries següents: 
 

(ANNEX  XVI) 
 
 

PUNT 34.- RECONEIXEMENT DE DEUTE, SERVEI D'ITV. 
 

Es dóna compte de la següent proposta de la comissió d'Hisenda, 
Especial de Comptes i Contractació: 
 

"Atès que diverses empreses han presentat factures corresponents a 
reparacions o subministraments realitzats durant exercicis pressupostaris anteriors a 
1.995, amb destí a al Servei d'ITV de la Comissió d'Hisenda, E.C. i Foment, i que no es 
varen poder imputar al pressupost corresponent, bé per no tenir la cobertura 
pressupostaria necessària o bé per haver-se rebudes en data molt pròxima al termini 
de l'exercici, i, com a conseqüència, han d'esser imputades al pressupost de l'exercici 
1.995, a efectes de reconeixement de les quantitats corresponents, i atesa la normativa 
vigent a l'art. 89 del Tex articulat parcial de la Llei de contractes de l'estat, a l'art. 
157.2b de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, Reguladora de les Hisendes Locals, els 
arts. 26 i 60.2 del R.D. 500/1990 i l'art. 23.1.e del Text Refòs de disposicions Legals en 
matèria de règim local, es formula la següent: 
 
 
 P R O P O S T A  D'A C O R D 
 
 

1er. Reconeixer el deute contret amb les entitats que es relacionen a 



 
 

38 

continuació, corresponents a reparacions o subministraments realitzats durant exercicis 
anteriors a 1.995 i pels imports que tambè es relacionen. 
 
 

2n.- Remetre aquest acord a Intervenció a efectes de la corresponent 
modificació de crèdits. 
 
 

3er.- El reconeixement de deute es refereix a les entitats, les quantitats i 
les partides pressupostàries següents: 
 

(ANNEX  XVII) 
 
  

PUNT 35.- RECONEIXEMENT DE DEUTE, HOSPITAL GENERAL. 
 

Es dóna compte de la següent proposta de la comissió d'Hisenda, 
Especial de Comptes i Contractació: 
 

"Atès que diverses empreses han presentat factures corresponents a 
reparacions o subministraments realitzats durant exercicis pressupostaris anteriors a 
1.995, amb destí a l'Hospital General, i que no es varen poder imputar al pressupost 
corresponent, bé per no tenir la cobertura pressupostaria necessària o bé per haver-se 
rebudes en data molt pròxima al termini de l'exercici, i, com a conseqüència, han 
d'esser imputades al pressupost de l'exercici 1.995, a efectes de reconeixement de les 
quantitats corresponents, i atesa la normativa vigent a l'art. 89 del Tex articulat parcial 
de la Llei de contractes de l'estat, a l'art. 157.2b de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, 
Reguladora de les Hisendes Locals, els arts. 26 i 60.2 del R.D. 500/1990 i l'art. 23.1.e 
del Text Refòs de disposicions Legals en matèria de règim local, es formula la següent: 
 
 
 P R O P O S T A  D'A C O R D 
 
 

1er. Reconeixer el deute contret amb les entitats que es relacionen a 
continuació, corresponents a reparacions o subministraments realitzats durant exercicis 
anteriors a 1.995 i pels imports que tambè es relacionen. 
 
 

2n.- Remetre aquest acord a Intervenció a efectes de la corresponent 
modificació de crèdits. 
 
 

3er.- El reconeixement de deute es refereix a les entitats, les quantitats i 
les partides pressupostàries següents: 
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(ANNEX  XVIII) 
 
 

PUNT 36.- EXPEDIENT NÚM. 12 DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS. 
 

Es dóna compte de la següent proposta de la comissió d'Hisenda, 
Especial de Comptes i Foment: 
 

"Aquesta Presidència, per Decret de dia 26 d'octubre de 1995 atenent les 
necessitats que s'especifiquen a la memòria corresponent i de les quals n'hi ha 
constància en els antecedents de l'expedient, ordenà la incoació d'un expedient de 
modificació de crèdits en el Pressupost de 1995, a l'objecte de poder atendre algunes 
despeses, d'exercicis anteriors que no es varen imputar al pressupost corresponent. 

 
Atès que la Intervenció d'aquest Consell Insular emeté el dictamen 

preceptiu, amb data 26 d'octubre de 1995, on es fan constar les operacions de 
modificació de crèdit que es proposen per atendre les despeses esmentades, i d'acord 
amb allò que es preveu a l'art. 158 de la Llei 39/1988 de 28 de desembre, Reguladora 
de les Hisendes Locals, concordant amb l'art.35 a 38 del R.D. 500/1990, de 20 d'abril, i 
amb la base 5 de les d'execució del pressupost per a 1995, he resolt de proposar al Ple 
de la Corporació la següent  
 

P R O P O S T A  D ' A C O R D 
 

" 1r.- Aprovar l'expedient núm. 12 de modificació de crèdits al Pressupost 
de 1995, d'acord amb el següent detall: 
 
 
EXPEDIENT NUM. 12 DE MODIFICACIó DE CRèDITS EN EL PRESSUPOST DE 
                     DESPESES DE 1995 
 
* CRèDITS EXTRAORDINARIS (CEX-3/95): 
 
A) RELACIó D'AUGMENTS DE CRèDIT P/CRèDITS EXTRAORDINARIS: 
----------------------------------------------------------------- Codi   Concepte 
    Import 
----------------------------------------------------------------- 
40.41200.22000 Mat.oficina no inv.Hospital General     9.683'- 
40.41200.22105 Productes alimentaris Hosp.General    318.684'- 
40.41200.22107 Productes farmacèutics Hosp.General 7.260.971'-  
 
        TOTAL AUGMENTS P/CRèDITS EXTRAORDINARIS    7.589.338'-          
 
B) FONS DE FINANÇACIó DELS CRèDITS EXTRAORDINARIS: 
   
2) - ROMANENT DE TRESORERIA: 



 
 

40 

-------------------------------------------------------------- Codi   Concepte  
   Import 
-------------------------------------------------------------- 
99.87000     Romanent de Tresoreria p/finanç. 
             crèdits extraordinaris               7.589.338'-                                                        
       TOTAL FONS DE FINANÇACIó P/C.EXTRAORD.     7.589.338'- 
 
                                                  
* SUPLEMENTS DE CRèDITS (SUPL.2/95): 
 
A) RELACIó D'AUGMENTS DE CRèDIT P/SUPLEMENTS: 
----------------------------------------------------------------- Codi   Concepte 
    Import 
----------------------------------------------------------------- 
00.11100.22601 Protocol i represent.Svs.Presidència    779.656'-  
 
10.12100.22000 Material oficina no inv.Secretar.Gral.  134.665'- 
 
10.12110.22400 Assegurances vehicles Parc Mòbil         13.595'- 
 
10.12120.21200 Conservació immobles Svs.Generals        27.580'- 
10.12120.21300 Conserv.instal.lacions Svs.Generals     257.791'-  10.12120.22500 
Tributs s/béns immob.i alt.Svs.Grals.     7.795'- 
10.12120.22699 Altres despeses Serveis Generals          4.830'-   
10.12140.21600 Mant.equip inform.Servei Informàtica     35.650'- 
10.12140.22000 Mat.oficina no invent.Svei.Informà.      90.512'- 
10.12140.22002 Mat.informàtic no invent.Sv.Informà.    208.590'-   
10.22300.21200 Conservació immobles Serpreisal          21.125'- 
10.22300.21400 Conservació vehicles Serpreisal          44.708'- 
10.22300.22000 Mat.oficina no invent.Serpreisal         14.354'- 
10.22300.22100 Energia elèctrica Serpreisal             54.076'- 
10.22300.22200 Telèfon Serpreisal                      936.333'- 
 
20.45110.22100 Energia elèctrica C.C.La Miseric.     1.167.052'- 
20.45110.22200 Telèfon C.Cultural La Misericòrdia       98.736'- 
20.45110.22699 Altres despeses C.Cult.La Miseric.      642.963'- 
20.45110.62800 Fons bibliogr/audiov.C.C.La Miseric.     35.560'- 
 
20.45130.22602 Public.i Propag.Comiss.Cult iEducació 5.300.489'- 
 
20.45700.21200 Conserv.immobles Teatre Principal       524.994'- 
20.45700.21300 Conserv.instal.lacions Teatre Pral.     632.678'- 
20.45700.22000 Mat.d'oficina no inv.Teatre Principal   327.874'-  
20.45700.22001 Premsa,revistes,llibres Teat.Principal   23.416'-  20.45700.22100 
Energia elèctrica Teatre Principal      541.824'-  20.45700.22101 Aigua Teatre Principal 
                 158.681'- 
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20.45700.22102 Gas Teatre Principal                     51.940'-  20.45700.22104 Vestuari 
Teatre Principal               176.135'-  
20.45700.22108 Productes de neteja Teatre Principal    245.814'- 
20.45700.22199 Altres subministraments Teat.Princip. 1.624.668'- 
20.45700.22200 Telèfon Teatre Principal                800.198'- 
20.45700.22201 Comunicacions Postals Teatre Principal  113.850'- 
20.45700.22203 Télex i Telefax Teatre Principal         66.424'-20.45700.22300 
Sveis.transport Teatre Principal        119.355'-  20.45700.22602 Publicitat i Propaganda 
Teatre Princ. 1.130.749'-  
20.45700.22699 Altres despeses Teatre Principal          3.500'- 20.45700.22707 
Svs.Culturals/represent.Teatre Princ. 4.392.701'- 
 
30.45230.22609 Premis carreres Hipòdrom Son Pardo   11.818.680'- 
30.45230.62600 Equips informàt.Hipòdrom Son Pardo      632.500'- 
 
30.45240.22602 Publicitat i propag.Comissió Esports 10.425.337'- 
30.45240.22699 Altres despeses Comissió Esports      9.018.591'- 
 
40.31300.22100 Energia elèctrica Llar dels Ancians     658.183'-  40.31300.22101 
Aigua Llar dels Ancians                 198.300'-  40.31300.22102 Gas Llar dels Ancians      
             818.413'-  40.31300.22200 Telèfon Llar dels Ancians               214.655'-   
40.31310.21300 Conserv.instal.lacions Llars Menor      252.060'- 
40.31310.22000 Mat.oficina no invent.Llars Menor       122.910'- 
40.31310.22100 Energia elèctrica Llars Menor           196.411'-  
40.31310.22101 Aigua Llars Menor                       178.364'- 
40.31310.22102 Gas Llars Menor                          13.222'- 
40.31310.22103 Combustible i Carburants Llars Menor     43.456'- 
40.31310.22105 Productes alimmentaris Llars Menor      217.289'- 
40.31310.22200 Telèfon Llars Menor                     142.865'- 
40.31310.22606 Activitats de vacances Llars Menor      108.675'- 
40.31310.22699 Altres despeses Llars Menor               9.776'- 
 
40.31330.22200 Telèfon Svs.Transferits d'A.Social      240.958'- 
 
40.32300.22200 Telèfon Svs.A.Social                    399.982'-  40.32300.22203 Télex i 
Telefax Svs. A.Social            26.348'-  40.32300.22700 Sveis.de neteja Svs. A.Social     
       39.253'- 
 
40.42210.22200 Telèfon Centre Cipres                    19.295'- 
 
60.32200.22200 Telèfon Fodesma                          180.935'- 
 
60.43230.22100 Energia elèctrica Centre Svs.Llar Jov.   494.663'- 
60.43230.22101 Aigua Centre Serveis Llar Joventut        38.571'- 
60.43230.22102 Gas Centre Serveis Llar Joventut           3.086'- 
60.43230.22200 Telèfon Centre Serveis Llar Joventut   1.549.854'-  
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70.44400.22699 Altres despeses prot.i mill.M.Ambient    117.300'- 
 
70.61100.22000 Mat.d'oficina no invent.Intervenció       74.767'- 
70.61100.22001 Llibres Premsa i altres Intervenció       16.500'-       
70.72100.22200 Telèfon Svs.Inspecció Tècnica vehicles   439.582'-   

TOTALS AUGMENTS DE CRèDITS P/SUPLEMENTS    
59.521.642 
 
 
-ROMANENT DE TRESORERIA 
-------------------------------------------------------------- Codi   Concepte  
   Import 
-------------------------------------------------------------- 
99.87001     Romanent de Tresoreria p/finanç. 
             suplements de crèdits                   59.521.642                
         TOTAL FONS DE FINANÇACIó SUPLEMENTS         59.521.642 
 
             

2n.- Aquest acord aprovatori serà considerat com a definitiu si no 
es produeixen reclamacions en contra durant el termini d'exposició pública, i entrarà en 
vigor, una vegada s'hagi complit el que disposa l'article 112,3 de la Llei 7/1985 de 2 
d'abril reguladora de les bases del Rpégim local, i també l'article 150 de la Llei 39/1988, 
de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes locals."  
 
 

Intervé el Sr. Pascual (UM). Es refereix als punts inclosos entre el núm 18 
i el 35, que comprenen una relació de deutes corresponents a totes les àrees del 
Consell, i que es concreten en factures i subministraments d'abans del 95. Hi ha, a 
més, el punt 36 que és la modificació de crèdit per atendre aquestes despeses. 
 

Intervé el Sr. Grosske (EU). Demana que es deixin damunt la taula tots 
aquests punts, primer per una raó formal i és que la Comissió d'Hisenda no va aprovar 
les propostes que avui es presenten. La Comissió, continua, va aprovar un total de 65 
milions amb una succinta relació àrea per àrea, però no hi havia acords per àrees ni 
llistats de factures. 
 

També hi oposa arguments de fons, com ara que no hi figuren les dates 
de les factures i s'hi fa únicament una explicació universal sense argumentar les raons 
per les quals no hi havia crèdit a les partides corresponents, ni per quina raó les 
factures es presentaven en dates properes a la finalització de l'exercici o per quina altra 
raó, malgrat que hi hagués crèdit, no quedaren compromeses dins l'exercici 
corresponent. 
 

Opina que la documentació que es presenta no és suficient perquè el 
Consell pugui emetre una opinió solvent. Detecta una discordança en l'argumentació, ja 
que si les factures són anteriors al 94 vol dir que n'hi pot haver del 93 i del 92  i, 
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aleshores s'haurien pogut incloure en l'exercici del 94, per això pensa que l'explicació 
deu esser una altra. 
 

Per tot això que ha exposat i tenint en compte que les factures 
corresponen a dates ja allunyades, pensa que poden esperar una mica més, que es 
poden deixar les propostes damunt la taula, explicar clarament les raons del retard en 
comissió i incloure una partida en el pressupost del 96 per atendre aquestes despeses. 
 

Torna intervenir el Sr. Pascual (UM). Recorda que tota la relació 
correspon exactament a l'expedient de modificació inclòs en el punt 36 que és, 
precisament, la quantitat acordada en la Comissió. 
 

El Sr. Grosske (EU) diu que efectivament és així, però que el Sr. Pascual 
no ha respost a les seves objeccions. Recorda que a la Comissió no va estar d'acord 
amb una proposta única que s'hi va aprovar, diferent a la d'ara perquè la formen un 
conjunt de propostes i no creu que sigui seriós presentar al plenari una proposta 
diferent de l'aprovada a la Comissió.  
 

Insisteix que a la Comissió no hi havia una explicació solvent de la raó per 
la qual s'havien d'aprovar aquestes despeses i que tampoc no hi és ara. 
 

La interventora recorda que l'expedient amb tota la documentació, que 
era molt voluminosa, era damunt la taula i que tots els consellers la podien consultar. 
Les factures originals hi eren, juntament amb la relació completa, àrea per àrea. 
 

El Sr. Grosske reconeix que era damunt la taula i no dubta que hi faltàs 
res, però insisteix que llavors hi va haver un sol acord i no devuit acords. 
 

La presidenta comenta que si a la Comissió hi va haver un acord únic que 
incloïa uns apartats corresponents a cadascun dels centres que avui es presenten com 
a propostes d'acord, no hi ha cap contradicció en realitat. Informa que s'ha pensat que 
era positiu per a la institució dur tots aquests temes. Si es vol donar exemple 
d'administració àgil, s'ha de donar exemple i partir del fet que les factures existeixen, 
corresponen a anys anteriors i els subministradors no tenen cap culpa que a un  
moment determinat, per la raó que fos, deixassin de pagar-se. Ara seria bo començar 
el 96 sense res pendent. Assegura que no hi ha cap intent de fer obscurantisme i que 
el Sr. Grosske té tota la documentació disponible si la vol consultar. 
 

Intervé el Sr. Quetglas (PSOE). Anuncia el vot a favor del seu grup. Al 
mateix temps vol dir que reconeixen que el Sr. Grosske té raó. Hi votaran a favor pel fet 
que governen la institució i aquesta ha de respondre a uns subministradors. Però 
també vol que quedi clar que aquestes factures són el producte d'una situació no 
regular. Són despeses fetes sense partida, és a dir deutes mal contrets o bé sense les 
formalitats necessàries, és a dir mancant una part essencial del procediment perquè la 
institució pugui assumir legalment aquests compromisos. Més que damunt la taula, això 
s'ha trobat damunt dins els calaixos i s'han d'atendre aquests pagaments una vegada 
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comprovat que, efectivament, els serveis han estat prestats encara que a través d'un 
compromís informal. 
 

Torna intervenir el Sr. Grosske (UM). Agraeix que el Sr. Quetglas li doni la 
raó pel que fa al fons. És a dir reconeix que se sotmet al Ple una cosa no prou 
explicada. Es mostra d'acord que cal esser conseqüents amb els proveïdors. Per tant, 
les factures, o tard o d'hora s'hauran de reconèixer. Al seu moment Esquerra unida hi 
votaria a favor sense cap problema. No planteja si s'han de reconèixer o no. Es tracta 
de saber si el Consell vol saber les raons d'unes irregularitats o no les vol saber. 
Esquerra Unida no demana res més que saber què ha passat. Un cop sabut es 
reconeixen els deutes, es paguen i s'evita que torni passar. 
 

Intervé la Sra. Salom (PP). Anuncia el vot favorable del seu grup perquè 
pensen que són uns compromisos assumits. Recorda que moltes vegades quan la 
despesa s'ha fet dins el 94 i les factures es presenten dos mesos més tard, s'ha de 
mirar amb cada proveïdor la manera de pagar la factura. Per altra banda, opina que els 
responsables de les àrees i els representants dels partits poden anar amb el cap ben 
alt perquè saben que les factures existeixen i que el servei s'ha prestat efectivament. 
 

Torna intervenir el Sr. Sampol (PSM-NM). Afirma que tothom sap què ha 
passat i, per això es votarà. Recorda que han passat dues coses: despeses fetes 
sense pressupost o despeses amb el pressupost mal fet. Recorda que era una pràctica 
habitual de la casa fer, cada any, un reconeixement de deute de l'exercici anterior. 
Afirma que això és il⋅legal i que l'única manera d'esmenar la irregularitat i que el 
proveïdor cobri és aprovar el reconeixement del deute. L'única cosa que s'ha exigit, 
informa, ha estat la comprovació de la realitat de la despesa, les no comprovades 
encara, no s'han duites a reconeixement.  
 

Afirma que perquè això no torni passar, primer s'ha de fer un pressupost 
ben fet, basat, no en les previsions de l'any anterior, sinó basat en la liquidació del de 
l'any anterior, tenint en compte totes les modificacions de crèdit. Per altra banda a partir 
d'ara no s'ha d'autoritzar cap compromís de despesa sense el certificat d'Intervenció de 
la consignació pressupostària corresponent. 
 

La Sra. Salom (PP) s'oposa a considerar que el Pressupost del 95 
estigués mal fet. Recorda que es va aprovar per unanimitat. 
 

El Sr. Grosske (EU) fa notar que el Sr. Sampol acaba d'avalar la posició 
d'Esquerra Unida. Ha parlat d'irregularitats o, fins i tot d'il⋅legalitats.  Per això considera 
que no es pot votar a favor d'il⋅legalitats. 
 

Se sotmeten a votació tots els punts de l'ordre del dia corresponents a la 
Comissió d'Hisenda, és a dir, els números compresos entre el 18 i el 36 i s'aproven per 
trenta vots a favor (PP, PSOE, PSM-NM, UM) i dos en contra (EU). 
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CULTURA I PATRIMONI HISTÓRIC 

 
 
 PUNT 37.- PROPOSTA DE PRESIDÈNCIA DE MODIFICACIÓ DEL 
REGLAMENT D'ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT PER A L'EXERCICI DE LES 
COMPETÈNCIES ATRIBUÏDES PER LA COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES ILLES 
BALEARS AL CONSELL INSULAR DE MALLORCA EN MATÈRIA DE PATRIMONI  
HISTÒRIC. 
 
 

Intervé el Sr. Pons (PSM-NM). Proposa retirar aquest punt perquè un 
membre de la Comissió han demanat que s'estudiàs aquesta modificació abans de dur-
se al Ple. 
 

La presidenta retira aquest punt de l'ordre del dia. 
 
 

PUNTS 38 AL 57.- 
 

Intervé el Sr. Pons (PSM-NM). Es refereix conjuntament a totes les 
propostes presentades per la Comissió de Cultura i Patrimoni. Informa que en tots els 
casos van informades per unanimitat i explica que hi ha un conjunt de propostes de 
suspensió d'obres per no tenir permís de patrimoni; que hi ha un altre conjunt de 
propostes es refereix a aprovació de normes subsidiàries a les quals la Comissió de 
Patrimoni els dóna el vist-i-plau amb una sèrie de prescripcions que normalment es 
concreten en la necessitat de complementar-les normes amb els corresponents 
catàlegs d'elements patrimonialment valuosos i que s'han d'adjuntar a aquestes 
normes. Hi ha, a més, l'inici d'una sèrie d'expedients sancionadors i, finalment, la 
resolució d'un expedient sancionador. 
 
 
 PUNT 38.- SUSPENSIÓ DE LES OBRES QUE ES DUEN A TERME A 
LA FORTALESA DE POLLENÇA SENSE LA PRECEPTIVA AUTORITZACIÓ DE LA 
COMISSIÓ INSULAR DEL PATRIMONI HISTÒRICO-ARTÍSTIC DE MALLORCA I 
INICI D'UN EXPEDIENT SANCIONADOR PER AQUESTS FETS. 
 

Es dòna compte de la següent proposta de la Comissió de Cultura i 
Patrimoni Històric: 
 

"Vist que el Batle-President de l'Ajuntament de Pollença, mitjançant escrit 
de data 16 d'agost de 1995, remeté informe de l'arquitecte municipal emès a 
requeriment de la Comissió Insular del Patrimoni Històrico-Artístic de Mallorca, en el 
que s'exposa: 
 

"En relació a l'informe sol⋅licitat per la Comissió Insular del Patrimoni 
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acordat el 26 de juny de 1995 relatiu a l'indret de La Fortalesa cal informar: 
 

- SITUACIÓ URBANÍSTICA ACTUAL 
 

El Pla General de 1990 classifica els terrenys objecte d'informe com Sòl 
No Urbanitzable i els qualifica com Sistema General, Espai Lliure Públic. 
 

La delimitació de la zona marítimo-terrestre de la Llei de Costes afecta els 
terrenys esmentats amb diferent fondària a tot el perímetre litoral i la zona de servitud 
de protecció de la mateixa Llei els agafa en la seva totalitat. 
 

- ESTAT DE LA TRAMITACIÓ DE LES INICIATIVES ADOPTADES PER 
LA PROPIETAT. 
 

La tramitació administrativa del Ajuntament dels diferents expedients, és 
la següent: 
 

. Exp. d'obres núm. 704/88, incoat el dia 4-10-88, a sol⋅licitud del Sr. 
Florencio Raumage Rivera per rehabilitar les edificacions annexes a La Fortalesa 
d'acord amb el projecte bàsic redactat per l'arquitecte Sr. Antoni Monserrat Oliver. 
 

La Comissió de Govern de l'Ajuntament, a la sessió celebrada el dia 22-5-
92, va concedir la llicència d'obres sol⋅licitada. La llicència es va concedir a la vista de 
la providència de data 11-5-92 dictada per la Sala Contenciosa Administrativa a 
l'incident d'execució de sentència del recurs 81/91 seguit per Sr. Florencio Raumagé 
Rivera contra aquest Ajuntament segons el qual, de conformitat amb els terminis 
prevists a l'art. 105 de la Llei Jurisdiccional, s'havia de complir la sentència núm. 426 de 
14-10-91, que establia el dret del recurrent a obtenir la llicència d'obres denegada per 
acord de Comissió de Govern del dia 9-1-91. 
 

. Exp. d'obres núm. 535/89, incoat el dia 11-12-89, a sol⋅licitud del Sr. 
Florencio Raumage Rivera per rehabilitar la Fortalesa i els seus espais exteriors 
annexos d'acord amb el projecte bàsic redactat per l'arquitecte Sr. Santiago F. Bo 
Compàny. 
 

La Comissió de Govern de l'Ajuntament, a la sessió celebrada el dia 2-7-
92, va concedir la llicència d'obres sol⋅licitada. La llicència es va concedir a la vista de 
la sentència ferme núm. 426 abans esmentada que anul⋅lava els acords municipals del 
30-3-90 i 9-1-91 i vist l'acord plenari de l'Ajuntament del 14-1-92 de desestiment del 
recurs 173/91 interposat per l'Ajuntament contra l'acord de la Comissió del Patrimoni 
Històric de Mallorca del 22-2-90 pel qual es va autoritzar el projecte de rehabilitació i 
embelliment de La Fortalesa i els seus espais annexos. 
 

. El dia 8-1-93, a més de comunicar el canvi de titularitat de les llicències, 
el Sr. Joan Riusech Cànaves, en nom de l'entitat mercantil GONED, S.L., va presentar 
un projecte d'execució al qual s'unifiquen els projectes bàsics d'ambdós expedients 
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assenyelats. 
 

. El dia 8-2-93, l'Ajuntament va sol⋅licitar el corresponent informe a la 
Direcció General de Cultura, la qual, el dia 19-3-93, va adoptar l'Acord del qual s'en 
desprèn l'obligació de redactar l'obligació de redactar l'Estudi d'Avaluació Simplificada 
d'Impacte Ambiental objecte de l'expedient d'obres núm. 20/94. 
 

- ACTUACIONS QUE S'HAURIEN D'EMPRENDRE SEGONS CRITERI 
MUNICIPAL 
 

Se somet a criteri de la Comissió Municipal d'Urbanisme." 
 

Vist que la Batlia de l'Ajuntament de Pollença va dictar, en data 29-09-
1995, el següent Decret: 
 

"Vist l'escrit presentat pel Sr. Juan Riusech Cànaves, en representació de 
l'entitat GONED, S.L., en què exposa que, en relació a la llicència d'obres de 
rehabilitació de la Fortalesa, edificacions i espais annexos, s'ha presentat projecte 
d'execució el 8-01-95 i estudi d'AIA, el 31-12-93, i comunica, a efectes del termini de la 
llicència, que se procedirà a l'inici dels treballs. 
 

Vists els antecedents i atès l'informe jurídic. 
 

D'acord amb les atribucions que m'atorga la normativa vigent, HE 
RESOLT: 
 

Primer.- Comunicar a l'interessat que les obres no podran començar fins 
que el corresponent projecte d'execució hagi estat autoritzat. 
 

Segon.- El projecte d'execució presentat està pendent de la preceptiva 
autorització de la Comissió de Patrimoni històrico-artístic de Mallorca, donat la condició 
de B.I.C. que té l'indret de "La Fortalesa". 
 

Tercer.- Comunicar aquesta resolució a la Comissió del Patrimoni 
Històrico-artístic de Mallorca, als efectes oportuns, i als serveis municipals d'Inspecció 
urbanística per tal de garantir l'estricte compliment de la legalitat urbanística." 
 

Vist que la Comissió del Patrimoni Històric de Mallorca, en sessió núm. 
297 de data 22 de febrer de 1990, acordà aprobar el projecte corresponent a 
l'expedient 224/89. 
 

Vist que la Comissió del Patrimoni Històric de Mallorca, en sessió 
celebrada dia 19 de març de 1993, acordà: 

 
"La ponència tècnica de la Comissió del Patrimoni Històric haurà de 

realitzar un estudi comparatiu entre el projecte presentat actualment i el que ja es va 
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aprobar, a fi d'analitzar les possibles diferències entre els esmentats projectes. 
 

Se sol⋅licitarà un informe d'impacte ambiental a la Comissió del Medi 
Ambient de la Conselleria d'Obres Públiques i Ordenació del Territori. 
 

Es realitzarà una visita d'inspecció per part de la Comissió de patrimoni 
amb la propietat i l'arquitecte redactor del projecte." 
 

Vist que la Comissió del Patrimoni Històric de Mallorca, en data 1 de 
desembre de 1994, adoptà el següent acord: 
 

"Practicar una visita al conjunt monumental de la Fortalesa i edificis i 
espais annexos entre els membres de la Comissió del Patrimoni Històric de Mallorca, 
els tècnis de l'Ajuntament de Pollença i l'arquitecte redactor del projecte de 
rehabilitació." 
 

Vist que la Comissió Insular del Patrimoni Històrico-Artístic de Mallorca, 
en sessió celebrada en data 21 de setembre de 1995, adoptà el següent acord: 
 

"Informar favorablement l'inici d'expedient de delimitació proposada, i 
elevar-lo al Ple del Consell Insular de Mallorca, per a la seva resolució." 
 

Vist el Decret de la Batlia de l'Ajuntament de Pollença de data 9 d'octubre 
de 1995, que disposava: "Ordenar al Sr. Juan Riusech Cànaves, en representació de 
GONED, S.L., la immediata paralització de les obres iniciades a La Fortalesa sense les 
preceptives autoritzacions. (...)." 
 

Atès que, en virtut del que disposa la Llei 16/1985, de 25 de juny, del 
patrimoni històric espanyol, per a la realització de qualsevol tipus d'obra a la Punta de 
l'Avançada es requereix autorització prèvia de la Comissió Insular del Patrimoni 
Històrico-Artístic de Mallorca, donat la condició de paratge pintoresc de la zona, i la 
condició de bé d'interès cultural, amb categoria de monument, l'edifici de La Fortalesa. 
 

Atès que fins que no es tenguin les preceptives autoritzacions, de ser 
aquestes procedents, no es poden iniciar obres de cap tipus, tal i com es desprèn del 
que disposen als articles 19, 20 i 22 de la Llei 16/1985, de 25 de juny). 
 

Atès que, fins a la present data, l'única autorització concedida per 
l'autoritat competent en matèria de patrimoni històric és pel projecte 224/89. 
 

Atès que l'expedient 27/93, referent al Projecte bàsic i d'execució de 
Rehabilitació del Conjunt Monumental La Fortalesa i Edificacions i Espais Exteriors 
Annexes, no ha estat autoritzat per l'autoritat competent en matèria de patrimoni 
històric, per la qual cosa no es poden iniciar les obres contemplades en el projecte 
esmentat. 
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Atès que La Fortalesa està declarat Bé d'Interès Cultural, per Decret de 
22 d'abril de 1949, sobre "la protección de los Castillos españoles" en relació amb el 
que disposa la disposició addicional segona de la Llei 16/1985, de 25 de juny, del 
patrimoni històric espanyol: "Se consideran asimismo de Interés Cultural y quedan 
sometidos al régimen previsto en la presente Ley los bienes a que se contraen los 
Decretos de 22 de abril de 1949, 571/1973 y 499/1973." 
 

Atès que, conformament amb el que disposa l'article 19 de la Llei 16/85, 
"En los Monumentos declarados Bienes de Interés Cultural no podrá realizarse obra 
interior o exterior que afecte directamente al inmueble o a cualquiera de sus partes 
integrantes o pertenencias sin autorización expresa de los Organismos competentes 
para la ejecución de esta Ley. Será preceptiva la misma autorización para colocar en 
fachadas o en cubiertas cualquier clase de rótulo, señal o símbolo, así como para 
realizar obras en el entorno afectado por la declaración." 
 

Atès que, estant actualment els terrenys de referència classficats com a 
Sistema General, Espai Lliure Públic, en el Plà General d'Ordenació Urbana de 
Pollença, així com Àrea Natural d'Especial Interès per la Llei autonòmica 1/1991, de 10 
de gener, poguent també resultar afectats aquests terrenys per la Llei 22/1988, de 28 
de juliol, de Costes, s'haurà de comunicar l'inici d'aquestes obres al Ajuntament de 
Pollença, a la Comissió Insular d'Urbanisme de Mallorca i a la Demarcació de Costes 
de Balears per si poguesin esser també constitutives d'infracció administrativa en 
l'ambit de les seves respectives competències. 
 

Atès que, en virtut del que disposen els articles 37.1 de la Llei 16/1985, 
de 25 de juny, del patrimoni històric espanyol, 2 de la Llei 6/1994, de dia 13 de 
desembre, d'atribució de competències als Consells Insulars en matèria de patrimoni 
històric, de promoció sòciocultural, d'animació sòciocultural, de dipòsit legal de llibres i 
d'esports, i  2,c) del Reglament d'Organització i Funcionament per a l'exercici de les 
competències atribuïdes per la Comunitat Autònoma de les Illes Balears al Consell 
Insular de Mallorca en matèria de Patrimoni Històric, el Ple del Consell Insular de 
Mallorca és l'òrgan competent per suspendre les obres no autoritzades. 
 

En virtut de lo disposat anteriorment, el President de la Comissió Insular 
del Patrimoni Històrico-Artístic de Mallorca fa la següent proposta d' 
 
 

A C O R D:  
 
 

1.- Ordenar la inmediata suspensió dels actes d'edificació i ús del sòl que 
s'estàn realitzant a la Punta de l'Avançada (La Fortalesa i i el seu entorn) del terme 
municipal de Pollença per part de l'entitat mercantil GONED, S.L., per no comptar amb 
la preceptiva autorització de la Comissió Insular del Patrimoni Històrico-Artístic de 
Mallorca. 
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2.- Incoar expedient sancionador a l'entitat mercantil GONED, S.L. per les 
obres abans esmentades, nombrant Instructor al funcionari Sr. Miquel Barceló Llompart 
i Secretària a la també funcionària Sra. Catalina Perelló Muntaner. Contra el 
nomenament d'Instructor i Secretària de l'expedient podran promoure la seva recusació 
en qualsevol moment de la tramitació de l'expedient, d'acord amb el que preveuen els 
articles 28 i 29 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre. 
 

3.- Advertir a la propietat, promotors, tècnics directors i contratistes de les 
obres que es duen a terme sense la preceptiva autorització de la Comissió Insular del 
Patrimoni Històrico-Artístic de Mallorca, que en cas de desobediència poden incòrrer en 
responsabilitat penal. 
 

4.- Comunicar aquest acord a l'Ajuntament de Pollença, a la Demarcació 
de Costes de Balears i a la Comissió Insular d'Urbanisme de Mallorca, a l'objecte de, si 
cal, procedir a la seva actuació en l'àmbit de les seves competències. 
 

5.- Notificar el precedent acord a l'interessat, comunicant-li que contra 
aquest acord es podrà interposar recurs contenciós administratiu en el termini màxim 
de dos mesos, comptats des de la seva comunicació, segons el que disposa l'article 58 
de la Llei de la Jurisdicció Contenciós Administrativa, en relació amb l'article 110.3 de la 
Llei 30/1992, de 26 de novembre sobre el requisit d'efectuar la comunicació prèvia a 
l'interposició del recurs contenciós administratiu." 
 

S'aprova la proposta per assentiment. 
 

 
 PUNT 39.- SUSPENSIÓ DE LES OBRES QUE ES DUEN A TERME A 
LA TORRE DE SON ORLANDIS I EDIFICACIONS ANNEXES, DEL TERME 
MUNICIPAL D'ANDRATX SENSE LA PRECEPTIVA AUTORITZACIÓ DE LA 
COMISSIÓ INSULAR DEL PATRIMONI HISTÒRICO-ARTÍSTIC DE MALLORCA I 
INICI D'UN EXPEDIENT SANCIONADOR PER AQUESTS FETS. 
 

Es dòna compte de la següent proposta de la Comissió de Cultura i 
Patrimoni Históric: 
 

"Vist l'informe efectuat per l'inspector de Patrimoni, Sr. Vicenç Homar 
Ferrer de Sant Jordi, en el que es posa de manifest que el predi de Son Orlandis es 
duen a terme obres sense autorització de la Comissió Insular del Patrimoni Històrico-
Artístic de Mallorca. 
 

Atès que, conformament amb el que disposa l'article 19 de la Llei 16/85, 
"En los Monumentos declarados Bienes de Interés Cultural no podrá realizarse obra 
interior o exterior que afecte directamente al inmueble o a cualquiera de sus partes 
integrantes o pertenencias sin autorización expresa de los Organismos competentes 
para la ejecución de esta Ley. Será preceptiva la misma autorización para colocar en 
fachadas o en cubiertas cualquier clase de rótulo, señal o símbolo, así como para 



 
 

51 

realizar obras en el entorno afectado por la declaración." 
 

Atès que, en virtut del que disposen els articles 37.1 de la Llei 16/1985, 
de 25 de juny, del patrimoni històric espanyol, 2 de la Llei 6/1994, de dia 13 de 
desembre, d'atribució de competències als Consells Insulars en matèria de patrimoni 
històric, de promoció sòciocultural, d'animació sòciocultural, de dipòsit legal de llibres i 
d'esports, i  2,c) del Reglament d'Organització i Funcionament per a l'exercici de les 
competències atribuïdes per la Comunitat Autònoma de les Illes Balears al Consell 
Insular de Mallorca en matèria de Patrimoni Històric, el Ple del Consell Insular de 
Mallorca és l'òrgan competent per suspendre les obres no autoritzades. 
 

En virtut de lo disposat anteriorment, el President de la Comissió Insular 
del Patrimoni Històrico-Artístic de Mallorca fa la següent proposta d' 
 
 
 A C O R D:  
 
 

1.- Ordenar la inmediata suspensió dels actes d'edificació i ús del sòl que 
s'estàn realitzant al Predi de Son Orlandis del terme municipal d'Andratx per part de la 
propietat, Sra. Birgit Marianne Ziel, per no comptar amb la preceptiva autorització de la 
Comissió Insular del Patrimoni Històrico-Artístic de Mallorca. 
 

2.- Incoar expedient sancionador a la Sra. Birgit Marianne Ziel per les 
obres abans esmentades, nombrant Instructor al funcionari Sr. Miquel Barceló Llompart 
i Secretària a la també 
funcionària Sra. Catalina Perelló Muntaner. Contra el nomenament  
d'Instructor i Secretària de l'expedient podran promoure la seva recusació en qualsevol 
moment de la tramitació de l'expedient, d'acord amb el que preveuen els articles 28 i 29 
de la Llei 30/1992, de 26 de novembre. 
 

3.- Advertir a la propietat, promotors, tècnics directors i contratistes de les 
obres que es duen a terme sense la preceptiva autorització de la Comissió Insular del 
Patrimoni Històrico-Artístic de Mallorca, que en cas de desobediència poden incòrrer en 
responsabilitat penal. 
 

4.- Comunicar aquest acord a l'Ajuntament d'Andratx i notificar el 
precedent acord a l'interessat, comunicant-li que contra aquest acord es podrà 
interposar recurs contenciós administratiu en el termini màxim de dos mesos, comptats 
des de la seva comunicació, segons el que disposa l'article 58 de la Llei de la 
Jurisdicció Contenciós Administrativa, en relació amb l'article 110.3 de la Llei 30/1992, 
de 26 de novembre sobre el requisit d'efectuar la comunicació prèvia a l'interposició del 
recurs contenciós administratiu." 

 
S'aprova la proposta per assentiment. 
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 PUNT 40.- APROVACIÓ DE LES NORMES SUBSIDIÀRIES DE 
PLANEJAMENT DEL TERME MUNICIPAL D'ESCORCA COM A INSTRUMENT DE 
PLANEJAMENT SUSTITUTIT DEL PLA ESPECIAL DE PROTECCIÓ REGULAT A LA 
LLEI 16/1985, DE 25 DE JUNY, DEL PATRIMONI HISTÒRIC ESPANYOL. 
 

Es dòna compte de la següent proposta de la Comissió de Cultura i 
Patrimoni Históric: 
 

"Atès el que disposa l'article 2, g) del Reglament d'organització i 
funcionament per a l'exercici de les competències atribuïdes per la Comunitat 
Autónoma de les Illes Balears al Consell Insular de Mallorca en matèria de Patrimoni 
Històric. 

El President de la Comissió Insular del Patrimoni Històrico-Artístic del 
Consell Insular de Mallorca fa la següent proposta d' 
 
 
 A C O R D: 
 
 

"Informar favorablement les Normes Subsidiàries de Planejament del 
terme municipal d'Escorca com a instrument de planejament que compleix el que 
preceptúa la Llei 16/1985, de 25 de juny, del Patrimoni Històric Espanyol, amb les 
següents prescripcions: 
 

- Que se redacti un Pla Especial de Protecció per als nuclis edificats, tal i 
com es preveu a l'article 20 de la Llei 16/1985, de 25 de juny, del Patrimoni Històric 
Espanyol. 
 

- Que s'elabori un catàleg dels béns integrants del patrimoni històric 
espanyol situats al terme municipal: béns immobles d'interès artístic, històric, 
paleontològic, arqueològic, etnogràfic, científic o tècnic. 
 

- Que s'inclogui l'Inventari de Jaciments Arqueològics elaborat per la 
Conselleria de Cultura, Educació i Esports del Govern Balear del terme municipal, així 
com la seva localització planimètrica." 
 

S'aprova la proposta per assentiment.  
 

 
 PUNT 41.- APROVACIÓ DE LES NORMES SUBSIDIÀRIES DE 
PLANEJAMENT DEL TERME MUNICIPAL DE BANYALBUFAR COM A 
INSTRUMENT DE PLANEJAMENT SUSTITUTIT DEL PLA ESPECIAL DE 
PROTECCIÓ REGULAT A LA LLEI 16/1985, DE 25 DE JUNY, DEL PATRIMONI 
HISTÒRIC ESPANYOL. 
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Es dòna compte de la següent proposta de la Comissió de Cultura i 
Patrimoni Històric: 
 

"Atès el que disposa l'article 2, g) del Reglament d'organització i 
funcionament per a l'exercici de les competències atribuïdes per la Comunitat 
Autónoma de les Illes Balears al Consell Insular de Mallorca en matèria de Patrimoni 
Històric. 
 

El President de la Comissió Insular del Patrimoni Històrico-Artístic del 
Consell Insular de Mallorca fa la següent proposta d' 
 
 
 A C O R D: 
 
 

"Informar favorablement les Normes Subsidiàries de Planejament del 
terme municipal de Banyalbufar com a instrument de planejament que compleix el que 
preceptúa la Llei 16/1985, de 25 de juny, del Patrimoni Històric Espanyol, amb les 
següents prescripcions: 
 

- Que s'elabori un catàleg dels béns integrants del patrimoni històric 
espanyol situats al terme municipal: béns immobles d'interès artístic, històric, 
paleontològic, arqueològic, etnogràfic, científic o tècnic. 
 

- Que s'inclogui l'Inventari de Jaciments Arqueològics elaborat per la 
Conselleria de Cultura, Educació i Esports del Govern Balear del terme municipal, així 
com la seva localització planimètrica." 
 

S'aprova la proposta per assentiment.  
  

 
 PUNT 42.- APROVACIÓ DE LES NORMES SUBSIDIÀRIES DE 
PLANEJAMENT DEL TERME MUNICIPAL DE BINISSALEM COM A INSTRUMENT 
DE PLANEJAMENT SUSTITUTIT DEL PLA ESPECIAL DE PROTECCIÓ REGULAT A 
LA LLEI 16/1985, DE 25 DE JUNY, DEL PATRIMONI HISTÒRIC ESPANYOL. 
 

Es dòna compte de la següent proposta de la Comissió de Cultura i 
Patrimoni Históric: 
 

"Atès el que disposa l'article 2, g) del Reglament d'organització i 
funcionament per a l'exercici de les competències atribuïdes per la Comunitat 
Autónoma de les Illes Balears al Consell Insular de Mallorca en matèria de Patrimoni 
Històric. 
 

El President de la Comissió Insular del Patrimoni Històrico-Artístic del 
Consell Insular de Mallorca fa la següent proposta d' 
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 A C O R D: 
 
 

"Informar favorablement les Normes Subsidiàries de Planejament del 
terme municipal de Binissalem com a instrument de planejament que compleix el que 
preceptúa la Llei 16/1985, de 25 de juny, del Patrimoni Històric Espanyol, amb la 
prescripció de que s'inclogui l'Inventari de Jaciments Arqueològics elaborat per la 
Conselleria de Cultura, Educació i Esports del Govern Balear del terme municipal, així 
com la seva localització planimètrica." 
 

S'aprova la proposta per assentiment. 
 
 
 PUNT 43.- PROPOSTA D'APROVACIÓ DEL PROJECTE DE 
DELIMITACIÓ DE SOL URBÀ I ORDENANCES DEL TERME MUNICIPAL DE 
FORNALUTX COM A INSTRUMENT DE PLANEJAMENT QUE HA DE CUMPLIR LES 
EXIGÈNCIES QUE MARCA LA LLEI 16/1985, DE 25 DE JUNY, DEL PATRIMONI 
HISTÒRIC ESPANYOL. 
 

Es dòna compte de la següent proposta de la Comissió de Cultura i 
Patrimoni Históric: 
 

"El President de la Comissió Insular del Patrimoni Històrico-Artístic del 
Consell Insular de Mallorca fa la següent proposta d' 
 
 
 A C O R D  
 
 

"1.- Informar favorablement el Projecte de Delimitació de Sol Urbà i les 
Ordenances del terme municipal de Fornalutx com a instrument de planejament que 
cumpleix lo preceptuat a la Llei 16/1985, de 25 de juny, del patrimoni històric espanyol, 
amb les següents prescripcions: 
 

a.- Atès l'article 20 de la Llei 16/1985, de 25 de juny, del patrimoni històric 
espanyol, s'hauràn d'incloure aquelles àrees que siguin susceptibles d'esser objecte de 
rehabilitació integrada. 
 

b.- Atesos els articles 36 i 21 de la Llei 16/1985, de 25 de juny, del 
patrimoni històric espanyol, s'hauràn d'incloure les disposicions pertinents per tal que 
es mantengui l'ús, la tipologia i les alineacions urbanes existents. 
 

c.- S'haurà d'incloure el que disposa l'article 24 de la Llei 16/1985, de 25 
de juny, del patrimoni històric espanyol, sobre la tramitació dels expedients de ruïna. 
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2.- Notificar el present acord a l'Ajuntament de Fornalutx, i comunicar-
li que contra aquest pot interposar recurs contenciós administratiu en el termini de dos 
mesos davant la Sala corresponent del Tribunal Superior de Justícia de les Illes 
Balears, en virtut del que disposa l'article 58 de la Llei de la Jurisdicció Contenciós 
Administrativa."  
 

S'aprova la proposta per assentiment. 
 
 
 PUNT 44.- PROPOSTA D'APROVACIÓ DEL PLA GENERAL 
D'ORDENACIÓ URBANA DEL TERME MUNICIPAL DE POLLENÇA COM A 
INSTRUMENT DE PLANEJAMENT QUE HA DE CUMPLIR LES EXIGÈNCIES QUE 
MARCA LA LLEI 16/1985, DE 25 DE JUNY, DEL PATRIMONI HISTÒRIC ESPANYOL. 
 

Es dòna compte de la següent proposta de la Comissió de Cultura i 
Patrimoni Históric: 
 

"El President de la Comissió Insular del Patrimoni Històrico-Artístic del 
Consell Insular de Mallorca fa la següent proposta d' 
 
 
 A C O R D  
 
 

"1.- Informar favorablement el Pla General d'Ordenació Urbana del terme 
municipal de Pollença com a instrument de planejament que cumpleix lo preceptuat a 
la Llei 16/1985, de 25 de juny, del patrimoni històric espanyol, amb la prescripció de 
que s'inclogui l'Inventari de Yaciments Arqueològics elaborat per la Conselleria de 
Cultura, Educació i Esports, i elevar-lo al Ple del Consell Insular de Mallorca, per a la 
seva resolució, d'acord amb el que estableix l'article 2,g) del Reglament d'Organització i 
Funcionament per a l'exercici de les competències atribuïdes per la Comunitat 
Autònoma de les Illes Balears al Consell Insular de Mallorca en matèria de patrimoni 
històric. 
 
 

2.- Notificar el present acord a l'Ajuntament de Pollença, i comunicar-li 
que contra aquest pot interposar recurs contenciós administratiu en el termini de dos 
mesos davant la Sala corresponent del Tribunal Superior de Justícia de les Illes 
Balears, en virtut del que disposa l'article 58 de la Llei de la Jurisdicció Contenciós 
Administrativa."  
 

S'aprova la proposta per assentiment. 
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 PUNT 45.- EXPEDIENT SANCIONADOR CONTRA EL SR. GABRIEL 
GENOVARD CALDENTEY PER UNES OBRES REALITZADES SENSE 
AUTORITZACIO A L'IMMOBLE SITUAT AL CARRER ARXIDUC LLUÍS SALVADOR 
CANTONADA CARRER MARQUÈS DE VIVOT, DE VALLDEMOSSA. 
 

Es dòna compte de la següent proposta de la Comissió de Cultura i 
Patrimoni Históric: 
 

"Atés que en data 1 de gener de 1.995 el Consell Insular de Mallorca ha 
assumit, en virtut de la Llei Autonòmica 6/1994, de dia 13 de desembre, les 
competències autonòmiques determinades a la Llei 16/1985, de dia 25 de juny, del 
Patrimoni Històric Espanyol. 
 

Atesa la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les 
Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, el Decret 14/1994, de 
10 de febrer, pel qual s'aprova el Reglament de Procediment que ha de seguir 
l'Administració de la Comunitat Autònoma en l'exercici de la potestat sancionadora, i la 
Llei 16/1985, de 25 de juny, del Patrimoni Històric Espanyol. 
 

El President de la Comissió Insular del Patrimoni Històrico-Artístic del 
Consell Insular de Mallorca fa la següent proposta d' 
 
 
 A C O R D  
 
 

"1.- Aprovar l'inici d'un expedient sancionador contra el Sr. Gabriel 
Genovard Caldentey per unes obres duites a terme a una vivenda de la seva propietat, 
situada al carrer Arxiduc Lluís Salvador, cantonada amb el carrer Marquès de Vivot, de 
Valldemossa, sense la preceptiva autorització de la Comissió del Patrimoni Històrico-
Artístic, donat que l'immoble de referència queda inclòs dins el Conjunt Històric declarat 
en data 08.07.1971. Les pressumptes infraccions administratives comeses no 
prescriuen, segons disposa l'article 79 de la Llei 16/1985, de 25 de juny, fins que no 
han transcorregut cinc o deu anys comptadors des de el moment que han tengut lloc, 
que fou, pressumptament, durant el transcurs de l'any en curs, atés el que disposa 
l'acta d'inspeció de data 17 d'agost de 1.995: "Se ha podido comprobar por parte de 
esta inspección que se están realizando obras consistentes en la adición de un piso 
sito en la confluencia de las calles Archiduque Luis Salvador y Marqués de Vivot de 
Valldemossa. Dichas obras no han sido autorizadas por la Comisión del Patimonio de 
Mallorca". 
 

 El pressumpte infractor pot assumir voluntariament la responsabilitat dels 
fets, la qual cosa donarà lloc a la finalització del procediment abonant la sanció 
pecuniària que correspongui. 
 

2.- Els fets esmentats consistents en unes obres sense autorització de 
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Patrimoni poden esser constitutius de les següents infraccions administratives previstes 
a la Llei 16/1985, de 25 de juny, del Patrimoni Històric Espanyol: 
 

Art. 76.1,a): "El incumplimiento por parte de los propietarios o de los 
titulares de derechos reales o los poseedores de los bienes de las disposiciones 
contenidas en el artículo 36.1", que disposa: "Los bienes integrantes del Patrimonio 
Histórico Español deberán ser conservados, mantenidos y custodiados por sus 
propietarios o, en su caso, por los titulares de derechos reales o por los poseedores de 
tales bienes." 
 

Art. 76.1,e): "La realización de cualquier clase de obra o intervención que 
contravenga lo dispuesto en el artículo 20.3", que disposa: "Hasta la aprobación 
definitiva de dicho Plan el otorgamiento de licencias o la ejecución de las otorgadas 
antes de incoarse el expediente declarativo del Conjunto Histórico, Sitio Histórico o 
Zona Arqueológica, precisara resolución favorable de la Administración competente 
para la protección de los bienes afectados y, en todo caso, no se permitirán 
alineaciones nuevas, alteraciones en la edificabilidad, parcelaciones ni agregaciones." 
 

3.- Les anteriors infraccions poden esser objecte de les sancions 
següents previstes a l'article 76.3 de la Llei 16/1985, de 25 de juny, del Patrimoni 
Històric Espanyol: 
 

Multa fins a deu milions de pessetes (10.000.000 ptes) per a la infracció 
prevista a l'article 76.1,a). 
 

Multa fins a vint-i-cinc milions de pessetes (25.000.000 ptes.) per a la 
infracció prevista a l'article 76.1,e). 
 

L'òrgan competent per a la seva imposició és el Ple del Consell Insular de 
Mallorca en virtut del que disposa l'article 2 lletra c) del Reglament del Consell Insular 
d'Organització i Funcionament per a l'exercici de les competències atribuides per la 
Comunitat Autònoma de les Illes Balears al Consell Insular de Mallorca en matèria de 
Patrimoni Històric aprovat pel Ple de la Corporació el dia 24 de gener de 1995. 
 

4.- Nomenar Instructor d'aquest expedient el funcionari de carrera del 
Consell Insular Sr. Miguel Barceló Llompart i Secretària a la també funcionària Sra. 
Rosario Mateos Gallego. 
 

Contra el nomenament d'Instructor i Secretària de l'expedient l'interessat 
podrà promoure la seva recusació en qualsevol moment de la tramitació de l'expedient, 
d'acord amb el que preveuen els articles 28 i 29 de la Lley 30/1992, de 26 de 
novembre. 
 

5.- Notificar el present acord a l'Instructor i a la Secretària nomenats i al 
Sr. Gabriel Genovard Caldentey, indicant-li que té dret a formular al⋅legacions, a 
l'audiència en el procediment i a proposar prova, amb especificació dels mitjans del que 
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pretén valer-se, en el termini de quinze dies hàbils. 
 

6.- D'aquest acord se'n doni compte al Ple del Consell Insular en la 
primera sessió que celebri." 
 

S'aprova la proposta per assentiment. 
 

 
 PUNT 46.- EXPEDIENT SANCIONADOR CONTRA LA SOCIETAT "EL 
CORAZÓN PRODUCCIONES" PER UNES OBRES REALITZADES SENSE 
AUTORITZACIO, A LA FINCA DE "S'ESTACA", DEL TERME MUNICIPAL DE 
VALLDEMOSSA. 
 

Es dòna compte de la següent proposta de la Comissió de Cultura i 
Patrimoni Históric: 

"Atés que en data 1 de gener de 1.995 el Consell Insular de Mallorca va 
assumir, en virtut de la Llei Autonòmica 6/1994, de dia 13 de desembre, les 
competències autonòmiques determinades a la Llei 16/1985, de dia 25 de juny, del 
Patrimoni Històric Espanyol. 
 

Atesa la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les 
Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, el Decret 14/1994, de 
10 de febrer, pel qual s'aprovà el Reglament de Procediment que ha de seguir 
l'Administració de la Comunitat Autònoma en l'exercici de la potestat sancionadora, i la 
Llei 16/1985, de 25 de juny, del Patrimoni Històric Espanyol. 
 

El President de la Comissió Insular del Patrimoni Històrico-Artístic del 
Consell Insular de Mallorca fa la següent proposta d' 
 
 
 A C O R D  
 
 

"1.- Declarar la caducitat de l'expedient sancionador incoat contra la 
societat "El Corazón Producciones" en data 31 de maig de 1.994, per acord del 
Conseller de Cultura, Educació i Esports del Govern Balear, per unes obres realitzades 
sense autorització de Patrimoni a la finca "S'Estaca", de Valldemossa. 
 

2.- Aprovar l'inici d'un nou expedient sancionador contra la societat "El 
Corazón Producciones" pels fets abans indicats (obres realitzades a la finca de 
"S'Estaca", de Valldemossa sense la preceptiva autorització de la Comissió del 
Patrimoni Històrico-Artístic), donat que l'immoble de referència queda inclòs dins 
Paratge Pintoresc declarat per Decret de 24 de març de 1972. Les pressumptes 
infraccions administratives comeses no prescriuen, segons disposa l'article 79 de la Llei 
16/1985, de 25 de juny, fins que no han transcorregut cinc o deu anys comptadors des 
de el moment que han tengut lloc, que fou, pressumptament, fins el mesos de març i 
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abril de 1995, atés el que disposa l'informe del celador d'obres de l'Ajuntament de 
Valldemossa de data 28 de març de 1.995.  

 
El pressumpte infractor pot assumir voluntariament la responsabilitat dels 

fets, la qual cosa donarà lloc a la finalització del procediment abonant la sanció 
pecuniària que correspongui. 
 

2.- Els fets esmentats consistents en unes obres sense autorització de 
Patrimoni poden esser constitutius de les següents infraccions administratives previstes 
a la Llei 16/1985, de 25 de juny, del Patrimoni Històric Espanyol: 
 

Art. 76.1,a): "El incumplimiento por parte de los propietarios o de los 
titulares de derechos reales o los poseedores de los bienes de las disposiciones 
contenidas en el artículo 36.1", que disposa: "Los bienes integrantes del Patrimonio 
Histórico Español deberán ser conservados, mantenidos y custodiados por sus 
propietarios o, en su caso, por los titulares de derechos reales o por los poseedores de 
tales bienes." 
 

Art. 76.1.d): "La realización de obras en Sitios Históricos o Zonas 
Arqueológicas sin la autorización exigida por el artículo 22.", que disposa: "Cualquier 
obra o remoción de terreno que se proyecte realizar en un Sitio Histórico o en una Zona 
Arqueológica declarados Bien de Interés Cultural deberá ser autorizada por la 
Administración competente para la protección de dichos bienes, que podrá, antes de 
otorgar la autorización, ordenar la realización de prospecciones y, en su caso, 
excavaciones arqueológicas, de acuerdo con lo dispuesto en el Título V de la presente 
Ley." 
 

Art. 76.1,e): "La realización de cualquier clase de obra o intervención que 
contravenga lo dispuesto en el artículo 20.3", que disposa: "Hasta la aprobación 
definitiva de dicho Plan el otorgamiento de licencias o la ejecución de las otorgadas 
antes de incoarse el expediente declarativo del Conjunto Histórico, Sitio Histórico o 
Zona Arqueológica, precisara resolución favorable de la Administración competente 
para la protección de los bienes afectados y, en todo caso, no se permitirán 
alineaciones nuevas, alteraciones en la edificabilidad, parcelaciones ni agregaciones." 
 

3.- Les anteriors infraccions poden esser objecte de les sancions 
següents previstes a l'article 76.3 de la Llei 16/1985, de 25 de juny, del Patrimoni 
Històric Espanyol: 
 

Multa fins a deu milions de pessetes (10.000.000,- ptes) per a la infracció 
prevista a l'article 76.1,a). 
 

Multa fins a vint-i-cinc milions de pessetes (25.000.000,- ptes.) per a la 
infracció prevista a l'article 76.1,d). 
 

Multa fins a vint-i-cinc milions de pessetes (25.000.000,- pessetes) per a 
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la infracció prevista a l'article 76.1.e). 
 

L'òrgan competent per a la seva imposició és el Ple del Consell Insular de 
Mallorca en virtut del que disposa l'article 2 lletra c) del Reglament del Consell Insular 
d'Organització i Funcionament per a l'exercici de les competències atribuides per la 
Comunitat Autònoma de les Illes Balears al Consell Insular de Mallorca en matèria de 
Patrimoni Històric aprovat pel Ple de la Corporació el dia 24 de gener de 1995. 
 

4.- Nomenar Instructor d'aquest expedient el funcionari de carrera del 
Consell Insular Sr. Miguel Barceló Llompart i Secretària a la també funcionària Sra. 
Catalina Perelló Muntaner. 
 

Contra el nomenament d'Instructor i Secretària de l'expedient podrà 
promoure la seva recusació en qualsevol moment de la tramitació de l'expedient, 
d'acord amb el que preveuen els articles 28 i 29 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre. 
 

5.- Notificar el present acord a l'Instructor i a la Secretària nomenats i a la 
societat "El Corazón Producciones", indicant-li que té dret a formular al⋅legacions, a 
l'audiència en el procediment i a proposar prova, amb especificació dels mitjans del que 
pretén valer-se, en el termini de quinze dies hàbils. 
 

6.- D'aquest acord se'n doni compte al Ple del Consell Insular en la 
primera sessió que celebri." 
 

S'aprova la proposta per assentiment. 
 

 
 PUNT 47.- EXPEDINT SANCIONADOR CONTRA EL SR. PABLO 
BARDISA DEYÀ I EL SR. JOSÉ CARLOS TERROBA BELLO PER L'EXTRACCIÓ DE 
RESTES ARQUEOLÒGIQUES SUBMARINES A L'ILLA DE NA GUARDIA, A LA 
COLÒNIA DE SANT JORDI. 
 

Es dòna compte de la següent proposta de la Comissió de Cultura i 
Patrimoni Históric: 
 

"Atesa la denúncia de la Direcció de la Guardia Civil, 313, Comandància 
de la Colònia de Sant Jordi, de 24 de febrer de 1.995, en el que se posa de manifest 
l'extracció de restes arqueològiques a l'illa de Na Guardia per part dels denunciats. 
 

Atès que en data 1 de gener de 1.995 el Consell Insular de Mallorca ha 
assumit, en virtut de la Llei Autonòmica 6/1994, de dia 13 de desembre, les 
competències autonòmiques determinades a la Llei 16/1985, de dia 25 de juny, del 
Patrimoni Històric Espanyol. 
 

Atesa la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les 
Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, el Decret 14/1994, de 
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10 de febrer, pel qual s'aprova el Reglament de Procediment que ha de seguir 
l'Administració de la Comunitat Autònoma en l'exercici de la potestat sancionadora, i la 
Llei 16/1985, de 25 de juny, del Patrimoni Històric Espanyol. 
 

El President de la Comissió Insular del Patrimoni Històrico-Artístic del 
Consell Insular de Mallorca fa la següent proposta d' 
 
 A C O R D  
 
 

"1.- Aprovar l'inici d'un expedient sancionador contra el Sr. Pablo Bardisa 
Deyá i el Sr. José Carlos Terroba Bello per l'extracció il⋅lícita de restes arqueològiques 
a l'illa de Na Guardia, a la Colònia de Sant Jordi. Les pressumptes infraccions 
administratives comeses no prescriuen, segons disposa l'article 79 de la Llei 16/1985, 
de 25 de juny, fins que no han transcorregut cinc o deu anys comptadors des de el 
moment que han tengut lloc, que fou, pressumptament, el dia 1 de novembre de 1.994. 

Els pressumptes infractors poden assumir voluntariament la 
responsabilitat dels fets, la qual cosa donarà lloc a la finalització del procediment 
abonant la sanció pecuniària que correspongui. 
 

2.- Els fets esmentats, consistents en l'extracció de restes arqueològiques 
al jaciment de l'illa de Na Guardia, a la Colònia de Sant Jordi, sense autorització de 
Patrimoni poden esser constitutius de les següents infraccions administratives previstes 
a la Llei 16/1985, de 25 de juny, del Patrimoni 
Històric Espanyol: 
 

Art. 76.1,a): "El incumplimiento por parte de los propietarios o de los 
titulares de derechos reales o los poseedores de los bienes de las disposiciones 
contenidas en el artículo 44", que disposa: "Son bienes de dominio público todos los 
objetos y restos materiales que posean los valores que son propios del Patrimonio 
Histórico Español y sean descubiertos como consecuencia de excavaciones, 
remociones de tierra u obras de cualquier índole o por azar. El descubridor deberá 
comunicar a la Administración competente su descubrimiento en el plazo máximo de 
treinta días, e inmediatamente cuando se trate de hallazgos casuales.(...). 
 

Art. 76.1,f): "La realización de excavaciones arqueológicas u otras obras 
ilícitas a que se refiere el artículo 42.3", que disposa: "Serán ilícitas, y sus responsables 
serán sancionados conforme a lo dispuesto en la presente Ley, las excavaciones o 
prospecciones arqueológicas realizadas sin la autorización correspondiente, o las que 
se hubiesen llevado a cabo con incumplimiento de los términos en que fueron 
autorizadas, así como las obras de remoción de tierra, de demolición o cualesquiera 
otras realizadas con posterioridad en el lugar donde se haya producido un hallazgo 
casual de objetos arqueológicos que no hubiera sido comunicado inmediatamente a la 
Administración competente." 
 

3.- Atés el que disposa l'article 76.3 de la Llei 16/1985, de 25 de juny, del 
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Patrimoni Històric Espanyol, les anteriors infraccions poder esser objecte de les 
següents sancions: 

 
La infracció prevista a l'artícle 76.1,a), en relació amb l'article 44, pot 

esser objecte d'una multa fins a deu milions de pessetes (10.000.000 ptes.). 
La infracció prevista a l'article 76.1,e), en relació amb l'article 42.3, pot 

esser objecte d'una multa fins a vint-i-cinc milions de pessetes (25.000.000 ptes.). 
 

L'òrgan competent per a la seva imposició és el Ple del Consell Insular de 
Mallorca en virtut del que disposa l'article 2 lletra c) del Reglament del Consell Insular 
d'Organització i Funcionament per a l'exercici de les competències atribuides per la 
Comunitat Autònoma de les Illes Balears al Consell Insular de Mallorca en matèria de 
Patrimoni Històric aprovat pel Ple de la Corporació el dia 24 de gener de 1995. 
 

4.- Nomenar Instructor d'aquest expedient el funcionari de carrera del 
Consell Insular Sr. Miguel Barceló Llompart i Secretària a la també funcionària Sra. 
Rosario Mateos Gallego. Contra el nomenament d'Instructor i Secretària de l'expedient 
podràn promoure la seva recusació en qualsevol moment de la tramitació de 
l'expedient, d'acord amb el que preveuen els articles 28 i 29 de la Llei 30/1992, de 26 
de novembre. 
 

5.- Notificar el present acord a l'Instructor i a la Secretària nomenats i als 
Srs. Pablo Bardisa Deyá i José Carlos Terroba Bello, indicant-lis que ténen dret a 
formular al⋅legacions, a l'audiència en el procediment i a proposar prova, amb 
especificació dels mitjans del que preténen valer-se, en el termini de quinze dies hàbils. 
 

6.- D'aquest acord se'n doni compte al Ple del Consell Insular en la 
primera sessió que celebri." 
 

S'aprova la proposta per assentiment. 
 
 
 PUNT 48.- EXPEDIENT SANCIONADOR CONTRA EL SR. ANTONI 
MARTÍ OLIVER PER UNES OBRES REALITZADES SENSE AUTORITZACIO A 
L'IMMOBLE SITUAT A ES SEREGAI, ES MARROIG, DEL TERME MUNICIPAL DE 
FORNALUTX. 
 

Es dòna compte de la següent proposta de la Comissió de Cultura i 
Patrimoni Históric: 
 

"Atès que en data 1 de gener de 1.995 el Consell Insular de Mallorca ha 
assumit, en virtut de la Llei Autonòmica 6/1994, de dia 13 de desembre, les 
competències autonòmiques determinades a la Llei 16/1985, de dia 25 de juny, del 
Patrimoni Històric Espanyol. 
 

Atesa la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les 
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Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, el Decret 14/1994, de 
10 de febrer, pel qual s'aprova el Reglament de Procediment que ha de seguir 
l'Administració de la Comunitat Autònoma en l'exercici de la potestat sancionadora, i la 
Llei 16/1985, de 25 de juny, del Patrimoni Històric Espanyol. 

El President de la Comissió Insular del Patrimoni Històrico-Artístic del 
Consell Insular de Mallorca fa la següent proposta d' 
 
 
 A C O R D  
 
 

"1.- Aprovar l'inici d'un expedient sancionador contra el Sr. Antoni Martí 
Oliver per unes obres duites a terme a una vivenda de la seva propietat, Es Seregai, Es 
Marroig, al terme municipal de Fornalutx, sense la preceptiva autorització de la 
Comissió del Patrimoni Històrico-Artístic, donat que l'immoble de referència queda 
inclòs dins Paratge Pintoresc declarat per Decret 984/1972, de 24 de març. Les 
pressumptes infraccions administratives comeses no prescriuen, segons disposa 
l'article 79 de la Llei 16/1985, de 25 de juny, fins que no han transcorregut cinc o deu 
anys comptadors des de el moment que han tengut lloc, que fou, pressumptament, 
durant el transcurs de l'any en curs, atés el que disposa l'acta d'inspeció de data 17 
d'agost de 1.995: "Se ha podido comprobar por parte de esta inspección que se están 
realizando obras consistentes en la adición de un piso sito en la confluencia de las 
calles Archiduque Luis Salvador y Marqués de Vivot de Valldemossa. Dichas obras no 
han sido autorizadas por la Comisión del Patimonio de Mallorca". 
 

 El pressumpte infractor pot assumir voluntariament la responsabilitat dels 
fets, la qual cosa donarà lloc a la finalització del procediment abonant la sanció 
pecuniària que correspongui. 
 

2.- Els fets esmentats consistents en unes obres sense autorització de 
Patrimoni poden esser constitutius de les següents infraccions administratives previstes 
a la Llei 16/1985, de 25 de juny, del Patrimoni Històric Espanyol: 
 

Art. 76.1,a): "El incumplimiento por parte de los propietarios o de los 
titulares de derechos reales o los poseedores de los bienes de las disposiciones 
contenidas en el artículo 36.1", que disposa: "Los bienes integrantes del Patrimonio 
Histórico Español deberán ser conservados, mantenidos y custodiados por sus 
propietarios o, en su caso, por los titulares de derechos reales o por los poseedores de 
tales bienes." 
 

Art. 76.1,d): "La realización de obras en Sitios Históricos o Zonas 
Arqueológicas sin la autorización exigida por el artículo 22.", que disposa: "Cualquier 
obra o remoción de terreno que se proyecte realizar en un Sitio Histórico o en una Zona 
Arqueológica declarados Bien de Interés Cultural deberá ser autorizada por la 
Administración competente para la protección de dichos bienes, que podrá, antes de 
otorgar la autorización, ordenar la realización de prospecciones y, en su caso, 
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excavaciones arqueológicas, de acuerdo con lo dispuesto en el Título V de la presente 
Ley." 
 

Art. 76.1,e): "La realización de cualquier clase de obra o intervención que 
contravenga lo dispuesto en el artículo 20.3", que disposa: "Hasta la aprobación 
definitiva de dicho Plan el otorgamiento de licencias o la ejecución de las otorgadas 
antes de incoarse el expediente declarativo del Conjunto Histórico, Sitio Histórico o 
Zona Arqueológica, precisara resolución favorable de la Administración competente 
para la protección de los bienes afectados y, en todo caso, no se permitirán 
alineaciones nuevas, alteraciones en la edificabilidad, parcelaciones ni agregaciones." 
 

3.- Les anteriors infraccions poden esser objecte de les sancions 
següents previstes a l'article 76.3 de la Llei 16/1985, de 25 de juny, del Patrimoni 
Històric Espanyol: 
 

Multa fins a deu milions de pessetes (10.000.000 ptes) per a la infracció 
prevista a l'article 76.1,a). 
 

Multa fins a vint-i-cinc milions de pessetes (25.000.000 ptes.) per la 
infracció prevista a l'article 76.1,d). 
 

Multa fins a vint-i-cinc milions de pessetes (25.000.000 ptes.) per a la 
infracció prevista a l'article 76.1,e). 
 

L'òrgan competent per a la seva imposició és el Ple del Consell Insular de 
Mallorca en virtut del que disposa l'article 2 lletra c) del Reglament del Consell Insular 
d'Organització i Funcionament per a l'exercici de les competències atribuides per la 
Comunitat Autònoma de les Illes Balears al Consell Insular de Mallorca en matèria de 
Patrimoni Històric aprovat pel Ple de la Corporació el dia 24 de gener de 1995. 
 

4.- Nomenar Instructor d'aquest expedient el funcionari de carrera del 
Consell Insular Sr. Miguel Barceló Llompart i Secretària a la també funcionària Sra. 
Catalina Perelló Muntaner. 
 

Contra el nomenament d'Instructor i Secretària de l'expedient l'interessat 
podrà promoure la seva recusació en qualsevol moment de la tramitació de l'expedient, 
d'acord amb el que preveuen els articles 28 i 29 de la Lley 30/1992, de 26 de 
novembre. 
 

5.- Notificar el present acord a l'Instructor i a la Secretària nomenats i al 
Sr. Antoni Martí Oliver, indicant-li que té dret a formular al⋅legacions, a l'audiència en el 
procediment i a proposar prova, amb especificació dels mitjans del que pretén valer-se, 
en el termini de quinze dies hàbils. 
 

6.- D'aquest acord se'n doni compte al Ple del Consell Insular en la 
primera sessió que celebri." 
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S'aprova la proposta per assentiment. 

 
 
 PUNT 49.- EXPEDIENT SANCIONADOR CONTRA ELS SRS. 
WOLGANG I ANELLE SCHNELL PER LA REALITZACIÓ D'UNES OBRES A ZONA 
ARQUEOLÒGICA SENSE AUTORITZACIÓ DE PATRIMONI HISTÒRIC I 
DESTRUCCIÓ DE RESTES D'UNA MURADA TALAIÒTICA. 
 

Es dòna compte de la següent proposta de la Comissió de Cultura i 
Patrimoni Históric: 
 

"Atès que en data 1 de gener de 1995 el Consell Insular de Mallorca va 
assumir, en virtut de la Llei autonòmica 6/1994, de dia 13 de desembre, les 
competències autonòmiques determinades a la Llei 16/1985, de dia 25 de juny, del 
Patrimoni Històric Espanyol. 
 

Ateses les denúncies presentades pel grup municipal Partit Nacionalista 
de Mallorca (PSM-NM) i l'Associació per a la Revitalització dels Centres Antics (ARCA). 
 

Atesa la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les 
Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, el Decret 14/1994, de 
10 de febrer, pel qual s'aprova el Reglament de Procediment que ha de seguir 
l'Administració de la Comunitat Autònoma en l'exercici de la potestat sancionadora, i la 
Llei 16/1985, de 25 de juny, del Patrimoni Històric Espanyol. 
 

El President de la Comissió Insular del Patrimoni Històrico-Artístic del 
Consell Insular de Mallorca fa la següent proposta d' 
 
 
 A C O R D 
 
 

"1.- Aprovar l'inici d'un expedient sancionador contra els Srs. Wolgang i 
Anette Schnell per la realització d'obres a zona afectada per restes arqueològiques 
sense la preceptiva autorització de patrimoni històric i la destrucció de restes d'una 
murada talaiòtica, a les parcel⋅les 650 i 653 del Polígon 10 del terme municipal de 
Santanyí. Les pressumptes infraccions administratives comeses no prescriuen, segons 
disposa l'article 79 de la Llei 16/1985, de 25 de juny, fins que no han transcorregut cinc 
o deu anys comptadors des de el moment que han tengut lloc, que fou 
pressumptament, durant el mes de setembre de l'any en curs, atesa les dates del 
Decret de batlia de paralització d'obres, i de les esmentades denúncies. 
 

El pressumpte infractor pot assumir voluntariament la responsabilitat dels 
fets, la qual cosa donarà lloc a la finalització del procediment abonant la sanció 
pecuniària que correspongui. 
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2.- Llevat que siguin constitutius de delicte penal, els fets esmentats 

poden esser constitutius de les següents infraccions administratives previstes a la Llei 
16/1985, de 25 de juny, del Patrimoni Històric Espanyol: 
 

. Article 76.1, a): "El incumplimiento por parte de los propietarios o de los 
titulares de derechos reales o los poseedores de los bienes de las disposiciones 
contenidas en el artículo 36.1.", que disposa: "Los bienes integrantes del Patrimonio 
Histórico Español deberán ser conservados, mantenidos y custodiados por sus 
propietarios o, en su caso, por los titulares de derechos reales o por los poseedores de 
tales bienes." 
 

. Article 76.1 d): "La realización de obras en Sitios Históricos o Zonas 
Arqueológicas sin la autorización exigida por el artículo 22.", que disposa: "Cualquier 
obra o remoción de terreno que se proyecte realizar en un Sitio Histórico o en una Zona 
Arqueológica declarados Bien de Interés Cultural deberá ser autorizado por la 
Administración competente para la protección de dichos bienes, que podrá, antes de 
otorgar la autorización, ordenar la realización de prospecciones y, en su caso, 
excavaciones arqueológicas, de acuerdo con lo dispuesto en el Título V de la presente 
Ley." 
 

. Article 76.1, g): "El derribo, desplazamiento o remoción ilegales de 
cualquier inmueble afectado por un expediente de declaración de Bien de Interés 
Cultural." 
 

3.- Les anteriors infraccions poden esser objecte de les sancions 
següents previstes a l'article 76.3 de la Llei 16/1985, de 25 de juny, del Patrimoni 
Històric Espanyol: 
 

. Multa fins a deu milions de pessetes (10.000.000,- ptes.) per la infracció 
prevista a l'article 76.1, a). 
 

. Multa fins a vint-i-cinc milions de pessetes (25.000.000,- ptes.) per la 
infracció prevista a l'article 76.1, d). 
 

. Multa fins a cent milions de pessetes (100.000.000,- ptes.) per la 
infracció prevista a l'article 76.1, g). 
 

L'organ competent per a la seva imposició és el Ple del Consell Insular de 
Mallorca en virtut del que disposa l'article 2 lletra c) del Reglament del Consell Insular 
d'Organització i Funcionament per a l'exercici de les competències atribuides per la 
Comunitat Autònoma de les Illes Balears al Consell Insular de Mallorca en matèria de 
Patrimoni Històric. 
 

4.- Nomenar Instructor d'aquest expedient al funcionari de carrera del 
Consell Insular de Mallorca Sr. Miguel Barceló Llompart i Secretària a la també 
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funcionària Sra. Catalina Perelló Muntaner. 
 

Contra el nomenament d'Instructor i Secretària de l'expedient els 
interessats podran promoure la seva recusació en qualsevol moment de la tramitació 
de l'expedient, d'acord amb el que preveuen els articles 28 i 29 de la Llei 30/1992, de 
26 de novembre. 
 

5.- Notificar el present acord a l'Instructor i Secretària nomenats, als 
interessats Srs. Wolgang i Anette Schnell, a l'Ajuntament de Santanyí, al grup polític 
municipal PSM-NM i a l'associació ARCA. 
 

6.- D'aquest acord s'en doni compta al Ple del Consell Insular en la 
primera sessió que celebri." 
 

S'aprova la proposta per assentiment. 
 

 
 PUNT 50.- INFORMACIÓ RESERVADA SOBRE LA DENÚNCIA 
PRESENTADA PEL SR. VÍCTOR GUERRERO AYUSO CONTRA EL/ELS TÈCNIC/S 
RESPONSABLES DE LA INTERVENCIÓ EN EL JACIMENT ARQUEOLÒGIC DE 
SON CORRÓ DEL TERME MUNICIPAL DE COSTITX. 
 

Es dòna compte de la següent proposta de la Comissió de Cultura i 
Patrimoni Históric: 
 

"Atesa la denúncia presentada pel Sr. Víctor Guerrero Ayuso contra el/els 
tècnic/s responsables de la intervenció en el jaciment arqueològic de Son Corró del 
terme municipal de Costitx, de data 25 d'agost de 1995. 
 

Atès el que disposa l'article 6.2 del Decret 14/1994, de 10 de febrer, pel 
que s'aprovà el Reglament del procediment a seguir per l'Administració de la Comunitat 
Autònoma en l'exercici de la potestat sancionadora, en relació amb l'article 12 del Reial 
Decret 1398/1993, de 4 d'agost, pel que s'aprovà el Reglament del procediment per 
l'exercici de la potestat sancionadora. 
 

Atès que en data 1 de gener de 1995, el Consell Insular de Mallorca ha 
assumit, en virtut de la Llei autonòmica 6/1994, de dia 13 de desembre, les 
competències autonòmiques determinades a la Llei 16/1985, de dia 25 de juny, del 
Patrimoni Històric Espanyol. 
 

El President de la Comissió Insular del Patrimoni Històrico-Artístic del 
Consell Insular de Mallorca fa la següent proposta d' 
 
 
 
 A C O R D: 



 
 

68 

 
"1.- Aprovar la instrucció d'una informació reservada per tal de determinar 

si concorren circumpstàncies que justifiquin la incoació d'un expedient sancionador. En 
especial, per determinar si els fets denunciats poguesin constituir pressumptament 
infracció administrativa. 
 

2.- Nomenar Instructor de la informació reservada al funcionari de carrera 
del Consell Insular de Mallorca Sr. Miguel Barceló Llompart i Secretària a la també 
funcionària Sra. Catalina Perelló Muntaner. Contra el nomenament d'Instructor i 
Secretària podran promoure la seva recusació en qualsevol moment de la tramitació de 
l'expedient, d'acord amb el que preveuen els articles 28 i 29 de la Llei 30/1992, de 26 
de novembre. 
 

3.- Notificar el present acord a l'Instructor i a la Secretària nomenats, al 
denunciant Sr. Víctor Guerrero Ayuso, i a les persones que apareguin com a 
pressumptes responsables a la denúncia presentada. 
 

4.- D'aquest acord s'en doni compte al Ple del Consell Insular de Mallorca 
en la primera sessió que celebri." 
 

S'aprova la proposta per unanimitat. 
 

 
 PUNT 51.- EXPEDIENT SANCIONADOR CONTRA L'EMPRESA ARTE 
EXPRESS, S.A. PER LA REALITZACIÓ D'UNES OBRES DUITES A TERME SENSE 
AUTORITZACIÓ, AL CARRER PURESA, NÚM. 4, DE PALMA. 
 

Es dòna compte de la següent proposta de la Comissió de Cultura i 
Patrimoni Històric: 
 

"Atesa la denúncia del Director del Museu de Mallorca, de dia 5 de juny 
de 1995, en la que se exposa: "En el dia d'avui 5 de juny he comprovat personalment 
que a les obres que es fan al carrer de Puresa nº 4 de les quals no consta tenguin 
permís municipal s'han practicat unes cates al subsòl en les quals hi ha una gran 
quantitat de ceràmica púnica i romana, en especial sigil⋅lates imperials i campanianes. 

Es prega que es clausuri inmediatament l'obra i es controli 
arqueològicament el possible jaciment." 

 
Atès que en data 1 de gener de 1.995 el Consell Insular de Mallorca ha 

assumit, en virtut de la Llei Autonòmica 6/1994, de dia 13 de desembre, les 
competències autonòmiques determinades a la Llei 16/1985, de dia 25 de juny, del 
Patrimoni Històric Espanyol. 
 

Atesa la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les 
Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, el Decret 14/1994, de 
10 de febrer, pel qual s'aprova el Reglament de Procediment que ha de seguir 
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l'Administració de la Comunitat Autònoma en l'exercici de la potestat sancionadora, i la 
Llei 16/1985, de 25 de juny, del Patrimoni Històric Espanyol. 
 

El President de la Comissió Insular del Patrimoni Històrico-Artístic del 
Consell Insular de Mallorca fa la següent proposta d' 
 
 
 A C O R D  
 
 

"1.- Aprovar l'inici d'un expedient sancionador contra la Societat ARTE 
EXPRES, S.A., per la realització d'unes obres duites a terme sense autorització de la 
Comissió Insular del Patrimoni Històrico-Artístic de Mallorca al carrer Puresa, núm. 4, 
de Palma, i la possible extracció d'objectes arqueològics. Les pressumptes infraccions 
administratives comeses no prescriuen, segons disposa l'article 79 de la Llei 16/1985, 
de 25 de juny, fins que no han transcorregut cinc o deu anys comptadors des de el 
moment que han tengut lloc. 

 El pressumpte infractor pot assumir voluntariament la responsabilitat dels 
fets, la qual cosa donarà lloc a la finalització del procediment abonant la sanció 
pecuniària que correspongui. 
 

2.- Els fets esmentats, consistent en la realització d'obres a l'immoble 
situat al carrer Puresa, núm. 4, de Palma, sense autorització de Patrimoni poden esser 
constitutius de les següents infraccions administratives previstes a la Llei 16/1985, de 
25 de juny, del Patrimoni Històric Espanyol: 
 

Art. 76.1,a): "El incumplimiento por parte de los propietarios o de los 
titulares de derechos reales o los poseedores de los bienes de las disposiciones 
contenidas en el artículo 36.1 y 2.", que disposa: "Los bienes integrantes del Patrimonio 
Histórico Español deberán ser conservados, mantenidos y custodiados por sus 
propietarios o, en su caso, por los titulares de derechos reales o por los poseedores de 
tales bienes. 

La utilización de los bienes declarados de interés cultural, así como de los 
bienes muebles incluidos en el Inventario General, quedará subordinada a que no se 
pongan en peligro los valores que aconsejan su conservación. Cualquier cambio de 
uso deberá ser autorizada por los Organismos competentes para la ejecución de esta 
Ley." 
 

Art. 76.1.a): El incumplimiento por parte de los propietarios o de los 
titulares de derechos reales o los poseedores de los bienes de las disposiciones 
contenidas en el artículo 44.", que disposa: "Son bienes de dominio público todos los 
objetos y restos materiales que posean los valores que son propios del Patrimonio 
Histórico Español y sean descubiertos como consecuencia de excavaciones, 
remociones de tierra u obras de cualquier índole o por azar. El descubridor deberá 
comunicar a la Administración competente su descubrimiento en el plazo de treinta 
días, e inmediatamente cuando se trate de hallazgos casuales. En ningún caso será de 
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aplicación a tales objetos lo dispuesto en el artículo 351 del Código Civil." 
 

Art. 76.1,e): "La realización de cualquier clase de obra o intervención que 
contravenga lo dispuesto en el artículo 20.3", que disposa: "Hasta la aprobación 
definitiva de dicho Plan el otorgamiento de licencias o la ejecución de las otorgadas 
antes de incoarse el expediente declarativo del Conjunto Histórico, Sitio Histórico o 
Zona Arqueológica, precisará resolución favorable de la Administración competente 
para la protección de los bienes afectados, y en todo caso, no se permitirán 
alineaciones nuevas, alteraciones en la edificabilidad, parcelaciones ni agregaciones." 
 

Art. 76.1.f): "La realización de excavaciones arqueológicas u otras obras 
ilícitas a que se refiere el artículo 42.3.", que disposa: "Serán ilícitas, y sus 
responsables serán sancionados conforme a lo dispuesto en la presente Ley, las 
excavaciones o prospecciones arqueológicas realizadas sin la autorización 
correspondiente, o las que se hubiesen llevado a cabo con incumplimiento de los 
términos en que fueron autorizadas, así como las obras de remoción de tierra, de 
demolición o cualesquiera otras realizadas con posterioridad en el lugar donde se haya 
producido un hallazgo casual de objetos arqueológicos que no hubiera sido 
comunicado inmediatamente a la Administración competente." 
 

3.- Atés el que disposa l'article 76.3 de la Llei 16/1985, de 25 de juny, del 
Patrimoni Històric Espanyol, l'anterior infracció pot esser objecte de la següent sanció: 
 

Multa fins a deu milions de pessetes (10.000.000,- ptes.) per cadesquna 
de les infraccions previstes a l'article 76.1.a). 

 
Multa fins a vint-i-cinc milions de pessetes (25.000.000 ptes.) per 

l'infracció prevista a l'article 76.1.e). 
 

Multa fins a vint-i-cinc milions de pessetes (25.000.000,- ptes.) per 
l'infracció prevista a l'article 76.1,f). 
 

L'òrgan competent per a la seva imposició és el Ple del Consell Insular de 
Mallorca en virtut del que disposa l'article 
2 lletra c) del Reglament del Consell Insular d'Organització i Funcionament per a 
l'exercici de les competències atribuides per la Comunitat Autònoma de les Illes 
Balears al Consell Insular de Mallorca en matèria de Patrimoni Històric aprovat pel Ple 
de la Corporació el dia 24 de gener de 1995. 
 

4.- Nomenar Instructor d'aquest expedient el funcionari de carrera del 
Consell Insular Sr. Miguel Barceló Llompart i Secretària a la també funcionària Sra. 
Rosario Mateos Gallego. Contra el nomenament d'Instructor i Secretària de l'expedient 
podràn promoure la seva recusació en qualsevol moment de la tramitació de 
l'expedient, d'acord amb el que preveuen els articles 28 i 29 de la Llei 30/1992, de 26 
de novembre. 
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5.- Notificar el present acord a l'Instructor i a la Secretària nomenats i a la 
Sra. Francisca Ferrer Llabrés, indicant-li que ténen dret a formular al⋅legacions, a 
l'audiència en el procediment i a proposar prova, amb especificació dels mitjans del que 
preténen valer-se, en el termini de quinze dies hàbils. 
 

6.- D'aquest acord se'n doni compte al Ple del Consell Insular en la 
primera sessió que celebri." 
 

S'aprova la proposta per assentiment. 
  
 
 PUNT 52.- EXPEDIENT SANCIONADOR CONTRA LA SRA. 
FRANCISCA FERRER LLABRÉS PER LA REALITZACIÓ D'UNES OBRES DUITES A 
TERME SENSE AUTORITZACIÓ, A LA CASA DE LA SEVA PROPIETAT, AL 
CARRER LLORENÇ MOYÀ, NÚM. 17, DE BINISSALEM. 
 

Es dòna compte de la següent proposta de la Comissió de Cultura i 
Patrimoni Históric: 
 

"Atesa la inspecció feta per l'inspector de patrimoni Sr. Vicenç Homar 
Ferrer de Sant-Jordi en la que es posa de manifest la realització d'obres de reforma, 
amb augment de volum, a l'immoble situat al carrer Llorenç Moyà, núm. 17, de 
Binissalem, sense la preceptiva autorització de la Comissió Insular del Patrimoni 
Històrico-Artístic de Mallorca. 
 

Atès que en data 1 de gener de 1.995 el Consell Insular de Mallorca ha 
assumit, en virtut de la Llei Autonòmica 6/1994, de dia 13 de desembre, les 
competències autonòmiques determinades a la Llei 16/1985, de dia 25 de juny, del 
Patrimoni Històric Espanyol. 
 

Atesa la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les 
Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, el Decret 14/1994, de 
10 de febrer, pel qual s'aprova el Reglament de Procediment que ha de seguir 
l'Administració de la Comunitat Autònoma en l'exercici de la potestat sancionadora, i la 
Llei 16/1985, de 25 de juny, del Patrimoni Històric Espanyol. 
 

El President de la Comissió Insular del Patrimoni Històrico-Artístic del 
Consell Insular de Mallorca fa la següent proposta d' 
 
 
 A C O R D  
 

"1.- Aprovar l'inici d'un expedient sancionador contra la Sra. Francisca 
Ferrer Llabrés per la realització d'unes obres duites a terme sense autorització de la 
Comissió Insular del Patrimoni Històrico-Artístic de Mallorca al carrer Llorenç Moyá, 
núm. 17 de Binissalem. Les pressumptes infraccions administratives comeses no 
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prescriuen, segons disposa l'article 79 de la Llei 16/1985, de 25 de juny, fins que no 
han transcorregut cinc o deu anys comptadors des de el moment que han tengut lloc. 

 El pressumpte infractor pot assumir voluntariament la responsabilitat dels 
fets, la qual cosa donarà lloc a la finalització del procediment abonant la sanció 
pecuniària que correspongui. 
 

2.- Els fets esmentats, consistent en la realització d'obres a l'immoble 
situat al carrer Llorenç Moyá, núm. 17, de Binissalem, sense autorització de Patrimoni 
poden esser constitutius de la següent infracció administrativa prevista a la Llei 
16/1985, de 25 de juny, del Patrimoni 
Històric Espanyol: 
 

Art. 76.1,e): "La realización de cualquier clase de obra o intervención que 
contravenga lo dispuesto en el artículo 20.3", que disposa: "Hasta la aprobación 
definitiva de dicho Plan el otorgamiento de licencias o la ejecución de las otorgadas 
antes de incoarse el expediente declarativo del Conjunto Histórico, Sitio Histórico o 
Zona Arqueológica, precisará resolución favorable de la Administración competente 
para la protección de los bienes afectados, y en todo caso, no se permitirán 
alineaciones nuevas, alteraciones en la edificabilidad, parcelaciones ni agregaciones." 
 
 

3.- Atés el que disposa l'article 76.3 de la Llei 16/1985, de 25 de juny, del 
Patrimoni Històric Espanyol, l'anterior infracció pot esser objecte de la següent sanció: 

 
Multa fins a vint-i-cinc milions de pessetes (25.000.000 ptes.) per la 

infracció prevista a l'article 76.1.e). 
 
 

L'òrgan competent per a la seva imposició és el Ple del Consell Insular de 
Mallorca en virtut del que disposa l'article 
2 lletra c) del Reglament del Consell Insular d'Organització i Funcionament per a 
l'exercici de les competències atribuides per la Comunitat Autònoma de les Illes 
Balears al Consell Insular de Mallorca en matèria de Patrimoni Històric aprovat pel Ple 
de la Corporació el dia 24 de gener de 1995. 
 

4.- Nomenar Instructor d'aquest expedient el funcionari de carrera del 
Consell Insular Sr. Miguel Barceló Llompart i Secretària a la també funcionària Sra. 
Rosario Mateos Gallego. Contra el nomenament d'Instructor i Secretària de l'expedient 
podràn promoure la seva recusació en qualsevol moment de la tramitació de 
l'expedient, d'acord amb el que preveuen els articles 28 i 29 de la Llei 30/1992, de 26 
de novembre. 
 

5.- Notificar el present acord a l'Instructor i a la Secretària nomenats i a la 
Sra. Francisca Ferrer Llabrés, indicant-li que ténen dret a formular al⋅legacions, a 
l'audiència en el procediment i a proposar prova, amb especificació dels mitjans del que 
preténen valer-se, en el termini de quinze dies hàbils. 
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6.- D'aquest acord se'n doni compte al Ple del Consell Insular en la 

primera sessió que celebri." 
 

S'aprova la proposta per assentiment. 
 
 
 PUNT 53.- EXPEDIENT SANCIONADOR CONTRA "L'ASSOCIACIÓ DE 
COMERCIANTS, VEÏNS I PROPIETARIS DEL CARRER DE SANT MIQUEL", PER LA 
INSTAL⋅⋅⋅⋅LACIÓ DE SONORITZACIÓ I MEGAFONIA DEL CARRER DE SANT 
MIQUEL, DE PALMA. 
 

Es dòna compte de la següent proposta de la Comissió de Cultura i 
Patrimoni Históric: 
 

"Atès l'acord adoptat per la Comissió Insular del Patrimoni Històrico-
Artístic de Mallorca, en sessió celebrada el 6 de juny de 1995: "Denegar, per 
unanimitat, el projecte de referència, atès que no s'acompleixen les directrius que 
estableix la Llei 6/1993 sobre adeqüació de les xarxes d'instal⋅lacions a les condicions 
històrico-ambiental dels nuclis de població (BOCAIB de 28-10-1993) i no es tracta en 
cap cas, en motiu d'interès social." 
 

Atesa la inspecció feta per l'inspector de patrimoni Sr. Vicenç Homar 
Ferrer de Sant-Jordi en la que es posa de manifest l'existència, i no retirada del cablejat 
i altevous al carrer de Sant Miquel, en data posterior a l'acord anteriorment esmentat. 
 

Atès que en data 1 de gener de 1.995 el Consell Insular de Mallorca ha 
assumit, en virtut de la Llei Autonòmica 6/1994, de dia 13 de desembre, les 
competències autonòmiques determinades a la Llei 16/1985, de dia 25 de juny, del 
Patrimoni Històric Espanyol. 
 

Atesa la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les 
Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, el Decret 14/1994, de 
10 de febrer, pel qual s'aprova el Reglament de Procediment que ha de seguir 
l'Administració de la Comunitat Autònoma en l'exercici de la potestat sancionadora, i la 
Llei 16/1985, de 25 de juny, del Patrimoni Històric Espanyol. 
 

El President de la Comissió Insular del Patrimoni Històrico-Artístic del 
Consell Insular de Mallorca fa la següent proposta d' 
 
 
 A C O R D  
 
 

"1.- Aprovar l'inici d'un expedient sancionador contra l'Associació de 
comerciants, veïns i propietaris del carrer de Sant Miquel per la instal⋅lació de 
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sonorització i megafonia al carrer de Sant Miquel, de Palma duita a terme sense 
autorització de la Comissió Insular del Patrimoni Històrico-Artístic de Mallorca. Les 
pressumptes infraccions administratives comeses no prescriuen, segons disposa 
l'article 79 de la Llei 16/1985, de 25 de juny, fins que no han transcorregut cinc o deu 
anys comptadors des de el moment que han tengut lloc. 
 

 El pressumpte infractor pot assumir voluntariament la responsabilitat dels 
fets, la qual cosa donarà lloc a la finalització del procediment abonant la sanció 
pecuniària que correspongui. 
 
 

2.- Els fets esmentats, consistent en la instal⋅lació de sonorització i 
megafonia (cablejat i altevous) al carrer de Sant Miquel de Palma, sense autorització 
de Patrimoni poden esser constitutius de la següent infracció administrativa prevista a 
la Llei 16/1985, de 25 de juny, del Patrimoni 
Històric Espanyol: 
 

Art. 76.1,e): "La realización de cualquier clase de obra o intervención que 
contravenga lo dispuesto en el artículo 20.3", que disposa: "Hasta la aprobación 
definitiva de dicho Plan el otorgamiento de licencias o la ejecución de las otorgadas 
antes de incoarse el expediente declarativo del Conjunto Histórico, Sitio Histórico o 
Zona Arqueológica, precisará resolución favorable de la Administración competente 
para la protección de los bienes afectados, y en todo caso, no se permitirán 
alineaciones nuevas, alteraciones en la edificabilidad, parcelaciones ni agregaciones." 
 
 

3.- Atés el que disposa l'article 76.3 de la Llei 16/1985, de 25 de juny, del 
Patrimoni Històric Espanyol, l'anterior infracció pot esser objecte de la següent sanció: 

 
Multa fins a vint-i-cinc milions de pessetes (25.000.000 ptes.) per la 

infracció prevista a l'article 76.1.e). 
 

L'òrgan competent per a la seva imposició és el Ple del Consell Insular de 
Mallorca en virtut del que disposa l'article 
2 lletra c) del Reglament del Consell Insular d'Organització i Funcionament per a 
l'exercici de les competències atribuides per la Comunitat Autònoma de les Illes 
Balears al Consell Insular de Mallorca en matèria de Patrimoni Històric aprovat pel Ple 
de la Corporació el dia 24 de gener de 1995. 
 
 

4.- Nomenar Instructor d'aquest expedient el funcionari de carrera del 
Consell Insular Sr. Miguel Barceló Llompart i Secretària a la també funcionària Sra. 
Rosario Mateos Gallego. 
 
 Contra el nomenament d'Instructor i Secretària de l'expedient podràn promoure la seva 
recusació en qualsevol moment de la tramitació de l'expedient, d'acord amb el que 
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preveuen els articles 28 i 29 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre. 
 
 

5.- Notificar el present acord a l'Instructor i a la Secretària nomenats i a la 
Sra. Francisca Ferrer Llabrés, indicant-li que ténen dret a formular al⋅legacions, a 
l'audiència en el procediment i a proposar prova, amb especificació dels mitjans del que 
preténen valer-se, en el termini de quinze dies hàbils. 
 

6.- D'aquest acord se'n doni compte al Ple del Consell Insular en la 
primera sessió que celebri." 
 

S'aprova la proposta per assentiment. 
 
 
 PUNT 54.- RESOLUCIÓ DE L'EXPEDIENT SANCIONADOR QUE SE 
SEGUEIX CONTRA EL SR. RENÉ GRANDPIERRE SOBRE UNES OBRES DUITES A 
TERME A LA FINCA "SA VINYA DES CAPELLÀ", DEL TERME MUNICIPAL DE 
FORNALUTX. 
 

Es dòna compte de la següent proposta de la Comissió de Cultura i 
Patrimoni Históric: 
 

"Atès que en data 1 de gener de 1995 el Consell Insular de Mallorca va 
assumir, en virtut de la Llei autonòmica 6/1994, de dia 13 de desembre, les 
competències autonòmiques determinades a la Llei 16/1985, de dia 25 de juny, del 
patrimoni històric espanyol. 
 

Atesa la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les 
Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, el Decret 14/1994, de 
10 de febrer, pel qual s'aprovà el Reglament de Procediment que ha de seguir 
l'Administració de la Comunitat Autònoma en l'exercici de la potestat sancionadora, i la 
Llei 16/1985, de 25 de juny, del patrimoni històric espanyol. 
 

El President de la Comissió Insular del Patrimoni Històrico-Artístic de 
Mallorca fa la següent proposta d' 
 
 
 A C O R D: 
 

 
 ANTECEDENTS DE FETS 
 

 
 

I.- El conseller de Cultura, Educació i Esports de la CAIB, acordà en data 
14 d'abril de 1.994 l'inici d'expedient sancionador contra el Sr. René Grandpierre per 
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unes obres duites a terme a la finca de la seva propietat "sa Vinya des Capellà". 
 

II.- En virtut del traspàs de competències als consells insulars en matèria 
de Patrimoni Històric, per Llei 6/1994, de 13 de desembre, de la CAIB, la Comissió 
Insular del Patrimoni Històrico-artístic de Mallorca, en sessió celebrada el dia 10 d'abril 
de 1.995, adoptà el següent acord: "Aprovar la continuació per part de la Comissió del 
Patrimoni Històrico-artístic del Consell Insular de Mallorca de l'expedient sancionador 
incoat contra el Sr. René Grandpierre en data 14 d'abril de 1.994 per acord del 
conseller de Cultura, Educació i Esports del Govern Balear, sobre unes obres 
realitzades a la finca de la seva propietat "sa Vinya des Capellà" de Fornalutx". 
 

III.- En virtut del que disposa l'article 8.3 del Decret 14/1994, de 1o de 
febrer, la part interessada formulà al⋅legacions, en les quals, a més, proposà les 
següents proves: 
 

- Sol⋅licitar de l'Ajuntament de Fornalutx còpia de les llicències d'obres 
atorgades, especialment la 12 i 24 de 1993. 
 

- Sol⋅licitar una inspecció ocular en la qual es comprovi l'ampliació del 
porxo que ha donat motiu a la incoació de l'expedient sancionador, l'existència de les 
restes d'un porxo enderrocat desprès d'obtinguda la llicència, i l'existència d'un altre 
porxo en bon estat de conservació. 
 

- Citació de l'arquitecte Sr. Pep Colom Umbert, autor del projecte de 
reforma inicial i del projecte de legalització de l'ampliació de la reforma, per a la seva 
declaració. 
 

IV.- En data 28 de novembre de 1.994, la instructora de l'expedient 
acordà l'obertura del període de prova, amb l'admissió de les proves proposades per la 
part interessada, proposant així mateix la sol⋅licitud de la següent documentació: 
 

- Còpia de les llicències atorgades per l'Ajuntament de Fornalutx amb 
posterioritat a l'acord de la Comissió del Patrimoni Històric de Mallorca de dia 8 de juliol 
de 1992, sessió 329, pel qual es va aprovar el projecte de reforma i ampliació de 
l'edifici a la finca "sa Vinya des Capellà" de Fornalutx. 
 

- Verificació del nombre de porxos existents abans de la realització de les 
obres i que consta a l'Ajuntament a l'efecte catastral. 
 

V.- En les al⋅legacions presentades per l'interessat no es discuteix en cap 
moment els fets que motivaren la incoació de l'expedient sancionador, és a dir, es 
reconeix que es dugueren a terme unes obres que no s'ajustaven a les condicions de la 
llicència concedida per la Comissió del Patrimoni Històric de Mallorca, de data 
08.07.1992 (sessió 329). Sí, es discuteix en canvi, la possible legalització de les obres 
duites a terme, que, en cap cas, desvirtuen els fets que determinaren la incoació de 
l'expedient per infracció administrativa al patrimoni. 
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VI.- De les proves practicades, tant de la inspecció ocular com de les 

preguntes formulades al testimoni, es dedueix que efectivament s'han realitzat una 
sèrie d'obres sense autorització de Patrimoni, és a dir, el tancament del porxo-garatge, i 
també la construcció de dues habitacions damunt un aljub existent, i que l'interessat no 
havia demanat autorització a Patrimoni per dur a terme aquestes obres, precisament 
perquè ja s'havia demanat a la primera llicència, d'ofici per part del Ajuntament de 
Fornalutx, i pensava que per les posteriors llicències concedides ja no era necessària 
l'autorització prèvia de Patrimoni, i que, en tot cas, era competència de l'Ajuntament 
demenar-ho. 
 
 
 FONAMENTS JURÍDICS 
 
 

I.- Els fets exposats (la realització per part del Sr. René Grandpierre 
d'obres d'ampliació d'habitatge unifamiliar a "sa Vinya des Capellà" de Fornalutx, sense 
la preceptiva autorització de la Comissió del Patrimoni Històric de Mallorca) són 
constitutius d'infracció administrativa prevists en la Llei 16/1985, de 25 de juny, del 
Patrimoni Històric Espanyol, article 76.1, en els apartats següents: 
 

Apartat a) en relació amb l'article 36: "El incumplimiento por parte de los 
propietarios o de los titulares de derechos reales o los poseedores de los bienes de las 
disposiciones contenidas en el artículo 36.1". 
 

El artículo 36.1 dispone: "Los bienes integrantes del Patrimonio Histórico 
Español deberán ser conservados, mantenidos y custodiados por sus propietarios o, en 
su caso, por los titulares de derechos reales o por los poseedores de tales bienes". 
 

Apartat e) en relació amb l'article 20: "La realización de cualquier clase de 
obra o intervención que contravenga lo dispuesto en el artículo 20". 
 
 

II.- En el present cas, no s'hi descobreix l'existència d'intencionalitat o 
reiteració en els fets esmentats. 
 

En conseqüència, d'acord amb el que s'ha exposat anteriorment, i en 
virtut del que disposa l'article 2, c) del Reglament d'Organització i Funcionament per a 
l'exercici de les competències atribuïdes per la Comunitat Autònoma de les Illes 
Balears al Consell Insular de Mallorca en matèria de patrimoni històric, el Ple del 
Consell Insular de Mallorca, en sessió celebrada el dia    d'octubre de 1995, adopta el 
següent  
 
 
 ACORD: 
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I) Sancionar al Sr. René Grandpierre per la infracció administrativa 

prevista en l'article 76.1, a) en relació amb l'article 36.1 de la Llei 16/1985, de 25 de 
juny, del Patrimoni Històric Espanyol, amb una multa de 100.000 pessetes. 
 

II) Sancionar igualment al Sr. René Grandpierre per la infracció 
administrativa prevista en l'article 76.1, e) en relació amb l'article 20 de la Llei 16/1985, 
de 25 de juny, del Patrimoni Històric Espanyol, amb una multa de 200.000 pessetes. 
 

III) Notificar el present acord a l'interessat i comunicar-li que contra aquest 
podrà interposar directament RECURS CONTENCIÓS ADMINISTRATIU en el termini 
de dos mesos, a comptar des de el dia següent al de la notificació, d'acord amb el que 
disposa l'article 58 de la Llei de la Jurisdicció Contenciós administrativa. Abans de la 
interposició del recurs, s'haurà d'efectuar la comunicació prèvia que es preveu a l'article 
110.3 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions 
Públiques i del Procediment Administratiu Comú. 
 

Comunicar aquest acord al Batle-President de l'Ajuntament de Fornalutx, 
per tal que en prengui coneixement i als efectes que corresponguin. 
 

L'interessat ha de satisfer aquesta sanció mitjançant l'ingrès a la compta 
corrent núm. 13.333 - 49 de La Caixa (Agència Colón-Cort), titularitat del Consell 
Insular de Mallorca. Una vegada efectuat l'ingrès, ho ha de comunicar al Consell Insular 
hi remetre-hi còpia del document d'ingrès, diligenciada per La Caixa. 
 

Terminis per efectuar l'ingrès (art. 20 del Reglament General de 
Recaptació): 
 

a) Si l'interessat ha rebut la notificació entre els dies 1 i 15 de cada mes, 
des de la data de la notificació fins el dia 5 del mes següent o l'immediat hàbil posterior. 
 

b) Si l'interessat ha rebut la notificació entre els dies 16 i darrer de cada 
mes, des de la data de la notificació fins el dia 20 del mes següent o l'immediat hàbil 
posterior. 
 

Una vegada transcorregut el període voluntari sense haver efectuat 
l'ingrès, s'haurà d'abonar un recàrrec d'apremi del 20% de l'import de la deute total, i, a 
més, implica l'obertura del procediment administratiu d'apremi sobre el patrimoni de 
l'interessat, d'acord amb el que disposa els articles 96 i 97 de la Llei 30/1992, de 26 de 
novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment 
Administratiu Comú, en relació amb el Libre III del Reglament General de Recaptació." 
 

S'aprova la proposta per assentiment 
 
 
 PUNT 55.- PLA ESPECIAL E REFORMA DE XARXES 
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D'INSTAL⋅⋅⋅⋅LACIONS (PERI DE SA GERRERIA DE PALMA). 
 

Es dòna compte de la següent proposta de la Comissió de Cultura i 
Patrimoni Históric:  
 

"El President de la Comissió Insular del Patrimoni Històrico-Artístic del 
Consell Insular de Mallorca fa la següent proposta d' 
 
 A C O R D 
 

"S'acorda informar favorablement el Pla Especial de reforma de xarxes 
d'instal.lacions  de sa Gerreria i elevar-lo al Ple del Consell Insular de Mallorca, per la 
seva resolució, d'acord amb el que s'extableix en l'article 2.g, del Reglament 
d'Organització i Funcionament per a l'exercici de les competències atribuïdes per la 
Comunitat Autònoma de les Illes Balears al Consell Insular de Mallorca en matèria de 
patrimoni històric" 
 

S'aprova la proposta per assentiment. 
      
 
 PUNT 56.- MODIFICACIÓ DEL PERI DE SA CALATRAVA CARRER DE 
LA POSADA DE MONSERRAT, CANTONADA AMB EL CARRER DE CALDERS DE 
PALMA. 
 

Es dòna compte de la següent proposta de la Comissió de Cultura i 
Patrimoni Históric: 
 

"El President de la Comissió Insular del Patrimoni Històrico-Artístic del 
Consell Insular de Mallorca fa la següent proposta d' 
 
 
 A C O R D 
 

"S'acorda informar favorablement la modificació del PERI de Sa 
Calatrava, c/ de Monserrat angular amb c/ de Calders de Palma i elevar-lo al Ple del 
Consell Insular de Mallorca, per a la seva resolució, d'acord amb el que se estableix en 
l'article 2.g), del Reglament d'Organització i Funcionament per a l'exercici de les 
competències atribuïdes per la Comunitat Autònoma de les Illes Balears al Consell 
Insular de Mallorca en matèria de patrimoni històric." 
 

S'aprova la proposta per assentiment. 
 
 
 PUNT 57.- INCOACIÓ D'EXPEDIENT DE DELIMITACIÓ DE L'ENTORN 
DE PROTECCIÓ DE LA FORTALESA (PUNTA DE L'AVANÇADA), DEL TERME 
MUNICIPAL DE POLLENÇA. 
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Es dòna compte de la següent proposta de la Comissió de Cultura i 

Patrimoni Históric: 
 

"Atès que en data 1 de gener de 1995 el Consell Insular de Mallorca va 
assumir, en virtut de la Llei autonòmica 6/1994, de 13 de desembre, les competències 
autonòmiques determinades a la Llei 16/1985, de 25 de juny, del patrimoni històric 
espanyol. 
 

Atès el que disposa el Decret 94/1991, de 31 d'octubre, pel qual es regula 
la declaració dels béns d'interès cultural de la CAIB, d'acord amb la Llei 16/1985, de 25 
de juny, del patrimoni històric espanyol i amb el R.D. 111/1986, de dia 10 de gener, de 
desenvolupament parcial de l'esmentada Llei. 
 

Atès el que disposa l'article 2, f) del Reglament d'Organització i 
Funionament per a l'exercici de les competències atribuïdes per la Comunitat 
Autònoma de les Illes Balears al Consell Insular de Mallorca en matèria de patrimoni 
històric. 
 

El President de la Comissió Insular del Patrimoni Històrico-Artístic del 
Consell Insular de Mallorca fa la següent proposta d' 
 
 A C O R D 
 
 

"Informar i elevar al Ple del Consell Insular de Mallorca, per a la seva 
resolució, la proposta d'incoació d'expedient de delimitació de l'entorn de protecció de 
l'edificació de La Fortalesa del terme municipal de Pollença, delimitació adjunta a la 
proposta. 
 

La incoació s'ha de notificar als interessats, i comunicar a l'Ajuntament de 
Pollença, i s'ha de publicar en el Butlletí Oficial de la Comunitat Autònoma de les Illes 
Balears i al "Boletín Oficial del Estado", i es comunicarà al Registre de Béns d'Interès 
Cultural de la CAIB i al Registre General de Béns d'Interès Cultural per a la seva 
anotació preventiva. 

En la comunicació que es farà a l'Ajuntament de Pollença s'ha de fer 
constar la suspensió de les corresponents llicències municipals, en els termes que més 
avall s'exposen. 
 

Els efectes de la incoació de l'expedient de delimitació de l'entorn de 
protecció del Monument de La Fortalesa són els que genèricament s'exposen a la Llei 
16/1985, de 25 de juny, del patrimoni històric espanyol i la normativa que la desplega, i 
específicament, implica la suspensió de les corresponents llicències municipals de 
parcel⋅lació, edificació o demolició a les zones afectades i dels efectes de les llicències 
ja concedides. Qualsevol obra que calgui realitzar a la zona afectada per la incoació de 
l'expedient de delimitació de la zona de protecció ha de esser prèviament autoritzada 
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per la Comissió Insular del Patrimoni Històrico-Artístic de Mallorca." 
 

S'aprova la proposta per assentiment. 
  
 
 

DESPATX EXTRAORDINARI 
 

La presidenta proposa tractar en primer lloc el punt 4. 
 

S'acorda per assentiment tractar-lo en primer lloc. 
 

 
 QUART PUNT.- PARTICIPACIO DEL CONSELL INSULAR DE 
MALLORCA EN LA COMISSIO AVALUADORA DE LES AJUDES DEL PROGRAMA 
OPERATIU FONER II(OBJECTIU 5B). 
 

Es dòna compte de la següent proposta de la Comissió de Cooperació 
Municipal, Foment i Ocupació:  
 

"Creada la Comissió Avaluadora de les ajudes sol.licitades per a la 
implentació del Programa Operatiu FONER II de desenvolupament de les zones rurals 
de l'Objectiu 5B de Balears, per Ordre del Conseller d'Agricultura i Pesca de 22 de 
setembre de 1995, i publicada al BOCAIB de dia 3 d'octubre. 
 

Atesa que gran part de l'illa de Mallorca és delimitada com a zona rural 
d'Objectiu 5B, i que per tant els projectes d'inversió, activitats o despeses que puguin 
esser objecte d'ajut i avaluació per part de la recent creada Comissió s'hauran de 
realitzar atenent a les prioritats que la pròpia iniciativa empresarial i institucional de l'Illa 
establesquin. 
 

Observant que en la composició de la Comissió Avaluadora creada no hi 
participa el Consell Insular de Mallorca. 
 

Atenent el compromís del President de la Comunitat Autònoma de les 
Illes Balears de trespassar en un breu termini de temps les competències en matèria 
d'agricultura, pesca i ramaderia als Consells Insulars.  
 

I atesa la necessitat de que les futures competències en aquesta matèria 
vagin acompanyades de la capacitat de decidir des de Mallorca el futur de les 
inversions que ens corresponen dels Fons Europeus. 
 

Per tot això aquesta Presidència proposa el següent 
 
                          A C O R D       
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El Plenari del Consell Insular de Mallorca sol.licita al Govern de la 
Comunitat Autònoma de les Illes Balears participar, amb capacitat de decisió, a través 
del seu representant al Consorci 5B, en la Comissió Avaluadora de les Ajudes previstes 
per a la implementació del Programa Operatiu FONER II de desenvolupament de les 
zones rurals de l'Objectiu 5B." 
 

Intervé el Sr. Alorda (PSM-NM). Recorda que la proposta respon a una 
iniciativa del grup socialista.  Recorda també que el Decret de la Conselleria 
d'Agricultura i Pesca, publicat el 3 d'octubre pel qual es delimita la composició de la 
Comissió Avaluadora d'Ajudes només preveu que hi hagi membres de la Conselleria, 
sense representació del Consell. Tractant-se d'un tema que s'inclou en una 
competència que aviat es transferirà, creu que seria interessant que un representant 
del Consell formàs part d'aquesta comissió. 
 

El Sr. Verger(PP) anuncia el vot en contra del seu grup. Considera que 
aquesta comissió té funcions específiques internes de la Conselleria. Per altra part si 
seria convenient participar a la Comissió de seguiment d'ajudes. 
 

Recorda l'interès del Govern per incrementar les ajudes corresponents a 
aquest programa durant el 96. Quan el Consell rebi els competències, aleshores ja no 
caldrà discutir la composició de la comissió. 
 

Se sotmet la proposta a votació i s'aprova per desset vots a favor (PSOE, 
PSM-NM, UM, EU) i quinze en contra (PP). 
 
 
 PRIMER, SEGON, TERCER PUNT I PROPOSTA ALTERNATIVA 
PRESENTADA PEL PP. 
 
 

PRIMER PUNT.- INICI EXPEDIENT PER A LA CONTRACTACIÓ D'UN 
PRESTEC DE 500 MILIONS PER FINANÇAR INVERSIONS EN EL PLANS DEL 
CONSELL INSULAR DE MALLORCA. 
 

Es dòna compte de la següent proposta de la Comissió de Hisenda, 
Especial de Comptes i Contractació: 

"Informe: Atesa la necessitat de concertar un prèstec de cinc-cents 
milions de pessetes (500.000.000,-PTA) per finançar la inversió en Plans de 1995 del 
Consell Insular de Mallorca, el President de la Comissió informativa permanent 
d'Hisenda, Especial de Comptes i Contractació fa la següent proposta d' 
 
                           A C O R D 
 

1r.- Aprovar l'inici de l'expedient de contractació mitjançant Concurs públic 
amb procediment obert per a la formalització d'un préstec per finançar les inversions en 
Plans del Consell de 1995 per import de cinc-cents milions de pessetes (500.000.000,-
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PTA) 
 

2n.- Aprovar el Plec que s'adjunta de condicions administratives i 
tècniques particulars que regirà la present contractació." 
 

 
SEGON PUNT.- EXPEDIENT NÚM. 11 DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 

EN EL PRESSUPOST DE DESPESES DE 1.995. 
 

Es dóna compte de la següent proposta de la Comissió d'Hisenda, 
Especial de Comptes i Contractació: 
 

"Aquesta Presidència, per Decret de dia 25 d'octubre de 1995 atenent les 
necessitats que s'especifiquen a la memòria corresponent i de les quals n'hi ha 
constància en els antecedents de l'expedient, ordenà la incoació d'un expedient de 
modificació de crèdits en el Pressupost de 1995, a l'objecte de poder atendre algunes 
despeses, les partides a les quals s'havien d'imputar no tenian crèdit suficient o no 
s'havien incloses en el pressupost de 1995. 

 
Atès que la Intervenció d'aquest Consell Insular emeté el dictamen 

preceptiu, amb data 2 de novembre de 1995, on es fan constar les operacions de 
modificació de crèdit que es proposen per atendre les despeses esmentades, i d'acord 
amb allò que es preveu a l'art. 158 de la Llei 39/1988 de 28 de desembre, Reguladora 
de les Hisendes Locals, concordant amb l'art.35 a 38 del R.D. 500/1990, de 20 d'abril, i 
amb la base 5 de les d'execució del pressupost per a 1995, he resolt de proposar al Ple 
de la Corporació la següent  
 
 

P R O P O S T A  D ' A C O R D 
 

" 1r.- Aprovar l'expedient núm. 11 de modificació de crèdits al 
Pressupost de 1995, d'acord amb el següent detall: 
 
EXPEDIENT NUM. 11 DE MODIFICACIó DE CRèDITS EN EL PRESSUPOST DE 
                     DESPESES DE 1995 
 
* CRèDITS EXTRAORDINARIS (CEX-2/95): 
A) RELACIó D'AUGMENTS DE CRèDIT P/CRèDITS EXTRAORDINARIS: 
----------------------------------------------------------------- Codi   Concepte 
    Import 
----------------------------------------------------------------- 
20.45420.62300 Maquinà.instal.i al.C.S-Cult.d'Inca      169.532'-  20.45700.63200 
Invers.de reposic.immobles Tea.Princip.1.000.000 
 
30.45210.62500 Mobiliari i estris S.P.M.esport escol.   200.000'- 
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40.31310.63200 Invers.de reposic.immobles Llar menor  1.400.000'- 
40.31310.62600 Equips informàtics Llars del Menor       100.000'- 
 
70.44400.62500 Mobiliari i estris Prot.i mill.M.A.    8.000.000'-  
70.75120.62500 Mobilia.i estris C.Hisenda EC i Foment 1.500.000'-  70.75120.62600 
Equips informàt.C.Hisenda EC i Foment  1.500.000'- 
                 
80.43210.22706 Estudis i treb.tècnics O.Territ/habit. 4.400.000'- 
 
        TOTAL AUGMENTS P/CRèDITS EXTRAORDINARIS      18.269.532'-   
B) FONS DE FINANÇACIó DELS CRèDITS EXTRAORDINARIS: 
 
1) - BAIXES P/TRANSFERèNCIA: 
----------------------------------------------------------------- Codi   Concepte 
      Import 
----------------------------------------------------------------- 
20.45420.62600 Equips informàtics C.Soc-cult Inca     169.532'- 
 
30.45210.22604 Publicacions S.P.M. esport escolar     200.000'- 
 
                                                   
 
40.31310.21200 Conserv.immobles Llars del Menor     1.400.000'-  
40.31310.62500 Mobiliari i estris Llars del Menor     100.000'- 
 
70.75120.22699 Altr.despeses C.Hisenda EC i Foment  3.000.000'-                     
                   TOTAL BAIXES P/TRANSFERèNCIA     4.869.532'-   
2) - ROMANENT DE TRESORERIA: 
 
-------------------------------------------------------------- Codi   Concepte  
   Import 
-------------------------------------------------------------- 
99.87000     Romanent de Tresoreria p/finanç. 
             crèdits extraordinaris                13.400.000'-                                         
       TOTAL FONS DE FINANÇACIó P/C.EXTRAORD.(1+2) 18.269.532'- 
                                                 
* SUPLEMENTS DE CRèDITS (SUPL.1/95): 
 
A) RELACIó D'AUGMENTS DE CRèDIT P/SUPLEMENTS: 
----------------------------------------------------------------- Codi   Concepte 
    Import 
----------------------------------------------------------------- 
00.11100.22601 Protocol i represent.Svs.Presidència  7.000.000'- 
00.11100.23100 Locomoció càrrecs el.òrgans de Gov.   1.000.000'- 
 
00.46100.22602 Publicitat i Propaganda Premsa       15.000.000'-   
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10.12120.21200 Conserv.immobles Serveis Generals     1.500.000'- 
10.12120.21300 Conserv.instal.lacions Svs.Generals     700.000'- 
10.12120.22000 Mat.oficina no inv.Serveis Generals   1.000.000'- 
10.12120.22001 Llibres,premsa i altres Svs.Generals  1.500.000'- 
10.12120.22100 Energia elèctrica Serveis Generals      800.000'- 
10.12120.22101 Aigua Serveis Generals                  300.000'- 
10.12120.22103 Combustible i Carburants Svs.Generals   200.000'- 
10.12120.22104 Vestuari personal Serveis Generals      400.000'- 
10.12120.22108 Productes neteja Serveis Generals       150.000'- 
10.12120.22200 Telèfon Serveis General               1.000.000'- 
10.12120.22201 Comunicacions postals Sveis.Generals     50.000'- 
 
 
10.12120.22602 Publicitat i Propaganda Svs.Generals    300.000'- 
10.12120.22699 Altres despeses Serveis Generals      2.000.000'- 
10.12120.22706 Estudis i treb.tècnics Svs.Generals   2.500.000'- 
10.12120.62300 Maquinària instal.i altres Svs.Grals  6.000.000'-                                     
  
10.12140.46700 Aport.al Consorci d'Informàtica       1.086.487'- 
10.12140.62600 Equips informàtics Svei.Informàtica  14.000.000'- 
10.12180.48900 Aportació a la F.E.M.P.              11.934.887'- 
 
10.22300.16205 Assegurances accidents Serpreisal       200.000'- 
10.22300.22104 Vestuari personal Serpreisal            500.000'- 
10.22300.22400 Primes asseg.vehicles Serpreisal        500.000'- 
10.22300.22699 Altres despeses Serpreisal              500.000'- 
10.22300.62300 Maquinà.instal.i altres Serpreisal   12.000.000'- 
 
20.45130.46200 Aport.a Ajuntaments C.Cultura         3.450.000'- 
20.45130.47000 Aport.a Empreses privades C.Cultura  29.000.000'- 
20.45130.48900 Altres transferències C.Cultura      31.733.333'- 
 
20.45700.15100 Gratificacions Teatre Principal       2.860.333'- 
20.45700.21200 Conserv.immobles Teatre Principal       200.000'- 
20.45700.22000 Mat.d'oficina no inv.Teatre Principal   200.000'- 
20.45700.22108 Productes de neteja Teatre Principal    225.000'- 
20.45700.22199 Altres subministraments Teatre Princ. 3.000.000'- 
20.45700.22200 Telèfon Teatre Principal              1.000.000'- 
20.45700.22201 Comunicacions Postals Teatre Princ.     175.000'- 
20.45700.22300 Sveis.transport Teatre Principal        200.000'- 
20.45700.22602 Publicitat i Propaganda Teatre Princ. 3.000.000'- 
20.45700.22699 Altres despeses Teatre Principal        700.000'- 
20.45700.22707 Svs.Culturals/represent.Teatre Princ.69.000.000'- 
20.45700.62900 Equips representacions Teatre Princ.  3.750.000'- 
 
30.45220.76200 A Ajunt.Pla instal.lacions esportiv.  3.744.508'- 
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30.45240.22602 Publicitat i Propag.Comissió Esports 15.000.000'- 
30.45240.22699 Altres despeses Comissió d'Esports   15.000.000'- 
30.45240.22709 Jocs escolars Comissió d'Esports     20.000.000'- 
   
40.31300.21300 Conserv.maquinà.i instal.Llar Ancians 3.000.000'- 
40.31300.22100 Energia elèctrica Llar dels Ancians   2.000.000'- 
40.31300.22105 Productes alimentaris Llar dels Anc.  9.000.000'- 
40.31300.22108 Productes neteja Llar dels Ancians    2.000.000'- 
40.31300.22699 Altres despeses Llar dels Ancians     1.600.000'- 
40.31300.23101 Locomoció personal Llar dels Ancians    200.000'- 
 
40.31310.21300 Conserv.instal.lacions Llars menor    1.000.000'- 
40.31310.22709 Svei.Assistènc.soc. Llars del menor   2.000.000'- 
 
40.32300.21600 Mant.equips inform.Svs.A.Social         150.000'- 
40.32300.22003 Mat.tècnic impremta Svs. A.Social     1.000.000'- 
40.32300.22200 Telèfon Svs.A.Social                  2.000.000'- 
40.32300.22203 Télex i Telefax Svs. A.Social           500.000'- 
40.32300.22300 Sveis.de transport Svs.A.Social         150.000'- 
40.32300.22602 Publicitat i propaganda Svs.A.Social    100.000'- 
40.32300.22604 Publicacions Svs.A.Social             2.000.000'- 
40.32300.22700 Sveis.de neteja Svs. A.Social           300.000'- 
40.32300.22706 Estudis i treb.tècnics Svs.A.Social   1.000.000'- 
40.32300.23101 Trasllats personal Svs.A.Social         200.000'- 
40.32300.48900 Altres transf.Comissió A.Social      53.000.000'- 
40.32300.62300 Maquinària inst.i altres Svs.A.Soc.     100.000'- 
40.32300.62500 Mobiliari i estris Svs.A.Social       2.000.000'- 
40.32300.62600 Equips informàtics Svs.A.Social       2.000.000'- 
 
40.41310.48900 Altres transferències Sanitat        12.000.000'- 
 
40.42220.48900 Aport.Patronat escola treb.social     1.600.000'- 
 
50.51100.21000 Conserv.infr.i bens nat.Carret.i C.   6.000.000'- 
50.51100.22199 Altres subministr.Carret.i Camins       300.000'- 
50.51100.22699 Altres despeses Carret.i Camins         300.000'- 
 
60.32200.22104 Vestuari personal Fodesma               400.000'- 
60.32200.22199 Altres subministraments Fodesma         350.000'- 
60.32200.22400 Assegurances vehicles Fodesma           100.000'- 
60.32200.22602 Publicitat i Propaganda Fodesma         650.000'- 
60.32200.22604 Publicacions Fodesma                  8.542.160'- 
60.32200.62200 Edificis i altres const.Fodesma       5.000.000'- 
60.32200.62300 Maquinària i altres Fodesma           1.506.417'- 
60.32200.62600 Equips informàtics Fodesma            1.614.747'- 
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70.44400.22001 Premsa,rev,public.Prot.i mill.M.Amb.    300.000'- 
70.44400.22602 Publicitat i Propag.Prot.i mill.M.A.  7.000.000'- 
70.44400.22606 Reunions i conf.Prot.i mill.M.Ambient   300.000'- 
70.44400.22699 Altres despeses prot.i mill.M.Ambient   400.000'- 
70.44400.22706 Estudis i treb.tècn.prot.i mill.M.A.  5.000.000'- 
70.44400.76200 A Ajuntaments:Prot.i mill.M.Ambient  33.000.000'- 
 
70.61100.22000 Material oficina Intervenció            200.000'- 
 
70.72100.45000 A Caib:Competèn.Insp.tècnica veh.    30.031.475'-  
 
80.43210.22000 Mat. oficina no invent.O.Territ/Hab.  1.000.000'- 
80.43210.62300 Maquinàr.instal.l. O.Territ./Habitab. 7.300.000'- 
80.43210.62600 Equips informàtics O.Territ./Habitab. 5.900.000'- 
 

TOTALS AUGMENTS DE CRèDITS P/SUPLEMENTS  498.454.347'-  
 
B) FONS DE FINANÇACIó DELS SUPLEMENTS DE CRèDITS: 
 
-ROMANENT DE TRESORERIA 
-------------------------------------------------------------- Codi   Concepte  
   Import 
-------------------------------------------------------------- 
99.87001     Romanent de Tresoreria p/finanç.       
             suplements de crèdits                 498.454.347'-                           
         TOTAL FONS DE FINANÇACIó SUPLEMENTS       498.454.347'- 
             

2n.- Aquest acord aprovatori serà considerat com a definitiu si no es 
produeixen reclamacions en contra durant el termini d'exposició pública, i entrarà en 
vigor, una vegada  
s'hagi complit el que disposa l'article 112,3 de la Llei 7/1985 de 2 d'abril reguladora de 
les bases del Rpégim local, i també l'article 150 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, 
reguladora de les Hisendes locals."  
 
 

TERCER PUNT.- EXPEDIENT NÚM. 13 DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 
EN EL PRESSUPOST DE DESPESES DE 1.995. 
 

Es dóna compte de la següent proposta de la comissió d'Hisenda, 
Especial de Comptes i Contractació: 
 

"Aquesta Presidència, per Decret de dia 25 d'octubre de 1995 atenent les 
necessitats que s'especifiquen a la memòria corresponent i de les quals n'hi ha 
constància en els antecedents de l'expedient, ordenà la incoació d'un expedient de 
modificació de crèdits en el Pressupost de 1995, a l'objecte de poder atendre algunes 
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despeses, les partides a les quals s'havien d'imputar no tenian crèdit suficient o no 
s'havien incloses en el pressupost de 1995. 

 
Atès que la Intervenció d'aquest Consell Insular emeté el dictamen 

preceptiu, amb data 2 de novembre de 1995, on es fan constar les operacions de 
modificació de crèdit que es proposen per atendre les despeses esmentades, i d'acord 
amb allò que es preveu a l'art. 158 de la Llei 39/1988 de 28 de desembre, Reguladora 
de les Hisendes Locals, concordant amb l'art.35 a 38 del R.D. 500/1990, de 20 d'abril, i 
amb la base 5 de les d'execució del pressupost per a 1995, he resolt de proposar al Ple 
de la Corporació la següent  
 

P R O P O S T A  D ' A C O R D 
" 1r.- Aprovar l'expedient núm. 13 de modificació de crèdits al 

Pressupost de 1995, d'acord amb el següent detall: 
 
 
EXPEDIENT NUM. 13 DE MODIFICACIó DE CRèDITS EN EL PRESSUPOST DE 
                     DESPESES DE 1995 
 
                                                    
* SUPLEMENTS DE CRèDITS (SUPL.2/95): 
 
A) RELACIó D'AUGMENTS DE CRèDIT P/SUPLEMENTS: 
----------------------------------------------------------------- Codi   Concepte 
    Import 
----------------------------------------------------------------- 
 
50.51100.61200 Obres conserv./repos. Carret.i C.  400.000.000       

TOTALS AUGMENTS DE CRèDITS P/SUPLEMENTS 
400.000.000   
 
B) FONS DE FINANÇACIó DELS SUPLEMENTS DE CRèDITS: 
 
-ROMANENT DE TRESORERIA 
-------------------------------------------------------------- Codi   Concepte  
   Import 
-------------------------------------------------------------- 
99.87001     Romanent de Tresoreria p/finanç.       
             suplements de crèdits               400.000.000                              
         TOTAL FONS DE FINANÇACIó SUPLEMENTS     400.000.000   
         

2n.- Aquest acord aprovatori serà considerat com a definitiu si no es 
produeixen reclamacions en contra durant el termini d'exposició pública, i entrarà en 
vigor, una vegada s'hagi complit el que disposa l'article 112,3 de la Llei 7/1985 de 2 
d'abril reguladora de les bases del Régim local, i també l'article 150 de la Llei 39/1988, 
de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes locals."  
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PROPOSTA ALTERNATIVA DEL P.P. ALS PUNTS DE DESPATX 
EXTRAORDINARI AL PLE DE DIA 6-11-95 REFERITS A: 
 

- Inici de l'expedient per a la contractació d'un prèstec de 500.000.000. 
- Expedient núm. 11 de modificació de crèdit i 
- Expedient núm. 13 de modificació de crèdit. 

 
PROPOSTA D'ACORD 

 
Atès que al pressupost inicial per l'exercici de l'any 1.995 hi ha una partida 

de 1.080.000.000 de prèstec. Atès que la suma d'aquest tres punts de 1.398.454.347 
milions de pessetes i que corresponen al superàvit de l'exercici de l'any 1.994, el grup 
de Consellers Popular fa la següent proposta: 
 

- destinar 1.080.000.000 del superàvit per l'eliminació del prèctec d'aquest 
exercici, d'aquesta manera l'endautament d'aquest exercici seria de 0 pessetes. 
 

- destinar la resta del superàvit de l'exercici de 1.994, 318.454.347 
pessetes, a actuacions i programes tan importants i sensibles dins la nostra societat 
com medi ambient i reciclatge, programes d'eliminació de barreres arquitectòniques als 
nostres municipis, programes de cooperació municipal,.... i altres. Per això proposam la 
convocatòria de la Comissió d'Hisenda per tal de fer la proposta més adient per el 
conjunt de ciutadans de Mallorca." 
 
 

Intervé el Sr. Pascual (UM). Informa que la liquidació del Pressupost del 
94 presenta un superàvit de 1600 milions. Hi havia una previsió de crèdits per 1087 
milions i unes factures pendents que corresponen a l'expedient de modificació que s'ha 
aprovat. 
A partir d'aquí és proposa reduir el crèdit a 500 milions, un crèdit que es destinaria a 
finançar els plans del Consell i es durien conjuntament els expedients de modificació 
núm. 11 i núm 13. 
 

La núm. 11, explica, preveu atendre les necessitats de les diferents àrees 
d'aquí a cap d'any i la núm. 13 preveu destinar uns 400 milions de pessetes a 
carreteres, ja que en principi el punt onze no preveia cap partida d'inversió en aquest 
tema. 
 

Intervé la Sra. Salom (PP). El seu grup proposa no endeutar-se més, sinó 
distribuir la diferència entre el superàvit i la possibilitat de demanar un préstec, per 
acord de la Comissió d'Hisenda. 
 

Pensa que s'haurien de preveure unes partides per a Acció Social, ja que 
no hi ha partides suplementàries per al suport transitori comunitari, i també veurien si hi 
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ha d'haver una partida per a eliminació de barreres, programes més amplis de 
cooperació municipal, medi ambient o reciclatge. 
 

Pensa que la proposta és raonable i demana el suport de tots els grups. 
 

Intervé la presidenta. Considera molt interessant la proposta del grup del 
PP, però fa veure que si es tenen en compte les factures pendents i les que s'han 
aprovat ara, més els compromisos adquirits quan el PP governava que encara no s'han 
materialitzat en factures i també que encara falten uns mesos per acabar l'any, es pot 
comprendre que és impossible endeutar-se més poc que la quantitat que preveuen les 
propostes de la majoria. 
 

Intervé el Sr. Grosske (EU). Fa notar que es tracten simultàniament tres 
acords diferents que comprenen uns 500  milions cadascun.  
 

El primer acord seria rebaixar el deute i tots els grups pareix que hi estan 
d'acord.  
 

Després hi ha una segona partida que el PP destinaria a finançament i els 
altres grups nodririen, segons l'acord que prové d'Hisenda, diferents partides de l'actual 
Pressupost que presenten dificultats per arribar a final d'any o per emprendre segons 
quines actuacions.  
 

Finalment detecta un tercer munt en relació al qual EU estaria més 
d'acord amb la proposta del PP perquè la considera més assenyada. Són realment 406 
milions que es destinarien totalment a carreteres. Pensa que aquesta decisió no 
reflecteix d'una manera correcta la sensibilitat que es podria deduir d'una lectura atenta 
del pacte de Govern que sosté la majoria actual.  
 

Fa notar, a més, la manca d'un informe mínimament solvent, que expliqui 
les necessitats existents. Recorda que a la Comissió s'hi va dur un informe que feia 
referència a unes carreteres concretes i que aquest informe no és dins l'expedient de la 
propsota. Demana si s'aproven genèricament els 400 milions o si es destina aquesta 
quantitat a aquelles carreteres que figuraven a l'informe que es va presentar a la 
Comissió Hisenda.  
 

Pensa que sense un informe no es pot admetre la proposta i que aquesta 
no és la manera de funcionar una institució. 
 

Continua insistit en la dificultat que tindran els ciutadans per entendre 
com un superàvit d'uns 400 milions de lliure disposició es pugui dedicar íntegrament a 
carreteres. Per això demana que s'obri un període d'estudi en el sentit que demana la 
proposta alternativa del PP, i veure quines són les necessitats més peremptòries i la 
manera d'aplicar aquests doblers. 
 

La presidenta entén, per la intervenció anterior, que el Sr. Grosske està 
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d'acord amb el punt primer i segon i en desacord amb el tercer. Fa notar que també és 
d'interès social arreglar els punts negres de les carreteres i fer vials de bicicletes a 
segons quines rutes. Però creu que és millor no entrar en discussió i si pensen que no 
hi ha tota la documentació necessària, retiraria el punt tercer i deixaria obert el debat 
corresponent als punts primer i el segon. 
 

Intervé el Sr. Quetglas (PSOE). Fa notar que en relació al punt primer hi 
ha acord i ara es tracta de debatre el segon que fa referència als increments de les 
diferents àrees. Com a responsable de l'àrea d'urbanisme explica que es preveu la 
posada en marxa d'una despesa d'inversió d'uns 18 milions per "escanneritzar" i 
informatitzar l'arxiu d'urbanisme que en cinc anys ha crescut uns 120 metres lineals i 
que es fa de cada vegada més mal de consultar. Amb aquesta inversió s'hi podria 
accedir immediatament, es podrien obtenir còpies fàcilment i l'arxiu original es 
conservaria molt millor. Per altra banda es podria rescabalar en part la inversió pels 
ingressos que produiria la venda de còpies a diverses entitats amb què ja s'han iniciat 
converses, entra altres avantatges.    
 

Intervé el Sr. Pons (PSOE). Explica que el 98 milions prevists per a Acció 
social, encara que pugui semblar una quantitat alta no representa més que el 4'7% del 
pressupost inicial. La necessitat d'aquesta quantitat es justifica per les despeses 
previstes, ja en el moment mateix d'elaborar el Pressupost inicial que es va fer confiant 
en el suplement. 
 

Explica que s'han d'atendre els canvis de locals a Inca i a Manacor, 
l'increment de feina en matèria de famílies nombroses, les despeses no previstes 
relacionades amb el suport transitori comunitari i el trasllat de els dependències d'Acció 
Social al CIPRES. Recorda que dins el capítol 4 de transferències corrents es varen 
transferir 304 milions per a despeses regulades per convenis i només hi havia 
inicialment 254 milions, en elaborar aquest capítol es pensava ja en el suplement. 
També hi ha algunes subvencions a marginats, gent gran, infància etc. Hi ha, a més, 
alguns serrells no transferits que provenen de sanitat com ara el Registre del Càncer 
amb 12 milions. A les Llars s'hi destinen uns 17 milions principalment per a adquirir a 
productes alimentaris. 
 

Intervé el Sr. Antich (PSOE). Informa que els suplements en matèria de 
medi ambient responen a la necessitat de completar les actuacions ja iniciades, 
especialment contenidors per als punts verds, amb 33 milions, mobiliari per a les 
oficines de medi ambient i activitats classificades que es transferiran. Hi ha una partida 
de 5 milions per a la contractació de l'equip d'assessorament de la comissió d'estudi 
d'alternatives a la incineració i 7 milions per a les campanyes d'informació en relació als 
punts verds i noves actuacions com ara, reciclatge de tonners, suports a recollida de 
piles de botó i informació a escoles. 
 

Intervé el Sr. Diéguez (PSOE). Informa que la primera partida important 
és la de publicitat i propaganda que rep 15 milions, ja que dins la partida inicial hi havia 
5 milions que estaven més que superats amb la contractació per valor de 10 milions 
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que es va fer el mes de maig. Ara hi ha factures pendents per valor de sis milions, a 
més de les que hi pugui haver sense presentar. En la partida d'Altres Despeses hi ha 
factures pendents per més de 12 milions. Pel que fa als Jocs Escolars, recorda que les 
transferències  del Govern varen esser infradotades i sense instal⋅lacions. Dels 40 
milions transferits només en va arribar 1 de disponible i encara queda un trimestre per 
acabar l'any, per això es preveuen uns 20 milions. 

Intervé el Sr. Pons (PSM-NM). Informa que l'ampliació de crèdit destinat a 
cultura i patrimoni es divideix en dues parts una de destinada a cobrir necessitats 
estrictament de cultura i una altra de destinada al Teatre Principal. 
 

La primera part rep 60 milions. S'ha de tenir en compte que a partir de les 
transferències hi ha hagut problemes d'ajustament entre les dues partides 
pressupostàries. D'altra banda s'han anat assumint responsabilitats que tenia el Govern 
i que en bona part la Comissió ha anat coneixent al llarg de l'any i no des del primer 
moment. El traspàs en uns casos es va fer amb cobertura econòmica insuficient; el cas 
més evident era la difusió musical en què es transferiren uns 3 milions i la suma dels 
conceptes en sumava 11. Els conceptes no es varen fer arribar fins al final de febrer. 
Tampoc no es varen transferir recursos materials i s'han hagut d'atendre aquestes 
necessitats. 
 

El Teatre Principal tenia un pressupost inicial inferior al que sol⋅licitaven 
que era el que ja tenien compromès. Històricament el Teatre arrossega un deute 
acumulat i la temporada d'Òpera ha produït un dèficit considerable i, a més, enguany 
es preveu transformar-lo en una fundació pública amb autonomia econòmica de 
manera que és absolutament necessari que pugi començar sense hipoteques prèvies. 
 

Per tot això  que ha exposat considera del tot justificable la petició de 
suplement de crèdit. 
 

Intervé la Sra. Bover (PSM-NM). Informa que els suplements prevists per 
a Foment es destinen a les escoles tallers de Fodesma. Hi ha unes publicacions sense 
partida prevista i que ara es podran fer; una, Pedra en Sec, conté les actes de les 
Jornades del mateix nom, un altre és el Llibre Vermell de la Flora Balear i la Dragonera, 
a més de l'adquisició d'equips informàtics i el projecte d'investigació sobre les 
marjades. Hi ha una partida per poder reobrir el restaurant de l'escola d'aprenents. 
També es preveu la construcció d'un edifici annex per servir de refugi als Tossals 
Verds, tema que es tractarà en la Comissió de Medi Ambient. En total un poc més de 
18 milions. 
 

Intervé la Sra. Salom (PP). Manifesta que el PP, a la vista de les 
explicacions  que s'acaben de donar, manté la proposta inicial; és a dir anul⋅lar la 
sol⋅licitud de préstecs i decidir en comú la destinació del sobrant. 
 

Intervé el Sr. Pascual (UM). Manté la proposta inicial de la majoria perquè 
creu que són imprescindibles els 500 milions de crèdits perquè s'han de fer algunes 
inversions. L'expedient núm 11, continua, després de les intervencions dels 
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responsables està més que justificat perquè en bona part resol qüestions que 
s'arrossegaven. Per tant, la proposta seria: punt 1, crèdit de 600 milions; punt 2, 
modificació núm 11 i punt 3, retirat. 
 

Se sotmet a votació la proposta alternativa presentada pel grup del Partit 
Popular i es rebutja per quinze vots a favor (PP) i desset en contra (PSOE, PSM-NM, 
UM, EU). 
 

Se sotmeten a votació els punts 1 i 2 i s'aproven per 17 vots a favor 
(PSOE, PSM-NM, UM, UM) i quinze en contra (PP). 
 
 
 

PRECS I PREGUNTES  
 

 
La Sra. Thomàs (EU) demana a la presidenta que vulgui rectificar unes 

declaracions que han aparegut a la premsa en el sentit que el Consell no destinaria el 
0'7% del Pressupost a la solidaritat amb el tercer món. A la vegada demana que 
ratifiqui els compromisos adquirits amb el pacte de govern en aquest sentit. 
 

La presidenta respon que ara no pot ratificar ni rectificar. Si l'acord és 
aquest i s'inclou en el Pressupost es donarà aquesta quantitat. Això no està en mans 
d'ella sinó de la majoria. 
 

La Sra. Thomàs demana que consti en acta que en l'acord de govern hi 
ha aquest compromís. 
 

La presidenta matisa que hi ha dues coses diferents, per una banda 
l'acord de destinar el 0'7% del Pressupost a ajuda i desenvolupament del tercer món 
recollit en el pacte, i per altra l'acord concret que serà el fruit de la decisió expressa de 
l'equip de govern amb el suport també d'EU. 
 

El Sr. Verger (PP) demana si els poden fer arribar la relació d'espectadors 
i d'ingressos per dia i obra corresponents al Teatre Principal. Per altra banda vol saber 
quin tipus de contracte, quina durada i quin sistema de contractació es va utilitzar amb 
els Srs. Jaume Jaume Ponseti i Jaume Pons Valens. 
 

El Sr. Pons (PSM-NM) suggereix que la pregunta es presenti per escrit i 
amb més detalls especificant quines obres i a partir de quina data. 
 

El Sr. Verger respon que a partir de dia 15 de setembre i en referència a 
totes les obres. 
 

  
El Sr. Quetglas (PSOE) informa que el Sr. Jaume Ponseti té un contracte temporal per 
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assistència tècnica de reforçament de l'equip, motivada per l'increment de feina de la 
Comissió Insular d'Urbanisme com a conseqüència de la revisió del Pla General de 
Palma. La durada no la recorda ara, creu que és d'uns sis mesos. 
 

El Sr. Verger demana si hi havia més propostes. 
El Sr. Quetglas respon que la proposta era del conseller que parla a 

instàncies del director de la Ponència Tècnica. 
 

El Sr. Verger es reserva la facultat de demanar si era correcta aquesta 
contractació. 
 

El Sr. Grosske (EU) demana que no es facin bromes amb el 0'7%. 
Recorda que la premsa ha informat sobre unes factures relatives a la Diada Hípica, 
demana a l'equip de govern  si confirma la informació  i si no és així prega que la 
Comissió faciliti informació sobre aquests fets. 
 

Respon el Sr. Diéguez (PSOE) Explica que hi ha una factura de 
l'hipòdrom pendent de pagament. Anuncia que presentarà en el proper Ple un informe 
complet. El problema sorgeix per la dissonància que hi ha entre dues factures pel fet 
que pel mateix concepte, la de l'any passat era d'un import molt inferior. S'ha de veure 
si la quantia d'enguany és l'adequada abans d'autoritzar-ne el pagament. 
 

El Sr. Cañellas (PP) recorda que en un dels darrers plenaris d'abans de 
les eleccions es va aprovar per unanimitat instar al Govern per fer un estudi sobre la 
possibilitat de modificar el Pla de residus sòlids, d'acord amb un projecte que 
s'adjuntava a la proposta. 
 

Demana si l'acord d'avui és el mateix d'abans, si és contradictori o  quina 
relació tenen. 
 

El Sr. Antich (PSOE) respon que es tracta de dos acords complementaris. 
Abans es va instar la modificació del Pla director, en referència al reciclatge. Avui s'ha 
aprovat crear una ponència per elaborar un projecte de llei de residus. Són dues coses 
completament diferents. 
 

La Sra. Vidal (PP) recorda que el CIM va esser una institució pionera en 
l'eliminació de barreres. Demana si enguany es pensa continuar amb aquest programa. 
 

El Sr. Pons (PSOE) respon que es documentarà i que respondrà a la 
Comissió. 
 

La Sra. Vidal recorda que es feia cada any i que s'aprovava per 
unanimitat el mes de novembre. Si enguany no es té preparat no veu que es pugui fer. 
 

El Sr. Pons (PSOE) recorda que hi ha hagut dificultats i concretament n'hi 
ha hagudes a l'hora de contractar un especialista en aquest tema. La voluntat hi és, 
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però la pregunta és si es podrà dur endavant i la resposta és que ara mateix no pot 
contestar rotundament. 
 

La Sra. Vidal (PP) recorda que el Ple va aprovar les bases d'execució del 
salari social amb la idea que una part seria econòmica i l'altra es destinaria als 
programes d'integració. Per unanimitat es va acordar que enguany, per falta de temps, 
no es faria convocatòria de programes d'integració, però que es farien convenis amb 
ajuntaments grans. Demana com estan aquests convenis. 
 

El Sr. Pons (PSOE) respon que ara mateix el 100% dels esforços del 
salari social es dediquen a aconseguir que les persones amb estat de necessitat 
presentin les seves sol⋅licituds als ajuntaments. En tenir-les i en funció de la massa de 
les demandes es podran plantejar els convenis. Les properes setmanes no es farà res 
més que procurar tenir totes aquestes demandes.  
 

La Sra. Vidal pensa que amb tres telefonades als ajuntaments es podrien 
resoldre  els convenis. Si es feien es podrien complementar fàcilment aquests esforços. 
 

El Sr. Pons assegura que la màxima urgència actual és que la demanda 
social aflori i arribi com més aviat al Consell i que darreres les tres telefonades que 
suggereix la Sra. vidal hi haura moltíssima de feina.  
 

El Sr. Pons (PSOE) torna intervenir, pensava que el Sr. Espinós havia 
formulat una sèrie de preguntes. Diu que té les respostes preparades. Demana si 
realment eren preguntes o només sol⋅licitud de documentació. 
 

El Sr. Espinós (PP) respon que només era sol⋅licitud de documentació.  
 
 

I, no havent-hi més assumptes a tractar, el Sr. President, aixeca la sessió 
a les tretze hores i quaranta minuts de tot el qual se n'esten la present acta, que jo com 
a Secretari certific, amb el vist-i-plau del l'Hble. Sr. President del Consell Insular de 
Mallorca. 
 

    V.i P. 
LA PRESIDENTA,   

   


