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       ACTA DE LA SESSIÓ  EXTRAORDINÀRIA I AMB 

  CARACTER D'URGÈNCIA DEL PLE DEL CONSELL 
  INSULAR DE MALLORCA  DE DIA  DEVUIT  DE 
  DESEMBRE DE  MIL NOU-CENTS NORANTA-CINC. 

 
 
 

A les onze hores i quinze minuts, es reuneix, en sessió extraordinària i 
amb caràcter d'urgencia 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: Bartomeu Blanquer i Sureda, Carles Felip Cañellas 
i Fons, Alejandro Pablo Espinós Bonmatí,  Margalida Ferrando i Barceló, Maria Rosa 
Estaràs i Ferragut, 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 
 
 

Secretari General: Sr. Bartomeu Tous i Aymar. 
 

Interventora General: Sra. Pilar García Docio. 
 

El Sr. Blanquer entra en el punt 4t. 
 

 
PUNT 1.- PROPOSTA DE PRESIDÈNCIA DE DECLARACIÓ 

D'URGÈNCIA DEL PLE CONVOCAT. 
 

La presidenta proposa la declaració d'urgència del Ple motivada per la 
necessitat d'aprovar com més aviat millor les propostes contingudes en l'ordre del dia, 
especialment el punt 15, referit al Pla General d'Ordenació Urbana de Palma i el punt 
20, referit a la contractació d'un préstec, ja previst dins el pressupost del 95. 
 



 
 

2 

S'aprova la declaració d'urgència per assentiment. 
 

PUNT 2.- LECTURA DE L'ACTA ANTERIOR (4-12-95). 
 
S'aprova l'acta per unanimitat. 

 
 
 

PRESIDÈNCIA 
 
 

La presidenta proposa retirar de l'ordre del dia els punt núm. 19 i 22 
perquè estan pendents de la resposta d'Hisenda sobre unes consultes relacionades 
amb l'aplicació de l'IVA. 
 

S'acorda per unanimitat retirar aquests dos punts. 
 
 
 

PUNT 3.- DECRETS A RATIFICAR. 
 

Es dona compte de la següent decret: 
 

" ASSUMPTE: Compareixença com demandat davant la Sala 
Contenciosa-Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Balears en el recurs 
contenciós-administratiu interposat pel Procurador Sr. Antonio Obrador Vaquer, en 
representació dels Srs. Miguel i Isabel Servera Blanes, Antonio Palerm Nadal, Isabel 
Nebot Servera i Antonio i Juan Palerm Nebot, contra "acord de la Comissió Insular 
d'Urbanisme del Consell Insular de Mallorca d'aprovació definitiva de les Normes 
Subsidiàries de Planejament de Sant Llorenç des Cardassar". Actuacions 1123/95. 
 

Vist el meritat recurs contenciós-administratiu i examinat l'informe de 
l'Assessoria Jurídica del C.I.M. de 28 de novembre 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 6/85. 
 

Que es doni compte de la present resolució al Ple, a la primera sessió 
que farà per a la seva ratificació." 
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Es ratifica el decret per unanimitat. 

 
PUNT 4.- APLICACIÓ INTEGRA DEL POOT A LES REVISIONS DE 

PLANS PARCIAL.  
 

Es dona compte de la següent proposta de Presidència: 
 

" Existeixen a Mallorca una gran quantitat de Plans Parcials aprovats i sense 
executar. Com a conseqüència del tamany necessari per poder construir instal.lacions 
hoteleres, així com per una millor adequació de les tipologies edificatòries a les 
demandes del usuaris, s'estan plantejant modificacions d'aquests plans, que pel seu 
abast global haurien de ser qualificades com a revisions del pla parcial, en analogia 
amb allò que regula l'article 126 del Text Refús de la Llei del sòl pels Plans Generals. 
 

La tramitació d'aquestes modificacions de Plans Parcials, a pesar de tractar-se, 
de fet, de nous planejament, està eximida del compliment de la totalitat de les 
exigències del Pla Director Sectorial de l'Oferta Turística de Mallorca (POOT). 
 

Aquesta exempció, que pot interpretar-se de llacuna del POOT, hauria de ser 
eliminada, distingint les revisions de planejament parcial de les modificacions puntuals, 
exigint a les primeres el compliment íntegre de les determinacions del Pla Director. 
 

En concordància amb les consideracions precedents es proposa al Ple 

l'aprovació de la següent MOCIÓ: 
 

El Ple del Consell de Mallorca insta al Govern de la Comunitat a modificar el Pla 
d'Ordenació de l'Oferta Turística de Mallorca (POOT) per tal que s'exigeixi el 
compliment integre de les seves determinacions en les revisions de plans parcials i no 
executats." 
 
 

Intervé el Sr. Triay (PSOE). Informa que la proposta pretén avançar-se als 
problemes que previsiblement  s'aniran plantejant dins la Comissió Insular 
d'Urbanisme. Es tracta de les revisions de plans parcials que no estan executats. N'hi 
ha molts, explica, que es troben en aquestes circumstàncies i els promotors tenen la 
voluntat d'adaptar-los a les noves característiques de la demanda. Aquests 
replantejaments totals de condicions urbanístiques que solen implicar, de fet, noves 
redaccions, no compleixen els requisits del POOT perquè aquest Pla d'ordenació 
exclou expressament de la seva aplicació els plans parcials aprovats. 
 

La proposta és demanar al Govern de la Comunitat Autònoma que es 



 
 

4 

modifiqui aquest punt, ja que són uns requisits que no són gaire mals de complir, com 
ara la densitat màxima de població, condicions sobre parcel⋅la mínima, edificabilitat, 
etc. 
 

Intervé el Sr. Grosske (EU). Es mostra d'acord amb la proposta perquè 
considera que seria un guany objectiu important  aconseguir que el Govern modificàs el 
POOT en aquest sentit i també perquè seria una millora des del punt de vista de 
l'adaptació a les directius del POOT per part de més plans parcials. Per altra banda 
considera que és de sentit comú des del moment que aquestes modificacions són molt 
substancials i, per tant, de fet, són plans nous i no seria raonable que no complissin les 
directrius del POOT. 
 

El Sr. Verger (PP) considera que s'haurien de distingir els plans parcials 
que no hagin complit el pla d'execució d'etapes, en què el seu grup entén que aquesta 
moció té cabuda, dels plans parcials aprovats i no executats que són plans que han 
complit tota la legalitat. Pel que fa a aquests darrers pareix que seria entrar en un 
principi d'inseguretat jurídica modificar ara condicions. 
 

Per això consideraria lògic aplicar aquesta exigencia que avui es proposa 
només als plans que no han complit l'execució d'etapes. 
 

Torna intervenir el Sr. Triay (PSOE). Fa notar que el Sr. Verger va més 
enllà de la proposta, insisteix a explicar que la proposta afectaria només els plans 
parcials no executats que voluntàriament es vulguin modificar, però no cap altre i que 
no es tracta d'imposar res. Si el Sr. Verger considera que s'han d'ampliar l'abast de la 
proposta, no hi té inconvenient. 
 

Torna intervenir el Sr. Verger (PP). Reconeix que el Sr. Triay té raó. 
Comenta que aquesta mala interpretació és el resultat  de no fer cada cosa amb el 
temps que requereix.  Les precipitacions a l'hora de fer les sessions plenàries no són 
bones, conclou, alhora que anuncia l'abstenció del seu grup. 
 

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

PUNT 5.- MOCIÓ DE PRESIDÈNCIA REFERIDA AL NUCLI DE 
POBLACIÓ DE SES COVETES. 
 

Es dóna compte de la següent moció: 
 

 "  ANTECEDENTS 
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Primer.- Dia 4 de juliol del 1994 el Ple del Consell Insular de Mallorca acordà: 
 

"1.- Estimar el recurs d'alçada, interposat dia 1 de juny de 1994, pel Grup 
Balear d'Ornitologia i Defensa de la Naturalesa (GOB) contra les normes subsidiàries 
de planejament del municipi de Campos, publicades en el Butlletí Oficial de la 
Comunitat Autònoma de les Illes Balears núm 59 de dia 14 de maig de 1994; declarant-
les nul.les de ple dret, en el territori objecte d'impugnació per haver classificat com a sòl 
urbà les dues zones Extensives-IV especials, del nucli de població de Ses Covetes, 
denominades Torre Marina. 
 

2.- Com a conseqüència de l'estimació del recurs esmentat, les dues 
zones Extensives-IV especials, del nucli de població de Ses Covetes, denominades 
Torre Marina, queden excloses de la classificació del sòl urbà del municipi de Campos, 
segons les normes subsidiàries aprovades definitivament, amb prescripcions, per la 
Comissió Insular d'Urbanisme de Mallorca, dia 26 de març de 1991, havent-se donat 
per complimentades les prescripcions mitjançant l'acord de la mateixa Comissió de dia 
7 de juny de 1991. Tot i assenyalant-se que aquestes normes subsidiàries han estat 
modificades puntualment mitjançant l'acord de la Comissió Insular d'Urbanisme de 
Mallorca de dia 27 de maig de 1993. 
 

3.- Respectant les determinacions de la Llei 22/1988, de 22 de juliol, de 
Costes, es requereix a l'Ajuntament de Campos perquè exerciti les seves potestats de 
planejament per tal de formular, davant la Comissió Insular, la proposta de classificació 
i qualificació, si n'es el cas, del sòl que pertoqui en aquestes dues zones de referència. 
 

4.- Instar de l'Ajuntament de Campos que exerciti les seves potestats de 
restabliment de la legalitat urbanística i, en concret, que acordi la suspensió dels 
efectes de la llicència d'obres núm. 59/92, atorgada per la Comissió Municipal de 
Govern dia 13 d'abril de 1992 a la societat mercantil anònima "Terrusan S.A.", per a la 
construcció d'un conjunt residencial a Torre Marina, segons projecte bàsic redactat per 
l'arquitecte Sr. Rafael Torres Cerdó, d'acord amb l'article 253 del Reial Decret Legislatiu 
1/1992, de 26 de juny, mitjançant el qual s'aprova el Text Refós de la Llei sobre Règim 
del Sòl i Ordenació Urbana, i l'article 64.1 de la Llei 10/1990, de dia 23 'octubre, de 
Disciplina Urbanística. 
 

5.- Ordenar la publicació d'aquest acord en el Butlletí Oficial de la 
Comunitat Autònoma de les Illes Balears, així com notificar-lo a les parts interessades i 
assenyalant que contra l'esmentat acord es pot interposar recurs administratius del 
Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, en el de conformitat amb l'article 109, 
de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común". 
 

Segon.- Aquest acord d'excloure de la classificació del sòl urbà del 
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municipi de Campos les dues zones Extensives-IV especials, del nucli de població de 
Ses Covetes, denominades Torre Marina és immediatament executiu, en aplicació del 
principi d'eficàcia de l'actuació administrativa, article 103.1 de la Constitució. A més a 
més l'esmentat acord fou notificat fefaentment a l'Ajuntament de Campos dia 13 de 
juiol del 1994 i publicat per a general coneixement en el Butlletí Oficial de la Comunitat 
Autònoma de les Illes Balears núm. 91 de dia 28 de juliol del 1994, pàgina 7.371, 
inserció núm. 15.917. 
 

Tercer.- Dia 12 de setembre de 1994 l'Ajuntament de Campos interposà 
un recurs contencioso-administratiu contra l'esmentat acord de 4.07.94, el qual se 
substància amb el número d'actes 1392/94. Dia 13 de setembre de 1994 la Societat 
mercantil "Marina Ernst, S.L." interposà també un recurs contencioso-administratiu 
contra l'esmentat acord de 4.07.94, el qual se substància amb el número d'actes 
1396/94. 
 

Quart.- Dia 19 de novembre de 1994 la Sala dels assumptes contencioso 
administratius del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears acordà l'acumulació 
en un sol procés dels recursos contenciosos-administratius números 1392/94 i 
1396/94. 
 

Cinquè.- Dia 8 de novembre de 1994 l'Ajuntament de Campos sol.licità la 
suspensió de l'acord del Ple del Consell Insular de Mallorca de 4 de juliol de 1994. 
 

Sisè.- LA SALA mitjançant el seu Acte de dia 4 de febrer el 1995, ratificat 
mitjançant el seu Acte de dia 5 d'abril del 1995 ha acordar de denegar la suspensió de 
l'executivitat de l'acord del Ple del Consell Insular de Mallorca de 4 de juliol del 1994. 
 

Per la qual cosa l'executivitat i vigència de l'acord del Ple del Consell Insular de 
Mallorca de 4 de juliol del 1994 d'excloure de la classificació del sòl urbà del municipi 
de Campos les dues zones Extensives-IV especials, del nucli de població de Ses 
Covetes, denominades Torre Marina ha estat ratificat per dues resolucions judicials. 
 

Setè.- En el Butlletí Oficial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears 
núm. 79 de dia 22 de juny del 1995, es publica el Decret 54/1995, de 6 d'abril pel qual 
s'aprova definitivament el Pla d'ordenació de l'oferta turística de l'illa de Mallorca 
(continació),en el Fascile III, pàgina 6.532, consta el plànol 32.1.b "Ses Covetes-Sa 
Ràpita-S'Estanyol", on, incorrectament, figuren com a sòl urbà les dues zones 
Extensives-IV especials, del nucli de població de Ses Covetes, denominades Torre 
Marina, que quedaren excloses de la classificació del sòl urbà del municipi de Campos 
mitjançant el tan esmentat acord del Ple del Consell Insular de Mallorca de dia 4 de 
juliol de 1994. 
 

L'explicació d'aquest error material la trobem en el propi Decret 54/1995, 
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de 6 d'abril pel qual s'aprova definitivament el Pla d'ordenació de l'oferta turística de 
l'illa e Mallorca, pàgina 6.382 del mateix BOCAIB, quan ens diu: 
 

"D SITUACIÓ URBANÍSTICA ACTUAL 
D.1 PLANEJAMENT VIGENT 
Municipi: CAMPOS 
1 Figura: Normes subsidiàries (AD 26-03-1991)" 

 
El POOT per a deteminar els límits de la classificació del sòl de Ses 

Covetes-urbà, apte per a l'urbanització i no urbanitzable- ha utilitzat com a instrument 
de planejament general les normes subsidiàries aprovades definitivament, amb 
prescripcions, per la Comissió Insular d'Urbanisme de Mallorca, dia 26 de març de 
1991. 
 

Evidenciant-se doncs l'error material sofert: el POOT no ha recollit l'acord 
del Ple del Consell Insular de Mallorca de 4 de juliol del 1994 d'excloure de la 
classificació del sòl urbà del municipi de Campos les dues zones Extensives-IV 
especials, del nucli de població de Ses Covetes, denominades Torre Marina. 
 
 

Per tot això, es proposa l'adopció del següent 
 
 ACORD 
 

1.- Instar de la Conselleria de Turisme de la Comunitat Autònoma de les 
Iller Balears perquè, en aplicació de l'article 105.2 de la Llei 30/1992, de 26 de 
novembre, de Règimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, rectifiqui l'error material constatat al plànol 32.1.b "Ses Covetes-
Sa Ràpita-S'Estanyol", del Pla d'ordenació de l'oferta turística de l'illa de Mallorca on, 
incorrectament, figuren com a sòl urbà les dues zones Extensives-IV especials, del 
nucli de població de Ses Covetes, denominades Torre Marina, que quedaren excloses 
de la classificació del sòl urbà del municipi de Campos mitjançant l'acord del Ple del 
Consell Insular de Mallorca de dia 4 de juliol de 1994. 

2.- S'adjunta còpia d'un plànol on es grafien les dues zones Extensives-IV 
especials, del nucli de població de Ses Covetes, denominades Torre Marina les quals, 
des del dia 4 de juliol de 1994, no tenen ni el caràcter ni la condició de sòl urbà." 
 

Intervé el Sr. Sampol (PSM-NM). Informa que es tracta  de la reparació 
d'un error puntual que hi ha en el POOT motivat pel fet que en el cas de Campos, 
aquest pla aplicava les normes subsidiàries, aprovades el 91, sense tenir en compte 
una modificació aprovada pel Consell el juliol del 94, de manera que els dues zones 
extensives 4 especials del nucli de ses Covetes denominades Torre Marina queden 
excloses de la classificació de sòl urbà. La decisió d'excloure aquestes zones, continua, 
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és immediatament executiva des del moment de la publicació, cosa que es va fer el 28 
de juliol del 94. 
 

Informa que l'Ajuntament va sol⋅licitar la suspensió de l'acord del Ple, 
cosa que els tribunals varen denegar. Per tant, aquestes parcel⋅les no tenen la 
consideració de sòl urbà i, en conseqüència, el POOT ho ha de recollir així. 
 

Intervé el Sr. Verger (PP). Recorda que aquesta qüestió va suscitar una 
profunda discussió dins el CIM. Hi havia informes jurídics contradictoris, de manera que 
la consolidació no estava totalment definida quan el Consell va prendre la resolució en 
què es basa la proposta d'avui. A més es tracta d'una qüestió, encara que el raonament 
del Sr. Sampol sigui jurídicament correcta, en què s'oblida que el punt de partida està 
pendent de contenciosos que poden canviar les coses. 
 

Per tant, com que no és clar quin serà el resultat el seu grup opta per 
l'abstenció. 
 

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

PUNT 6.- APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL DE 1.994. 
 

Es dóna compte de la següent proposta de Presidència: 
 
  "Previ examen de la documentació que justifica aquest COMPTE 
GENERAL corresponent a l' exercici de 1994, el qual ha estat elaborat pels serveis 
d'Intervenció, en compliment de l'article 193.2 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, 
reguladora de les Hisendes Locals, comprenent els comptes i estats a que es refereix 
l'article 190.2 de la referida Llei 39/1988, la Comissió d'Hisenda, especial de Comptes i 
Contractació d'aquesta Corporació va emetre el preceptiu informe sobre el citat 
COMPTE GENERAL de 1994 i la liquidació de la qual va esser aprovada pel Decret de 
Presidència de data 7 d'agost de 1995.              

 
D'altre part, als efectes del que disposa l'article 193.3 de la referida Llei 

39/1988, es va sotmetre a informació pública en el Butlletí Oficial de la Comunitat 
Autònoma de les Illes Balears núm.140 de 9 de novembre de 1995, i tauló d'anuncis 
d'aquesta Corporació per el seu examen i formulació per escrit de les objecions i 
observacions pertinents, per un termini de quinze dies hàbils, i vuit més sense que 
durant aquest terminni s'hagi presentat qualque reclamació en contra. 
 

En consequència, tot complint l'article 193.4 de l'esmentada Llei 39/1988, 
es sotmet al Ple d'aquesta Corporació l'adopció de la següent 
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    PROPOSTA D'ACORD 
 

APROVAR EL COMPTE GENERAL DE 1994, que consta de les 
següents parts (Art.190.2 de la Llei 39/1988) convenientment desenvolupades: 
 

-Balanç de Situació. 
-Compte de resultats. 
-Quadre de finançament anual. 
-Liquidació del pressupost. 
-Estat demostratiu dels drets a cobrar i obligacions a            pagar procedents de 

pressuposts tancats. 
-L'estat de tresoreria. 
-L'estat del deute." 

 
 

S'aprova la proposta per assentiment. 
 
 
 

CULTURA I PATRIMONI HISTÒRIC 
 
 

PUNT 7.- PROPOSTA 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. 
 

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

"El reglament d'organització i funcionament per a l'exercici de les 
competències atribuïdes pr la Comunitat autònoma de les Illes Balears al Consell 
Insular de Mallorca en matèria de Patrimoni Històric fou aprovat pel Ple en la sessió 
celebrada dia 25 de gener de 1995, i posteriorment modificat per acords de Ple de 9 de 
març, i 17 i 31 de juliol de 1995. 

La present proposta de modificació es fa per aconseguir un amillorament 
en el funcionament del servei de Patrimoni Històric del Consell Insular de Mallorca. 

Les modificacions que es proposen s'adjunten a la present proposta: 
 

Es proposa la modificació dels articles 2 i 4; l'article 9 es modifica i 
passarà a ser l'article 10; i es crea un nou article, l'article 9, que regula la figura del 
President de la Comissió; que queden redactats de la següent forma: 
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"Article  2.- La Comissió Insular del Patrimoni Històrico-Artístic de 

Mallorca tendrà les atribucions següents: 
 

a)  Examinar, i en el seu cas, aprovar o denegar els projectes d'obres a 
realitzar a zones i/o edificis protegits dins la seva jurisdicció. 
 

b)  Vetlar per a la conservació de les obres d'art i els valors històrics, 
artístics, ambientals, paleontològics, arqueològics, etnogràfics, antropològics, científics i 
tècnics dins la seva jurisdicció. 
 

c)  Incoar, d'ofici o a instància de part, els expedients de declaració de bé 
d'interès cultural, i elevar-los al Ple del Consell Insular de Mallorca per a la seva 
resolució. 
 

d)  Gestionar el Registre insular de béns d'interès  
cultural i proposar al Ple del Consell Insular de Mallorca l'acord d'exclusió o inclusió 
d'un bé concret. 
 

e)  Gestionar l'Inventari insular del patrimoni cultural moble i proposar al 
Ple del Consell Insular de Mallorca l'acord d'exclusió o inclusió d'un bé conncret. 
 

f)  Informar i elevar al Ple del Consell Insular de Mallorca per a la seva 
resolució, els Plan Especials de Protecció d'un conjunt històric, lloc històric o zona 
arqueològica. 
 

g)  Autoritzar els projectes d'excavació, d'exploració o de qualsevol altre 
investigació, presentats al Consell Insular de Mallorca. 
 

h)  Redactar anualment el programa d'excavacions, exploracions i tot 
tipus d'investigacions arqueològiques, etnològiques, paleontològiques i antropològiques 
a desenvolupar pel Consell Insular de Mallorca. Aquest programa anual serà aprovat 
pel Ple de la Corporació Insular. 
 

i)  La vigilància, el control i la conservació dels monuments arqueològics i 
etnològics, a fi d'evitar intervencions clandestines. 
 

j)  Informar sobre els expedients relatius a l'exercici dels drets de tempteig 
i de retracte, en els supòsits d'alienació de béns declarats d'interès cultural o inclosos a 
l'Inventari general, els quals seran resolts pel Ple del Consell Insular de Mallorca. 
 

k)  Col⋅laborar i aprovar, si és el cas, en l'execució dels projectes de 
conservació del patrimoni històric, realitzats en aplicació de la Llei 3/1987, de 18 de 
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març, de mesures de foment del patrimoni històric de les Illes Balears. 
 

l)  Redactar la memòria anual sobre la gestió de la competència en 
matèria de patrimoni històric, la qual inclourà els nivells i la qualitat de les funcions i 
dels serveis exercits i serà elevada al Ple de la corporació insular abans de dia 1 de 
febrer de cada any, per a la seva aprobació i subsegüent remissió al Govern de la 
Comunitat. 
 

ll) Redactar el Pla anual de conservació i d'enriquiment del patrimoni 
històric i de foment de la creativitat artística, el qual serà finançat mitjançant l'aportació 
legal de la Comunitat. El Pla anual esmentat serà elevat al Ple del Consell Insular per a 
la seva aprovació. 
 

m)  Redactar un informe anual sobre el grau de compliment de la Llei 
3/1987, de 18 de març, de mesures de foment del patrimoni històric de les Illes 
Balears. L'informe esmentat serà elevat al Ple del Consell Insular per a la seva 
aprobació  
i subsegüent remissió al Govern de la Comunitat." 
 
 

"Article 4.-  
 

4.1.- Com a òrgan consultiu i tècnic encarregat d'elaborar les propostes 
de resolució dels expedients que hagi de resoldre la Comissió Insular de Patrimoni 
Històrico-Artístic de Mallorca es constituirà una Ponència Tècnica que tendrà la funció 
d'elaborar els informes que siguin sol⋅licitats per la Comissió sobre els temes de la seva 
competència. Els informes de la Ponència Tècnica seran previs i preceptius, excepte 
en els casos d'expedients sancionadors, i en els casos d'urgència apreciats per la 
Comissió quant hi siguin presents tots els membres amb el vot favorable de la majoria. 
 

4.2.- La Ponència Tècnica la integren: 
 

President: el president de la Comissió, o vocal en qui delegui. 
 

Vocals: 
 

- El director de la Ponència Tècnica, que serà  
funcionari de carrera, designat per la Presidència del Consell  
Insular de Mallorca. 
 

- 5 tècnics qualificats del C.I.M. nomenats pel president del Consell 
Insular de Mallorca. 
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- 1 representant de l'Administració de la C.A.I.B. designat pel Govern de 
la C.A.I.B. 
 

- 1 representant de l'Administració de l'Estat. 
 

- 1 representant del Col⋅legi d'Artquitectes de Balears a Mallorca. 
 

- 1 representant del Col⋅legi d'Arquitectes Tècnics de Balears a Mallorca. 
 

- 3 membres d'entitats o centres culturals, que tenguin per objecte social 
la defensa del patrimoni històric, nomenats pel Consell Insular de Mallorca. 
 

- 1 representant de l'Ajuntament de Palma. 
 

- 1 representant del Bisbat de Mallorca. 
 

- 1 representant de la Universitat de les Illes Balears. 
 

- 1 representant dels Ajuntaments amb conjunts històrico-artístics, tret de 
l'Ajuntament de Palma, designat per la Federació d'Entitats Locals de les Illes Balears 
en els temes que els afectin. 
 

- 1 assessor jurídic, nomenat pel President del Consell Insular de 
Mallorca, d'entre els lletrats adscrits als Serveis Jurídics de la Corporació. 
 

Secretari: actuarà de secretari el que ho sigui de la Comissió. 
 

4.3.- Formarà part de la Ponència Tècnica, en veu i sense vot, un 
representant de l'Ajuntament afectat pels temes de discussió." 
 

 
"Article 9.- Son competències del President de la Comissió Insular del 

Patrimoni Històrico-Artístic de Mallorca: 
 

a) Iniciar els procediments sancionadors en matèria de patrimoni històric i, 
prèvia proposta de resolució de la Comissió Insular del Patrimoni Històrico-Artístic de 
Mallorca, elevar-los al Ple del Consell Insular de Mallorca per a la seva resolució. 
 

b) Paralitzar i suspendre totes les obres i/o  
actuacions que atentin o vagin en contra del patrimoni històric. 
 

c) La vigilància i el control de totes les actuacions que es duguin a terme a 
zones i/o edificis protegits per la legislació de patrimoni històric. 
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d) Autoritzar les obres d'urgència motivada, i informar a la Comissió 

Insular del Patrimoni Històrico-Artístic de Mallorca en la següent sessió que celebri. 
 

e) Autoritzar les prospeccions i/o excavacions d'urgència motivada, i 
informar a la Comissió Insular del Patrimoni Històrico-Artístic de Mallorca en la següent 
sessió que celebri. 
 

f) Proposar a l'òrgan competent del Consell Insular de Mallorca 
l'atorgament de subvencions per a projectes d'excavació, d'exploració o de qualsevol 
altre que sigui competència del Consell Insular de Mallorca en matèria de patrimoni 
històric. 
 

g) L'exercici de la gestió ordinària de les competències que en matèria de 
patrimoni històric estiguin atribuïdes al Consell Insular de Mallorca i no estiguin 
expressament atribuïdes al Ple del Consell Insular de Mallorca o a la Comissió Insular 
del Patrimoni Històrico-Artístic de Mallorca." 
 

"Article 10.-  
 

10.1.- Contra els acords de la Comissió Insular del Patrimoni Històrico-
Artístic de Mallorca i les resolucions del President de la Comissió Insular del Patrimoni 
Històrico-Artístic de Mallorca podrà interposar-se recurs ordinari davant el Ple del 
Consell Insular de Mallorca. 
 

10.2.- Els acords adoptats pel Ple seran recurribles en els termes que 
estableix la Llei 30/1992, de 26 de novembre, sobre Règim Jurídic de les 
Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú." 
 
 

Intervé el Sr. Pons (PSM-NM) Informa que la proposta té com a principal 
objectiu incrementar la capacitat operativa de la Comissió de Patrimoni. La mesura més 
notable és que es faculta el president de la Comissió  per poder donar respostes 
immediates a possibles problemes. La resposta immediata s'ha demostrat que és 
imprescindible si es vol evitar que una operació iniciada i que pugui implicar fer malbé 
el patrimoni no pugui concloure. 
 

Intervé el Sr. Rovira (PP). Anuncia el vot favorable del seu grup atès que 
la Comissió va acceptar la majoria de les aportacions del PP, especialment en el sentit 
d'arbitrar sistemes de control d'aquestes actuacions del president. 
 

S'aprova la proposta per unanimitat. 
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PUNT 8.- EXPEDIENT SANCIONADOR CONTRA LA SOCIETAT 
SIESTAMARINDA, S.A. 
 

Es dona 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 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 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 autonòmic 
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 societat 
SIESTAMARINDA, S.A., en virtut de l'informe tècnic realitzat per l'Ajuntament de Palma 
a l'expedient de declaració de ruïna en el que es posa de manifest la realització d'unes 
actuacions no ordenades com a mesures de protecció per la Gerència d'Urbanisme ( 
desmuntatge de les cobertes ), donat que la dita actuació desprotegeig de la pluja els 
forjats agreujant la degradació d'aquest immoble, posant, per tant, en perill els 
elements que s'han de conservar en virtut de l'acord del Consell de Gerència 
d'Urbanisme de data 22 de febrer de 1995.  
 

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 poden esser constitutius de les següents 
infraccions administratives previstes a la Llei 16/1985, de 25 de juny, del Patrimoni 
Històric Espanyol: 
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- 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: "1. 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. 

2. La utilización de los bienes declarados de interés cultural, así como de 
los bienes muebles incluidos en el Inventario General, queda subordinada a que no se 
pongan en peligro los valores que aconsejan su conservación. Cualquier cambio de 
uso deberá ser autorizado 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 39.", que al 
seu apartat 2 disposa: "En el caso de  
bienes inmuebles, las actuaciones a que se refiere el apartado anterior irán 
encaminadas a su conservación, consolidación y rehabilitación (...). 
 

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), en relació amb l'article 36.1. 
 

Multa fins a deu milions de pessetes (10.000.000 ptes.) per a la infracció 
prevista a l'article 76.1, a), en relació amb l'article 36.2. 
 

Multa fins a deu milions de pessetes (10.000.000 ptes.) per a la infracció 
prevista a l'article 76.1, a), en relació amb l'article 39. 
 

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 al funcionari del Consell Insular 
Sr. Miguel Barceló Llompart i Secretària a la també funcionària Sra. Catalina Perelló 
Muntaner. 
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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." 
 
 

Intervé el Sr. Pons (PSM-NM). Explica que aquest punt i els dos següents 
contenen propostes d'inici d'expedient sancionador, totes aprovades per unanimitat 
pels membres de la Comissió . 
 

El Sr. Rovira (PP) indica que el seu grup s'abstindrà en el punt 10 i votarà 
a favor dels altres dos. 
 

S'aprova la proposta per unanimitat. 
 
 
 

PUNT 9.- EXPEDIENT SANCIONADOR CONTRA LA SRA. JUANA 
ECHEVARRIA. 
 

Es dona 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 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 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 autonòmic 
14/1994, de 10 de febrer, pel qual s'aprova el Reglament del 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. Juana 
Echeverría Zulaica per la realització d'unes obres (neteja i pintat de façana) duites a 
terme sense la preceptiva autorització de la Comissió del Patrimoni Històrico-Artístic, 
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donat que l'immoble on es dugueren a terme les referides actuacions queda inclòs dins 
zona declarada Conjunt Històric per decret d'11 de juny de 1964.  
 

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.- El fet esmentat pot esser constitutiu 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, 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.- L'anterior infracció pot esser objecte de la sanció següent prevista a 
l'article 76.3 de la Llei 16/1985, de 25 de juny, del Patrimoni Històric Espanyol: 
 

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 de 
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 al funcionari 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 Llei 30/1992, de 26 de 
novembre." 
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S'aprova la proposta per unanimitat. 

 
 
 

PUNT 10.- EXPEDIENT SANCIONADOR CONTRA L'EMPRESA 
PÚBLICA IBASAN. 
 

Es dona 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 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 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 autonòmic 
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'empresa pública 
IBASAN per la realització d'unes obres (construcció d'una depuradora a Formentor) 
duites a terme sense la preceptiva autorització de la Comissió del Patrimoni Històrico-
Artístic, donat que el solar on es va construir la depuradora queda inclòs dins Paratge 
Pintoresc (zona declarada bé d'interès cultural per la disposició transitòra 8 de la Llei 
16/1985, de 25 de juny, del Patrimoni Històric Espanyol).  
 

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.- El fet esmentat pot esser constitutiu de les següents infraccions 
administratives previstes a la Llei 16/1985, de 25 de juny, del Patrimoni Històric 
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Espanyol: 
 

Art. 76.1,d): "La realización de obras en Sitios Históricos o Zonas 
Arqueológicas sin la autorización exigida por el artículo 22", que, al seu apartat 1, 
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 prospeccciones 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 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 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 al funcionari 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." 
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Se sotmet la proposta a votació i s'aprova per desset vots a favor (PSOE, 

PSM-NM, UM, EU) i setze abstencions (PP). 
 
 
 

PUNT 11.- INICI EXPEDIENT ADQUISICIÓ BIBLIOTECA LLUIS 
ALEMANY VICH PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT. 
 

Es dóna compte de la següent proposta de la comissió de Cultura i 
Patrimoni Històric: 
 

"Introducció i informe 
 

La biblioteca de Lluís Alemany Vich és, tal vegada, la biblioteca privada 
més important de Mallorca, amb la peculiaritat de la seva temàtica balear. 
 

Comprèn, no només la biblioteca pròpiament dita, que consta de 22.000 
exemplars, amb col.leccions diverses: Goigs, postals, estampes, autògrafs, una 
col.lecció de fullets i una peça valuosíssima que és el Llibre Encadenat del Col.legi de 
la Mercaderia, sinó també una important hemeroteca, amb revistes des de 1.779 a 
1986, l'arxiu del Col.legi d'Apotecaris, i una cartoteca. 
 

L'objecte d'aquest expedient és la biblioteca. 
 

La biblioteca està catalogada a l'Inventari General de Béns mobles del 
Patrimoni Històric Espanyol. 
 
Pressupost 
 

Preu negociat: 73.000.000.- PTA, de la partida 20.45110.62800 de l'any 
1.995. 
 

Per això es proposa que es prenguin els següents 
 
Acords 
 

1r.- Iniciar l'expedient de contractació, mitjançant procediment negociat 
sense publicitat, per a l'adquisició de la biblioteca Lluís Alemany Vich, i destinar-hi 
73.000.000.- PTA. que aniran a càrrec de la partida 20.45110.62800 de l'any 1.995. 
 

2n.- Aprovar-ne els plecs de condicions adjunts que en regiran la 
contractació. 
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Tot això a l'empara de l'apartat c) de l'article 183 i concordants de la LL 

13/1.995 de Contractes de les Administracions Públiques i altres normes que li siguin 
d'aplicació." 
 
 

El Sr. Damià Pons (PSM) presenta la següent modificació: 
 

"Damià Pons Pons, Conseller President de la Comissió de Cultura i 
Patrimoni Artístic, 
 

Expòs: 
 

Que, atès l'informe favorable de la Comissió de Cultura i Patrimoni 
Històric d'adqusició de la biblioteca de Lluís Alemany Vich per la quantitat de 
73.000.000 .- PTA i, per tal d'agilitzar-ne la tramitació, es fa convenient la delegació a la 
Presidència del CIM de les competències relacionades amb l'adquisició esmentada. 
 

Per això, persent la següent  
 

ESMENA 
 

Autoritzar la Presidència del CIM perquè, en virtut de delegació del Ple, 
pugui iniciar i adjudicar, previs els tràmits pertinents, el contracte d'adquisició de la 
biblioteca de Lluís Alemany Vich i a subscriure tota la documentació necessària per 
poder-la dur a terme, donant compte al Ple de les actuacions realitzades, a l'empara 
dels articles 69-14 i 71 del ROF i l'article 33 de la Llei 7/1.985, de 2 d'abril, Reguladora 
de les Bases de Règim Local."  
 

Presenta la proposta el Sr. Pons (PSM-NM). Recorda que compta amb la 
unanimitat de la Comissió. Qualifica de magnífica la notícia de l'adquisició d'aquesta 
biblioteca i es refereix també a la unanimitat amb què els mitjans de comunicació l'han 
recollida i l'han considerada com a positiva, ja que es tracta d'uns fons de gran 
categoria, recollits durant 40 anys pel Sr. Alemany. Informa a grans trets que el 
contingut consta d'uns 22.000 exemplars, referits a les Illes Balears, amb 7.500 llibres, 
12.000 fullets de totes les temàtiques, 2.000 títols de publicacions periòdiques, uns 250 
mapes i plànols històrics. Conté, a més, l'arxiu de l'antic Col⋅legi d'Apotecaris, 500 
gravats, 700 goigs, 7.500 fotografies i postals i uns 400 autògrafs de personalitats 
rellevants de la cultura de les Balears. 

 
Considera que amb aquesta adquisició s'aconsegueix l'enriquiment del 

patrimoni bibliogràfic públic de l'illa de Mallorca, s'assegura la unitat de la biblioteca, 
amb tot quant això implica de possibilitats d'investigació, i finalment es garanteix que la 
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biblioteca queda a Mallorca. 
 

Informa que la biblioteca es va inventariar en quatre unitats  i ara se 
n'adquireix una amb el compromís de finalitzar la compra en exercicis pressupostaris 
posteriors. 
 

Finalment informa que la proposta de modificació respon a la necessitat 
d'operativitat en la tramitació i que autoritza la presidenta perquè pugui realitzar tots els 
tràmits per poder dur la compra a bon port. 
 

Intervé la Sra. Thomàs (EU). Anuncia el suport d'EU a la proposta. Afirma 
que es tracta d'una gran inversió que és a la vegada necessària i convenient per a 
aquestes illes. Comparteix les argumentacions del Sr. Pons, especialment en el sentit 
de poder adquirir el conjunt i evitar-ne la dispersió. Pensa que la compra ha de 
significar el compromís de posar els fons a disposició dels investigadors i que aquesta 
ha d'esser la funció primordial de la recuperació. 
 

Intervé el Sr. Pons (PSOE). Opina que tots els membres del Consell es 
poden autofelicitar perquè aquesta compra ja justificaria  4 anys de labor de la 
Comissió de Cultura. Recorda la voluntat de la Comissió d'afegir tota una sèrie 
d'elements complementaris a la simple compra, com ara situar-la dins un espai del 
Consell i oferir-la als investigadors. Per altra banda exposa la necessitat de 
complementar aquestes accions amb la divulgació de la vida i l'obra del recopilador, el 
Sr. Alemany Vich, una persona dedicada amb gran competència al món de la bibliofília, 
investigador sobre la farmàcia a Mallorca i autor d'estudis inèdits sobre aquest món.      
   
 

Proposa denominar el conjunt am el nom de Biblioteca Lluís Alemany i 
Vich i espera que la ciutat de Palma prest li dediqui un carrer. 
 

Intervé el Sr. Orta (PP). Comparteix la idea de la felicitació  col⋅lectiva. 
Pensa que es tracta de la biblioteca privada més important de Mallorca i , per tant, és 
bo que passi a propietat pública a través del Consell. Anuncia el vot positiu del seu 
grup alhora que fa veure la necessitat d'assegurar el compromís i la garantia de 
l'adquisició completa. 
 

Suggereix la possibilitat de negociar a la baixa el preu d'adquisició. 
Proposa fer un inventari complet per assegurar que passarà íntegra a mans del Consell 
i mostra la necessitat de dedicar-la especialment als joves investigadors mitjançant una 
bona ubicació i una funcionalitat en la seva administració. 
 

Conclou la intervenció amb l'oferiment del seu grup per col⋅laborar en la 
redacció de les normes de funcionament. 
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El Sr. Pons (PSM-NM) agraeix les mostres de suport que s'acaben de 

manifestar. Comparteix els suggeriments manifestatsen les diverses intervencions. Pel 
que fa al preu, recorda que ha estat objecte de negociació i que, segons els experts, es 
tracta d'un bon preu, ja que la família ha estat molt predisposada a facilitar que la 
biblioteca quedàs a Mallorca i ha contribuït a fer-ho possible. Quant a la divulgació de 
la personalitat del Sr. Alemany, informa que es tracta d'una qüestió totalment garantida. 
 

S'aprova la proposta per unanimitat. 
 
 
 

BENESTAR SOCIAL 
 
 

PUNT 12.- PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE L'ARTICLE 1 b) DEL 
REGLAMENT DEL CONSELL D'ACCIÓ SOCIAL DEL CONSELL INSULAR DE 
MALLORCA. 
 

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

"El  Ple del Consell Insular de Mallorca en sessió extraordinària celebrada 
el dia 31 de juliol de 1995, adoptà l'acord d'aprovar definitivament el Reglament del 
Consell d'Acció Social del Consell Insular de Mallorca, publicada en el BOCAIB nùm. 
114 de dia 12 de setembre de 1995, la composició del qual, a nivell de Representats 
d'altres Institucions Oficials, queda previst a l'article 1 b), dins el qual manca la 
presència de la Mancomunitat del Raiguer. 
 

El President de la Comissió de Benestar Social fa la següent proposta d' 
 
 

ACORD  
 
 

1.- Modificar l'article 1 b) del Regalment del Consell d'Acció Social del 
Consell Insular de Mallorca, aprovat definitivament pel Ple del Consell Insular de 
Mallorca en sessió extraordinària celebrada el dia 31 de juliol de 1995, ( BOCAIB nùm. 
114 de 12-09-95), en el sentit d'incloure a la relació de Representats d'altres 
Institucions Oficial:  
 

.  Un Representant de la Mancomunitat del Raiguer. 
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2.- Sotmetre, la modificació introduida en el Reglament del Consell 

d'Acció Social a informació pública, durant un termini de trenta dies, als efectes de que 
es puguin presentar alegacions i suggerències, significant-se que en cas de que no es 
produesquin alegacions l'esmentada modificació s'entendrà aprovada definitivament." 
 
 

Intervé el Sr. Pons (PSOE). Informa que es tracta d'una modificació molt 
puntual de la composició del Consell d'Acció Social, aprovada el 31 de juliol del 95. 
Aleshores, recorda, es va intentar complir amb aquella frase que pretenia que fos prou 
ampli per esser representatiu i prou petit perquè fos operatiu. De fet és molt ampli i 
l'operativitat només es pot aconseguir a través de comissions de treball, però tot i la 
voluntat d'esser molt ampli, encara hi faltaven entitats i ara, amb aquesta proposta, i 
perquè hi puguin tenir representació cal modificar el Reglament. 
 

S'aprova la proposta per unanimitat. 
 
 

PUNT 13. -PROPOSTA DE LLOGUER DEL LOCAL PEL CENTRE 
COMARCAL D'ACCIÓ SOCIAL D'INCA. 
 

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

" El President del Consell Insular de Mallorca mitjançant resolució de dia 
13 de maig de 1994 va resoldre contractar amb el Sr. Josep Jaume Ferrer, N.I.F. 
41.381.038-J el lloguer del local del C/ de Ses Garroves, 23, d'Inca, per a l'instal.lació 
del Centre Comarcal d'Acció Social d'Inca, per un termini de tres mesos prorrogables a 
raó de cent vint-i-sis mil cinc-centes ( 126.500.-) pessetes mensuals, IVA inclós. 
 

Posteriorment la Comissió de Govern del Consell Insular de Mallorca en 
sessió ordinaria de dia 10 d'abril de 1995 adoptà l'acord de contractar amb el Sr. Josep 
Jaume Ferrer, N.I.F. 41.381.038-J el lloguer del local del C/ de Ses Garroves, 23, d'Inca 
amb subjecció a la Llei d'Arrendaments Urbans de 29/94, de 24 de desembre en vigor 
a partir de dia 1 de gener de 1995, per un termini de quatre mesos i un import de cent 
vint-i-cinc mil cinc-centes (125.500.-) pessetes mensuals IVA inclós. 
 

En data 29 de juliol de 1995 el Sr. Josep Jaume Ferrer propietari del local 
del C/ Ses Garroves, 23, presentà en aplicació de la clàusula segona del contracte de 
lloguer subscrit en data 1 de gener de 1995 escrit de rescisió de l'esmentat contracte. 
 

El President de la Comissió de Benestar Social fa la següent proposta d': 
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A C O R D 
 

    
1r.- Contractar amb el Sr. Josep Jaume Ferrer, amb NIF 41.381.038-J, el 

lloguer del local del C/ Ses Garroves, 23 d'Inca, des del dia 1 de setembre de 1994 fins 
a dia 31 de desembre de 1995, prorrogable per anualitats naturals, per un import de 
CENT QUARANTA-QUATRE MIL ( 144.000.-) PESSETES mensuals IVA inclòs, des 
del dia 1 de setembre a 31 de desembre de 1995. 
 

2n.- Autoritzar la Presidenta del Consell Insular de Mallorca per a la firma 
del contracte esmentat." 
 
 

Presenta la proposta el Sr. Pons (PSOE). Informa que des que es va 
acordar contractar una local a Inca, s'han anant produint les diferents renovacions 
previstes en el contracte de lloguer. Ara es considera convenient mantenir l'actual 
ubicació i, per tant, es proposa la renovació del contracte. 
 

S'aprova la proposta per unanimitat. 
 
 
 

PUNT 14.- PROPOSTA DE CONTRACTACIÓ PRESENTADA PER LA 
MESA DE CONTRACTACIÓ. 
 

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

" A les 9 hores de dia 9 de novembre de 1995, es reuneix la Mesa de 
Contractació per a la contractació, mitjançant el procediment obert i la forma 
d'adjudicació per concurs d'un Programa de Promoció de la Saut, amb l'assistència 
dels següents membres: 
 

President:  Sr. Damià Pons i Pons. 
Vocal:      Sra. Maria M. Thomás Andreu. 
Secretari:  Sr. Bartomeu Tous Aymar. 
 

 
Revisada la documentació administrativa, es constata la presentació dels 

certificats acreditatius de trobar-se al corrent del pagament de l'Impost de la Renta de 
les Persones Físique i de la Seguretat Social, o en el seu cas, d'estar exent de 
l'esmentada obligació. 
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En compliment del requeriment fet per la Mesa de Contractació, el Cap de 
la Secció Territorial i el Tècnic Responsable del Programa, el dia 25 d'octubre de 1995, 
elaboraren informe en el que ponderats els criteris establerts en el Plec de Condicions 
Administratives Particulars, aprovades pel Ple del Consell Insular de Mallorca el dia 31 
de juliol de 1995, consideraven que el programa presentat per l'equip presentava 
algunes deficiències, tant de contingut com d'organització, per la qual cosa per a cobrir 
el plantetjament de les arees de treball previstes s'hauria de demanar a l'equip licitant 
que rectificas o completas el programa presentat. 
 

En resposta a l'informe de data 25 d'octubre de 1995, l'equip licitant, 
format per la Sra. Mª Luisa Moro Velasco ( NIF 7.803.569) i altres, el dia 3 de 
novembre de 1995 rectificaren la seva Proposta de treball, presentada el dia 13 
d'octubre de 1995 amb nùm. d'entrada 10.370, en base a la qual el Cap de Secció 
Territorial i el Responsable del Programe el dia 3 de novembre de 1995, formularen un 
nou informe en el qual reconeixen que el programa, rectificat en la seva proposicó 
inicial, reuneix les condicions explicitades en el concurs i l'equip ofereix les condicions 
professionals necessàries, motiu pel qual des de un punt de viste tècnic es pot 
recomenar la contractació del programa de promoció de la salut a l'equip format per la 
Sra. Mª Luisa Moro Velasco ( NIF 7.803.569) i altres. 
 

D'acord amb lo anteriorment exposat la Mesa de Contactació, eleva al Ple 
del Consell Insular de Mallorca, òrgen competent per a la contractació d'un Programa 
de Promoció de la Salut la següent proposta d'acord: 
 

"Atès que per circumstàncies tècniques s'ha produït un retart en l'entrega 
de la documentació requerida es proposa s'adjudiqui, mitjançant concurs i pel 
procediment obert, a l'equip de professionals formats per la Sra. Mª Luisa Moro 
Velasco ( NIF 7.803.569-Z) i altres la prestació del programa de Promoció de la Salut, 
des del dia següent a la formalització del contracte fins el dia 31 de desembre de 1997, 
amb un pressupost total de CINQUANTA-DOS MILIOS DUES-CENTES CINC MIL 
CENT DESSET ( 52.205.117.-) PESSETES IVA inclós. 
 
 2.045.278.-pts. a càrrec del pressupost d'enguany. 
24.468.336,-pts. a càrrec del pressupost de 1996. 
25.691.503.-pts. a càrrec del pressupost de 1997. 
  

l'execució del qual es subjecterà al que disposen els Plec de Condicions 
Administratives i Facultatives, aprovades pel Ple del Consell Insular de Mallorca en 
sessió extraordinària de dia 31 de juliol de 1995 ". 
 
 

Intervé el Sr. Pons (PSOE). Explica que la proposta és el resultat d'un 
procés una mica llarg; s'han hagut d'esmenar deficiències detectades per la mesa, 
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s'han demanat informes als responsables del programa, s'han esmenat deficiències. 
Finalment, i d'acord amb la mesa de contractació, s'ha elaborat aquesta proposta que 
cobreix tres exercicis pressupostaris. 
 

S'aprova la proposta per unanimitat. 
 
 
 

MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ DEL TERRITORI 
 
 

PUNT 15.- REVISIÓ PGOU. PALMA. 
 

Es dona compte de la següent proposta de la Comissió de Medi Ambient i 
Ordenació del Territori: 
 

" Vist l'acord de la Comissió Insular d'Urbanisme de data 30 de novembre 
i 1 de desembre de 1995 adoptat per majoria, la Comissió de Medi Ambient i Ordenació 
del Territori. 
 

Vist l'informe emès pels serveis jurídics del Consell Insular de Mallorca de 
data 7 de desembre de 1995 es proposa que pel Ple s'adopti el següent 
 
 
 A C O R D 
 

1r.- Suspendre l'aprovació del Pla General d'Ordenació de Palma, perquè es 
reparin les deficiències que s'assenyalen a l'apartat 3r d'aquest acord. 
 

2n.- Sotmetre a informació pública per un termini mínim d'un mes el document 
resultatn de la dita reparació, per considerar que les deficiències assenyalades, com 
també les modificacions detectades entre el document inicial i que va esser aprovat 
provisionalment, impliquen canvis substancials respecte el document aprovat 
inicialment. 
 

3r. Les deficiències que s'hauran de reparar sòn les següents: 
 

1.S'ha de rectificar l'amplària de la servitud de Protecció de Son Parera, que 
haurà d'esser de 100 m. igual que en el PPO, i amb les prescripciones esmentades a 
l'apartat 4, lletres c), e) i f), que recorden el compliment de diversos preceptes i 
disposiciones de la Llei de Costes, segons l'informe emès pel Servei Perifèric de 
Costes del MOPTMA (241). 
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2.La modificació del traçat de la reserva viària de Sa Casa Blanca s'ajustarà a la 
solució que indica l'informe del Departament de Carreteres de la COPOT (243). 
 

3.S'ha de preveure la ubicació del segon Hospital públic (244). 
 

4.S'han d'aportar les corresponents certificacions literals (i completes) dels acord 
plenaris recaiguts sobre l'expedient (271). 
 

5.Respecte de l'expedient tramitat per a la delimitació de l'àrea de tempteig i 
retracte, es detecta que en els corresponents plànols d'ordenació no es troba reflectida 
la segona de les àrees (situada entre la Via de Cintura i Son  
Sardina-Establiments), discordança que pertoca que sigui convenientment aclarida 
(281). 
 

6.S'ha d'acompanyar un quadre comparatiu de les superfícies i els seus 
percentatges entre el PG vigent i el revisat respecte del total de cada classe de sòl. S'hi 
han d'afegir explicacions detallades de la ubicació del sòl que provoca les diferències 
(311). 
 

7.S'ha d'assignar altària d'edificació en nombre de plantes, adequada al tipus 
d'ús característic, a la zona de serveis de l'API 58-01 Son Fuster (322). 

 
8.S'han d'aportar plànols del traçat de les xarxes de proveïment d'aigua, 

clavegueram i telefonia, amb expressió de les seves característiques fonamentals 
(331). 
 

9.La superfície d'Espais Lliures Públics contenguda en el Sòl Urbanitzable No 
Programat no s'ha d'incloure en el compliment de l'estàndard definit a l'art. 25.1.c del 
RP, ja que no està garantida la seva execució en funció de la incertesa pròpia de la 
manca de programació (441). 

 
10.Cada un dels sistemes que formen part dels grups relacionats anteriorment, 

disposen de la seva fitxa corresponent i estan agrupats en funció del grup a què 
pertanyen a l'Annex Normes III (Tom-1) de Fitxes de Sistemes. Les fitxes indiquen la 
situació, superfície, ús, domini, ordenació, classe de sòl, agent inversor, etc. S'ha de-
tectat que moltes de les fitxes no indiquen quin és l'Agent Inversor, ni quin és el seu 
sistema de gestió. S'han de reparar totes dues coses (442). 
 

11.S'ha d'entendre que un Sistema General és Adscrit al Sòl Urbanitzable 
Programat quan la seva repercussió afecta un conjunt de sectors, no estant situat en 
l'interior de la majoria d'ells, i que està Inclòs quan la seva repercussió afecta un sol 
sector i està físicament ubicat en el seu àmbit (443). 
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12.Han de procedir a identificar els Sistemes Generals inclosos en els 
Urbanitzables Programats (Sant Bernat-Son Ferragut-Son Rossinyol-Son Morro) (445). 
 

13.S'ha d'aclarir si els Sistemes Generals formen una quarta classificació de sòl, 
segons s'explica a l'art. 45.1 de les Normes Urbanístiques, o per contra tenen un 
caràcter de qualificació del sòl amb independència de la seva classificació, segons 
indica la Memòria a la p. 121, 2n par.(446). 
 

14.S'ha de procedir a l'anul⋅lació o reconsideració de la qualificació i classificació 
del sòl del Sistema General d'Equipament Comunitari del Segon Hospital de Palma, en 
haver-se aprovat l'inici de la tramitació d'aquest pel procediment de declaració d'Utilitat 
Pública en un lloc diferent de l'inclòs a la Revisió del Pla, segons figura en l'expedient 
que es troba en l'Area d'Urbanisme del CIM (448). 
 

15.S'ha de procedir a l'anul⋅lació o reconsideració de la qualificació i classificació 
del sòl del Sistema General d'Equipament Comunitari del Centre Penitenciari de Palma, 
en haver-se aprovat l'inici de la tramitació d'aquest pel procediment de declaració 
d'Utilitat Pública en un lloc diferent de l'inclòs a la Revisió del Pla, segons figura en 
l'expedient que es troba en l'Area d'Urbanisme del CIM (448 bis). 
 

16.S'ha d'incloure en tots els Sistemes Generals la trama i el codi propi 
d'aquests en el plànol C a escala 1/5.000 d'ordenació del sòl urbanitzable i no 
urbanitzable (449). 
 

17.S'han de grafiar els Sistemes Generals que formen part d'una àrea de 
repartiment en Sòl Urbanitzable en el plànol C a escala 1/5.000, i se'ls ha d'incloure en 
les fitxes dels Sectors corresponents de Sòl Urbanitzable Programat (451). 
 

18.El S.G.E.C. (74.01-P) indica una superfície de 15.000 m2, quan el Sistema 
General inclòs en el SUP Zona de Serveis de Llevant indica 8.000 m2. S'ha de corregir 
la xifra equivocada (452). 
 

19.S'ha de substituir la paraula "adscrits" per "inclosos". Els sòls de Sistema 
General "inclosos" han d'esser aquells situats en el si de sectors de sòl urbanitzable 
(455). 
 

20.S'ha d'explicitar en el Capítol VI de les Normes Urbanístiques (Règim dels 
Sistemes Generals), el règim dels Sistemes Generals Adscrits i Inclosos, i aclarir la 
diferència entre els dos (457). 
 

21.S'ha d'incloure al final del Capítol II, segons indica la  Memòria a la pàg. 122, 
la llista dels terrenys, construccions i instal⋅lacions qualificats com a Sistemes Generals 
i ordenats segons les classificacions (459). 
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22.A la relació de Sistemes Generals proposats d'Equipaments Comunitaris i 

d'Espais Lliures que apareixen en l'Estudi Econòmic-Financer, la numeració dels codis 
de fitxes apareix tallada i s'ha de corregir (460). 
 

23.Segons informa la Junta d'Aigües de Balears, és notòria la deficiència d'aigua 
que es pateix en l'actualitat, la qual cosa implica la necessitat d'adoptar les mesures 
pertinents per tal de fer front a les necessitats que es plantegen, amb la captació de 
nous recursos hídrics, fonamentalment mitjançant tècniques de dessalatge i mesures 
d'estalvi, inclosos el tractament i la reutilització d'aigües residuals o altres, a l'efecte de 
poder aportar els volums necessaris per a mantenir un proveïment d'aigua potable en 
quantitat i qualitat suficients per a satisfer la població existent i la resultant de la prog-
nosi de creixement (471). 
 

24.1r.- En l'anomenat "Camí del Tramvia" PM-V 104-6 (El Terreno-Bonanova-
Gènova) s'haurà de grafiar la franja de protecció en el tram de la zona de Gènova, on 
el camí mateix constitueix el límit de sòl urbà, confrontant amb la zona de sòl  
no urbanitzable. 
 

   2n.- La modificació del PGOU en zona EQ3P, parcel⋅la hospitalària, introduí 
una sèrie de vials perifèrics, la connexió del "Camí Vell" de Sineu amb la carretera de 
Manacor, provocant així mateix la desafectació d'un tram del "Camí Vell" de Sineu. 
El trasllat de la ubicació del segon Hospital de Palma tendrà com a conseqüència la 
reordenació de l'àrea afectada i l'ordenació de la nova parcel⋅la hospitalària, amb les 
connexions viàries pertinents, per la qual cosa, segons deficiència de la Comissió 
Balear del Medi Ambient, s'haurà d'estudiar el trànsit respecte als accessos de la dita 
parcel⋅la hospitalària en la Revisió del Pla. 

3r.- En les franjes de reserva viària previstes tant per a l'anomenada ronda 
urbana, com en la perllongació del "Camí dels Reis", en els trams que transcorren per 
sòl no urbanitzable, s'hauria de donar compliment al que preveu l'art. 30 de la Llei de 
Carreteres de la CAIB vigent, pel que es refereix a l'amplària (25 m., més el 50% en 
carreteres de nou traçat). 
 

4t.- No es fa constar a la Memòria cap justificació de la proposta d'aparcaments, 
i es remet al Pla Director d'Aparcaments. De tota manera, en els plànols B.02 
apareixen grafiats fins a 39 aparcaments, existents, en construcció o proposats, i a més 
hi ha discrepàncies amb la relació que figura en la llegenda dels mateixos plànols, en la 
qual només es relacionen 29 aparcaments. S'ha de reparar aquesta discrepància (481). 
 

25.L'actual estació de la línia de tren Palma-Inca i la d'autobusos situada devora 
ella formen part del Sistema General de transports de l'illa de Mallorca. En absència de 
les Directrius d'Ordenació Territorial de les Illes Balears i d'un Pla Director Sectorial de 
Transports de l'Illa de Mallorca, s'haurà de mantenir l'actual ubicació de la capçalera 
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ferroviària (482). 
 

26.Segons la deficiència assenyalada en l'escrit de la CMBA, i en compliment 
d'allò que regula l'art. 20.4 del RP, s'ha de justificar l'oferta de sòl susceptible d'esser 
edificat com a  de l'execució del Pla, mitjançant l'elaboració d'una prognosi de demanda 
que tengui en compte, en-tre d'altres, el creixement vegetatiu de la població, les 
possibles migracions, la necessària substitució o rehabilitació d'habitatges ruïnosos i 
insalubres, la resultant de resoldre problemes d'infrahabitatge, amuntegament i obso-
lescència i les segones residències. 
Sobre la base d'aqueixa prognosi, s'ha de fer una hipòtesi d'assignació d'assentaments 
en cada classe de sòl i quadrienni, i ajustar en conseqüència l'oferta de Sòl Urbà i 
Urbanitzable Programat a aquesta, donant preferència a aquells sectors el desenvo-
lupament dels quals sigui estratègic per a completar la trama urbana (511). 
 

27.S'ha de corregir el càlcul de població capaç en sòl vacant en l'àmbit del PERI 
de la Calatrava (512).  
 

28.S'ha de realitzar una taula de les zones de sòl urbà destinades a usos 
secundari i terciari, tot desglossant la  
superfície de sòl i sòtil vacant (521).  
 

29.Segons la deficiència assenyalada en l'escrit de la CBMA, i en compliment 
d'allò que regula l'art. 20.4 del RP, s'ha de justificar l'oferta de sòl susceptible d'esser 
edificat com a conseqüència de l'execució del Pla, mitjançant l'elaboració d'una 
prognosi de demanda extreta de les previsions sobre activitats productives deduïdes de 
la documentació d'informació. Sobre la base d'aqueixa prognosi, s'ha de realitzar una 
hipòtesi d'assignació d'assentaments en cada classe de sòl i quadrienni. La 
classificació de nous sectors de Sòl Urbanitzable i la seva programació s'ha d'ajustar a 
la dita hipòtesi (522). 
 

30.Les edificacions afectades per les proteccions ambientals "r" i "R" es 
consideraran incloses en el patrimoni, catalogades a l'efecte de poder gaudir de les 
mateixes ajudes i bonificacions fiscals que la legislació preveu per a les que estan 
incloses dins la zona declarada Conjunt (651). 
 

31.La supressió del nombre màxim d'eixos, en funció de la tipologia de l'edifici 
(en realitat de l'amplària de la parcel⋅la), a l'art. 384 del PG 85, i la no-introducció de 
cap regulació que obligui a mantenir la predominància de les parts massisses sobre els 
buits de les façanes produeix una indefinició tipològica que podria no resultar concorde 
amb el caràcter conservador que es pretén donar al conjunt  
del Centre Històric. La normativa aplicable ha d'assegurar el manteniment de les parts i 
de la totalitat del Conjunt Històric (652). 
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32.Els edificis declarats o amb expedient d'incoació de Bé d'Interès Cultural, tals 
com la Caixa de Balears (08-21), Can Casasayas (05-21), Pensió Menorquina (05-22) i 
magatzems "El Aguila" (05-20), catalogats en la protecció B, han de tenir la màxima 
protecció, o sia, la protecció integral total A-1, tal com es desprèn del mateix article 380 
de la Revisió (661). 
 

33.S'ha de justificar l'exclusió de 12 edificis o construccions del Catàleg d'edificis 
a protegir (661 bis). 
  

34.S'inclou la UE/06-02, c/ Troncoso, Pl. Quadrado, per compensació, sense 
que en realitat es fixi cap cessió o compensació. S'ha de corregir, o suprimir com a tal 
l'esmentada UE (721). 
 

35.S'estima improcedent la necessitat que, per a sol⋅licitar un informe urbanístic 
relatiu al règim urbanístic aplicable, s'hagi d'aportat tota la documentació necessària 
per a la sol⋅licitud de la llicència, per la qual cosa s'haurà de vincular aquesta sol⋅licitud 
a allò que regulen els articles 126 i ss (731). 
 

36.No es garanteix el compliment de l'excepcionalitat de les substitucions 
d'immobles exigida per l'art. 21 de la Llei 16/1985, de 25 de juny, del Patrimoni Històric 
Espanyol. S'haurà de justificar l'excepcionalitat assenyalada (732). 
 

37.S'ha de justificar detalladament, d'acord amb els criteris indicats a l'article 10 
del Text Refús de la Llei del Sòl, la inclusió al sòl urbà dels Sectors de Sòl Urbanitzable 
del Pla de 1985: Bellavista, Gènova, Torre Rodona I i Son Moix Negre (811). 
 

38.S'ha d'aportar justificació de la inclusió com a sòl urbà a través d'Unitats 
d'Execució, o bé directament sense la figura anteriorment esmentada, de tots aquells 
sòls que en el Pla General vigent no formaven part de la Delimitació del Sòl Urbà, tals 
com: 

 1. Part exclosa del SUP 33-03 en l'aprovació provisional. 
 2. Porció de Son Rossinyol (La Vileta). 
 3. Col⋅legi Monti-sion. 
 4. Vorada N.O. de Gènova. 
 5. Triangle confrontant al Nord amb SUNP 24-01. 
 6. Porció Sud del SUP del PG de 1985, Son Dameto de Dalt. 
 7. Triangle al Nord del SUP 52-01, Son Rossinyol. 
 8. Porció S.E. de Son Sardina. 
 9. Area a l'Oest del Camí d'en Maiol i al Nord de l'auto      pista central. 
10. Porció al Nord del SUNP Son Ametler. 
11. Zona situada al Nord de la urbanització Son Rossinyol-      Coll d'en 
Rebassa. 
12. UE-77-12 al Coll d'en Rebassa. 
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13. Rectangle a Son Salom, Can Tunis, Son Ferriol. 
14. Porció situada a l'Est del SUNP 79-01. 
15. Rectangle situat al Sud del SUP 79-01. 
16. Zona al Sud de la Porciúncula. 
17. Zona al Sud del SUNP Vista Alegre. 
18. UE 85-01, UE 85-02, UE 85-03 a S'Aranjassa. 
19. UE 86-02, UE 86-04, UE 86-05 a Sant Jordi. (811 bis). 

 
39.La fitxa UE 4-02 apareix en la Memòria en la relació d'àrees de repartiment 

consolidades, però no disposa de fitxa en l'Annex Normes I (Fitxes Unitats d'Execució 
en Sòl Urbà). S'ha de corregir aquesta discrepància (812). 
 

40.S'ha de grafiar al full M-23 del plànol D-01 la trama que indica que el 
SGEC/AB (77-05-E) és un sistema general d'equipament comunitari, i contrastar-ho 
amb el full 
superior M-22 respecte de la línia que separa el sòl lucratiu de l'espai lliure (813). 
 

41.S'ha de marcar en els fulls E14 i E15 del Pànol D.01, el codi de la Unitat 
d'Execució 35-01 (814). 
 

42.S'han de marcar els codis de les Unitats d'Execució 85-01, 85-02, 85-03 en el 
full S26 del Plànol D.01 (815). 
 

43.S'ha de corregir en la UE 77-08 la superfície d'Espai Lliure que apareix a la 
fitxa, ja que és molt inferior a la que apareix grafiada en els fulls M23 i M24. 
Així mateix, s'ha de corregir la discordança de qualificació com a Espai Lliure ELOa en 
els fulls M23 i M24 i el que figura en la fitxa com a EL1d (816). 
 

44.Per poder desafectar els equipaments de codis 32/12.2.2/3, 32/11.4/1, 
35/17.9.1/2 i 35/17.0.1/5 del Pla General vigent, s'ha de justificar que estan cobertes en 
proporció adequada a les necessitats col⋅lectives de dotacions per a espais lliures, 
zones verdes, zones esportives, d'esbargiment i expansió, zones esportives, temples, 
centres docents, centres assistencials o sanitaris i d'altres serveis d'interès públic, en 
els sectors urbans en què es troben. En cas contrari, s'ha de mantenir una qualificació 
dotacional encara que l'ús concret sigui diferent del que hi ha actualment (822). 
 

45.S'han d'establir estàndards mínims de satisfacció en metres quadrats de sòl 
per habitant dels diversos tipus de dotacions, i relacionar-los amb els coeficients propis 
de la situació actual. Les dotacions proposades han de resoldre els dèficits estimats en 
cada sector (823). 
 

46.La permisivitat d'usos distints de l'assignat a la normativa de les zones 
d'equipament s'ha de limitar a usos complementaris i subordinats del principal (824). 
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47.S'ha de corregir el que indica el capítol IV, pagìna 161, paràgraf dos de la 
Memòria, ja que indica que es mantenen els urbanitzables que provenien del Pla 
General de 1985, quan el SUP Son Sardina es desprograma, Son Moix Negre, 
Gènova, Bellavista i Torre Rodona passen directament a sòl urbà (913). 
 

48.S'ha d'aportar una relació actualitzada amb les corresponents dates 
d'aprovació del Pla Parcial, Projecte d'Urbanització, constitució de la Junta de 
Compensació i recepció d'obres, de tots els Sectors urbanitzables amb Pla Parcial 
aprovat, per tal de poder contrastar el seu grau de consolidació de drets (914). 
 

49.S'ha de completar la relació de Plans Parcials de Sectors Urbanitzables en 
relació amb el Pla de 1985, incloent-hi tots els Sectors (916). 
 

50.S'han d'imposar com a obligacions de planejament, en el sòl urbanitzable 
programat Son Toells, la qualificació com a Espai Lliure el pujol on està situada la finca 
de Son Toells, i s'ha de crear una barrera de vegetació a fi d'evitar les vistes des de 
l'autopista de Ponent (923).  
 

51.S'ha de justificar l'assignació de tot el sòl urbanitzable residencial al primer 
quadrienni, i la major part del sòl urbanitzable industrial i de serveis, al segon qua-
drienni (941). 
 

52.S'han de corregir les següents deficiències o errors en el text d'Actuacions en 
Sòl Urbanitzable (Annex Normes II). 

a)El punt 1.4 ha d'esser més explicatiu respecte a la divisió posterior de les dues 
taules de sòl urbanitzable i afegir la relació d'urbanitzables considerats consolidats. 
 

b)S'ha d'incloure un títol que aclaresqui el concepte a què fan referència els 
plànols situats a la part final de l'annex Normes-II-Actuacions a Sòl No Urbanitzable. 
 

c)S'han d'indicar a les fitxes de Son Gibert, Son Parera i La Ribera les altures 
màximes de les edificacions. 
 

d)S'ha d'explicar en el punt 1.3 (Sectors de Sòl Urbanitzable Programat) el 
significat dels encapçalaments de la taula on estan agrupats. 

e)S'ha d'adjuntar a cada fitxa de dades una fitxa gràfica de cada sector. (952). 
 

53.Una sèrie d'àrees, la majoria annexes a antigues zones AR-TP, abans 
qualificades com a AR (agrícola-ramadera) o AP (agrícola protegida), i fins i tot 
qualcuna com a IP o F, han passat a tenir la qualificació de PL, perquè passen d'esser 
inedificables o, majoritàriament, amb la possibilitat d'edificació d'un habitatge cada 
100.000 m2 (AR) o cada 40.000 m2 (A), a la possibilitat d'edificar un habitatge cada 
7.000 m2, sense que això es justifiqui, se'n quantifiqui la superfície i ni tan sols 
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s'esmenti a la Memòria aquesta menor protecció o major permisivitat. S'ha de reparar 
aquest defecte (1052).   
 

54.En compliment de l'article 11 de la Llei d'Espais Naturals, s'ha de revisar la 
normativa de la zona IP, situada en ANEI, amb la finalitat de donar la màxima protecció 
a les àrees en les quals es donen les condicions esmentades en aquell article (1061). 
 

55.En compliment de la Llei d'Espais Naturals, s'ha de revisar la normativa del 
subarxipèlag de Cabrera, amb la finalitat de donar la màxima protecció a les àrees en 
què es donin les condicions que assenyala l'article 11 de la dita Llei (1061 bis). 
 

56.En la inclusió de les zones delimitades per la Llei 1/91, d'Espais Naturals, 
falta ajustar-ne el límit en la zona confrontant amb la UIB, i també falta grafiar la línia 
divisòria entre les categories d'ANEI i ARIP a la zona de Son Prim: S'han de reparar 
aquests defectes (1062). 
 

57.S'observa que, en els plànols d'ordenació, s'utilitza el límit de la trama 
d'ANEI/ARIP com a separació entre àrees o zones, la qual cosa, a més que no està 
concretat així a la llegenda corresponent, pot dur a confusió respecte a la separació de 
límits de zones del mateix Pla General. S'ha de reparar aquest defecte (1063). 
 

58.Atès que per la realitat física que s'aprecia a la cartografia pot deduir-se que, 
ja en l'actualitat, hi pot haver, en els àmbits de les anomenades AREs, perill de 
formació de nuclis de població, cal incloure en el Pla General informació sobre cada 
una de les àrees presentades, mitjançant l'aportació de: 
 

1. Superfície total de l'àrea. 
2. Nombre de parcel⋅les, superfície i forma  

d'aquestes. 
3. Nombre, tipologia i ús de les edificacions existents, com també el seu 

grau de legalitat. 
Amb la finalitat de mantenir el seu caràcter rural, s'ha d'incloure a la normativa 
dels Plans Especials de Millora del Medi Rural el següent: 

 
a) Definició restrictiva del perill de formació de nucli de població. 
b) Rebaixa del coeficient d'edificabilitat global de manera tal que es limiti la 

construcció d'habitatges. 
c) Limitació restrictiva d'usos. (1081). 
59.Analitzada la documentació gràfica, s'observa l'existència de dues úniques 

àrees especials de repoblació forestal, situades al sud de l'autovia de Llevant, per la 
qual cosa s'estima que, tant pel seu nombre com per la seva ubicació, no es justifica la 
correspondència d'allò que enuncia la Memòria del Pla per a elles, ni amb l'articulat ni 
amb el que hi ha grafiat. S'ha de justificar (1091).  
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60.L'articulat aplicable als usos, instal⋅lacions i edificacions agropecuàries s'ha 

d'adaptar al concepte d'"Explotació Agrària", tal com es defineix a l'article 2 de la Llei 
19/1995, de 4 de juliol, de Modernització de les Explotacions Agràries (BOE nº 159, de 
5 de juliol), en la qual es defineix com a Explotació Agrària "el conjunt de béns i drets 
organitzats empresarialment pel seu titular en l'exercici de l'activitat agrària, 
primordialment amb finalitats de mercat i que constitueix en ella mateixa una unitat 
tècnico-econòmica" (1101). 
 

61.La mateixa descripció de cases existents s'incorpora a l'art. 345, 
corresponent a les zones IN, d'Interès Natural. S'ha de regular per a les zones IP, A, 
AR i R (1102). 
 

62.La documentació de la Revisió haurà de preveure que el desenvolupament 
dels Equipaments 53-02, 53-03 i 53-04 del SG es completarà tot fent remissió al que 
preveu el Pla de Residus Sòlids (1112). 
 

63.S'observa una discordança entre el que hi ha escrit al primer paràgraf de 
l'apartat 3 i el que s'explicita en el segon paràgraf, per la qual cosa s'haurà d'aclarir-ne 
la redacció (1121). 
 

64.S'ha d'explicitar la manera en què s'hauran de monetaritzar els aprofitaments 
no patrimonitzables i, en aquest sentit: 
 

a) S'ha d'aclarir quina és l'aplicabilitat dels coeficients d'ús per polígons 
fiscals de l'Annex I del capítol II del Títol VII de la Memòria. 

 
b) En relació amb això anterior, s'ha d'aclarir quina és la forma de 

monetarització dels excessos d'aprofitament respecte al susceptible 
d'apropiació, a l'efecte de claredat expositiva.  

 
(1211). 

 
65.S'ha de tenir en compte la regulació dels articles 96.1 i 154 del TR de la Llei 

del Sòl a l'efecte d'incloure en el denominador del càlcul les dotacions públiques de 
caràcter local que pugui haver-hi a l'àrea de repartiment, tant en sòl urbà com 
urbanitzable (1231).  
 
 

66.S'han d'emprar les paraules "aprofitament" i "edificabilitat" de manera que no 
puguin confondre's mútuament els seus significats (1232). 
 

67.Art. 1.2:  S'hi haurà d'afegir: <<... com també d'altra legislació 
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aplicable>>. 
 

Art. 2.1:  Ha d'adequar-se a allò que disposa l'article únic de la Llei 
39/1994, de 30 de desembre, per la qual es modifica l'art. 
70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases 
de Règim Local. 

 
Art. 3.2:  S'ha d'ajustar, igualment, a l'esmentada Llei 39/1994, de 30 

de desembre. 
 

Art. 7.3:  No queda clarificada la dita figura jurídico-urbanística, ni el 
procediment que hauria de seguir-se per a la seva aprova-
ció. S'haurà de suprimir, remetent-se, únicament, al 
concepte legal definit en el punt 1. 

 
Art. 47:  S'haurà d'unificar la divisió recollida en el seu punt 1.a) amb 

la que figura en l'art. 60. 
 

Art. 60:  Falta definir les Arees de Règim Singular. 
 

Art. 67.1: S'haurà d'especificar que es refereix a l'art. 39.1, ja que l'art. 39.2 
del Reglament de Gestió Urbanística està derogat pel Reial 
Decret 304/1993, de 26 de febrer. 

 
Art. 77.2: Es considera més ajustat el terme: <<S'entendrà...>> o un altre 

d'anàleg. 
 

Art. 95.3.4: Si bé en termes generals resulta ajustat a la legalitat vigent, escau 
d'ampliar-lo en els termes recollits en l'art. 6.a) i b) de la Llei 
10/1990, de 23 d'octubre, de Disci-plina Urbanística de la 
CAIB. 

 
Art. 97:  Pertoca afegir-hi: <<... sens perjudici del procediment 

regulat a l'art. 9 del Reglament de Serveis de les 
Corporacions Locals>>. 

 
 
Art. 111.2: S'haurà de suprimir: <<En tot cas, el termini no podrà 

interrompre's més de dos mesos>>. No s'ajusta, per 
exemple, al termini de què disposa per a resoldre aquesta 
Comissió Insular d'Urbanisme en relació a autoritzacions 
prèvies en sòl no urbanitzable. 
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Art. 115:  S'haurà de referir únicament a allò que determina l'art. 7, 

apartat 9, de la LDU. 
 

Art. 117:  Haurà d'ajustar-se al que disposen els arts. 61 i ss. de la 
LDU, o millor suprimir-se i remetre al que recull l'art. 125 de 
les Normes. 

 
Art. 119:  A l'efecte d'aclarir, s'haurà d'afegir un altre article que reculli 

el procediment d'expedició de cèdules d'habitabilitat regulat 
en el Decret 112/1986, de 18 de desembre, en concret en 
relació a l'emissió del Certificat Municipal de Final d'Obres. 

 
Art. 121.3: No s'ha de subjectar la llicència d'obertura a l'obtenció prèvia 

d'altres autoritzacions concurrents que per la seva natu-
ralesa puguin esser obtengudes amb posterioritat. 

 
Art. 140:  Hi ha un error material en el primer paràgraf en referir-se 

als arts. 140 i 141 de les Normes, quan pretén remetre als 
arts. 138 i 139. S'ha de corregir. 

 
Art. 165.d): Haurà de referir-se al Decret 62/1995, de 2 de juny. Igualment, 

pertoca clarificar i justificar el que es recull en el paràgraf 
2n, suprimint la referència a instal⋅lacions d'utilitat pública i 
interès social. 

 
Art. 171.l): El Decret 27/93 de la CAIB està anul⋅lat per Sentència de la Sala 

Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justí-
cia de les Illes Balears de data 23 de maig de 1995. S'haurà 
de suprimir tota referència al  

                      mateix. 
 

Art. 180.h): Igual que l'anterior. 
 
 

Art. 408:  La Comissió del Patrimoni Històric de Mallorca, de 
conformitat amb el que regulen els arts. 19, 20 i 22 de la 
Llei 16/1985, de 25 de juny, del Patrimoni Històric Espanyol, 
ha d'atorgar autorització expressa en els supòsits que s'hi 
assenyalen, no simplement emetre un informe. Igualment, 
s'ha d'afegir l'art. 20 de l'esmentada Llei en la seva 
redacció. 
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Allò que recull 2n d'aquest article només podrà tenir efectes "ad intra" de 
l'Ajuntament, però en cap cas no podrà menyscabar ni vincular 
competències pròpies de la Comissió de Patrimoni Històric de Mallorca. 
(1241) 

 
68.S'ha de justificar l'adaptació plena al POOT (1301). 

 
69.S'haurà de tenir en compte degudament l'existència d'un Pla Director 

Sectorial d'Equipaments Comercials de Balears en tramitació, i en aquest sentit s'ha de 
ressenyar especialment que en el quadre d'usos de la zona Jaume III es permet l'ús 
comercial sense limitació de grandària (1302). 
 

70.La documentació del Pla General s'ha d'adaptar al PDS de Pedreres (1303). 
 

71.Els recursos que s'obtendran de la monetarització de les cessions en cada 
classe de sòl s'han de deduir de la prognosi justificada de creixement, tal com s'ha 
indicat en el paràgraf 50. CREIXEMENT (deficiències 511 i 521). (1401). 
 
 

72.S'han d'ajustar les actuacions programades a les possibilitats reals d'inversió 
que resultin de l'Estudi Econòmic-Financer (1501). 
 

73.S'han de reparar les deficiències assenyalades en cada un dels apartats del 
capítol d'anàlisi de les al⋅legacions següents: 

 
 
SENSE ZONA ESTADISTICA (1ª Part) 
(1671) Govern Balear (Servei de Vivenda) (pàg. 112). 
Sobre l'article 433.1 de les condicions d'higiene, composició i estètica. Se sol⋅liciten 85 
cm. 
Pareix que la resposta és atendre l'al⋅legació. Però, per  
contra, solament s'hi diu que s'augmentarà a 80 cm. 
 
ZONA ESTADISTICA 4 Sant Jaume. 
Sra. Francisca Trujillo Guasp (pàg. 147). 
Sol⋅licita una modificació en la catalogació d'un immoble de la seva propietat. 
La motivació oferida per l'Administració actuant per a la desestimació de l'al⋅legació 
resulta totalment insuficient, per la qual cosa aquesta irregularitat haurà d'esser 
corregida convenientment. 
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ZONA ESTADISTICA 23 
(1830) Sr. Juan Riera Jaume (pàg. 60). 
Sol⋅licita eliminar xamfrans en edifici catalogat, carrer Porto. L'al⋅legació és estimada, 
però malgrat això es comprova que no s'han eliminat els xamfrans. 
S'ha de rectificar la documentació gràfica (Full G-19) d'acord amb l'al⋅legació 
presentada i estimada. 
 
ZONES ESTADISTIQUES 32 (2ª Part), 33, 35 i 36 (1ª Part). 
Sr. Tomás Sastre Sancho (pàg. 57). 
Es considera justificat en l'informe tècnic municipal introduir l'ús d'habitatge plurifamiliar 
en el SUNP/33-01. 
No obstant això, en el quadre de Sòl Urbanitzables No Programats no apareix en 
l'esmentat sòl la compatibilitat de l'ús plurifamiliar. 
 
 
ZONES ESTADISTIQUES 43 (2ª Part) i 44 (1ª Part) 
Sr. Matías Llabrés Mateu (pàg. 93). 
Sol⋅licita que l'ampliació del carrer Rixa de Son Sardina no sigui de vuit metres, sinó de 
quatre metres. 
La justificació donada per a reduir l'ampliació de l'esmentat carrer a 4 metres és 
tècnicament insuficient. 
 
 
ZONA ESTADISTICA 44 
Sr. Miguel Calafell Abad (pàg. 87). 
Expressa la seva disconformitat per la unitat d'execució 12-2 del Pla vigent, que es 
manté amb l'aprovació inicial. L'Aprovació provisional modifica l'àmbit de la unitat 
d'execució i elimina el vial interior. 
La justificació donada es considera tècnicament insuficient. 
 
ZONA ESTADISTICA 54 
(1429) ARCA (Associació per a la Rehabilitació dels Centres Antics) (pàg. 127). 
S'al⋅lega que han deixat fora del catàleg de l'eixample les edificacions que componen el 
complex de l'Estació del Ferrocarril. 
Es considera que la dita no-inclusió no queda suficientment justificada per 
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l'Administració actuant. 
 
 
ZONA ESTADISTICA 82 (2ª Part), 83, 84 i 85. 
Sr. Mateo Perelló Molinas (pàg. 45). 
Havent estat classificat en la seva major part el Polígon de Ses Fontanelles com a 
SUP, i els seus terrenys com a SUNP, sol⋅licita la mateixa classificació. 
No es considera prou justificat. 
 
 
ZONA ESTADISTICA 86 
Sra. Catalina Mut Mas. AL⋅LEGACIO FORMULADA FORA DE TERMINI. 
Es produeix una desclassificació de sòl urbà, modificant alhora el traçat d'un vial. 
Aquestes modificacions es produeixen en l'aprovació provisional. 
L'Ajuntament ha de justificar aquests punts. (1701)." 
 
 

Presenta la proposta el Sr. Quetglas (PSOE). Informa que la proposta de 
devolució i nova exposició pública es basa en dades objectives derivades de la 
detecció per part dels serveis tècnics de deficiències d'una entitat que justifica 
plenament la decisió de proposar-ne l'esmena i un nou període d'informació pública. 
 

Es refereix succintament a les deficiències més importants. En primer lloc 
considera necessari que el Pla prevegi la ubicació del segon hospital de Palma i la 
reordenació de les parcel⋅les afectades i també l'impacte sobre el trànsit que això 
comportarà. Aquesta previsió comporta l'anul⋅lació de les ubicacions ara previstes per a 
l'hospital i la presó que ja se sap que no es confirmaran. 
 

Una deficiència notable és la relacionada en la manca de previsió d'aigua 
suficient per atendre el sòtil poblacional que s'hi calcula. Una objecció indicada per la 
Junta d'Aigües mateixa. Recorda que els plans parcials no es poden aprovar sense 
assegurar els volums d'aigua necessaris. El Pla no té aquesta garantia. 
 

La decisió sobre l'estació del tren, que és un element fonamental del 
sistema global de transport de l'illa, no es pot prendre al marge de l'Ajuntament, però 
tampoc no li correspon de manera exclusiva, per la transcendència col⋅lectiva que té. 
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Per tant,  mentre no hi hagi un instrument de planejament de caràcter superior no es 
pot tocar la ubicació actual. 
 

Justificar l'oferta de sòl susceptible d'esser edificat com a conseqüència 
de l'execució del Pla, també és una de les objeccions importants, un defecte assenyalat 
originàriament per la Comissió Balear de Medi Ambient. Això implica revisar la previsió 
de creixement perquè la que fa el Pla ja ha estat superada en un any i també el sòtil 
poblacional que no hi ha dubte que és excessiu. Cal, per tant, arribar a magnituds més 
raonables. 
 

Les mateixes consideracions es poden fer sobre el sòl industrial, en què 
la mateixa Comissió considera que se n'ha de justificar l'oferta sobre la base de les 
previsions de demanda d'activitats productives. 
 

Una altra deficiència detectada és la manca de justificació de l'exclusió de 
12 edificis del catàleg d'edificis a protegir. S'assenyala també que s'inclouen dins sòl 
urbà, directament i sense justificar, 19 sòls que no formaven part de la tramitació 
anterior. Tampoc no es justifica que les necessitats col⋅lectives estan cobertes abans 
de la desafectació d'equipaments, avui sotmesos a usos públics. Es demana que 
s'estableixin estàndards mínims de satisfacció, expressats en m2 per habitant, i 
dotacions col⋅lectives. Es demanen dades sobre la situació jurídica real de les zones 
urbanitzables amb plans parcials aprovats per tal de contrastar-ne el grau de 
consolidació de drets. S'assenyala com a deficiència la rebaixa de la protecció de 
determinades zones de sòl no urbanitzable. 
 

Per altra banda, en les denominades àrees de regulació especial, en el 
tractament de les parcel⋅lacions il⋅legals, es detecta, a partir de la cartografia, que hi ha 
perill de formació de nuclis  i, per tant, cal incloure informació sobre cadascuna 
d'aquestes àrees i aquesta ha de comprendre la superfície total, el nombre de 
parcel⋅les, la superfície i la forma d'aquestes i, finalment, els nombre, la tipologia i l'ús 
de les edificacions existents i el grau de legalitat. I per assegurar-ne el caràcter rural cal 
adoptar una sèrie de mesures que el Pla no preveu encara. 
 

En relació amb el compliment dels Plans sectorials de caràcter superior 
es refereix a la necessitat d'ajustar-se al POOT, en què només calen petites 
correccions, a més de justificacions explicitades. A més cal tenir en compte el Pla 
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d'equipaments comercials i al Pla de pedreres. 
 

Finalment cal que el Pla s'ajusti a les possibilitats reals d'inversió que 
resultin de l'estudi econòmic i financer. Es refereix també a algunes consideracions 
sobre al⋅legacions no ben resoltes a judici de la Comissió o resoltes sense motivacions 
suficients, a altres deficiències menors i a discrepàncies entre documents. 
 

Argumenta que tota aquesta exposició conforma un conjunt de 
deficiències que duen la Comissió a establir un dictamen que proposa la suspensió de 
l'aprovació del Pla indicant les deficiències que s'han d'esmenar i també a decidir la 
necessitat d'una nova informació pública dins el termini d'un mes. 
 

Afirma que la proposta és el resultat d'un estudi profund, tècnicament 
solvent -recorda l'excel⋅lent feina i la celeritat de l'equip tècnic, de la Ponència, i de la 
Comissió Insular, a tots els quals felicita- i estrictament escrupolosa amb els límits 
competencials del Consell en el sentit d'adequació a la llei, a la submissió als 
instruments d'ordenació territorial i als interessos generals, i en aquest sentit recorda 
que el Consell ha d'exercir  com a autoritat urbanística. Destaca també el respecte a 
l'autonomia municipal, ja que la proposta es limita a assenyalar les deficiències. 
 

Informa que durant la tramitació de la proposta s'han tingut en compte els 
arguments de l'Ajuntament. Es refereix a l'esforç de celeritat que sempre s'ha fet i a la 
voluntat de compliment del programa marcat per la Comissió en el sentit de donar 
prioritat a aquesta tramitació.  
 

Assegura que s'ha fet un gran esforç per assegurar la qualitat urbanística, 
que vol dir qualitat de vida dels ciutadans de Palma. 
 

Subratlla que la proposta té un elevat grau de consens, ja que sobre la 
suspensió hi ha coincidència i només hi ha divergència sobre la necessitat d'una nova 
informació pública. En relació a aquest aspecte assegura que no es vol fer una qüestió 
política, sinó que simplement es volen aplicar les conclusions dels informes jurídics. 
 

Per tot això expressa el desig que la proposta es pugui aprovar per 
unanimitat, ja que pensa que satisfà les demandes que el Grup Popular va fer dins la 
Comissió. 
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El Sr. Grosske (EU) considera que es tracta d'una decisió d'una 

importància política singular, en primer lloc perquè afecta una àrea competencial 
important del Consell i, en segon lloc, perquè afecta la ciutat més important de 
Mallorca. 
 

Coincideix amb les argumentacions del Sr. Quetglas en el sentit que el 
paper del CIM no es pot limitar a controlar la simple aplicació de la legalitat vigent. Hi 
ha clarament una visió que va més enllà i és la defensa dels interessos del conjunt de 
ciutadans de Mallorca. Per tant, un informe favorable de la Ponència Tècnica és una 
condició necessària per a l'aprovació definitiva però mai no pot esser una condició 
suficient perquè sempre hi pot haver el criteri afegit de caràcter polític que no vol dir, 
però, arbitrari. Evidentment, continua, el planejament de Palma influeix en els 
interessos generals i més quan l'illa té problemes d'escassesa de recursos, com ara de 
territori i d'aigua, cosa que implica s'ha tenir de manera immediata una visió de 
perspectiva no limitada a l'àmbit municipal. 
 

Considera que la ubicació de l'estació, en principi, és clarament una 
competència municipal, però també s'ha de tenir en compte que la decisió pot 
condicionar els possibilitats de desenvolupament del ferrocarril i, precisament per 
aquest condicionament, el Consell ha d'incidir i ho fa bé quan sol⋅licita que no es mogui 
l'estació del seu lloc. 
 

No es vol estendre perquè considera que el Sr. Quetglas ho ha fet prou. 
Tot i així assenyala el criteri que considera políticament més rellevant que fa que el seu 
grup vegi amb prevenció la revisió del Pla General de Palma. Es tracta de la previsió 
absolutament desmesurada en termes de sòl urbanitzable programat, en termes de sòl 
industrial i en termes de creixement quantitatiu de la ciutat. Tot això, assegura, no 
respon a una previsió objectiva, sinó a una filosofia, que EU no comparteix, i que 
consisteix a introduir un excés d'oferta per tal de facilitar les diferents operacions 
urbanístiques de desenvolupament amb el greu desequilibri que això provoca en el 
conjunt de l'illa. Aquesta, insisteix, és la principal manca de sintonia del seu grup. 
 

Pensa que el Consell avui té bo de fer prendre la decisió perquè no es 
tracta encara d'aplicar criteris polítics, sinó que la condició necessària a què ell mateix 
ha al⋅ludit ja no es compleix. Només la relació de deficiències ja aconsella no aprovar 
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avui el Pla des d'un punt de vista simplement tècnic i, a més les deficiències són de 
prou entitat per implicar una nova informació pública. 
 

Afirma que el sentit del vot d'EU queda clar, ja que es basa en una feina 
tècnica molt ben feta -i en aquest sentit també felicita els que hi han participat- . Vol fer 
constar que la seva diferència és també política, a més de tècnica, i opina que el 
moment d'entrar en la batalla política serà quan acabarà el període d'informació 
publica. 
 

El Sr. González Ortea (PP) anuncia el vot en contra del seu grup i afirma 
que votaran així, no tan sols perquè no estan d'acord amb la informació pública una 
vegada esmenades les deficiències, sinó perquè tampoc no estan d'acord amb el pla 
de correcció de deficiències que s'inclou en la proposta. 
 

En relació amb els problemes de l'aigua fa notar que l'informe de la Junta 
és favorable al Pla amb la condició de resoldre uns problemes, concretament la 
captació del volum suficient, que estan en vies de solució -aigua de la Marineta, 
dessaladora del Pont d'Inca...- per part de les administracions competents que, en 
aquest cas, no són l'Ajuntament de Palma. Per tant, no considera procedent que el CIM 
informi l'Ajuntament que hi ha un greu problema d'aigua i que aquest hagi de prendre 
les mesures per captar aigua. 
 

En relació al tren afirma que és un tema menor. Pensa que molt poca fe 
deu tenir la majoria en el desenvolupament ferroviari de l'illa si considera pot quedar 
condicionat per un desplaçament de 300 m dins Palma, una ciutat que té una quants 
Km de diàmetre. Recorda que, tant la Comunitat Autònoma, com l'Ajuntament estan 
d'acord a fer l'estació amb un aparcament suficient que permeti la transferència de 
mitjà de transport de manera que s'hi pugui accedir fàcilment des de qualsevol punt de 
la ciutat. 
 

Més important és la qüestió del sòl urbanitzable i això justificaria o no 
demanar a l'Ajuntament, amb motiu de canvis substancials de tractament d'aquesta 
qüestió, que obrís un nou període d'informació pública. El seu grup, continua, té un 
enorme dubte en aquest aspecte, ja que la proposta és demanar a l'Ajuntament que 
justifiqui els canvis, però no que els modifiqui, ni que redueixi aquest sòl. En aquest 
sentit les intervencions de l'Ajuntament varen justificar les previsions oralment. Si 
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llavors no es varen acceptar, és previsible que tampoc no s'acceptin les justificacions si 
ara es presenten per escrit, de manera que no s'avançarà gens. Demana que el 
Consell tengui la valentia de demanar una reducció, en comptes de crear amb una 
sol⋅licitud ambigua un bon problema a l'Ajuntament. 
 

Opina, a més, que l'Ajuntament justifica prou satisfactòriament els sòls 
que col⋅loca. Recorda que el Pla del 85, elaborat per l'ajuntament socialista, preveia 
una extensió de 650 Ha, el Pla d'ara en preveu 880. Amb tot, el representant de Palma, 
justificava aquest augment en la demanda real de zones residencials de baixa densitat i 
això es veu en el fet que, a pesar de l'augment d'Ha el nombre d'habitants prevists 
baixa i, també en la demanda real de sòl industrial i la manca d'oferta que obligava a 
desplaçar-se a altres municipis. Pel que fa al sòl urbà fa notar que l'augment discret es 
basa en la necessitat d'integrar sòls no urbanitzables que constitueixen illots voltats 
completament per sòls urbans. 
 

Fa notar que el preu del sòl no ha augmentat, pel funcionament de  la llei 
de l'oferta i la demanda, cosa que justifica plenament mantenir els criteris del 85 en 
aquest sentit. Opinió que compartia el sector de la construcció. Evidentment, comenta, 
si l'oferta és àmplia, la demanda s'hi pot ajustar sense necessitat d'especulacions. 
 

Fa notar també que, a Palma, no es tracta de fer-hi un sòl urbanitzable 
amb caràcter turístic. És a dir que el creixement és limita al saldo migratori. 
 

Considera que els altres aspectes són menors. L'adaptació al POOT, 
només calia explicitar-la i l'adaptació a plans no aprovats es pot recomanar com a molt. 
 

Reconeix que hi ha alguns errors materials i formals, alguns de discutibles 
al seu parer. 
 

Es refereix a la nova informació pública. En aquest punt no es pot dir que 
una informació necessita poc temps i que no paralitza ni altera la marxa normal del 
planejament de Palma.  Fa veure que el retard no es limita al termini d'informació sinó 
que implica molt més temps abans i després. Probablement, anuncia, hi haurà moltes 
al⋅legacions que s'hauran de resoldre i, per aquest camí, l'any que ve, en aquestes 
dates, encara es discutirà el Pla de Palma. 
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Per tot quant ha exposat reitera l'anunci del vot en contra. 
 

Replica el Sr. Quetglas (PSOE). Manifesta la seva sorpresa perquè el PP 
s'hagi expressat en aquest termes, ja que a la Comissió no havien dit això que han dit 
avui. Recorda que allà havien dit que estaven d'acord a assenyalar les deficiències i 
demanar-ne la correcció i ara resulta que han canviat, ja que, segons ells, les 
deficiències no són tals. 
 

Pensa que l'Ajuntament ha de resoldre el problema de l'aigua i ha de 
corregir els deficiències i que el Consell no ha de dir com, però fa notar que si l'aigua 
ha de provenir de dessaladores, com ha insinuat el Sr. González, el Pla no preveu el 
sòl corresponent.  
 

No considera que el tren sigui un tema menor. Es demana com pot esser 
viable un projecte de ferrocarril si aquest no assegura l'enllaç amb el centre de la ciutat. 
Pensa que no es pot separar l'estació més de 400 me perquè implica un impacte sobre 
el nombre de passatgers, encara que no hi hagi els estudis que quantifiquin aquest 
impacte, com no n'hi ha sobre l'intercanvi modal. A això no se li dóna resposta, ni és 
d'exclusiva competència municipal.  
Per això no es poden prendre decisions de caràcter irreversible sense tenir en compte 
tots els elements que intervenen en una decisió sobre l'ordenació del territori. 
 

Sobre els sòls urbanitzables recorda la queixa dels representants 
municipals sobre la inconcreció. Pensa que no es pot explicitar més perquè s'ha de 
respectar l'autonomia municipal i el Consell no pot determinar la solució. Pensa que les 
previsions de població estan mal fetes i ho demostra el fet que el primer any ja s'han 
superat les previsions per als 8 anys, igual que pensa que estan sobredimensionats els 
càlculs sobre el sòtil poblacional. Mentre són evidents aquests errors de càlcul, resulta 
que hi ha sòl previst per a 200.000 habitants més, cosa que s'ha de justificar. 
 

Pel que fa al sòl industrial, el Pla preveu fer entrar al mercat la quantitat 
equivalent a 1'5 vegades el polígon de Son Castelló i això es fa partint d'una manca 
d'aquest sòl i a un desviament de la demanda cap a altres municipis. Cosa que és 
certa, però no es pot augmentar aquest sòl sense tenir en compte altres instruments 
importants, com ara el Programa de l'Objectiu 2 que signifiquen un esforç d'ubicació 
industrial de Marratxí per amunt. És a dir que és feina del Consell vigilar perquè no es 
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distorsionin objectius públics que afecten la globalitat de la ubicació industrial de l'illa. 
En aquest sentit no es pot afirmar que la decisió sobre el sòl sigui d'exclusiva 
competència municipal. 
 

En relació a la informació pública opina que hi ha hagut un gran progrés 
en relació a temps anteriors perquè aquesta vegada està absolutament motivada, 
tècnicament i jurídicament. Afirma que la informació no es decideix contra ningú, sinó a 
favor de la participació democràtica de tots els ciutadans en relació a una decisió de la 
transcendència d'aquest Pla. 
 

Les deficiències assenyalades, insisteix, tenen una gran solvència tècnica 
i estan fetes amb un esperit absolutament constructiu.  
 

El Sr. González (PP) assegura, en contra de les afirmacions del Sr. 
Quetglas, que el PP al llarg del debat havia exposat totes les argumentacions que ha 
presentat avui. Només el dia del debat final i per qüestió de temps, ja que els membres 
de la majoria varen arribar tard, tan sols varen fer una exposició general perquè es va 
votar en bloc i no es va entrar en el detall. Insisteix, però, i assegura que tot quan ha dit 
avui s'havia dit al llarg de la tramitació. 
 

Es refereix al sòtil del 220.000 habitants i la necessitat d'aigua per a 
aquesta població. Assegura que no s'arribarà a aquesta xifra. La raó de posar aquest 
sòtil i també més sòl urbà i urbanitzable, és aconseguir que el preu no pugi, aconseguir 
que hi hagi un preu industrial a un preu raonable i aconseguir la possibilitat d'establir la 
residència en sòl de baixa densitat. Considera que s'hauria de dir clarament que la 
majoria vol que es rebaixi aquesta oferta i tenir el valor de dir-ho. 
 

Pensa que és una fal⋅làcia dir que són respectuosos amb l'Ajuntament, 
perquè si fos així s'haurien mostrat d'acord amb les seves decisions. Considera que no 
volen dir que s'hagi de retallar res per poder dir després, si es fan els retalls, que els 
impactes negatius són culpa exclusiva de l'Ajuntament. 
 

Quant a la dessaladora, recorda que la ubicació es decideix per interès 
públic, igual que es fa amb la presó i amb l'hospital, per tant, no es pot demanar que 
figuri al Pla aquesta previsió. 
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En relació al tren, recorda que les estacions es fan en zones noves de 
gran intercanvi modal, com passa a Sevilla per exemple. A Palma no hi ha més que 
autobusos, que són la forma de transport més flexible, i per tant és molt fàcil fer-los 
passar per l'estació, sigui on sigui aquesta. 
 

Pel que fa a les implicacions del sòl industrial sobre el planejament 
general, fa avinent que la competència correspon al Govern i no al Consell. 
 

Finalment, i pel que fa a la informació pública, assegura que era una 
decisió presa prèviament a l'existència de qualsevol informe. En aquest sentit convida a 
consultar qualsevol hemeroteca on es pot veure que abans de la reunió de la Comissió 
d'Urbanisme ja se sabia que el grup majoritari tornaria el Pla a l'Ajuntament per a una 
nova informació pública, cosa que també saben tots els ciutadans.   
 

El Sr. Quetglas (PSOE) recorda que el qui fa la revisió del Pla general és 
l'Ajuntament i no el Consell i per tant, el Consell no ha de dir com s'ha de fer els coses. 
Per això, les deficiències estan redactades tenint escrupolosament en compte aquesta 
circumstància. La conseqüència és que una deficiència assenyalada o s'ha de justificar 
o s'ha de canviar. 
 

Pel que fa a la informació pública, recorda que hi ha un informe jurídic 
que diu que hi n'hi ha d'haver una de nova. El PP, assegura, hi votarà en contra, però 
hi votarà en la confiança que el vot negatiu no guanyarà, perquè si havia de guanyar no 
s'atrevirien a votar en contra d'un informe que diu que s'ha de sotmetre a informació 
pública i posar en perill la solvència jurídica de la revisió del Pla. Passa que, com que 
no tenen responsabilitat de govern, es poden permetre el luxe de votar en contra. 
Recorda una vegada més que la informació pública és una decisió que no és política 
sinó tècnica. 
 

Pel que fa al tren matisa que és cert que els autobusos són flexibles, però 
a la revisió del Pla no es preveu la connexió enlloc, ni dels urbans ni dels interurbans, 
l'única cosa que hi ha és el desplaçament de l'estació que, precisament, dificulta la 
connexió entre el tren i els autobusos. 
 

Se sotmet la proposta a votació i s'aprova per desset vots a favor (PSOE, 
PSM-NM, UM, EU) i setze en contra (PP). 
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PUNT 16.- APROVACIÓ 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 D'ACTIVITATS I PARCS AQUÀTICS. 
 

Es dona compte de la següent proposta de la Comissió de Medi Ambient i 
Ordenació del Territori: 
 

"Antecedents: 
  

La Llei 8/1995 de 30 de març, d'atribució de competències als Consells Insulars 
en matèria d'activitats classificades i parcs aquàtics, reguladora del procediment i de 
les infraccions i sancions, estableix a l'article 1 l'atribució amb caràcter de propis totes 
les competències executives i de gestió assumides pel Govern de la Comunitat 
Autònoma en relació a les dues matèries que s'assenyalen, de conformitat amb el què 
estableixen els articles 39, apartat 25 i últim paràgraf de l'Estatut d'autonimia de les 
Illes Balears, i 12,3 de la Llei 5/1989, de 13 d'abril, de Consells Insulars. 

 
D'altre banda, l'article 7 de l'esmentada llei 8/1995 determina que els Consells 

Insulars tendran potestat reglamentària organitzativa per a regular la seva pròpia 
organització i el seu propi funcionament. 
 

Per la qual cosa, la Comissió de Medi Ambient i Ordenació del Territori, en data 
14 de desembre de 1995, eleva al Ple la següent proposta d' 
 
 
 A C O R D 
 

Aprovar el Reglament d'organització i funcionament per a l'exercici deles 
competències atribuïdes per a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears al CIM en 
matèria d'activitats classificades i parcs aquàtics." 
 
 

Intervé el Sr. Antich (PSOE). Recorda la pràctica 
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unanimitat de tots els grups en la Comissió on només el PP i EU 
consideraven que en la Comissió Insular d'Activitats 
Classificades hi havia d'haver representants de l'oposició del 
Consell. 
 

En aquest sentit proposa afegir a l'article 5: 
 

"Dos consellers del Consell Insular de Mallorca 
designats pel Ple. A aquest efecte, els representants dels 
diferents grups de consellers hauran de proposar a la Presidència 
els seus candidats abans de l'inici de la sessió en l'ordre del 
dia de la qual figuri la designació dels dos vocals. La 
designació es realitzarà en votació única i resultaran elegits 
els dos consellers que obtenguin més vots" 
 

Pensa que així es pot satisfer el desig expressat per 
aquests grups i espera que es pugui aprovar la proposta per 
unanimitat. 
 

El Sr. Verger (PP) anuncia el vot afirmatiu si es fa 
aquesta modificació. Considera que com més va més es confirma que 
el Consell no només serà administració local i aquesta proposta 
permet que tothom estigui ben informat, no per desconfiança, sinó 
per coneixement, cosa que sempre és bona per al conjunt de la 
institució. 
 

Se sotmet a votació i s'aprova per unanimitat. No eren 
presents els Consellers Sr. Quetglas, Crespí, Matas i Ferrer. 
 
 

PUNT 17.- MODIFICACIÓ DEL CONVENI ENTRE EL CIM, ELS 
AJUNTAMENTS I/O MANCOMUNITATS DE MALLORCA I LA FUNDACIÓ DEIXALLES 
PER A LA RECOLLIDA SELECTIVA DE RESIDUS. 
 

Es dona compte de la següent proposta de la Comissió de 
Medi Ambient i Ordenació del Territori: 
 

" Vist l'informe del Cap del Servei de la Gestió dels 
RSU de data 17 de novembre de 1995, la Comissió de Medi Ambient i 
Ordenació  del Territori de data 14 de desembre 1995 eleva al Ple 
la següent proposta d' 
 
 A C O R D 
 

Aprovar la segona addenda al conveni subscrit entre el 
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CIM, els ajuntaments i les Mancomunitats de Mallorca i la 
Fundació Deixalles per a la recollida selectiva de vidre, paper-
cartó i altres materials susceptibles de recollida selectiva 
següent: 
 
1) El Consell Insular de Mallorca, amb l'esperit de 
 col.laborar i ajudar als ajuntaments amb tot el que faci 
 referència a la recollida selectiva, cedirà l'ús, a la 
 Fundació Deixalles, d'un camió específicament preparat per a 
aquesta labor, i durant el temps de durada d'aquest Conveni. 
 
2) Per completar les necessitats de transport dels materials 
 recollits, la Fundació Deixalles llogarà els camions que 
 conjuntament entre els tècnics del CIM i la direcció de la 
 Fundació Deixalles, es considerin imprescindibles per a les 
 tasques subscrites, dins les previsions pressupostàries. 
 
3) Així mateix, s'han instal.lat compactadors per a paper-
 cartró a les poblacions de Calvià, Campos i Son Servera, la 
 compra dels quals seran fetes per la Fundació Deixalles 
 mitjançant la fórmula  de lloguer amb opció de compra. Les 
 despeses d'aquests lloguer amb opció de compra i d'altres, 
 si fos necessari per al correcte funcionament del Servei, 
 seran aportades pel Consell Insular de Mallorca dins de la 
 facturació mensual per ús d'elements mecànics. 
 
4) La Fundació Deixalles destinarà el camió cedit pel CIM a la 
 recollida específica dels Punts Verds i d'altres  
 contenidors, llevat els de paper-cartró i vidre, per la qual 
 cosa disposarà que l'esmentat camió, dugui un ajudant per 
 fomentar la correcta imatge dels punts verds, el bon ús dels 
 mateixos i  el respecte al mobiliari urbà i les seves  
 funcions. 
 
 
5) La Fundació Deixalles disposarà de l'equip humà necessari 
 per tal de tenir permanentment controlada la disposició dels 
 contenidors i punts verds, d'acord amb l'esperit que governa  
 

a aquest conveni, tenir al dia les estadístiques de  
 recollides selectives, col.laborar amb els ajuntaments en 
 la millora de l'activitat, suggerir les modificacions als 
 Serveis que es considerin necessàries, etc 
 
6) El Consell Insular de Mallorca es compromet, a concedir una 
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 subvenció a la Fundació Deixalles de 870.000 ptes. mensuals 
 com a contrapartida de les accions relacionades a l'article 
 anterior a més de les descrites en el Conveni original i que 
 continuen vigents. Aquesta subvenció serà revisada anualment 
 segons l'IPC si el Conveni es prorroga automàticament. 
 
7) Trimestralment, s'establiran reunions entre els  
 responsables del CIM i de la Fundació Deixalles, en matèria 
de residus, per fer un balanç de les despeses generades i els 
ingressos obtinguts de la venda de productes recollits per tal de 
determinar el destí d'aquests ingressos i aplicar-los a 
l'abonament dels elements de transport i compactació a les 
finalitats de l'acció social de la Fundació Deixalles, a la 
promoció de campanyes de conscienciació ciutadana, o d'altres que 
puguin sorgir en el decurs de la duració d'aquest Conveni. 
 
8) En concret les obligacions que comprometen a la Fundació 
 Deixalles com a contrapartida de l'esmentada subvenció 
 seran: 
 

- Recollida de llaunes, roba i piles dels Parcs   
 Verds. 

- Control de l'explotació de la recollida selectiva i 
 de l'ús dels materials recollits. 

- Trasllat de contenidors de magatzem als punts   
 d'implantació, d'aquests als tallers de reparació, 

si cal, etc. 
- Totes les despeses derivades d'aquestes funcions." 

 
 

S'aprova la proposta per unanimitat. No eren presents 
els Consellers Srs. Matas i Ferrer. 
 
 

PUNT 18.- CONVENI PER A LA REALITZACIÓ DEL SEGUIMENT DE 
LES EMISSIONS PRODUÏDES EN LA PLANTA INCINERADORA DE SON REUS I 
DEL CONTROL DE LA QUALITAT DE L'AIRE AL SEU ENTORN. 
 

Es dona compte de la següent proposta de la Comissió de 
Medi Ambient i Ordenació del Territori: 
 

" Vist l'informe del Cap del Servei de la Gestió dels 
RSU, Sr. Antoni Morano Ventayol, de data 15 de novembre de 1995, 
la Comissió de Medi Ambient i Ordenació del Territori, eleva la 
Ple la següent proposta d' 
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 A C O R D 
 

1r.- Aprovar el Conveni específic entre la Conselleria 
de Comerç i Indústria, la Universitat de les Illes Balears, 
l'Associació de Ciències i Tècniques Ambientals i el Consell 
Insular de Mallorca per a la realització del seguiment de les 
emissions produïdes a la planta incineradora de Son Reus i del 
control de qualitat de l'aire al seu entorn. 
 

2n.- Facultar l'Hble. Sra. Presidenta, Maria Antònia 
Munar Riutort, perquè en nom i representació del Consell Insular 
de Mallorca pugui subscriure l'esmentat conveni." 
 
 

Intervé el Sr. Antich (PSOE). Explica que l'objectiu de 
la proposta és poder controlar el funcionament de la planta 
incineradora. Aquest serà l'instrument pràctic de la Comissió de 
Participació i Transparència que preveu el Reglament de 
Funcionament i Gestió. Informa que en cap moment això significa 
rebaixar els controls que ha de fer l'empresa concessionària i 
perquè quedi clar proposa afegir un tercer punt en els termes 
següents: 
 

"La firma d'aquest conveni en cap cas significa 
rebaixar o eliminar cap dels controls d'emissions o immissions 
que té obligació d'efectuar el concessionari de la planta 
incineradora de Son Reus derivats de la concessió, del Pla 
Director, de la legislació vigent o del mandat de qualsevol 
organisme competent en la matèria". 
 

Intervé el Sr. Grosske (EU). Demana la retirada 
d'aquest punt de l'ordre del dia. Considera que el 
desenvolupament de la qüestió de la incineració es du a terme 
d'una manera excessivament accelerada i després resulta com va 
passar altres vegades, que s'han de regirar punt de l'ordre del 
dia. 
 

Al marge d'aquest comentari pensa que seria adequat 
posar fre al procés de la incineradora i donar la importància 
deguda a la Comissió de Recerca d'Alternatives, aprovada el mes 
d'octubre  i que sembla que el mes de febrer podria tenir acabat 
el dictamen. Això permetria un posicionament de les forces 
polítiques i formular una proposta definitiva sobre el tractament 
dels residus sòlids urbans. Per tant, sembla convenient esperar i 
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prendre les decisions amb ple coneixement de causa. 
 

Insisteix a demanar la retirada. Si no es retira 
anuncia el vot en contra. 
 

El Sr. Antich (PSOE) pensa que no es pot retirar, en 
aquest cas no hi falta documentació, la incineradora està 
pràcticament construïda, hi ha tota una sèrie d'obligacions 
contractuals i no es fa més que assegurar uns sistemes de 
control, és a dir cercar que la planta funcioni amb totes les 
garanties. 
 

El Sr. Grosske  (EU) fa veure que la intervenció del 
Sr. Antich s'inscriu en la lògica de considerar la planta com un 
fet irreversible, que s'inscriu dins el sentit de considerar que 
la Comissió per a la Recerca d'alternatives realment és una 
figura de caràcter retòric. Aquest, però, no és el plantejament 
d'Esquerra Unida on no té sentit dir que la decisió és fruit 
d'obligacions contractuals, perquè precisament la proposta és 
adquirir-ne més. Uns compromisos que s'hauran de desfer si un dia 
s'ha de fer marxa enrera. La crida a la prudència per part d'EU 
no hi és de més i insisteix a demanar la retirada. 
 

El Sr. Verger (PP) anuncia el vot a favor, sobretot 
després de l'afegit que s'hi fa. Ja no es tracta de disminuir cap 
control, sinó introduir un control del control. Pensa que 
lògicament s'han de saber els nivells de contaminació de fons per 
saber que s'hi ha afegit. Per tant, considera que és bo començar 
a fer els controls per poder fer un seguiment cronològic. 
 

Per part de Secretaria es fa notar que hi ha una 
proposta de retirar el punt de l'ordre del dia. 
 

La presidenta considera que de les manifestacions dels 
portaveus es dedueix que no es retira. 
 

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

PUNT 19.- PROPOSTA D'APROVACIÓ DE LES TARIFES A APLICAR 
EN EL TRACTAMENT DELS RESIDUS SÒLIDS URBANS, INCLÒS L'ADAPTACIÓ 
PER A L'ACOMPLIMENT DE LA NORMATIVA ALEMANYA D'EMISSIONS DE 
DIOXINES I FURANS A LA PLANTA INCINERADORA DE SON REUS. 
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Es dona compte de la següent proposta de la Comissió de 
Medi Ambient i Ordenació del Territori: 
 

"ANTECEDENTS: 
 

1r) El Pla Director per a la Gestió dels Residus Sòlids 
Urbans de l'illa de Mallorca i els Plecs de Bases que varen regir 
el Concurs, preveien l'acompliment de la Directiva 89/369/CEE 
traspassada al dret espanyol en el Reial Decret 1088/1992, en 
referència a les emissions de plantes incineradores de RSU. 

Ambdues reglamentacions no contemplen la limitació en 
les emissions de dioxines. 
 

En data 3/10/94 el Ple del Consell Insular de Mallorca 
decidió requerir al Contractista del servi l'acompliment de la 
norma alemanya, és a dir, 0,1 kg TEO/hm3. 
 

En dates 20 de març i 14 de setembre de 1995 els 
Tèncnis del Consell Insular de Mallorca han emès els informes 
favorable referits a aquesta qüestió. 
 

2n) El Plec de condicions jurídiques, adnministratives 
i econòmiques que regeix l'adjudicació dels residus sòlids urbans 
de l'illa de Mallorca a la clàusula setena estableix que el 
concessionari sol.licitarà al Consell Insular de Mallorca, abans 
del 31 d'octubre de cada any, l'actualització de la tarifa que 
percebrà dels usuaris del servei per al tractament dels residus 
sotmesos a la seva gestió. 
 

En data 30 d'octubre de 1995 TIRME, SA ha presentat la 
proposta d'actualització de les tarifes d'incineració i de 
transferència i transport, a què es refereix l'antecedent 
anterior. 
 

En data 27 de novembre de 1995 els tècnics del Consell 
Insular de Mallorca han informat sobre la petició efectuada per 
TIRME, SA. 
 

En consideració als esmentats informes es proposa que pel 
Ple del Consell Insular de Mallorca s'adopti el següent 
 
 
 A C O R D 
 

1.- Accpetar la proposta de l'empresa concessionària del 
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Servei de Gestió dels Residus Sòlids Urbans per instal.lar 
filtres de carbó actiu i les propostes d'inversió i dels costos 
d'explotació, incorporant aquestes variables a la fòrmula de 
revisió de tarifes. 
 

2n.- Aprovar per a 1996 les tarifes de tractament i de 
transferència i transport que ha de percebre TIRME, SA fixant les 
quanties de la següent forma: 
 

a) En concepte de tractament..........  4.568,- ptes/Tn 
 

b) En concepte de tranferència i transport   874,- ptes/tn 
 

Total tarifa.....................  5.442,- ptes/tn 
 
 

En començar el tractament de residus recollits 
selectivament, es revisaran les tarifes per tal què el cost del 
tractament dels residus reciclats tengui una bonificació respecte 
la incineració." 
 

El Sr. Antich (PSOE) recorda que en la Comissió de Medi 
Ambient es va acordar fer una proposta de tarifes. Informa que, 
posteriorment, els serveis tècnics varen interpretar que es 
tractava d'una taxa i no d'un preu públic. En el segon cas hi ha 
d'haver el recàrrec de l'IVA i en el segon no. Davant el dubte 
s'han fet consultes a Hisenda. S'ha retirat aquest punt i el núm 
22 mentre s'espera la resposta a aquestes consultes. 
 
 
 

HISENDA I ESPECIAL DE COMPTES 
 
 

PUNT 20.- CONTRACTACIÓ PRÈSTEC PRESSUPOST 1995. 
 

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

"Vista la proposta de Resolució de la Mesa de 
contractació del concurs per a la formalització d'un prèstec per 
a Plans del Consell de 1995 de data 14 de desembre de 1995, 
d'ADJUDICAR el concurs per a la contractació d'un prèstec de 
500.000.000 de pta. al Banc de BILBAO-VIZCAYA, S.A. (B.B.V.) 
N.I.F. A-48/265169, ja que és la proposició més avantatjosa pels 
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interessos del Consell , es proposa al Ple de la Corporació la 
següent: 
 

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

1er.- Aprovar la contractació d'un prèstec, a 
interès variable (MIBOR + 0,19%), per import de 500.000.000 pta. 
amb el Banc de Bilbao-Vizcaya, S.A. (B.B.V.) NIF A-48/265169, 
així com el projecte de contracte que s'adjunta com annex 1, 
destinat a finançar els Plans del Consell Insular de Mallorca per 
a 1995, les característiques del qual són les següents: 
 

- Import: 500.000.000 pta. 
 

          - Termini  
            de reemborsament: 12 anys (inclosos 2 de             
                             manca). 

- Tipus d'interès: variable ( MIBOR trimestral + 
0,19%) 

 
          - Finalitat: Finançar els Plans del Consell Insular de 
                        Mallorca per a 1995.  

 
          - Comissió d'obertura: 0,10%. 
 
    2n.- Facultar a l'Honorable Sra. Presidenta perquè 
en nom i representació del Consell Insular de Mallorca, pugui 
firmar tots els documents que siguin necessaris per a dur a bon 
terme aquest acord." 
 
 

Intervé el Sr. Pascual (UM). Recorda que el Ple mateix 
va aprovar contreure el préstec i després d'un plec de condicions 
i unes bases fetes públiques hi han optat cinc entitats. La 
proposta més avantatjosa ha estat la del BBV. 
 

Proposa afegir a la proposta l'agraïment a les altres 
entitats que hi han optat, per la seva aportació positiva. 
 

La Sra. Salom (PP) reconeix que quan es va aprovar el 
pressupost per al 95 hi havia la possibilitat de demanar un 
préstec d'uns 1000 milions. Però després hi ha hagut un superàvit 
important i el seu grup considera que en aquest moment no és 
oportú demanar un préstec. Si hi ha un superàvit superior és 
podrien utilitzar els doblers del superàvit i evitar els costs 
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financers que, al capdavall, paguen els ciutadans. 
 

Anuncia el vot en contra del seu grup. 
 

Torna intervenir el Sr. Pascual (UM). Reconeix que és 
cert que hi havia un superàvit, però les previsions del 
pressupost eren  de 1.087 milions de préstec. Es va acordar 
demanar-ne 500, ja que és necessari demanar-los sobretot si 
encara s'han de pagar endossos. 
 

El Sr. Verger (PP) fa notar que entre 500 milions i 13 
que hi ha en el punt següent hi ha molta diferència, per tant, no 
es pot justificar el préstec amb l'excusa que ha exposat el Sr. 
Pascual. 
 

El Sr. Pascual (UM), recorda que no es tracta del punt 
següent només. En un Ple anterior ja hi va haver moltes de 
factures que es varen haver de reconèixer. 
 

El Sr. Sampol (PSM-NM) proposa demanar un préstec de 
487 milions i no pagar els tretze de les factures del punt 
següent.  Recorda que els pressuposts dels anys anteriors eren 
irreals i que una part del superàvit va anar a modificacions de 
crèdit. Enguany hi ha la intenció d'estar a zero el 31 de 
desembre de manera que l'any qui ve no s'hagin de pagar factures 
del 95. 
 

El Sr. Verger (PP) assegura que no es poden fer els 
pressuposts totalment reals i la majoria ho podrà comprovar aviat 
quan haurà de pagar factures del 95 dins el mes de març. Per 
sort, sempre hi ha hagut superàvit i voldria que sempre fos així, 
de manera que una part dels 500 milions s'haurien pogut evitar. 
 

La presidenta ordena un recés quan són les  13 hores i 
20 minuts. Es reprèn la sessió a els 13 hores i 30 minuts. 
 

Se sotmet a votació la proposta ja debatuda del punt 20 
i s'aprova per desset vots a favor (PSOE, PSM-NM, UM, EU) i 
quinze en contra (PP). 
 
 

PUNT 21.- APROVACIÓ FACTURES EXERCICIS ANTERIORS A 
1.995. 
 

Es dóna compte de la següent proposta: 
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"Atès que s'ha rebut a la Comissió d'Esports i Joventut 

una relació de factures d'exercicis anteriors a 1995. 
 
 

Atès que l'empresa IMAGEN DE PUBLICIDAD I MARKETING 
S.A. ha 
 prestat diferents serveis  realitzats durant exercicis 
pressupostaris anteriors a 1.995, amb destí a Esports i Joventut, 
dels quals la facturació ha estat conformada per l'anterior 
President de la Comissió d'Esports SR. Andreu Riera Bennassar   
, i que no es varen imputar al pressupost corresponent , per no 
tenir la cobertura pressupostaria necessària , i a efectes de 
reconeixement de les quantitats corresponents, i atesa la 
normativa vigent a l'art.89 del text articulat parcial de la Llei 
de contractes de l'estat, a l'art. 157.2 b 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 l'empresa 
IMAGEN DE PUBLICIDAD Y MARKETING S.A. , corresponent a la 
prestació de serveis 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 
l'entitat IMAGEN DE PUBLICIDAD Y MARKETING S.A., per les factures 
i quantitats següents:  
 

FACTURA            DATA               IMPORT 
6454              01-10-90           3.277.176 
6456              01-10-90           2.358.720 
7940              11-03-92           3.500.000 
8834              04-01-93           1.120.000 
8868              11-01-93           2.500.000 
9890              04-03-94              53.734 
9877              04-03-94              46.000 
10164.3           30-06-94             900.000 
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     TOTAL PROVEÏDOR/PARTIDA:       13.755.630 " 
 
 

Intervé el Sr. Pascual (PP). Informa que es tracta 
del reconeixement del deute de factures corresponents a exercicis 
anteriors i que no s'havien pogut fer efectives i tampoc no 
s'havien tengut en compte en la regularització que es va fer no 
fa gaire. Ara es considera que s'ha d'arribar al final de 
l'exercici sense res pendent i, per això es du aquesta proposta a 
aprovació. 
 

Intervé el Sr. Grosske (EU). Proposa retirar de 
l'ordre del dia aquest punt i dur-lo a la Comissió d'Esports de 
manera que s'hi estudiï i es vegin les raons per les quals la 
tramitació no es va fer amb la correcció que calia. No és certa 
sempre, continua, la mecànica apuntada pel Sr. Verger quan avui 
es presenten factures corresponents a l'any 90. Pensa que es 
tracta d'una greu disfuncionalitat del Consell que s'ha de 
conèixer sense dramatismes, però amb la voluntat de saber-ne les 
causes, precisament per poder evitar que torni a passar. 
 

La presidenta, després de consultar els portaveus, 
decideix retirar la proposta de l'ordre del dia i dur-la a la 
Comissió d'Esports. 
 
 

PUNT 22.- ORDENANÇA FISCAL DE LA TAXA PER TRACTAMENT, 
TRANFERÈNCIA I TRANSPORT DELS RESIDUS SÒLIDS URBANS DE MALLORCA. 
 

S'ha retirat de l'ordre del dia. 
 

En aquest punt, amb el permís de la presidenta, 
abandona la sessió el Sr. Crespí. 
 
 

 
PROPOSTES GRUPS POLÍTICS. 

 
 

PUNT 23.- MOCIÓ DEL PP REFERIDA A POLÍTICA DE PREVENCIÓ 
DE TOCICOMANIES. 
 

Es dóna compte de la següent moció: 
 

"Joan Verger Pocoví, com a Portaveu del Grup de 
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Consellers del Partit Popular, presenta per a la seva 
consideració pel Plenari del CIM la següent MOCIO: 
 

EXPOSICIO DE MOTIUS. 
 

TITOL. 
 

Política de Prevenció de Toxicomanies. 
 
 

Considerant l'interés que desde aquesta institució 
sempre s'ha tingut en tots els aspectes de la política de 
prevenció de toxicomanies i la tasca desemvolupada al llarg dels 
darrers anys. 
 

Tenint en compte el Conveni existent amb la CAIB 
relatiu al Programa de Tractement de Toxicomanies, i per tal de 
continuar-lo amb qualitat optima. 
 

Vista la reducció de 40 milions de pesetes en la 
aportació de l'Estat a la CAIB per la financiació de accions 
destinades a dur a terme aquest programa. 
 

Vist el fet que aquesta reducció, degut al conveni 
existent amb la CAIB, pot comportar series mancançes en la 
execució d'aquesta politica a la part forana. 
 

El Plé del CIM adopta el següent. 
 

ACORD. 
 

Primer.- Destinar 20 milions de pessetes del pressupost 
del CIM per la financiació dels programes d'actuació inclossos 
dins la Política de Prevenció i Tractament de Toxicomanies. 
 

Segón.- Instar al Govern de la CAIB a que destini 20 
milions de pessetes per aquestes actuacions." 
 

La Sra Vidal (PP) demana retirar aquest punt de l'ordre 
del dia, ja que es va retirar una proposta que hi estava 
relacionada i en coherència amb aquella retirada pensa que 
s'hauria de retirar aquesta. 
 

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



 
 

63 

 
 

PUNT 24.- MOCIÓ DEL PP REFERIDA A VIVENDA TUTELADA PER 
 MINUSVÀLIDS. 
 

Es dóna compte de la següent moció: 
 

"Joan Verger Pocoví, com a Portaveu del Grup de 
Consellers del Partit Popular, presenta per a la seva 
consideració pel Plenari del CIM la següent MOCIO: 
 

EXPOSICIO DE MOTIUS. 
 

TITOL. 
 

Vivenda tutelada per minusvalids. 
 

 
Seguint amb la política de normalització duita a terme 

pel CIM en referencia als discapacitats mitjans i lleugers. 
 

Considerant que quant es va redactar el seu pla 
d'actuació el seu objectiu era integrar els al.lots dins la 
societat, per la qual cosa es va treure la residència del centre 
mitjançant un conveni amb AMADIP, el qual ha sigut plenament 
satisfactori. 
 

Tenint en compte la necesidad de que es duguin a terme 
les transferencies de les competencies del INSERSO per tal de 
poder dessenvolupar correctament aquesta tasca. 
 

Vista la gran demanda d'aquestes plaçes que avui es 
dona. 
 

El plé del CIM adopta el següent. 
 

ACORD. 
 

Primer.- Destinar la vivenda propietat del CIM situada 
al carrer Villalonga 102-107 a vivenda tutelada per minusvalids. 
 

Segón.- Realitzar un concurs públic per la seva cesió 
d'us amb el fi abans esmentat." 
 

Presenta la moció al Sra. Vidal (PP). Fa una història 
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de l'assistència dels deficients mentals des que el Consell va 
recollir l'herència de la Diputació.  Una evolució que ha estat 
fruit de l'aprovació de la Llei d'Acció Social. Al començament hi 
havia només una centre d'estada, després es varen crear tallers i 
més endavant amb l'esperit de la integració es va elaborar una 
Pla amb aquest objectiu prioritari. Això es va dur a terme a 
través d'un conveni amb una associació mallorquina. Hi havia unes 
vivendes tutelades, amb què s'aconseguia una vida pràcticament 
normalitzada.  
 

La competència dels serveis especialitzats, continua, 
correspon a la Comunitat Autònoma i és competència del Govern 
Central crear i mantenir aquests centres. El Consell allò que ha 
fet aquests darrers anys ha estat dur a terme una política 
integradora amb resultats molts positius. 
 

La passada legislatura ja estava previst atendre 
la demanda important que hi ha de places d'aquesta classe i 
informa que hi ha un estudi fet per una societat mallorquina que 
posa de manifest que hi ha una seixantena de persones que 
requereixen aquesta atenció. 
 

Se sap que el Consell té uns immobles que en 
aquest moment no estan utilitzats que són els que la moció preveu 
que podrien constituir un equipament més destinat a la funció 
integradora d'aquestes persones. 
 

Demana el suport de tots els grups per tal de 
resoldre aquests problemes en la línia en què els Consell ja els 
resol habitualment. 
 

Intervé la presidenta demana concisió en el debat 
perquè a les dues hi ha una altre reunió. Recorda la necessitat 
de dur aquestes propostes a Comissió perquè requereixen un debat 
i un estudi aprofundit previ al debat del Ple. 
 

Intervé el Sr. Pons (PSOE). Recorda que la 
promoció social dels disminuïts físics, psíquics i sensorials 
correspon, segons l'Estatut, als consells insulars i després de 
més de dotze anys la competència no s'ha fet realitat. 
 

Considera curiós que la mateixa força política que 
nega una competència plantegi que el CIM aporti ara una vivenda 
per a unes atencions que no té encomanades. De manera que no tan 
sols, no es reben les competències, sinó que la institució que no 
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les té ha d'incrementar la seva aportació en aquesta matèria. 
 

Recorda que el Govern, en comptes de fer la 
transferència als consells anava agafant més protagonisme en 
matèria de minusvàlids. Va acceptar la cessió de terrenys que li 
va fer  AMADIP a Son Tugores i hi va edificar un centre. El 
Consell va participar en el consorci que es va crear aleshores. 
Dins aquest procés el Consell que tenia 12 residents al CIPRES, 
va tancar la residència i va concertar les 12 places amb AMADIP. 
Considera que s'ha de fer una balanç, analitzar els resultats de 
la gestió en aquesta matèria i aleshores serà el moment 
d'analitzar la viabilitat d'aquesta proposta.  
 

Pensa que una vivenda tutelada ha d'esser un lloc 
per a 4 o 5 persones. Descarta la idea d'una miniresidència per a 
unes 25 persones.  
 

Es demana si ara és el moment perquè el Consell 
s'embarqui destinant fons i augmentat la infraestructura en una 
competència que no és seva quan és evident que quan el Govern 
faci la transferència, tot allò que el Consell hi hagi posat no 
ho rebrà.  
La presidenta considera que si el debat s'ha d'allargar, ja que 
es tracta d'una qüestió prou profunda, la proposta pot passar a 
Comissió i estudiar-s'hi amb més atenció. 
 

El Sr. Pons (PSOE) demana un instant per acabar la 
intervenció. Pensa que el lloc on aquesta matèria s'ha 
d'estudiar, debatre i demanar els informes és la Comissió de 
Benestar Social. 
 

La Sra. Vidal (PP) recorda que una de les 
competències de l'INSERSO és crear centres per a minusvàlids i no 
n'ha creat cap. La Comunitat ha creat Son Tugores perquè, segons 
la Llei d'Acció Social,li correspon crear i mantenir centres 
especialitzats. El Consell fa programes d'integració i en aquest 
mateix sentit es presenta avui la moció. No és un bon argument 
matisar que la competència no correspon quan aquesta funció 
s'exerceix realment i, per altra banda, proposar al Ple, avui 
mateix, una contractació de prevenció amb un conveni de 52 
milions de pessetes i que és una competència que no correspon al 
Consell i el PP li ha donat suport. 
 

S'acorda que la proposta passi a Comissió. 
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I, no havent-hi més assumptes a tractar, la Sra. 

Presidenta, aixeca la sessió a les tretze hores i cinquanta 
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. Sra. 
Presidenta del Consell Insular de Mallorca. 
 

   V.i P, 
LA PRESIDENTA   

 
 
 


