
 
 

 
 

ACTA  DE LA  SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DEL 
CONSELL INSULAR  DE  MALLORCA  DE  DIA  U 
D'ABRIL  DE  MIL  NOU-CENTS  NORANTA-SIS. 

 
 
 

A les onze hores i quinze minuts, es reuneix, en sessió ordinària del 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: Alejandro Pablo Espinós Bonmatí,  Margalida 
Ferrando i Barceló, Maria del Pilar Ferrer i Bascuñana, José Maria Gonzàlez i Ortea,  
Andreu Riera i Bennàsar, María Salom i Coll, Joan Verger Pocoví, Carles Felip 
Cañellas i Fons,  Joan Flaquer i Riutort, Guillem Vidal i Bibiloni, Joana Aina Vidal i 
Burguera, Catalina Mercè i Riera, , Andreu Crespí i Plaza, Francesc Antich i Oliver, 
Antoni Josep Diéguez i Seguí, Damià Pons i Pons, Francesc Quetglas i Rosanes, 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. 
 

El Conseller Sr. Bartomeu Blanquer i Sureda s'incorpora al punt vuitè, i la 
Consellera Sr. Maria Rosa Estaras i Ferragut al punt trenta dos de la sessió. El 
Conseller Sr. Joan Mesquida i Ferrando s'incorpora una vegada pres possessió del 
càrrec. 
 

Consellers que excusen la seva assistència: Hbles. Srs. Jaime Matas i 
Palou, Maurici Rovira Alos, José Ramón Orta Rotger. 
 

Secretari General: Sr. Bartomeu Tous i Aymar. 
 

Interventora General: Sra. Pilar García Docio. 
 
 
  PUNT 1.- APROVACIÓ ACTES ANTERIORS (5-2-96 I 13-2-96). 
 

Intervé el secretari. Fa notar que a l'acta de dia 5 de febrer, com a 
representant del Consell en el parc natural de sa Dragonera hi figura un representant 
d'UM, quan hi ha de figurar el Sr. Antoni Pascual. 
 

S'aproven les dues actes anteriors amb la correcció indicada 
 



 
PRESIDÈNCIA. 

  PUNT 2.- PRESENTACIÓ DE CREDENCIAL SR. JOAN MESQUIDA 
FERRANDO I RENÚNCIA DE LA DIPUTADA SRA. TERESA RIERA MADURELL. 
 
 

El secretari dóna compte del següent escrit, tramès pel president del 
Parlament: 
 

"Em complau de comunicar-vos que la Mesa del Parlament, en sessió del 
dia d'avui 21.02.96, ha acordat d'assabentar-se de la renúncia al càrrecde Diputat 
presentada per l'Honorable Sra. Teresa Riera i Madurell, del Grup Parlamentari 
SOCIALISTA, la qual cosa vos comunic als efectes del cessament d'aquesta com a 
Consellera del Consell Insular que presidiu. 
 

Així mateix, vos comunicaré la persona que el substitueixi tan aviat com 
aquesta presenti la credencial de Diputat davant el Registre de l'Oficialia Major d'aquest 
Parlament. 
 

Vos ho comunic perquè en prengueu coneixença i perquè se'n derivin els 
efectes pertinents." 
 

A continuació, el secretari dóna compte d'aquest altre escrit, rebut també 
de la Presidència del Parlament: 
 

"Em plau de comunicar-vos que, en data d'avui, l'Honorable Sr. Joan 
Mesquida i Ferrando ha presentat en el Registre General de l'Oficialia Mjaor d'aquest 
Parlament la seva credencial de Diputat. 
 

Vos n'inform perquè en prengueu coneixença i perquè se'n derivin els 
efectes pertinents." 
 

La presidenta crida el Sr. Joan Mesquida i Ferrando, el qual puja a 
l'estrada i la presidenta li llegeix la fórmula de jurament o promesa: "Jurau o prometeu 
per la vostra consciència i pel vostre honor de complir feelment les obligacions del 
càrrec de conseller del Consell Insular de Mallorca, amb lleialtat al rei i de servar i fer 
servar la Constitució com a norma fonamental de l'Estat, i també l'Estatut d'autonomia 
de les Illes Balears". El Sr. Mesquida jura el càrrec i en pren possessió. 
 
 
  PUNT 3.- NOMENAMENT SR. JOAN MESQUIDA MEMBRE SUPLENT 
DE LA COMISSIÓ INSULAR DE PATRIMONI HISTÒRICO-ARTÍSTIC DE 
MALLORCA. 
 

Es dóna compte de l'escrit presentant pel Grup de Consellers Socialistes: 
 

"El Grup de Consellers Socialistes comunica a aquesta Presidència el 
nomenament del conseller del Grup JOAN MESQUIDA FERRANDO, com a membre 



suplent de la COMISSIÓ INSULAR DEL PATRIMONI HISTÒRICO-ARTÍSTIC DE 
MALLORCA, en substitució de l'anterior consellera TERESA RIERA MADURELL." 

S'acorda el nomenament per assentiment. 
 
 
  PUNT 4.- NOMENAMENT SR. JOAN MESQUIDA MEMBRE DE LES 
COMISSIONS INFORMATIVES DE BENESTAR SOCIAL I CULTURA I PATRIMONI 
HISTÒRIC. 
 

Es dóna compte del següent escrit del Grup de Conselllers Socialistes: 
 

"El Grup de Consellers Socialistes comunica a aquesta Presidència el 
nomenament del Sr. JOAN MESQUIDA FERANDO com a conseller del Grup, en 
substitució de la consellera Sra. TERESA RIERA MADURELL, passant a ocupar, al 
mateix temps, la condició de membre del Grup a les Comissions Informatives a les que 
aquesta consellera pertanyia, i que són les següents: 
 
- COMISSIÓ INFORMATIVA DE BENESTAR SOCIAL. 
 
- COMISSIÓ INFORMATIVA DE CULTURA I PATRIMONI HISTÒRIC." 
 

El ple en resta assambentat 
 
 
  PUNT 5.- NOMENAMENT DEL SR. CARLOS CAÑELLAS COM A 
SUPLENT DEL SR. JOSÉ R. ORTA A LA COMISSIÓ D'ACTIVITATS 
CALSSIFICADES. 
 

Es dóna compte del següent escrit del Grup de Consellers del Partit 
Popular: 
 

"Vull amb aquest escrit posar-li en coneixement, que aquest Grup de 
Consellers, ha designat com a Conseller suplent de José Ramón Orta Rotger, 
Conseller Popular integrant de la Comissió d'Activitats Classificades, al Sr. Carlos 
Cañellas Fons." 
 

S'aprova el nomenament per assentiment. 
 

 Igualment s'aprova per assentiment la proposta que fa el PSOE de 
designar la sra. Marce Amer Riera suplent del Sr. Andreu Crespi Plaza. 
 
 
  PUNT 6.- DECRETS A DONAR COMPTE. 
 

Intervé el Sr. Riera (PP). Demana per quin motiu una subvenció, que es 
va aprovar en Comissió d'Esports per un import d'1.500.000'-- PTA a favor del Club 
Nàutic de Palma, la Comissió de Govern la va aprovar per 3.370.500'--PTA. 
 



El Sr. Diéguez (PSOE) informa que la Comissió ho estudiarà i que 
respondrà per escrit. 
 

Intervé la Sra. Salom (PP). Es refereix a les tres partides de Foment en 
concepte d'abonament de subvencions a l'Ajuntament de Pollença, Felanitx i Santa 
Maria per les despeses de participació a la Fira Baleart. Demana si l'oferta es va fer a 
tots els ajuntaments o només a aquests tres. 
 

 
Respon la Sra. Bover (PSM-NM). Informa que es varen avisar, per fax, 

tots els ajuntaments. Si només surten aquests tres ajuntaments, és que la relació 
encara no és completa. Informarà per escrit. 
 

Intervé la Sra. Ferrer (PP). Es refereix al decret de data 12-03-95, Gabinet 
de Protocol, pagament de factures corresponents al reconeixement de deute per un 
import de 779.656 i un altre pagament, de data 28-11-95 per 318.835'--pta. Demana  
tenir desglossades aquestes factures. 
 

La presidenta respon que se li faran arribar. 
 

Intervé el Sr. Espinós (PP). Es refereix al pagament a voluntaris, dins 
l'apartat referit a la Llar del Menor. Vol saber els motius dels pagaments i la relació 
completa de les persones que fan aquestes col×laboracions, a més de les quantitats 
que gasta el Consell per aquest concepte. 
 

Respon el Sr. Damià Pons (PSOE). Demana que faci la pregunta 
detallada per escrit i també hi tindrà la resposta. 
 

 
El Ple en resta assabentat. 

 
 
  PUNT 7.- DECRETS A RATIFICAR. 
 

Es llegeixen els següents decrets: 
 

"ASSUMPTE: Compareixença en les Actuacions 13/95-09 davant le Jutjat 
d'Instrucció Número 7 de Palma, sobre danys. 
 

Vist l'informe de l'Assessoria Jurídica del C.I.M. de dia 6 de febrer de 
1996 i amb fonament del que preveu l'article 34.1.h) de la llei 7/85, de 2 d'abril, 
Reguladora de les Bases de Règim Local, resolc que el Consell Insular de Mallorca 
comparegui en les meritades Actuacions número 13/95-09 seguits davant el Jutjat 
d'Instrucció Número 7 de Palma, mitjançant els lletrats adscrits a l'Assessoria Jurídica 
del C.I.M. Srs. Gabriel de Oleza Serra de Gayeta i Carmen de España Fortuny, 
indistintament que, en base a l'article 447.2 de la llei Orgànica del Poder Judicial, 
assumiran la representació i direcció d'aquest. 
 



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

Es ratifica el decret per unanimitat. 
 
  "ASSUMPTE: Aquesta Presidència, vista la citació del Jutjat Social núm. 
2 de Palma dictada a les Actuacions promogudes per la Sra. Ana María Obrador 
Albons contra el Consell Insular de Mallorca en reclamació en matèria de jubilació, 
expedient 609/95 examinat l'informe de l'Assessoria Jurídica del C.I.M. de dia 7 de 
març de 1996, resolc, que per raons d'urgència i amb fonament a l'article 34.1.h) de la 
llei 7/85, de 2 d'abril, que el Consell Insular de Mallorca se personi a les meritades 
Actuacions. Cuidarà la representació i defensa del Consell Insular de Mallorca els 
lletrats integrants de l'Assessoria Jurídica Sr. Gabriel de Oleza Serra de Gayeta i la 
Sra. Carmen de España Fortuny, en base a l'article 447.2 de la llei Orgànica del Poder 
Judicial. 
 

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

Es ratifica el decret per unanimitat. 
 
 
  "ASSUMPTE: Compareixença en les Actuacions 3610/95-F davant el 
Jutjat d'Instrucció Número 6 de Palma, sobre danys. 
 

Vist l'informe de l'Assessoria Jurídica del C.I.M. de dia 12 de març de 
1996 i amb fonament del que preveu l'article 34.i.h) de la llei 7/85, de 2 d'abril, 
Reguladora de les Bases de Règim Local, resolc que el Consell Insular de Mallorca 
comparegui en les meritades Actuacions número 3610/95-F seguits davant el Jutjat 
d'Instrucció núm 6 de Palma, mitjançant els lletrats adscrits a l'Assessoria Jurídica del 
C.I.M. Srs. Gabriel de Oleza Serra de Gayeta i Carmen de España Fortuny, 
indistintament que, en base a l'article 447.2 de la llei Orgànica del Poder Judicial, 
assumiran la representació i direcció d'aquest. 
 

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

Es ratifica el decret per unanimitat. 
 
 
  "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. Alejandro Silvestre, en 
representació de la Sra. Maria Vich Cirer, contra "acord de la CIUM de data 25-1-95 
d'aprovació definitiva de les NN.SS. de planejament de Sencelles en base als informes 
jurídics de data 3 de setembre de 1995". Actuacions 304/96. 



 
Vist el meritat recurs contenciós-administratiu i examinat l'informe de 

l'Assessoria Jurídica del C.I.M. de 15 de març de 1996, 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." 
 

Es ratifica el decret per unanimitat. 
 
 
  "ASSUMPTE: Compareixença com a 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 del Hijos de Miguel Mascaró S.A., contra "acord del Ple del Consell 
Insular de Mallorca de data 4-12-95, notificat el 8-1-96, que acorda anul.lar parcialment 
l'acord de la Comissió Insular d'Urbanisme de Mallorca de 4-4-95 i en conseqüència 
desestimar el recurs ordinari respecte a la declaració d'interès social de la pedrera Ca'n 
Canonge". Actuacions 271/96. 
 

Vist el meritat recurs contenciós-administratiu i examinat l'informe de 
l'Assessoria Jurídica del C.I.M. de 15 de març de 1996, 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." 
 

Se sotmet el decret a votació i es ratifica per desset vots a favor (PSOE, 
PSM-NM, UM, EU) i onze abstencions (PP). 
 
 
  "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. Francisco Gayá Font, en 
representació del Sr. Bartolomé Antich Ros, contra "desestimació del recurs interposat 
contra acord de la CIUM de 17-3-95, que declara la inadmissibilitat de la denúncia de 



mora, respecte a un certificat final d'obra d'una capella en el cementiri de Palma". 
Actuacions 307/96. 
 

Vist el meritat recurs contenciós-administratiu i examinat l'informe de 
l'Assessoria Jurídica del C.I.M. de 15 de març de 1996, aquesta Presidència, per raons 
d'urgència i amb fonament a l'article 34.1.h) de la llei 7/85, de 2'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." 
 

Es ratifica el decret per unanimitat. 
 
 
  PUNT 8.- DONAR COMPTE DE L'ACORD DE LA COMISSIÓ DE 
GOVERN SOBRE L'EXPEDIENT NÚM. 1 D'INCORPORACIÓ DE ROMANENTS 
PRESSUPOST 96. 
 

Es dóna compte del següent acord de la comió de govern de dia  29-1-96:
   
 

"PUNT 2.- EXPEDIENT NÚM.1 D'INCORPORACIÓ DE ROMANENTS EN 
EL PRESSUPOST DE 1.996. 
 

Es dona compte de la següent proposta de Presidència: 
 

"La qui subscriu, Presidenta d'aquest Consell Insular, en justificació de 
l'expedient núm. 1 d'incorporació de romanents de crèdit en el pressupost de l'exercici 
de 1996 a proposta dels responsables dels serveis afectats, exposa la següent 
 

       MEMòRIA 
 

Aplicant els articles 163 de la Llei 39/1988 de 28 de desembre, reguladora 
de les Hisendes Locals, 47 i 48 del R.D. 500/1990, de 20 d'abril y Base 9 de les 
d'execució del Pressupost General per a l'exercici de 1995, es procedeix a 
confeccionar el present expedient d'incorporació de romanents de crèdit en el 
Pressupost de Despeses de l'exercici 1996, que correspon a crèdits de l'exercici de 
1995 o anteriors a l'exercici de 1995 amb finançament afectat, en els quals queda 
justificada l'existència de suficients recursos financers. Per tot això, es proposa a la 
Comissió de Govern la següent: 
 
       PROPOSTA D'INCORPORACIó DE ROMANENTS 
 



Aprovar l'expedient núm 1 d'incorporació de crèdits al Pressupost de 
Despeses de 1996 corresponents a partides de l'exercici de 1995, 1994 i 1993, 
finançadas amb ingressos afectats, i d'altres sense finançació afectada corresponents 
a l'exercici de 1995, quedant les noves partides pressupostàries de la següent forma: 
A) AUGMENT DE DESPESES (PARTIDES AMB FINANÇAMENT AFECTAT) 
 
Partida    Denominació     Import 
 
20.45110.68990 Adquis.obres d'art Com. Cultura       5.000.000 
  
40.31300.62390 Maquinària i instal.Llar dels Ancians 6.880.251 
40.31300.63290 Obres reposició Llar dels Ancians    32.828.651 
40.31300.63590 Mobiliari i estris Llar dels Ancians  3.600.000 
 
 
40.31330.62390 Maquinària i inst.Svs.transf.d'A.Soc  4.169.761 
40.31330.63290 Obres millora Svs.transf.d'A.Social  28.450.308  40.31330.63590 
Mobiliari i estris Svs.transf.A.Soc.  2.983.661 
 
40.32300.48090 Atenc.benèf.-assist.:Salari Social   55.000.000 
 
50.51100.61290 Obres cons./rep.Carreteres i Camins 277.565.373  
                        
     TOTAL DESPESES AMB FINANÇAMENT AFECTAT        416.478.005 
 
B) AUGMENT DE DESPESES (PARTIDES SENSE FINANÇAMENT AFECTAT) 
 
Partida    Denominació     Import 
 
00.46100.22692 Publicitat i Propaganda Gab.Premsa    2.000.000 
 
10.12120.22796 Estudis i treballs tècnics Svs.Grals.   743.268 
10.12120.62390 Maquinària instal.l. Svs.Generals     6.000.000 
 
10.12140.62690 Equips informàtics Svs.Informàtica   20.996.105 
 
10.22300.62390 Maquinària i instal.l.Serpreisal     12.000.000 
 
20.45110.62690 Equips informàtics C.C.La Miseric.    1.910.000 
 
20.45310.62690 Equips informàtics Svei.Patrimoni     1.510.000 
20.45700.21290 Conserv.immobles Teatre Principal     1.917.184 
 
30.45240.22692 Publicitat i propag.Comissió Esports  7.384.000 
30.45240.22799 Jocs Escolars Comissió Esports        1.500.000 
 
40.31300.22197 Ptes.Farmacèutics/sanit.Llar Ancians    500.000 
 



40.31310.62390 Maquinària i altres Llars del Menor     920.547 
40.31310.62590 Mobiliari i estris Llars del Menor      127.000 
40.31310.63290 Obres millora Llars del Menor         1.390.840 
40.32300.22790 Sveis.neteja Serveis d'A.Social         359.892 
40.32300.62590 Mobiliari i estris Svs.Acció Social     759.888 
 
40.32300.62690 Equips informàtics Svs.Acció Social     576.100 
 
40.41290.63290 Repar.extraord.en centres hosp.transf.5.000.000 
 
40.42210.21290 Conservació immobles Centre Cipres    1.238.566 
40.42210.62290 Obres millora Centre Cipres             634.050 
50.51100.62390 Maquinària i altres Carret.i Camins   5.000.000 
50.51100.62690 Equips informàtics Carret.i Camins    1.315.637 
 
70.44400.22692 Publicitat i propag.Prot.i mill.M.A.  6.344.000 
 70.44400.62590 Mobiliari i estris Prot.i mill.M.Amb. 7.559.780 
70.44400.76290 A Ajuntaments:Prot.i mill.Medi Amb.  25.940.870 
 
70.72100.62590 Mobiliari i estris Svs.d'I.T.V.          66.456 
70.72100.62690 Equips informàtics Svs.d'I.T.V.       3.316.099 
 
70.75110.62291 Adquisició immoble Svs.inform.turis. 23.500.000 
70.75110.62290 Obres millora Svs.informació turist.  7.500.000 
 
70.75120.62590 Mobiliari i estris Com.Hisenda i Fom. 1.500.000 
70.75120.62690 Equips informàtics Com.Hisenda i Fom. 1.500.000 
 
80.43210.62690 Equips informàtics O.Territ./Habitab.13.200.000 
 
         TOTAL DESPESES SENSE FINANÇAMENT AFECTAT  164.210.282     
                   TOTAL INCORPORACIONS (A+B)      580.688.287 
 
AUGMENT EN INGRESSOS 
 
99.87002        Romanent de tresoreria p/incor- 
                poració de crèdits                 580.688.287" 
 
 

S'aprova la proposta per assentiment." 
 

Intervé la Sra. Salom (PP). Fa notar que es tracta d'unes partides no 
gastades, incorporades al pressupost del 96. Se sorprèn de veure 55 milions 
corresponents al salari social que no s'han aplicat. Considera aquest fet incoherent 
amb les reiterades afirmacions sobre la necessitat d'habilitar una partida important per 
destinar a aquesta atenció urgent. 
 

Intervé el Sr. Pons (PSOE). Recorda que el 95 no va esser possible 



aplicar aquesta partida perquè, en primer lloc, el Govern de la Comunitat Autònoma no 
va publicar el Decret fins al mes d'abril. A partir d'aquell moment es varen elaborar, 
continua explicant, amb un caire molt participatiu, unes bases  molt complexes, amb els 
corresponents períodes de publicació i d'al×legacions. Després, es va posar en marxa 
el mecanisme de concessió, amb què es va aplicar la partida transferida pel Govern, 
per no perdre-la. La partida del Consell es podia recuperar si es feia d'aquesta manera. 
Informa que segons les previsions, a la vista de les sol×licituds, aviat s'esgotaran tots 
els recursos. 
 

Torna intervenir la Sra. Salom (PP). Considera que es confirmen les 
dades que tenia el seu grup en el sentit que el Govern Balear ha complit els seus 
compromisos relacionats amb el salari social, mentre que el Consell ha estat més de 
sis mesos per posar en marxa la iniciativa, cosa que, en certa manera, demostra que el 
Consell està molt aturat i que és difícil posar-se tots d'acord, fins al punt que no han 
pogut gastar aquesta partida. 
 

Replica el Sr. Pons (PSOE). Recorda que els 55 milions es destinaran al 
salari social perquè tots els mecanismes d'aplicació ja funcionen. Considera que el PP, 
més que a donar culpes al Consell, hauria pogut donar presses al Govern de la 
Comunitat Autònoma, ja que són del mateix partit, ja que no hi havia cap necessitat de 
fer del Decret l'any 95, en aquest sentit recorda que el 94, després d'aprovar els 
pressuposts, o, fins i tot, abans l'haurien pogut publicar i varen estar més de mig any. 
 

El Ple en resta assabentat. 
 
 
  PUNT 9.- DONAR COMPTE DE L'ACORD DE LA COMISSIÓ DE 
GOVERN SOBRE L'EXPEDIENT NÚM. 2 D'INCORPORACIÓ DE ROMANENTS 
PRESSUPOST 96. 
 

Es dóna compte del següent acord de la comissió de Govern de dia 26-2-
96: 
 
 

"PUNT 3.- EXPEDIENT NÚM. 2 D'INCORPORACIÓ DE ROMANENTS 
EN EL PRESSUPOST DE 1.996. 
 

Es dóna compte de la següent proposta de Presidència: 
 

"Aplicant els articles 163 de la Llei 39/1988 de 28 de desembre, 
reguladora de les Hisendes Locals, 47 i 48 del R.D. 500/1990, de 20 d'abril y Base 9 de 
les d'execució del Pressupost General per a l'exercici de 1995, es procedeix a 
confeccionar el present expedient d'incorporació de romanents de crèdit en el 
Pressupost de Despeses de l'exercici 1996, que correspon a crèdits de l'exercici de 
1995 i 1994, ja incorporats, no obstant inclosos en el supòsit de l'apartat 5 de l'article 
47 del R.D. 500/1990, i  en els quals queda justificada l'existència de suficients 
recursos financers. Per tot això, es proposa a la Comissió de Govern la següent: 
 



       PROPOSTA D'INCORPORACIó DE ROMANENTS 
 

Aprovar l'expedient núm 2 d'incorporació de crèdits al Pressupost de 
Despeses de 1996 corresponents a partides de l'exercici de 1995 i 1994, aquests 
darrers inclosos en el supòsit de l'apartat 5é. de l'article 47 del R.D. 500/1990, en els 
quals queda justificada l'existència de suficients recursos financers, quedant les noves 
partides pressupostàries de la següent forma: 
 
A) AUGMENT DE DESPESES (PARTIDES AMB FINANÇAMENT AFECTAT) 
 
Partida    Denominació     Import 
30.45200.63290 Obres reposició immoble Polisp.S.Fdo.  4.089.122 
 
40.42210.48990 Aportació Entitats Horizon             8.100.000 
                        
40.31300.63290 Obres reposició Llar dels Ancians        210.692 
 
     TOTAL DESPESES AMB FINANÇAMENT AFECTAT          12.399.814                      
 
 
 
            
B) AUGMENT DE DESPESES (PARTIDES SENSE FINANÇAMENT AFECTAT) 
 
Partida    Denominació     Import 
 
 
00.46100.22692 Publicitat i Propaganda Gab.Premsa    4.002.000 
 
20.45310.78090 A families i instit.s/f.lucre Patrim.  1.500.000 
 
30.45230.62390 Maquinària i altres Hipòdrom S.Pardo   6.749.868 
30.45230.62590 Mobiliari i estris Hipòdrom Son Pardo  1.420.000 
30.45230.62690 Equips informàtics Hipòdrom Son Pardo  2.895.000 
30.45230.63290 Obres reposició immoble Hip.Son Pardo  8.030.846 
 
30.45240.22692 Publicitat i propag.Comissió Esports   3.100.000 
 
40.31300.21290 Conservació immoble Llar dels Ancians    500.000 
40.31300.21390 Conserv.maquinà.i instal.Llar Ancians    300.000 
40.31300.22194 Vestuari personal Llar dels Ancians      500.000 
40.31300.22195 Product.alimentaris Llar dels Ancians    500.000 
40.31300.22198 Productes neteja Llar dels Ancians       500.000 
  
40.31330.21290 Conserv.immoble Svs.transf.d'A.Social    335.000 
40.31330.21390 Conserv.maquinà.Svs.transf.d'A.Social    225.000 
 
40.32300.20290 Lloguer d'immobles Serveis d'A.Social    576.000 



 
50.51800.76290 Aport. Ajunt. Pla d'Obres i Serveis    3.044.324     
80.43210.62590 Mobiliari i estris O.Territ./Habitabil.   25.288 
 
         TOTAL DESPESES SENSE FINANÇAMENT AFECTAT    34.203.326     
                   TOTAL INCORPORACIONS (A+B)        46.603.140 
 
 
AUGMENT EN INGRESSOS 
 
99.87002        Romanent de tresoreria p/incor- 
                poració de crèdits                  46.603.140 
 

Per la qual cosa queda anivellat el Pressupost." 
 

S'aprova la proposta per assentiment." 
 

El Ple en resta assabentat. 
 
 

BENESTAR SOCIAL. 
 
 
  PUNT 10.- PROPOSTA DE RECTIFICAR L'ERROR MATERIAL 
EXISTENT A L'ACORD ADOPTAT PEL PLE DEL CIM EL DIA 18 DE DESEMBRE DE 
1995, REFERENT AL CONTRACTE DE LLOGUER DEL LOCAL PEL CENTRE 
COMARCAL D'ACCIÓ SOCIAL D'INCA. 
 

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

"Atès que s'ha detectat l'existència d'un error material a l'acord adoptat 
pel Ple del Consell Insular de Mallorca en sessió extraordinària celebrada el dia 18 de 
desembre de 1995, referent al contracte de lloguer del local del C/ Ses Garroves, 23 
d'Inca, pel Centre Comarcal d'Acció Social d'Inca, el President de la Comissió de 
Benestar Social proposa es rectifiqui l'error de transcripció de l'esmentat acord, en la 
forma que s'expresa: 
 

- A on diu "des del dia 1 de setembre de 1994 fins a 31 de desembre de 
1995", ha de dir " des del dia 1 de setembre de 1995 fins el dia 31 de desembre de 
1996". 
 

- Afegir, segons els termes de la proposta, que "en cas de pròrroga, la 
quantitat es revisarà anualment en funció de l'I.P.C.". 
 

S'aprova la proposta per assentiment. 
 
 



  PUNT 11.- PROPOSTA DE CONVENI ENTRE EL GOVERN DE LA 
COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARS I EL CONSELL INSULAR DE 
MALLORCA PER A L'EXECUCIÓ DEL PROJECTE DENOMINAT "INCLUSIÓ-
MALLORCA". 
 

Es dóna compte de la següent proposta de la comissió de Benestar 
Social: 
 

"La finalitat d'aquest Conveni es la posada en marxa del Projecte 
denominat " INCLUSIÓ-MALLORCA", l'objectiu general del qual és conseguir la 
integració sòcio-laboral i l'augment de la qualitat de vida de les persones amb 
discapacitat. Aquest projecte ha estat aprovat i acceptat per la Comunitat Europea 
inclòs en la iniciativa Comunitària " Empleo y desarollo de los recursos humanos, 
EMPLEO-HORIZON", el promotor del qual és el Consell Insular de Mallorca, essent 
l'Autoritat Pública responsable el Govern Balear. 
 

Perquè aquest Projecte es pugui dur a terme és necessari firmar un 
Conveni de Col.laboració entre el Govern de la Comunitat Autònoma de les Illes 
Balears i el Consell Insular de Mallorca, i per això el President de la Comissió de 
Benestar Social fa la següent proposta d' 
 
 

A C O R D 
 
 

1.- Aprovar el Conveni de Col.laboració que s'adjunta, entre el Govern de 
la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, representat pel Conseller d'Economia i 
Hicenda i el Consell Insular de Mallorca, que s'adjunta a aquesta proposta, per a 
l'execució del Projecte denominat "INCLUSIÓ-MALLORCA", inclòs en la iniciativa 
comunitària "EMPLEO Y DESARROLLO DE LOS RECURSOS HUMANOS, EMPLEO-
HORIZON". 
 

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

S'aprova la proposta per assentiment. 
 
 
  PUNT 12.- PROPOSTA D'APROVACIÓ D'UN CONVENI DE 
COL.LABORACIÓ ENTRE DISTINTES ENTITATS PER A DESENVOLUPAR TRES 
PROGRAMES D'INTEGRACIÓ SOCIAL DELS IMMIGRANTS EXTRANGERS 
RESIDENTS A MALLORCA. 
 

Es dóna compte de la següent proposta de la comissió de Benestar 
Social: 
 

"Que al moment actual, el nombre d'immigrants extrangers que han 
establert la seva residència a l'illa de Mallorca es considerable, la seva integració socio-



laboral es complexa i no exempta de dificultats. 
 

Que amb data 14 de juliol de 1995, el Ministeri d'Assumpts Socials 
comunicà al Consell Insular de Mallorca la resolució de la Direcció General de 
Migracions, per la qual es concedia una subvenció al Consell Insular de Mallorca per 
import de NOU MILIONS  (9.000.000,-) PESSETES, per desenvolupar tres programes: 
"Sensibilització i formació de mediadors", "Integració educativa i cultural" i "Registre i 
estudis de migració, sistema OPI", adreçats a procurar la integració d'immigrants 
extrangers residents a Mallorca. 
 

Que les Entitats sotasignants del present conveni, volen col.laborar en la 
posada en marxa dels programes esmentats. 
 

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

A C O R D 
 
 

1.- Aprovar el Conveni de col.laboració que s'adjunta entre les 
Entitats següents: Consell Insular de Mallorca, Ministeri d'Educació i Ciència, Instituto 
Nacional de Empleo, Ajuntament de Palma, Ajuntament d'Alcúdia, Ajuntament de 
Calvià, Ajuntament de Manacor, Ajuntament de Pollença, Ajuntament de Sa Pobla, 
Comissions Obreres de les Illes Balears, Centre d'Integració de Treball per a 
extrangers, (CITE), Associació S.O.S. Racisme a les Illes Balears, Bisbat de Mallorca, 
per a desenvolupar tres programes d'Integració Social dels Immigrants Extrangers 
residents a Mallorca, que tendrà una durada fins a dia 31 de desembre de 1996, 
prorrogable per anualitats naturals. 
 

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

S'aprova la proposta per assentiment.  
 
 
  PUNT 13.- PROPOSTA D'APROVACIÓ D'UN ACORD DE 
COL.LABORACIÓ TÈCNICA ENTRE L'EQUIP D'INFÀNCIA I FAMÍLIA DEL 
CONSELL INSULAR DE MALLORCA I ACCIÓ SOCIAL DE L'AJUNTAMENT DE 
PALMA. 
 

Es dóna compte de la següent proposta de la comissió de Benestar 
Social: 
 

"El Consell Insular de Mallorca i l'Ajuntament de Palma tenen 
subscrit un Conveni Marc de col.laboració en matèria de serveis socials de data 
20 d'agost de 1992, en el marc del qual s'aprovà l'Annex nº1, subscrit en data 25 
d'agost de 1992, com a Acord sobre l'articulació Tècnica entre el Servei 
Psicoterapèutic d'Infància i Família del CIM i els Serveis Socials de l'Ajuntament 
de Palma. 



 
Als efectes d'establir una estreta col.laboració entre els serveis per 

tal de garantir una òptima atenció als infants i famílies en majors dificultats 
personals i socials de Palma, es fa necessari actualitzar aquest Annex nº1, degut 
als canvis organitzatius i de programes del Consell Insular de Mallorca. 
 

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

A C O R D 
 

1.- Aprovar l'Acord de Col.laboració que s'adjunta, entre l'equip 
d'infància i família del Consell Insular de Mallorca i els Serveis Socials de 
l'Ajuntament de Palma, per tal d'assolir una millor atenció als infants i families de 
Palma. 
 

2.- L'Annex nº1, subscrit en data 25 d'agost de 1992, com a Acord 
sobre l'articulació Tècnica entre el Servei Psicoterapèutic d'Infància i Familia del 
CIM i els Serveis Socials de l'Ajuntament de Palma, en desenvolupament del 
Conveni Marc de col.laboració en matèria de Serveis Socials, en data 20 d'agost 
de 1992, resterà sense vigència. 
 

3.- Autoritzar a la Presidenta del Consell Insular de Mallorca per a la 
firma de l'Acord esmentat." 
 

S'aprova la proposta per assentiment. 
 
  PUNT 14.- PROPOSTA DE MODIFICAR LA GRAFIA DEL TOPÒNIM 
"RESIDÈNCIA UYALFAS" PER LA DE "RESIDÈNCIA HUIALFÀS". 
 

Es dóna compte de la següent proposta de la comissió de Benestar 
Social: 
 

"Atès que mitjançant la Llei 12/1993, de 20 de desembre d'atribució 
de competències en matèria de serveis socials i assistència social, li fou 
transferida al Consell Insular de Mallorca, la gestió i administració de la 
Residència-Club d'Ancians Nostra Senyora d'Uyalfas, de Sa Pobla, carrer Isaac 
peral, 19. 
 

I vist l'escrit de la Directora de la Llar dels Ancians i de la Residència 
Uyalfas, de dia 22 de gener de 1996, juntament amb el qual acompanya còpia d'un 
informe del Sr. Joan Miralles, Director del Departament de filologia catalana de la 
Universitat de les Illes Balears, sobre la grafia del topònim Huialfàs, per tal de 
prendre oficialment les mesures lingüístiques pertinents pel canvi de grafia de 
"Residència Huialfàs". 
 



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

Únic.- Modificar la grafia del topònim "Residència Uyalfas" per la 
forma catalana de "Residència Huialfàs", següint les recomenacions emeses pel 
Sr. Joan Miralles, Director del Departament de filologia catalana de la Universitat 
de les Illes Balears i als efectes de donar compliment al que disposa l'article 14.1 
del la Llei 3/1986, de 29 d'abril de normalització llingüística a les Illes Balears. " 
 

S'aprova la proposta per assentiment. 
 
 

CULTURA I PATRIMONI HISTÓRIC 
 
 
  PUNT 15.- ESTIMACIÓ RECURS ORDINARI INTERPOSAT DIA 27 E 
FEBRER DE 1996 PEL SR. JUAN MIRALLES BAUZÁ, EN REPRESENTACIÓ DE 
L'INSTITUT BALEAR DE LA VIVENDA (IBAVI), CONTRA ACORD DE LA COMISSIÓ 
INSULAR DE PATRIMONI HISTÒRICO-ARTÍSTIC DE MALLORCA, D'1 DE 
DESEMBRE DE 1995, DENEGACIÓ PROJECTE DE DEMOLICIÓ D'UN EDIFICI EN 
ELS CARRERS BALA ROJA, BALUART DEL PRÍNCEP I S. CRISTÒFOL DE PALMA. 
 
 

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

" L'Institut Balear de la Vivenda, dia 27 de febrer de 1996, va 
interposar recurs ordinari contra l'acord de la Comissió de Patrimoni Històrico-
Artístic de Mallorca, adoptat en sessió celebrada dia 1 de desembre de 1995, de 
denegar el projecte de demolició d'un edifici en els carrers de Bala Roja, Baluart 
del Príncep i S. Cristòfol de Palma (exp. 241/95). 
 

Dit recurs ordinari va esser objecte dels informes jurídics de 12 de 
març de 1996 del Tècnic de Patrimoni i de 14 de març de 1996 del Lletrat-cap del 
C.I.M., que proposen l'estimació del mateix. 
 

Aquest Conseller, vists els precitats informes jurídics, du a Ple la 
següent 
 
 
 PROPOSTA 
 
 



Estimar el recurs ordinari interposat, dia 27 de febrer de 1996, pel Sr. 
Juan Miralles Bauzá, en representació de l'Institut Balear de la Vivenda (IBAVI), 
contra l'acord de la Comissió Insular del Patrimoni Històrico-Artístic de Mallorca, 
d'1 de desembre de 1995, de denegar el projecte de demolició d'un edifici en els 
carrers de Bala Roja, Baluart del Príncep i S. Cristòfol de Palma (exp. 241/95), en 
el sentit d'anular-lo i de concedir l'autorització sol×licitada; tot això en base als 
informes jurídics de 12 de març de 1996 i 14 de març de 1996 que s'adjunten i que 
serveixen de base al present acord." 
 

S'aprova la proposta per assentiment. 
 
 
  PUNT 16.- DENEGACIÓ DE LA SUSPENSIÓ DE L'EXECUCIÓ DE 
L'ACORD DE LA COMISSIÓ INSULAR DE PATRIMONI HISTÒRICO-ARTÍSTIC DEL 
CONSELL INSULAR DE MALLORCA, SOBRE POSPOSAR LA DECISIÓ DEL 
PROJECTE D'INSTAL×LACIÓ D'UNA ESTACIÓ DE TRANSFERÈNCIES PER A 
RESIDUS SÒLIDS A LA PARCEL×LA 58, POLÍGON 6, DE MANACOR. 
 
 

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

" El Batle-President de l'Ajuntament de Manacor, dia 6 de març de 
1996, va interposar recurs ordinari contra l'acord de la Comissió Insular de 
Patrimoni Històrico-Artístic de Mallorca, adoptat en sessió celebrada dia 1 de 
febrer de 1996, de posposar la decisió sobre el projecte d'instal×lació d'una 
estació de transferència per a residus sòlids a la parcel×la 58, polígon 6, de 
Manacor, sol×licitant la suspensió del meritat acord. Dita petició de suspensió va 
esser objecte dels informes jurídics del Tècnic de Patrimoni de 12 de març de 
1996i del Lletrat-cap del C.I.M. de 14 de març de 1996 que proposen la denegació 
de la mateixa. 
 

El Conseller, vists els precitats informes jurídics, duu al Ple la 
següent  
 

PROPOSTA 
 
 

Denegar la suspensió de l'execució de l'acord de la Comissió Insular 
de Patrimoni Històrico-Artístic de Mallorca, adoptat en sessió celebrada dia 1 de 
febrer de 1996, de posposar la decisió sobre el projecte d'instal×lació d'una 
estació de transferències per a residus sòlids a la parcel×la 58, polígon 6, de 
Manacor, en base a les consideracions contingudes en els informes jurídics de 
12 i 14 de març de 1996 que s'adjunten i que formen part integrant del present 
acord." 
 

S'aprova la proposta per assentiment. 



 
En aquest punt el Sr. Blanquer (PP), surt de la sala i torna entrar 

desprès de la votació. 
 
 
  PUNT 17.- RESOLUCIÓ DE L'EXPEDIENT SANCIONADOR QUE SE 
SEGUEIX CONTRA EL SR. MIGUEL MUNAR MUNAR SOBRE UNES OBRES 
DUITES A TERME A LES "CASES DE SON SANT JOAN", DEL TERME MUNICIPAL 
DE SENCELLES. 
 

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

" Atès el que disposa el 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, la 
Comissió Insular del Patrimoni Històrico-Artístic de Mallorca eleva al Ple la 
següent proposta de resolució perquè n'adopti l'acord corresponent:  

 
A C O R D: 

 
 

ANTECEDENTS DE FETS 
 

I.- La Conselleria de Cultura, Educació i Esports del Govern Balear 
va tenir coneixement de que a les Cases de Son Sant Joan, de Sencelles 
s'estaven realitzant obres, denunciades mitjançant escrit de l'associació ARCA i 
el grup polític PSM-EN de data 6 de novembre de 1990, adreçant un telegrama, da 
data 9 de novembre de 1990, a l'Ajuntament per tal d'aconseguir la paralització de 
les obres i la remissió del projecte tècnic per a l'examen de la Comissió de 
Patrimoni Històric, tot considerant el seu valor històrico-artístic, malgrat no tenia 
la condició de bé d'interès cultural. 
 

En data 11 de novembre de 1990 es personà al lloc l'inspector de 
patrimoni, fent constar que "personat al lloc al dia 11 de novembre de 1990, 
l'inspector constata el fet denunciat." 
 

La Comissió de Patrimoni Històric de Mallorca de dia 13 de 
novembre acordà la incoació d'expedient de bé d'interès cultural en favor de la 
capella i el frontis de les cases de Son Sant Joan, pendent de la delimitació a 
efectuar pels inspectors de Patrimoni, delimitació que s'efectuà enla reunió de la 
Comissió de Patrimoni Històric de dia 15 de gener de 1991 ("establir un entorn de 
protecció de 30 metres des de la façana principal i de 50 metres des de cada una 
de les façanes que resten: posteiror i les dues laterals"), tot a la vista del recurs 
presentat per ARCA i PSM-EN contra l'acord de la Comissió de Patrimoni Històric 
de Mallorca de data 13 de novembre de 1990, abans esmentat. 
 



Però no és fins el dia 7 de gener de 1991 quan es produeix la 
incoació de l'expedient de declaració de bé d'interès cultural per l'òrgan 
competent (resolució de la Consellera de Cultura publicada en el BOCAIB. núm. 
14, de 31-01-1991). 
 

En dates 19 de setembre i 19 d'octubre de 1991 s'efectuaren 
diferents visites a les cases de Son Sant Joan per part de l'inspector de 
patrimoni, hon es constata que es continuen realitzant obres a les cases malgrat 
l'ordre de  
paralització existent. A la inspecció efectuada el 19 de setembre no es fa constar 
quines són les obres que es duien a terme, i a quina propietat es refereix, i a la 
inspecció efectuada el 19 d'octubre solsament es fa constar que són obres 
colindants a les cases de Son Sant Joan, no especificant si veritablement es 
refereix a la propietat de l'interessat Sr. Munar. 
 

Amb data 8 de novembre de 1991, la Sra. Maria Alfonsa Bauzá 
Barceló trameté escrit a la Conselleria de Cultura, Educació i Esports del Govern 
Balear, comunicant la compra d'una de les cases objecte de l'expedient, fent 
constar que la finca de Son Sant Joan "desde hace más de veinticinco años está 
dividida en tres unidades o propiedades independientes y así constan en el 
Registro de la Propiedad, y que de hecho sonb tres viviendas independientes y 
físicamente delimitadas". En el seu escrit, la Sra. Bauzá Barceló adjuntà informe 
tècnic realitzada per l'arquitecte tècnic Sr. José María Caldentey Roca, de data 4 
de novembre, en el que senyala, a més d'altres qüestions, que "las obras que se 
han realizado en la misma no afecta a la estructura del edificio consistiendo 
únicamente en el forro de paredes exteriores con piedra, retejado, 
adecentamiento exterior, pequeños trabajos de albañilerá en el interior. Todo ello 
puede ser considerado de obra menor." 
 

A més, la Sra. Bauzá adjuntà còpia del permís d'obres atorgat per 
l'Ajuntament de Sencelles al Sr. Miguel Munar Munar, de data 23 de novembre de 
1989, per "retejar la cubierta y forrar paredes exteriores de piedra en el inmueble 
existente en la parcela nº 124 del polígono nº 10 de este término municipal". 
 

Per la qual cosa, fa pensar que les obres colindants posades de 
manifest per l'inspector de patrimoni el 19 d'octubre de 1991 no es poden referir a 
la parcel×a adquirida per la Sra. Bauzá en data 17 d'octubre de 1991, abans 
propietat del Sr. Miguel Munar Munar, ja que quan es realità l'inspecció ocular per 
part de l'arquitecte tècnic Sr. José Mª. Caldentey Roca (17-X-91), les obres ja 
havien finalitzat, tal i com es desprèn de la Certificació aportada per la Sra. Bauzà 
Barceló. 
 

El dia 19 de novembre de 1991 la Consellera de Cultura, Educació i 
Esports dictà providència d'incoació d'expedient sancionador pels fets 
esmentats. 
 

En el termini legalment procedent, el Sr. Miguel Munar Munar 



presentà al×legacions, en les quals sol×licitava la nulitat de totes les actuacions, 
tot considerant que l'expedient sancionador no determina el lloc exacte ni les 
obres denunciades, i considerant així mateix que al moment de incoar l'expedient 
de declaració de bé d'interès cultural, ja no es realitzava cap tipus d'obres. 
També manifestà l'existència de més propietaris  
de parcel×les distintes, al×legant que les obres a la seva propietat havien 
finalitzat abans de la dita incoació. 
 

En virtut del traspàs de competències als consells insulars en 
matèria de Patrimoni Històric, per Llei 6/1994, de 13 de desembre, de la CAIB, la 
Comissió Insular del Patrimoni Històrico-artístic de Mallorca, en sessió celebrada 
el dia 26 de juny de 1.995, adoptà el següent acord: "Declarar la caducitat de 
l'expedient sancionador incoat contra el Sr. Miquel Munar Munar en data 19 de 
novembre de 1991 per acord de la Consellera de Cultura, Educació i Esports del 
Govern Balear, per unes obres duites a terme sense autorització de patrimoni a 
les Cases de Son Sant Joan, de Sencelles, afectades per incoació d'expedient de 
declaació de bé d'interès cultural per resolució de data 7 de gener de 1991 
(BOCAIB. núm. 14, de 31.01.1991), i aprovar l'inici d'un nou expedient 
sancionador contra el Sr. Miquel Munar Munar pels fets abans indicats. 
 

II.- En el termini legalment establert, el Sr. Miquel Munar Munar 
presentà les al×legacions que considerà més adecuades per a la defensa dels 
seus drets, i dins el termini legalment establert es va dur a terme les fases de 
proposició i pràctica de les següents proves: 
  - La part interessada, en l'escrit d'al×legacions, proposà com a prova 
que es tenguin per reproduïdes les al×legacions i documents presentats a 
l'expedient sancionador incoat en data 19 de novembre de 1991 per acord de la 
Consellera de Cultura, Educació i Esports del Govern Balear. 

- L'instructor de l'expedient proposà sol×licitar del Registre de la 
Propietat núm. 1 d'Inca certificació registral de l'immoble existent a la parcel×la 
núm. 124 del polígon 10 del terme municipal de Sencelles, i confessió de 
l'interessat perquè presti declaració sobre diverses qüestions relatives a 
l'assumpte de referència. 
 

En relació a les al×legacions, cal dir: 
 

A la al×legació primera: el fet de declarar la caducitat de l'expedient 
sancionador incoat en data 19 de novembre de 1991 no crea, com manifesta 
l'interessat, inseguretat jurídica, ni molt menys la prescripció de la pressumpta 
infracció comesa. La declaració de caducitat de l'expedient és clar que, 
transcorregut els plaços legalment establerts sense que hagi recaigut resolució, 
es un deure de l'Administració i u dret de l'interessat (art. 23 del Decret 14/1994, 
de 10 de febrer), però tal i com establiex l'article 92.3 de la Llei 30/1992, de 26 de 
novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment 
Administratiu Comú, "la caducidad no producirá por sí sola la prescripción de las 
acciones del particular o de la Administración, pero los procedimientos 
caducados no interrumpirán el plazo de prescripción." 



 
A la al×legació segona: en quant a la possible prescripció de la 

infracció comesa, l'article 78 de la Llei  
16/1985, de 25 de juny, del patrimoni històric espanyol, disposa que "las 
infracciones administrativas contra lo dispuesto en esta Ley prescribirán a los 
cinco años de haberse cometido, salvo las  
contenidas en los apartados g), h), i) y j) del artículo 76.1, que prescribirán a los 
diez años." 
 

A més, hem de tenir en compte el que disposa l'article 132 de la Llei 
30/1992, de 26 de novembre, sobre el còmput de la prescripció: "El plazo de 
prescripción de las infracciones comenzará a contarse desde el día en que la 
infracción se hubiera cometido. Interrumpirá la prescripción la iniciación, con 
conocimiento del interesado, del procedimiento sancionador, reanudándose el 
plazo de prescripción si el expediente sancionador estuviera paralizado durante 
más de un mes por causa no imputable al presunto responsable." 
 

Així doncs, si la pressupmta infracció comesa seria per obres duites 
a terme a partir del dia següent de la paralització decretada pel Director General 
de Cultura i per la incoació de bé d'interès cultural, fent els càlculs de prescripció 
i de interrupció es veu perfectement que els fets objecte del present expedient 
encara no han prescrit; no han transcorregut ni tan siquiera cinc anys naturals 
des de la comissió de la presumpte infracció fins a la declaració de caducitat i 
posterior inici d'un expedient sancionador pels mateixos fets. 
 

A la al×legació tercera, el que efectivament no queda demostrat són 
quines obres es dugueren a terme realment, i a quines propietats afectaven. 
 

En les al×legacions, l'interessat demana la nulitat de l'inici del nou 
expedient sancionador incoat pel Consell Insular de Mallorca, per raons de "cosa 
juzgada", i la prescripció de les obres. No cap demanar la prescripció pel que 
s'ha exposat anteriorment, i no cal argumentar "cosa juzgada", per quant la 
darrera actuació de l'expedient sancionador iniciat per la Consellera de Cultura, 
Educació i Esports del Govern Balear, de data 19 de novembre de 1991 vas esser 
la notificació en data 25 de març de 1993 de proposta de resolució, i posterior 
escrit d'al×legacions de data 1 d'abril de 1993, i en cap cas recaigué resolució 
ferme sobre la pressumpta infracció. 
 

III.- De lo anteriorment exposat i de les proves practicades es 
dedueix que les úniques obres que efectivament estava duguent a terme el Sr. 
Miquel Munar Munar dins la seva propietat eren obres colindants relatives a la 
barrera (posició quarta del plec de preguntes formulades per l'instructor a la 
prova de confessió de l'interessat) i a una paret mitgera entre la seva propietat i 
un veinat, tal com queda acreditat de les fotografies aportades per l'inspector de 
patrimoni i del propi interessat. I, tal i com reconegué l'interessat, Sr. Munar 
Munar, aquestes obres no comptaven amb autorització de l'òrgan competent en 
matèria de patrimoni històric, preceptiu, ja que s'havia incoat expedient de 



declaració de bé d'interès cultural. 
 

 
FONAMENTS JURÍDICS 

 
I.- Els fets exposats (obres sense autorització de la Comissió del 

Patrimoni Històric a l'entorn d'un bé amb incoació d'expedient de declaració de 
bé d'interès cultural) són constitutius d'infracció administrativa prevists en la Llei 
16/1985, de 25 de juny, del Patrimoni Històric Espanyol, article 76.1, en els 
apartats següents: 
 

Apartat a) en relació amb l'article 36: "El incumplimiento por parte de 
los propietarios o de los titulares de derechos reales o los poseedores de los 
bienes de las disposiciones contenidas en el artículo 36.1", que disposa: "Los 
bienes integrantes del Patrimonio Histórico Español deberán ser conservados, 
mantenidos y custodiados por sus propietarios o, en su caso, por los titulares de 
derechos reales o por los poseedores de tales bienes". 
 

Apartat e) en relació amb l'article 19: "La realización de cualquier 
clase de obra o intervención que contravenga lo dispuesto en el artículo 19", que 
disposa: "En los Monumentos declarados Bienes de Interés Cultural no podrá 
realizarse obra interior o exterior que afecte directamente al inmueble o a 
cualquiera de sus partes integrantes o pertenencias sin autorizació expresa de 
los Organismos competentes para la ejecución de esta Ley. Será preceptiva la 
misma autorización para colocar en fachadas o en cubiertas cualquier clase de 
rótulo, señal o símbolo, asó como para realizar obras en el entorno afectado por 
la declaración.", tot el que disposa l'article 11.1: "La incoación de expediente 
para la declaración de un Bien de Interés Cultural determinará, en relación al bien 
afectado, la aplicación provisional del mismo régimen de protección previsto 
para los bienes declarados de interés cultural." 
 

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

En conseqüència, d'acord amb el que s'ha exposat anteriorment, i en 
virtut del que disposa l'article 2, c) del Reglament d'Organització i Funcionament 
per a l'exercici de les competències atribuïdes per la Comunitat Autònoma de les 
Illes Balears al Consell Insular de Mallorca en matèria de patrimoni històric, el Ple 
del Consell Insular de Mallorca adopta el següent 
 

ACORD: 
 

I) Sancionar al Sr. Miguel Munar Munar per la infracció administrativa 
prevista en l'article 76.1, a) en relació amb l'article 36.1 de la Llei 16/1985, de 25 
de juny, del Patrimoni  
Històric Espanyol, amb una multa de 10.000 pessetes. 
 



II) Sancionar igualment al Sr. Miguel Munar Munar per la infracció 
administrativa prevista en l'article 76.1, e) en relació amb l'article 19 de la Llei 
16/1985, de 25 de juny, del Patrimoni Històric Espanyol, amb una multa de 40.000 
pessetes. 
 

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

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

S'aprova la proposta per assentiment. 
 
 
  PUNT 18.- RESOLUCIÓ DE L'EXPEDIENT SANCIONADOR QUE SE 
SEGUEIX CONTRA ELS SRS. JACQUES I MARC RAMBAUD PER L'EXTRACCIÓ 
DE RESTES ARQUEOLÒGIQUES A L'ILLA DE NA GUARDIA DE LA COLÒNIA DE 
SANT JORDI. 
 

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

" Atès el que disposa el 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, la 
Comissió Insular del Patrimoni Històric-Artístic de Mallorca eleva al Ple la 
següent proposta de resolució perquè n'adoptio l'acord corresponent: 
 
 

ANTECEDENTS DE FETS 
 

 
I.- En data 15 de maig de 1995 va tenir entrada al registre general del 

Consell Insular de Mallorca l'escrit del Director General de Cultura de la CAIB. de 
data 11 de maig de 1995, on adjuntava denúncia de la guàrdia civil sobre 
extracció de restes arqueològiques a l'illa de Na Guardia per part dels srs. 
Jacques i Marc Rambaud, de 3 de novembre de 1994, així com els informes 
realitzats pel Director del Museu de Mallorca i per l'arqueòleg Sr. Gabriel Porcel 
Gomila, de data 7 i 21 de novembre de 1994, respectivament. 
 

A la vista de lo assenyalat anteriorment, la Comissió Insular del 



Patrimoni Històrico-Artístic del Consell Insular de Mallorca acordà, en la sessió 
celebrada dia 6 de juny de 1995, l'inici d'un expedient sancionador contra els Srs. 
Jacques i Marc Rambaud pels fets abans esmentats, donat que aquests fets 
poden esser constitutius d'infraccions administratives previstes a l'article 76.1, 
apartats a) i f), de la Llei 16/1985, de 25 de juny, del Patrimoni Històric Espanyol. 
 

II.- Havent transcorregut el termini legalment establert de quinze dies 
hàbils sense que els interessats presentassin al×legacions, l'instructor de 
l'expedient en data 8 d'agost de 1995, dictà resolució en el que acordà l'obertura 
d'un període de prova per a un termini de 30 dies hàbils, on proposà la realització 
de les següents proves: 
 

"- Confessió dels interessats, perquè prestin declaració sobre 
diverses qüestions relatives al present expedient. 

 - Testifical, en la que l'arqueòleg Sr. Gabriel Porcel Gomila presti 
declaració sobre diverses qüestions relatives al present expedient. 

 - Documental, consistent en l'escrit de denúncia feta per la guàrdia 
civil de la Colònia de Sant Jordi. 

 - Documental, consistent en l'informe que sobre l'expoli del jaciment 
realitzà el Sr. Gabriel Porcel Gomila, de  
data 21 de novembre de 1994. 

 - Documental, consistent en l'informe realitzat pel Director del 
Museu de Mallorca, de data 7 de novembre de 1994." 
 

En data 20 de setembre de 1995 es dugué a terme a les oficines del 
servei de patrimoni històric la prova de confessió dels interessats. 
 

De la pràctica d'aquesta prova, i segons pròpies manifestacions dels 
interessats, el que queda clar és que el dia 1 de novembre de 1994 anaren a 
l'indret conegut com l'illa de Na Guardia i que varen extreure restes 
arqueològiques sense cap tipus de permís. Així consta a l'escrit de denúncia de 
la Guàrdia Civil. Aquestes restes arqueològiques consistien en ceràmiques 
púniques del segle  III-IV a.C., procedents d'una nau enfonsada en aigües de La 
Colònia de Sant Jordi, fragmentades, i no habituals als pecis fins ara coneguts. 
 

En quant a la utilització d'un "torpedo" submarí, els interessats 
manifestaren que el varen utilitzar "per anar d'un lloc a l'altre per davall l'aigua, 
per tal de no fer esforços considerables". 

 
A més, un dels interessats manifestà que reconeixia l'extracció de 

les restes arqueològiques anomenades a la denúncia de la guàrdia civil, "però 
que va esser una troballa casual, donat que ja es va trobar tot remogut". Però 
l'altre interessat, el Sr. Marc Rambaud Pons manifestà que "sí reconeix els fets, 
però no està d'acord amb lo disposat en l'informe del Director del Museu de 
Mallorca, sobre que no són habituals en els pecis coneguts fins ara, ja que 
manifesta que surt a tots els llibres i que per tota La Colònia de Sant Jordi hi ha 
troços". 



 
Així doncs, es evident que no podem parlar en cap cas d'una troballa 

casual; si un dels interessats sap que "surt a tots els llibres i que per tota La 
Colònia de Sant Jordi hi ha troços", està clar que la seva anada al lloc concret no 
és casual, sabien perfectament on anaven; i més tractan-se de bucejadors 
experimentats, donat que portaven dos equips de buceig i un "torpedo 
submarino, elements utilitzats per bucejadors profesionals. És clar, també, que 
no es dedicaven a la pesca submarina, ja que no els varen trobar cap tipus de 
peix ni cap element per a la seva pràctica. 
 

De l'examen de l'informe del Sr. Gabriel Porcel Gomila, de data 
21.11.1994, realitzat a instàncies del Director General de Cultura del Govern 
Balear, es posa de manifest que "l'acció expoliadora ha afectat al sector ja 
excavat i els seus voltants, d'una manera indiscriminada. La profunditat del 
expoli oscil×la del 3'30 fins els 6'50 m., lo que podría indicar, tal vegada, que es 
tracta de més d'un jaciment." 
 

Tot seguit, manifesta que "el jaciment es troba molt  
remogut per l'acció del torpede empleat per l'expoliador. Hi ha molts de caramulls 
de fragments de ceràmica comuna i d'àmfora, fruits de la triada de materials 
realitzada per aquest individu. La profunditat dels forats realitzats pel torpede, 
pareixen indicar que el nivell II del jaciment no ha estat molt afectat, no així el 
nivell I que podría haver estat quasi totalment arrassat". 
 

Al present informe s'hi acompanya reportatge fotogràfic realitzat pel 
Sr. Miguel Gil i Cuenca on es pot observar el manifestat a l'informe. 
 

No es poden tenir en compte les fotografies adjuntades efectuades 
per un particular, donat que no reflexen amb certesa el moment de la seva 
realització. 
 

En quant a l'informe elaborat pel Director del Museu de Mallorca, les 
peces extretes s'evaluen entre 500.000 i 75.000 pessetes. 
 

En relació a la prova testifical, aquesta no es va dur a terme per 
incompareixença del testimoni. 
 

III.- De lo anteriorment exposat i de les proves practicades queda clar 
que els Srs. Jacques i Marc Rambaud anaren al jaciment en la intenció d'extreure 
restes arqueològiques, que sabien perfectament on es trobava el jaciment, i que 
per dur a terme l'extracció es procuraren d'equips professionals de buceig. La 
destrucció de part del jaciment arqueològic subaquàtic de l'illa de Na Guàrdia és 
consecuència de la indebuda utilització del "torpedo" subaquàtic per part dels 
Srs. Jacques i Marc Rambaud. 
 

Queda clar, doncs, que l'extracció de restes arqueològiques 
efectuada pels interessats no és fruit de la casualitat, donat els coneixaments 



que tenien de l'indret, posats de manifest a la prova de confessió per un d'ells. 
 

Ara bé, a l'hora de dictar la resolució s'ha de tenir en compte que el 
jaciment de l'illa de Na Guàrdia ha estat ja expoliat en altres ocasions.  
 
 

FONAMENTS JURÍDICS 
 

I.- Els fets exposats són constitutius d'infracció administrativa 
prevista en la Llei 16/1985, de 25 de juny, del Patrimoni Històric Espanyol, article 
76.1, en l'apartat següent: 
 

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

Per aquesta infracció, la Llei 16/1985, de 25 de juny, del Patrimoni 
Històric Espanyol, al seu article 76.3, B), preveu una sanció máxima de 
25.000.000 de pessetes. 
 

II.- No es aplicable al present cas l'apartat a) de l'article 76.1 de 
l'esmentada Llei, donat que les restes extretes pels interessats foren 
intervengudes in situ, a l'arribada al port de l'embarcació utilitzada, i és 
jurisprudència pacífica el fet de que no es poden jutjar intencions. 
 

III.- En el present cas, s'hi descobreix l'existència de intencionalitat a 
l'hora d'efectuar la remoció del jaciment, donat l'equip de buceig professional 
amb que comptaven i els coneixaments que tenien del jaciment.  
 

En conseqüència, d'acord amb el que s'ha exposat anteriorment, i en 
virtut del que disposa l'article 2, c) del Reglament d'organització i funcionament 
per a l'exercici de les competències atribuïdes per la Comunitat Autònoma de les 
illes Balears al Consell Insular de Mallorca en matèria de patrimoni històric, el Ple 
del Consell Insular de Mallorca adopta el següent 
 

ACORD: 
 

I) Sancionar al Sr. Jacques Rambaud per la infracció administrativa 
greu prevista en l'article 76.1, f) en relació amb l'article 42.3 de l a Llei 16/1985, de 
25 de juny, del Patrimoni Històric Espanyol, amb una multa de 300.000 pessetes. 
 



II) Sancionar al Sr. Marc Rambaud Pons per la infracció 
administrativa greu prevista en l'article 76.1, f) en relació amb l'article 42.3 de la 
Llei 16/1985, de 25 de juny, del Patrimoni Històric Espanyol, amb una multa de 
300.000 pessetes. 
 

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

IV) Comunicar aquest acord al Batle-President de l'Ajuntament de 
Ses Salines i a la Comandància de la Guàrdia Civil de Balears, per tal que en 
prenguin coneixement i als efectes que corresponguin" 
 

S'aprova la proposta per assentiment. 
 
 
  PUNT 19.- RESOLUCIÓ DE L'EXPEDIENT SANCIONADOR QUE SE 
SEGUEIX CONTRA LA SOCIETAT "SON ESCANELLAS, S.L." SOBRE 
L'OBERTURA, L'ACONDICIONAMENT I L'ASFALTAT D'UN CAMÍ EN EL KM. 16.850 
DE LA CARRETERA PALMA-VALLDEMOSSA. 
 

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

" Atès el que disposa el 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, la 
Comissió Insular del Patrimoni Històrico-Artístic de Mallorca eleva al Ple la 
següent proposta de resolució perquè n'adopti l'acord corresponen:  
 

A C O R D: 
 
 

ANTECEDENTS DE FETS 
 

I.- En data 21 de maig de 1993, la Conselleria de Cultura, Educació i 
Esports del Govern Balear va rebre una denúncia per part del Grup Balear 
d'Ornitologia i Defensa de la Naturalesa (GOB), de dia 20.05.93, a la qual es 
comunica l'obertura d'un camí al terme municipal de Valldemossa, a l'altura del 
km. 16.850 de la carretera de Palma a Valldemossa i que s'ha procedit al seu 
asfaltat. Aquest camí, d'una amplària de més de 4 metres, arriba fins a les cases 
de Son Cañellas. El GOB denuncia que les obres han provocat un impacte 



paisatgistic molt negatiu que no és propi d'un espai protegit i sl×licita que 
s'acordi el següent: 
 

- La paralització de les obres. 
- La restitució del paisatge original. 
- L'obertura d'un expedient sancionador. 

 
En data 25 de maig de 1993, l'inspector de patrimoni realitzà una 

visita i assenyalà, en el seu informe, el següent: "En el día de hoy, se ha podido 
comprobar que en la carretera de Palma a Valldemossa, entre los km 16 y 17, se 
ha realizado la apertura de un nuevo vial en un lugar protegido que llega hasta 
las casas de Son Cañellas, no contando con la preceptiva autorización de la 
Comisión del Patrimonio Histórico-Artístico de Mallorca." 
 

En data 27 de maig de 1993, el Director General de Cultura del 
Govern Balear va trametre un telegrama al Batle de l'Ajuntament de Valldemossa, 
exposant-li que s'ha rebut a la Conselleria una denúncia sobre aquestes obres i 
atès que no han estat analitzades per la Comissió del Patrimoni Històric se li  
requereix que n'ordeni la paralització immediata. 
 

En la sessió 339 de 1993 de la Comissió del Patrimoni Històric de 
Mallorca s'acordà el següent: 
 

"Elevar al Conseller de Cultura, Educació i Esports la incoació d'un 
expedient sancionador en matèria de patrimoni històric, atès que el camí se situa 
a la serra nord-oest de Mallorca que, per Decret 984/1972, de 24 de març, fou 
declarada paratge pintoresc i que, d'acord amb la disposició transitòria 8 de la 
Llei 16/1985, de 25 de juny, del patrimoni històric espanyol, és considerada Bé 
d'Interès Cultural, per la qual cosa es preceptiva l'autorització de la Comissió del 
Patrimoni." 
 

Al mateix temps, la Comissió considerà que s'haurà de sol×licitar a 
l'Ajuntament de Valldemossa que ens trameti tota la documentació que tingui 
sobre aquesta qüestió. 
 

En data 22 de juliol de 1993, el Batle de l'Ajuntament de Valldemossa 
trameté, a instancias del Director General de Cultura, còpia de l'expedient incoat 
al propietari de la finca on s'han realitzat les obres d'obertura del camí afectat. 
 

Una vegada examinat l'assumpte de referència, en data 28 de febrer 
de 1994 el Conseller de Cultura, Educació i Esports acordà l'inici d'expedient 
sancionador en matèria de patrimoni històric artístic i el nomenament d'instructor 
i secretari. 
 
 

II.- Atès que en data 1 de gener de 1995 el Consell Insular de 
Mallorca va assumir, en virtut de la Llei autonòmica 6/1994, de dia 13 de 



desembre, les competències autonòmiques determinades a la Llei 16/1985, de dia 
25 de juny, del Patrimoni Històric Espanyol, la Comissió Insular del Patrimoni 
Històrico-Artístic de Mallorca va acordar, en sessió celebrada el dia 10 d'abril de 
1995, "declarar la caducitat de l'expedient sancionador incoat contra la Societat 
"Son Escanellas, S.L." en data 28 de febrer de 1994, per acord del Conseller de 
Cultura, Educació i Esports del Govern Balear, sobre l'obertura, 
l'acondicionament i l'asfaltat d'un camí en el km. 16.850 de la carretera Palma-
Valldemossa, per haver transcorregut el termini fixat a l'article 20.6 del Reial 
Decret 1398/1993, de 4 d'agost, pel qual s'aprovà el Reglament del procediment 
per a l'exercici de la potestat sancionadora; i aprovar l'inici d'un nou expedient 
sancionador contra la Societat esmentada pels fets que motivaren l'anterior, ja 
que 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 anys comptadors des del moment que han tengut lloc." 
 

L'acord d'inici d'aquest expedient es va notificar a l'interessat en 
data 21 d'agost de 1995. 
 

III.- Transcorregut el termini màxim de quinze dies hàbils sense que 
l'interessat presentàs al×legacions ni proposàs cap tipus de prova, l'instructor de 
l'expedient, en resolució de data 24 de juliol de 1995, acordà l'obertura d'un 
període de prova, per a un termini de deu dies hàbils, en el que l'instructor de 
l'expedient proposava com a prova "donar per reproduïts tots els documents 
obrants a l'expedient 2/94." 
 
 

En relació a la documentació tramesa per l'Ajuntament de 
Valldemossa, es desprèn la manca d'autorització de la Comissió del Patrimoni 
Històric, així com la manca de la llicència municipal. 
 

En relació a les AL×LEGACIONS presentades per l'interessat en data 
20 d'abril de 1994, cal dir: 
 

- A la al×legació primera: els fets constitutius del present expedient 
sancionador no van encaminats a determinar la conveniència o legalitat de la 
realització del camí en cuestió, no negant en cap cas la utilització d'un camí propi 
per a l'accès a la propietat, tal i com manifesta l'interessat, sino que té com a 
finalitat demostrar l'existència de responsabilitat administrativa de l'interessat 
per haver efectuat l'asfaltat, l'acondicionament i l'obertura del camí sense la 
preceptiva autorització de l'òrgan competent en matèria de patrimoni històric, 
donat la condició de Bé d'Interès Cultural del terme municipal de Valldemossa. 
 

- En quant a la al×legació segona: no es pot argumentar en el 
present cas vulneració de l'article 24 de la Constitució. A la notificació de l'acord 
d'iniciació de l'expedient es transcriu lo disposat a la denúncia presentada pel 
GOB., lo que implica el coneixament per part de l'interessat. 
 



La Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les 
Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú disposa, al seu 
article 135, com a drets del pressumpte responsable, "a ser notificados de los 
hechos que se le imputen, de las infracciones que tales hechos puedan constituir 
y de las sanciones que, en su caso, se les pudieran imponer, así como de la 
identidad del instructor, de la autoridad competente para imponer la sanción y de 
la norma que atribuya tal competencia.". En termes similars es pronuncien el 
Reial Decret 1398/1993, de 4 d'agost, pel qual s'aprovà el Reglament del 
Procediment per l'exercici de la potestat sancionadora, i el Decret autonòmic 
14/1994, de 10 de febrer, pel qual s'aprovà el Reglament del procediment a seguir 
per l'Administració de la CAIB. en l'exercici de la potestat sancionadora. 
 

Si l'interessat no té còpia de la denúncia, és precisament perquè no 
ha exercitat el dret genèric de l'article 35.1 de la Llei 30/1992. En qualsevol 
moment de la tramitació de  
l'expedient, l'interessat pot demanar còpia de tots els documents obrants a 
l'expedient. 
 

- En quant a la al×legació tercera: es cert que transcorregut els 
plaços legalment establerts sense que hagi recaigut resolució, l'Administració té 
l'obligació de caducar i arxivar els procediments iniciats d'ofici no susceptibles 
de produir actes favorables pels ciutadans (article 43 de la Llei 30/1992, i 23 del 
Decret autonòmic 14/1994), cosa que va fer l'Administració en data 10 d'abril de 
1995. 
 

Ara bé, la caducitat no implica en cap cas la prescripció de la 
infracció; tal i com estableix l'article 92.3 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, 
de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment 
Administratiu Comú, "la caducidad no producirá por sí sola la prescripción de las 
acciones del particular o de la Administración, pero los procedimientos 
caducados no interrumpirán el plazo de prescripción." 
 

Està clar que les pressumptes infraccions comeses, tal com disposa 
l'article 78 de la Llei 16/1985, de 25 de juny, del Patrimoni Històric Espanyol, 
prescriuen transcorreguts cinc o deu anys des de la comissió de la infracció. 
 

Per lo tant, i en virtut del que disposa l'article 132 de la Llei 30/1992 
sobre la prescripció, es evident que en el present cas encara no han 
transcorregut els terminis com a per declarar prescrites les pressumptes 
infraccions. 
 

- En quant a la al×legació quarta, està clar que la conservació i 
manteniment a que fa referència l'article 36.1 de la Llei 16/1985, de 25 de juny, no 
és solsament al camí individualment considerat, sino a la conservació de les 
característiques ambientals del Paratje Pintoresc en la que està enclavat el dit 
camí. La voluntat del legislador en quant a l'autorització prèvia de l'organ 
competent en matèria de patrimoni històric a les zones protegides no és una 



qüestió purament discrecional, sino que precisament amb la seva autorització es 
garantitza d'alguina forma la bona conservació i manteniment dels béns d'interès 
cultural. 
 

- En quant a les al×legacions quinta i sexta, són pronunciaments 
merament procedimentals, que es tenen per reproduïts al seu moment 
procedimental oportú. 
 

- En relació a les noves al.legacions presentades dins el termini 
legalment establert, una vegada notificada la proposta de resolució de data 21 de 
novembre de 1995, cal dir: 
 

1) A la al.legació primera, no es poden acceptar les argumentacions 
de l'interessada, per quant la caducitat de l'expedient incoat en virtut de denúncia 
del Grup Balear  
 
d'Ornitologia i Defensa de la Naturalesa (GOB) és un deure de  
l'administració, i un dret dels interessats, una vegada transcorreguts els terminis 
legalment assenyalats (art. 23 del decret 14/1994, de 10 de febrer, de la CAIB). El 
que no impedeix la caducitat de l'expedient, i ni tan siquiera és causa de 
prescripció de la infracció ni de la sanció (art. 92.3 de la Llei 30/1992, de 26 de 
novembre), és l'obertura d'un nou expedient sancionador, incoat d'ofici, pels 
mateixos fets, donat que, en primer lloc, no es pot al.legar la prescripció, com ja 
hem dit abans; tampoc es pot al.legar "cosa juzgada", precisament perquè no hi 
ha hagut pronunciament al respecte; i, finalment, és un deure de l'administració 
iniciar d'ofici els procediments sancionadors sobre les infraccions que en tengui 
coneixament. I en el cas que ens ocupa, és obvi que l'administració ja en tenia 
coneixament, precisament en base a l'expedient que es va declarar caducat. 
 

2) En quant a la al.legació segona, s'adjunta amb la present proposta 
còpia de tots i cada un dels documents obrants a l'expedient. 
 

3) Respecte a la al.legació tercera, s'accepta íntegrament, donat que 
els fets aquí enjuiciats es refereixen veritablement a moviment de terres sense 
autorització de l'organisme competent en matèria de patrimoni històric, essent 
uns dels supòsits assenyalats a l'article 22 de la Llei 16/1985, de 25 de juny, del 
patrimoni històric espanyol. 
 
 

IV.- De lo anteriorment exposat es dedueix clarament l'existència del 
fet objecte del present expedient sancionador. 
 
 

FONAMENTS JURÍDICS 
 

I.- El fet exposat és constitutiu de la següent infracció administrativa 
prevista a la Llei 16/1985, de 25 de juny, del Patrimoni Històric Espanyol: 



 
- Article 76.1, d): "La realización de obras en Sitios Históricos o 

Zonas Arqueológicas sin la autoriación exigida por el artículo 22", que disposa al 
seu apartat 1: "Cualquier obra o remoción de terreno que se proyecte realizar en 
un Sitio Histórico o en una Zona Arqueológica declarados Bien de Interés 
Cultural deberá ser autorizada por la Administración competente para la 
protección de dichos bienes, que podrá, antes de otorgar la autorización, ordenar 
la realización de prospecciones y, en su caso, excavaciones arqueológicas, de 
acuerdo con lo dispuesto en el Título V de la presente Ley". 
 

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

En conseqüència, d'acord amb el que s'ha exposat anteriorment, i en 
virtut del que disposa l'article 2, c) del Reglament d'Organització i funcionament 
per a l'exercici de les competències atribuïdes per la Comunitat Autònoma de les 
illes Balears al Consell Insular de Mallorca en matèria de patrimoni històric, el Ple 
del Consell Insular de Mallorca adopta el següent 

 
ACORD: 

 
 

I)   Sancionar a la Societat "Son Escanellas, S.L." per la infracció 
administrativa prevista a l'article 76.1, d) en relació amb l'article 22 de la Llei 
16/1985, de 25 de juny, del Patrimoni Històric Espanyol, amb una multa de 
100.000 pessetes. 
 

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

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

S'aprova la proposta per assentiment. 
 
 
  PUNT 20.- RESOLUCIÓ DE L'EXPEDIENT SANCIONADOR QUE SE 
SEGUEIX CONTRA L'ASSOCIACIÓ DE COMERCIANTS, VEÏNS I PROPIETARIS 
DEL CARRER DE SANT MIQUEL DE PALMA. 



 
Es dona compte de la següent proposta de la Comissió 

Cultura i Patrimoni Històric: 
 

" Atès el que disposa el 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, la 
Comissió Insular del Patrimoni Històrico-Artístic de Mallorca eleva al Ple la 
següent proposta de resolució perquè n'adopti l'acord corresponent: 
 

 
ANTECEDENTS DE FETS 

 
I.- En data 11 de maig de 1995 va tenir entrada al registre del Consell 

Insular de Mallorca, escrit de l'Ajuntament de Palma, de data 3 de maig de 1995, 
de remissió de l'expedient de sonorització i megafonia d'un tram del carrer de 
Sant Miquel de Palma, perquè la Comissió Insular del Patrimoni Històrico-Artístic 
de Mallorca n'emetés l'informe corresponent. 
 

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

En data 17 d'agost de 1995, l'inspector de patimoni Sr. Vicenç Homar 
i Ferrer de Sant Jordi realitzà visita d'inspecció, fent constar a l'acta d'inspecció 
que "efectuada visita de inspección, se observa que el cableado y altavoces 
motivo de denuncia no han sido retirados." 
 

D'acord amb l'acta d'inspecció, la Comissió Insular del Patrimoni 
Històrico-Artístic del Consell Insular de Mallorca, en sessió celebrada dia 21 de 
setembre de 1995, aprovar l'inici d'un expedient sancionador contra l'associació 
de comerciants, veïns i propietaris del carrer de Sant Miquel, de Palma, duita a 
terme sense autorització de la Comissió de Patrimoni Històric. 
 

En data 30 d'octubre de 1995, l'interessata presentà escrit 
d'al×legacions en el termini legalment establert de quinze dies hàbils, i en data 16 
de novembre de 1995, l'instructor de l'expedient dictà resolució mitjançant la qual 
acordava la realització d'unes proves, consistents en sol×licitar de l'interessat la 
presentació de l'informe favorable de l'Ajuntament de Palma assenyalat en 
l'al×legació sisena del seu escrit d'al×legacions, i en l'expedient 94/95, de 
sol×licitud  
d'autorització de la instal×lació de la sonorització i megafonia al carrer de Sant 
Miquel. 



 
II.- Pel que fa referència a les al×legacions presentades, en quant a 

les tres primeres al×legacions, em de dir que la Llei de 29 de setembre de 1993 
sobre adequació de les xarxes d'instal×lacions a les condicions històrico-
ambientals dels nuclis de població és aplicable tant a les instal×lacions, generals 
o particulars, de titularitat pública o privada, que s'hagin d'instal×lar a les àrees 
històrico-ambientals, com és el cas (art. 3). 
 

Qualsevol tipus d'intal×lació dins Conjunt Històric ha de ser 
prèviament autoritzada per la Comissió Insular del Patrimoni Històrico-Artístic de 
Mallorca (art. 20.3 de la Llei 16/1985, de 25 de juny, del Patrimoni Històric 
Espanyol), per la qual cosa no es pot argumentar el principi d'irretroactivitat, 
donat que el que aquí es ventila no és una infracció de la Llei d'adequació de 
xarxes, sinó l'incompliment del que disposa l'assenyalat a l'article 20.3 de la Llei 
16/85. La petició que es formula és d'instal×lació de cablejat de sonorització i 
megafonia, petició formulada l'any 1995, desprès de l'entrada en vigor de la Llei 
d'adequació de xarxes, i per tant, qualsevol instal×lació que es vulgui dur a terme 
desprès de l'esmentada Llei s'ha de adequar a les disposicions contingudes en 
ella. Però això no exhimeix en cap cas de l'obtenció d'autorització per part de la 
Comissió de Patrimoni en virtut de la Llei 16/1985, ja sigui amb anterioritat a 
l'entrada en vigor de la Llei d'adequació de xarxes, o amb posterioritat. 
 

En quant a la al×legació quarta, s'ha de tenir en compte el que 
disposen els arts. 12 i 13 de la Llei d'adequació de xarxes, així como al seu Títol I. 
En aquestes zones s'ha de comptar amb un Pla Especial de Reforma 
d'instal×lacions aprovat, i les instal×lacions que es vulguin dur a terme s'hauran 
d'adequar a les seves disposicions. Però en el present cas, ens trobam davant 
l'inexistència d'aquest Pla Especial, per la qual cosa haurem d'estar al que 
assenyala l'article 13, que preveu l'exigència de dotació d'un Projecte de dotació 
provisional de serveis , i que es justifiquin documentalment la necesitat 
d'ampliació o reforma en fase prèvia a la dotació general de serveis, que el traçat 
és el de menor impacte ambiental de entre tots els possibles i viables, així com 
que l'execució és compatible amb les finalitats protectores de la Llei. 
 

No cumplint aquestes exigències legals, la Comissió del Patrimoni 
denegà el referit projecte. 
 

En quant a la al×legació cinquena, l'existència o no d'interès social 
no exhimeix de l'autorització prèvia de la Comissió de Patrimoni. 
 

Pel que fa referència a la al×legació sisena,  
l'existència d'un informe favorable de l'Ajuntament de Palma (presentat per 
l'interessada al Consell Insular en data 18 de desembre de 1995) no altera en res 
l'obligatorietat d'obtenir autorització prèvia de la Comissió de Patrimoni abans de 
l'atorgament de la llicència d'instal×lacions (art. 20.3 de la Llei 16/1985). 
 

III.- De les al×legacions efectuades i de les proves practicades queda 



suficientment clara la inexistència d'autorització de la Comissió Insular del 
Patrimoni Històrico-Artístic de Mallorca. Ara bé, aquesta falta d'adequació de la 
instal×lació a les condicions històrico-ambientals de la zona està motivada 
precisament per la falta d'un Pla Especial de reforma d'instal×lacions de la zona 
del carrer de Sant Miquel, la qual cosa fa pensar que aquesta inadequació no es 
pot considerar permanent, o deixar-la en mans de l'Ajuntament de Palma, que és 
qui ha d'aprovar aquest tipus de planejament. Per altra banda, está clara la 
obligatorietat de l'interessada d'adequar la instal×lació al Pla Especial de reforma 
d'instal×lacions, però una vegada estigui aprovat el dit planejament, donada 
l'existència de la instal×lació amb anterioritat a l'entrada en vigor de l'esmentada 
Llei d'adequació de xarxes d'instal×lacions. 
 

 
FONAMENTS JURÍDICS 

 
I.- Els fets exposats (instal×lació de cablejat i megafonia sense 

autorització de la Comissió del Patrimoni Històrico-Artístic de Mallorca a zona 
declarada d'interès cultural amb la categoria de conjunt històric) són constitutius 
d'infracció administrativa prevista en la Llei 16/1985, de 25 de juny, del Patrimoni 
Històric Espanyol, article 76.1, en l'apartat següent: 
 

Apartat e) en relació amb l'article 20: "La realización de cualquier 
clase de obra o intervención que contravenga lo dispuesto en el artículo 20", que, 
al seu apartat 3, disposa: "Hasta la aprobación definitiva de dicho Plan el 
otorgamiento de licencias o la ejecución de las otorgadas antes de incoarse el 
expediente declarativo del Conjunto Histórico, Sitio Histórico o Zona 
Arqueológica, precisará resolució 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." 
 

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

En conseqüència, d'acord amb el que s'ha exposat anteriorment, i en 
virtut del que disposa l'article 2, c) del Reglament d'organització i funcionament 
per a l'exercici de les competències atribuïdes per la Comunitat Autònoma de les 
Illes Balears al Consell Insular de Mallorca en matèria de patrimoni històric, el Ple 
del Consell Insular de Mallorca adopta el següent 
 

ACORD: 
 

I) Sancionar a l'associació de comerciants, veïns i propietaris del 
carrer de Sant Miquel, de Palma per la infracció administrativa prevista en l'article 
76.1, e) en relació amb l'article 20.3 de la Llei 16/1985, de 25 de juny, del Patrimoni 
Històric Espanyol, amb una multa de 25.000 pessetes. 

II) Ordenar a l'associació de comerciants, veïns i propietaris del 



carrer de Sant Miquel l'adequació de les instal×lacions objecte del present 
expedient a la Llei d'adequació de xarxes una vegada aprovat el Pla Especial de 
reforma d'instal×lacions a la zona afectada, prevent l'enterrament de les dites 
instal×lacions. 
 

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

IV) Comunicar aquest acord al Batle-President de l'Ajuntament de 
Palma." 
Comissió." 
 

S'aprova la proposta per assentiment. 
 
 
  PUNT 21.- RESOLUCIÓ DE L'EXPEDIENT SANCIONADOR QUE SE 
SEGUEIX CONTRA EL SR. HARALD EDWALD SCHMITZ PER UNES OBRES 
DUITES A TERME SENSE AUTORITZACIÓ DE PATRIMONI A LA FINCA DE LA 
SEVA PROPIETAT AL CARRER LLUNA NÚM. 4, DEL TERME MUNICIPAL DE 
FORNALUTX. 
 

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

" Atès el que disposa el 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, la 
Comissió Insular del Patrimoni Històrico-Artístic de Mallorca eleva al Ple la 
següent proposta de resolució perquè n'adopti l'acord corresponent: 
 
 

ANTECEDENTS DE FETS 
 

I.- En data 21 de setembre de 1993, la Direcció General de Cultura 
sol×licità de l'Ajuntament de Fornalutx informació sobre unes obres que es 
realitzaven al carrer Lluna, núm. 4 d'aquest terme municipal, ateses les reiterades 
denúncies presentades, per la qual cosa l'Ajuntament de Fornalutx remeté, en 
data 11 de novembre de 1993 projecte de legalització de les esmentades obres. 
 

En data 25 de novembre de 1993, en la sessió 344, la Comissió del 
Patrimoni Històric de Mallorca va acordar el següent: "Denegar el projecte de 



referència perque considera que la construcció que es pretén legalitzar produeix 
un impacte negatiu que n'afecta l'entorn. Això es basa en el Decret 984/1972, pel 
qual es declara la serra de Tramuntana com a paratge pintoresc; en la disposició 
transitòria 8 de la Llei 16/1985, de 25 de juny, del patrimoni històric espanyol i en 
l'article 39 del mateix cos legal. 

Així mateix, s'acorda d'elevar al Conseller de Cultura, Educació i 
Esports la incoació d'un expedient sancionador en matèria de patrimoni històric, 
atès que s'han realitzat obres sense la preceptiva autorització de la Comissió del 
Patrimoni Històric." 
 

Contra aquest acord de la Comissió del Patrimoni Històric, el Sr. 
Harald-Edwald Schmitz interposà, en data 19 de gener de 1994, recurs ordinari 
davant el Conseller de Cultura, Educació i Esports, recurs que va esser 
desestimat en data 18 de febrer de 1994, confirmant l'acord recorregut. 
 

En data 21 de gener de 1994, el Conseller de Cultura, Educació i 
Esports del Govern Balear acordà, mitjançant resolució de data 21 de gener de 
1994, l'inici d'un expedient sancionador contra el/s pressumpte/s responsable/s. 
 

En escrit de 10 d'octubre de 1994, l'interessat presentà poders 
generals en favor, entre d'altres, del lletrat Sr. Rafael Ortiz Portela per actuar en el 
seu nom i representació en el present expedient sancionador. 
 

En data 18 de novembre de 1994, l'instructora de l'expedient 
sancionador (expt. 1/94) adoptà diligència d'obertura d'un període de prova, 
proposant diferents proves: 
 

"1) Sol×licitar a l'Ajuntament de Fornalutx: 
 

- Informe sobre si la Corporació a atorgat autorització per a la 
realització de les obres duites a terme al carrer de la Lluna, 4, de Fornalutx. 
 

- Informe sobre l'estat originari de l'habitatge existent abans 
de les obres, amb especificació de: altura de l'habitatge, pendent de la teulada, 
material de construcció originàriament emprat, ... 
 

  2) Demanar informe i documentació gràfica al Servei de Patrimoni 
Històric artístic de la Direcció General de Cultura sobre l'estat actual de les obres 
realitzades a l'habitatge i sobre les restes de l'habitatge originari." 
 

En data 12 de desembre de 1994 (registre de entrada núm 
7113/1994), el Sr. Rafael Ortiz Portela, actuant en nom i representació de 
l'interessat Sr. Harald-Edwald Schmitz, presentà escrit sol×licitant certificacions 
de tots i cadesquns dels documents obrants als expedients sancionadors 260/93 
i 1/94. 
 

En data 30 de desembre de 1994 (registre de entrada núm 1076/1995, 



de 22 de febrer) l'Ajuntament de Fornalutx remeté certificació d'atorgament de 
llicència d'obres, i còpia de la mateixa, al Sr. Harald-Edwald Schmitz per "realizar 
obras en la casa nº. 4 del Carrer de Sa Lluna, consistentes en: 

- Habilitar habitación para cuarto de baño y construir escalera 
para acceso a la planta superior. 

- Reformar planta superior construyendo cocina y salita de 
estar con chimenea." 
 

Així mateix, l'Ajuntament de Fornalutx remeté escrits a la Conselleria 
de Cultura, Educació i Esports del Gover Balear i al Consell Insular de Mallorca, 
de dates 12 de gener de 1994 i 10 de maig de 1995, respectivament, sol×licitant la 
revisió de l'acord adoptat per la Comissió del Patrimoni Històric sobre l'expedient 
260/1993, de data 25 de novembre de 1993, en el sentit de que s'acordi proposar 
informe favorable sobre aquest assumpte. 
 

II.- Atès que en data 1 de gener de 1995 el Consell Insular de 
Mallorca va assumir, en virtut de la Llei autonòmica 6/1994, de dia 13 de 
desembre, les competències autonòmiques determinades a la Llei 16/1985, de dia 
25 de juny, del Patrimoni Històric Espanyol, la Comissió Insular del Patrimoni 
Històrico-Artístic de Mallorca va acordar, en sessió celebrada el dia 10 d'abril de 
1995, "declarar la caducitat de l'expedient sancionador incoat contra el Sr. 
Harald-Edwald Schmitz en data 21 de gener de 1994, per acord del Conseller de 
Cultura, Educació i Esports del Govern Balear, en relació a unes obres 
realitzades a una casa de la seva propietat, ubicada al c/ Lluna, núm. 4 de 
Fornalutx, per haver transcorregut el termini fixat a l'article 20.6 del Reial Decret 
1398/1993, de 4 d'agost, pel qual s'aprovà el Reglament del procediment per a 
l'exercici de la potestat sancionadora; i aprovar l'inici d'un nou expedient 
sancionador contra el Sr. Harald-Edwald Schmitz pels fets que motivaren 
l'anterior, ja que 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 anys comptadors des del moment que han tengut lloc." 
 

III.- En data 24 de maig de 1995 (registre entrada C.I.M. 4536, de data 
30 de maig de 1995), la Conselleria de Cultura, Educació i Esports del Govern 
Balear va remetre l'escrit d'al×legacions del Sr. Harald-Edwald Schmitz. 
 

A més de les al×legacions aduïdes per a la defensa dels seus 
interessos, l'interessat proposà, com a mitjans probatoris, "que se reciba del 
Ayuntamiento de Fornalutx todos los antecedentes del asunto y la licencia 
concedida." 
 

Per altra banda, l'instructor de l'expedient, en resolució de data 28 de 
juliol de 1995, considerà convenient proposar les següents proves: 
 

- Testifical, en la que el Secretari de l'Ajuntament de Fornalutx presti 
declaració sobre diverses qüestions relatives al present expedient. 

- Confessió de l'interessat, perque presti declaració sobre diverses 



qüestions relatives a l'assumpte de referència. 
 

En relació a les AL×LEGACIONS, cal dir: 
 

En quant a les manifestacions prèvies, no és veritat l'existència de 
dos expedients sancionadors distints, tal i com manifesta l'interessat. 
L'expedient 260/93 es refereix al projecte de legalització d'obres, i l'expedient 1/94 
es refereix al procediment sancionador obert en data 21 de gener de 1994, 
notificat a l'interessat en totes les seves actuacions, tal i com queda acreditat a 
l'expedient mitjançant "acuse de recibo". I en data 10 d'abril de 1995, la Comissió 
Insular del Patrimoni Històrico-Artístic del Consell Insular de Mallorca va acordar 
la caducitat d'aquest expedient sancionador 1/94 (art. 23 del Decret autonòmic 
14/1994, de 10 de febrer) i l'inici d'un nou expedient sancionador pels mateixos 
fets. 
 

A la al×legació primera, en quant a la caducitat de l'expedient 
sancionador incoat en data 21 de gener de 1994, aquesta es produeix per causa 
legalment establerta (art. 23 del Decret 14/1994, de 10 de febrer, pel que s'aprovà 
el Reglament del Procediment a seguir per l'Administració de la Comunitat 
Autònoma en l'exercici de la potestat sancionadora), i no com a consecuència de 
cap mena de discrecionalitat de l'Administració, ni per subsanar errors de tipus 
material o de cap altra. La declaració de caducitat de l'expedient és clar que, 
transcorregut els plaços legalment establerts sense que hagi recaigut resolució, 
es un deure de l'Administració i un dret de l'interessat, ja que, caducat un 
expedient, tornen a comptar els plaços de prescripció de la infracció, i aquesta 
caducitat ha estat consecuència del traspàs de competències abans esmentat. 
 

No es pot argumentar, per tant, que la declaració de caducitat 
produeixi indefensió, ja que, tal i com estableix l'article 92.3 de la Llei 30/1992, de 
26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del 
Procediment Administratiu Comú, "la caducidad no producirá por sí sola la 
prescripción de las acciones del particular o de la Administración, pero los 
procedimientos caducados no interrumpirán el plazo de prescripción." 

 
A la al×legació segona, l'interessat reconeix explícitament que per a 

la realització de les obres duites a terme a la casa de la seva propietat, al carrer 
Lluna, núm. 4, de Fornalutx, no comptava amb l'informe favorable de la Comissió 
Insular del Patrimoni Històrico-Artístic del Consell Insular de Mallorca, òrgan 
competent en matèria de patrimoni històric en virtut de la Llei autonòmica 6/1994, 
de 13 de gener. No cal excusar-se en l'obtenció d'una llicència d'obres per part de 
l'Ajuntament de Fornalutx: "La ignorancia de las leyes no excusa de su 
cumplimiento." (art. 6.1 del Codi Civil). Si bé es cert que l'Ajuntament de 
Fornalutx va atorgar la llicència indebudament, això no implica en cap cas la falta 
de responsabilitat de l'interessat; en tot cas, implica la també responsabilitat de 
l'Ajuntament de Fornalutx per l'atorgament indebut d'una llicència.    

A la al×legació tercera, la Comissió del Patrimoni Històric de 
Mallorca en la sessió celebrada dia 25 de novembre de 1993, sobre el projecte de 



legalització d'obres de reforma interior al carrer Lluna, 4, de Fornalutx, va 
acordar: "Denegar el projecte de referència, perquè considera que la construcció 
que es pretén legalitzar produeix un impacte negatiu que afecta a l'entorn on 
s'ubica. Això es basa en el Decret 984/1972 pel qual es declara la Serra de 
Tramontana com a paisatge, i la disposició transitòria 8 de la Llei 16/1985, de 25 
de juny, del patrimoni històric espanyol i amb l'article 39 del mateix cos legal." 
 

En quant als preceptes objectes de possible incompliment, són els 
relacionats a l'escrit d'inici de l'expedient sancionador  
per la Comissió Insular del Patrimoni Històrico-Artístic de Mallorca, notificat a 
l'interessat en data 25 d'abril de 1995. 
 

En relació a la pràctica de les proves propostes, cal dir: 
 

En quant a la prova de CONFESSIÓ, proposada pel dia 22 de 
setembre de 1995 i notificada a l'interessat en data 12 de setembre de 1995, 
aquesta no es va dur a terme per incomparexença de l'interessat. 
 

En quant a la prova TESTIFICAL, a la pregunta de l'instructor sobre 
en què consistien les obres i si aquestes eren conformes amb la situació 
urbanística vigent en el terme municipal de Fornalutx, el Secretari de 
l'Ajuntament de Fornalutx contestà que "les obres consistien en habilitar una 
habitació i cuartos de banys a una planta baixa existent i fer una escala d'accès a 
una planta superior a construir, i que la situació urbanística era i es la correcta i 
es ratifica amb els informes de data 12 de gener de 1994 i 10 de maig de 1995". 
 

A la pregunta de si li consta al testimoni que el projecte es presentà 
amb posterioritat a la Comissió de Patrimoni Històrico-Artístic per a la seva 
legalització, i si sap quin va esser l'acord adoptat per la Comissió, el testimoni 
contestà que "sí coneix aquests extrems." 
 

A la pregunta sobre si coneix la situació en que es troba actualment 
l'obra, el testimoni digué que "talment la foto que consta al projecte presentat, 
aturada." 

 
IV.- De lo anteriorment exposat i de les proves practicades es 

dedueix clarament, i així ho manifesta expressament en les al×legacions el propi 
interessat, l'existència d'unes obres sense la preceptiva autorització de 
l'organisme competent en matèria de patrimoni històric, essent irrelevant per a la 
determinació de la present infracció si existeix o no ulterior responsabilitat de 
l'Ajuntament en l'atorgament de la llicència. El fet objectiu de la realització d'unes 
obres sense la preceptiva autorització de la Comissió del Patrimoni Històric s'ha 
produït, i ha quedat suficientement demostrat al present expedient, fet tipificat 
com a infracció a la Llei del Patrimoni Històric Espanyol a l'article 76. 
 

A més, i com a consecuència de les obres de referència, s'ha produït 
"un impacte negatiu que afecta a l'entorn on s'ubica", no cumplint, per tant, lo 



preceptuat a l'article 36.1 de la Llei 16/1985, de 25 de juny. L'esmentada zona 
s'ubica dins la Serra de Tramuntana, declarada Paratge Pintoresc pel Decret 
984/1972, de 24 de març, i en virtut de la disposició transitòria 8 de la Llei 16/85, 
"los Parajes Pintorescos a que se refiere la disposición transitoria de la Ley 
15/1975, de 2 de mayo, de Espacios Naturales Protegidos, mientras no sean 
reclasificados conforme a su disposición final, conservarán las condiciones de  
Bienes de  Interés Cultural." 
 

En tant en quant es produeix un impacte negatiu a l'entorn on 
s'ubica, desnaturalitzant la pròpia esència urbana del poble de Fornalutx, 
s'observa una conservació i manteniment inadecuats de la zona declarada 
Paratge Pintoresc per part de l'interessat; desvirtúa, en part, els valors pels quals 
precisament el terme municipal de Fornalutx fou inclòs dins la declaració de 
Paratge Pintoresc. 
 

 
FONAMENTS JURÍDICS 

 
I.- La disposició transitòria 8 de la Llei 16/1985, de 25 de juny, del 

patrimoni històric espanyol, amb relació en la sentència del Tribunal Suprem de 
data 23 de gener de 1995. 
 

II.- Els fets exposats son constitutius d'infraccions administratives 
previstes a la Llei 16/1985, de 25 de juny, del Patrimoni Històric Espanyol, article 
76.1, en els apartats següents: 
 

Apartat a) en relació amb l'article 36: "El incumplimiento por parte de 
los propietarios o de los titulares de derechos reales o los poseedores de los 
bienes de las disposiciones contenidas en el artículo 36.1", que disposa: "Los 
bienes integrantes del Patrimonio Histórico Español deberán ser conservados, 
mantenidos y custodiados por sus propietarios o, en su caso, por los titulares de 
derechos reales o por los poseedores de tales bienes". 
 

Apartat d) en relació amb l'article 22: "La realización de obras en 
Sitios Históricos o Zonas Arqueológicas sin la autorización exigida por el artículo 
22.", el qual disposa al seu apartat 1: "Cualquier obra o remoción de terreno que 
se proyecte realizar en un Sitio Histórico o en una Zona Arqueológica declarados 
Bien de Interés Cultural deberá ser autorizada por la Administración competente 
para la protección de dichos bienes, que podrá, antes de otorgar la autorización, 
ordenar la realización de prospecciones y, en su caso, excavaciones 
arqueológicas, de acuerdo con lo dispuesto en el Título V de la presente Ley." 
 

Apartat e) en relació amb l'article 20: "La realización de cualquier 
clase de obra o intervención que contravenga lo dispuesto en el artículo 20", que, 
al seu apartat 3, disposa: "Hasta la aprobación definitiva de dicho Plan el 
otorgamiento de licencias o la ejecución de las otorgadas antes de incoarse el 
expediente declarativo del Conjunto Histórico, Sitio Histórico o Zona 



Arqueológica, precisará resolución favorable de la Administración competente 
para la protección de los bienes afectados y, en todo caso, no se permitirán 
alineaciones nuevas, alteraciones en la edificabilidad, parcelaciones ni  
agregaciones." 
 

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

En conseqüència, d'acord amb el que s'ha exposat anteriorment, i en 
virtut del que disposa l'article 2, c) del Relgament d'organització i funcionament 
per a l'exercici de les competències atribuïdes per la Comunitat Autònoma de les 
Illes Balears al Consell Insular de Mallorca en matèria de patrimoni històric, el Ple 
del Consell Insular de Mallorca adopta el següent  
 

ACORD: 
 

I)   Sancionar al Sr. Harald Edwald Schmitz per la infracció 
administrativa prevista a l'article 76.1, a) en relació amb l'article 36.1 de la Llei 
16/1985, de 25 de juny, del Patrimoni Històric Espanyol, amb una multa de 
200.000 pessetes. 
 

II)  Sancionar igualment al Sr. Harald Edwald Schmitz per la infracció 
administrativa prevista a l'article 76.1, d) en  
relació amb l'article 22 de la Llei 16/1985, de 25 de juny, del Patrimoni Històric 
Espanyol, amb una multa de 200.000 pessetes. 
 

III) Sancionar igualment al Sr. Harald Edwald Schmitz per la infracció 
administrativa prevista a l'article 76.1, e) en relació amb l'article 20 de la Llei 
16/1985, de 25 de juny, del Patrimoni Històric Espanyol, amb una multa de 
300.000 pessetes. 
 

IV)  Reposició a l'estat anterior a la realització de les obres, demolint 
la part corresponent a la planta adicionada, segons disposa l'article 23.2 de la 
Llei 16/1985, de 25 de juny, del Patrimoni Històric Espanyol. 

El cost econòmic d'aquesta demolició i reposició a l'estat anterior a 
l'inici de les obres serà a càrrec de l'Ajuntament de Fornalutx, en els termes 
prevists per la legislació urbanística vigent, donada la seva responsabilitat en el 
present cas per l'atorgament indebuda de la llicència. 
 

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



 
VI) Comunicar aquest acord al Batle-President de l'Ajuntament de 

Fornalutx." 
 

S'aprova la proposta per assentiment. 
 
 
  PUNT 22.- RESOLUCIÓ DE L'EXPEDIENT SANCIONADOR QUE SE 
SEGUEIX CONTRA ELS SRS. CARLOS TERROBA BELLO I PABLO BARDISA 
DEYÁ PER L'EXTRACCIÓ DE RESTES ARQUEOLÒGIQUES A L'ILLA DE NA 
GUARDIA DE LA COLÒNIA DE SANT JORDI. 
 

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

" Atès el que disposa el 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, la 
Comissió Insular del Patrimoni Històrico-Artístic de Mallorca eleva al Ple la 
següent proposta de resolució perquè n'adopti l'acord corresponent: 
 
 

ANTECEDENTS DE FETS 
 

I.- En data 14 de març de 1995 va tenir entrada al registre general del 
Consell Insular de Mallorca l'escrit del Director General de Cultura de la CAIB. de 
data 1 de març de 1995, on adjuntava denúncia de la guàrdia civil sobre extracció 
de restes arqueològiques a l'illa de Na Guardia per part dels srs. José Carlos 
Terroba Bello i Pablo Bardisa Deyá, de dia 24 de febrer de 1995. 
 

A la vista de lo assenyalat anteriorment, la Comissió Insular del 
Patrimoni Històrico-Artístic del Consell Insular de Mallorca acordà, en la sessió 
celebrada dia 21 de setembre de 1995, l'inici d'un expedient sancionador contra 
els Srs. José Carlos Terroba Bello y Pablo Bardisa Deyá pels fets abans 
esmentats, donat que aquests fets poden esser constitutius d'infraccions 
administratives previstes a l'article 76.1, apartat a), en relació als articles 44 i 
36.2, de la Llei 16/1985, de 25 de juny, del Patrimoni Històric Espanyol. 
 

II.- En el termini legalment procedent, els interessats presentaren 
escrit d'al×legacions en el que sol×licitaven l'arxiu de l'expedient sancionador, 
donat l'absència de fets que motivin la incoació i subsegüent tramitació del 
mateix. 
 

En data 16 de novembre de 1995, l'instructor de l'expedient dictà 
resolució en el que s'acordà l'obertura d'un període de prova per a un termini de 
30 dies hàbils, on proposà la realització de les següents proves: 
 



"- Prova documental, consistent en la denúncia efectuada pel 
Sargent Comandant de la Guàrdia Civil del destacament de la Colònia de Sant 
Jordi. 

 - Prova de confessió dels interessats, perquè prestin declaració 
sobre diverses qüestions relatives a l'assumpte de referència." 
 

En relació a les al×legacions, cal dir: 
 

- Pel que respecte a les al×legacions primera, segona, tercera i 
cinquena, es tenen per certes. 
 

- Pel que fa a l'al×legació quarta, l'article 44.1 de la Llei 16/1985, de 
25 de juny, del patrimoni històric espanyol diu expressament: "Son bienes de 
dominio público todos los objetos y restos materiales que posean los valores que 
son propios del Patrimonio Histórico Español  y sean descubiertos como 
consecuencia de excavaciones, remociones de tierra u obras de cualquier índole 
o por azar. El descubridor deberá comunicar a la Administración competente su 
descubrimiento en el plazo máximo de treinta días, e inmediatamente cuando se 
trate de hallazgos casuales. (...).." 
 

Per tant, no es pot acceptar la inaplicabilitat al present cas de 
l'article 76.1, a) en relació amb l'article 44 de la Llei 16/1985, donat que al present 
cas, tractan-se d'una troballa casual, el/s descrubidor/s tenen l'obligació de 
comunicar-ho a l'Administració competent immediatament, i la infracció es 
produeix des de el moment en què hi ha voluntat d'amagar o retrasar la 
comunicació de la troballa. En aquest cas, és clara la inexistència d'aquesta 
voluntat de comunicar-ho, tal i com desprès queda clar de la pràctica de les 
proves que es dugueren a terme. 
 

El que sí es pot admetre en el present cas, és la inaplicabilitat de la 
infracció administrativa compresa a l'article 76.1, a), en realció en l'article 36.2 de 
la Llei 16/1985, de 25 de juny, del patrimoni històric espanyol. Vorem més 
endevant que en cap moment es va posar en perill les restes arqueològiques 
extretes. 
 

En relació a las proves: 
 

- Pel que fa a la prova documental, consistent en la denúncia 
efectuada per la Guàrdia Civil de la Colònia de Sant Jordi, a instàncies del Sr. 
Gabriel Porcel Gomila (arqueòleg), queda demostrat que varen extreure de l'illa 
de Na Guardia quatre colls d'àmfores y dos troços petits de l'època romana. Així 
mateix, queda igualment demostrat que es dedicaven la pesca submarina, donat 
que els trobaren peixos a la seva embarcació i son habituals de la zona. 
 

- Pel que respecte a la prova de confessió dels interessats, celebrada 
dia 18 de desembre de 1995 a les dependències de la Secció de Patrimoni 
Històric del Consell Insular de Mallorca, indicaren que foren a la zona de la 



Colònia de Sant Jordi (a l'indret de l'illa de Na Guàrdia), per a la realització de la 
pesca submarina, però que varen extreure les anomenades restes 
arqueològiques, sense saber de què es tractava, i sense saber que estaven 
practicant la pesca subaquàtica a una zona arqueològica. Així mateix, varen 
manifestar que no tenien  
intenció de comunicar-ho a l'autoritat competent perquè no sabien de si es 
tractave de restes arqueològiques, i desconeixia aquesta obligatorietat.   
 

III.- De lo anteriorment exposat i de les proves practicades queda clar 
que els Srs. José Carlos Terroba Bello i Pablo Bardisa Deyá anaren a la zona 
coneguda com l'illa de Na Guàrdia per a la realització de la pesca submarina 
sense cap tipus d'intenció d'extreure restes arqueològiques. I que practicant la 
pesca subaquàtica es trobaren casualment restes arqueològiques que agafaren 
per al seu ús.  
 

Ara bé, donada la condició de pescadors habituals de la zona, es clar 
que coneixien que es tractava de restes arqueològiques, i que per tant tenien 
l'obligació de comunicar aquesta troballa a l'autoritat competent de manera 
immediata. (De les pròpies manifestacions dels interessats i dels fets així com es 
produiren, queda clara la voluntat dels srs. Terroba Bello i Bardisa Deyá de 
quedar-se en poder de les esmentades restes arqueològiques). I la infracció es 
produeix des de que hi ha voluntat d'amagar o retrasar la comunicació de la 
troballa. 
 

En el present cas, s'ha de tenir en compte també que les peces 
extretes ni són fruit d'unes excavacions il×lícites ni la seva extracció posà en 
perill les peces extretes ni el jaciment on s'ubicaven. Per la qual cosa, no cal 
parlar d'utilització indebuda de les restes extretes.  
 
 

FONAMENTS JURÍDICS 
 

I.- Els fets exposats són constitutius d'infracció administrativa 
prevista en la Llei 16/1985, de 25 de juny, del Patrimoni Històric Espanyol, article 
76.1, en l'apartat següent: 
 

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

Per aquesta infracció, la Llei 16/1985, de 25 de juny, del Patrimoni 



Històric Espanyol, al seu article 76.3, a), preveu una sanció máxima de 10.000.000 
de pessetes. 
 

II.- En el present cas, no s'hi descobreix l'existència de 
intencionalitat ni reincidència en la comissió de  
l'assenyalada infracció administrativa.  
 

En conseqüència, d'acord amb el que s'ha exposat anteriorment, i en 
virtut del que disposa l'article 2, c) del Reglament d'organització i funcionament 
per a l'exercici de les competències atribuïdes per la Comunitat Autònoma de les 
Illes Balears al Consell Insular de Mallorca en matèria de patrimoni històric, el Ple 
del Consell Insular de Mallorca adopta el següent 
 

ACORD: 
 

I) Sancionar al Sr. José Carlos Terroba Bello per a la infracció 
administrativa prevista a l'article 76.1, a) en relació amb l'article 44 de la Llei 
16/1985, de 25 de juny, del Patrimoni Històric Espanyol, amb una multa de vint-i-
cinq mil pessetes (25.000,- ptes.). 
 

II) Sancionar al Sr. Pablo Bardisa Deyá per a la infracció 
administrativa prevista en l'article 76.1, a) en relació amb l'article 44 de la Llei 
16/1985, de 25 de juny, del Patrimoni Històric Espanyol, amb una multa de vint-i-
cinq mil pessetes (25.000,- ptes.). 
 

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

IV) Comunicar aquest acord al Batle-President de l'Ajuntament de 
Ses Salines i a la Comandància de la Guàrdia Civil de Balears, per tal que en 
prenguin coneixement i als efectes que corresponguin." 
 

S'aprova la proposta per assentiment. 
 
  PUNT 23.- RESOLUCIÓ DE L'EXPEDIENT SANCIONADOR QUE SE 
SEGUEIX CONTRA L'AJUNTAMENT DE FORNALUTX EN RELACIÓ A UNES 
OBRES DUITES A TERME SENSE AUTORITZACIÓ DE PATRIMONI AL CARRER 
LLUNA NÚM. 4, DEL TERME MUNICIPAL DE FORNALUTX. 
 

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



 
" Atès el que disposa el 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, la 
Comissió del Patrimoni Històrico-Artístic de Mallorca eleva al Ple la següent 
proposta de resolució perquè n'adopti l'acord corresponent: 
 
 

ANTECEDENTS DE FETS 
 

I.- En data 21 de setembre de 1993, la Direcció General de Cultura 
sol×licità de l'Ajuntament de Fornalutx informació sobre unes obres que es 
realitzaven al carrer Lluna, núm. 4 d'aquest terme municipal, ateses les reiterades 
denúncies presentades, per la qual cosa l'Ajuntament de Fornalutx remeté, en 
data 11 de novembre de 1993 projecte de legalització de les esmentades obres. 
 

En data 25 de novembre de 1993, en la sessió 344, la Comissió del 
Patrimoni Històric de Mallorca va acordar el següent: "Denegar el projecte de 
referència perque considera que la construcció que es pretén legalitzar produeix 
un impacte negatiu que n'afecta l'entorn. Això es basa en el Decret 984/1972, pel 
qual es declara la serra de Tramuntana com a paratge pintoresc; en la disposició 
transitòria 8 de la Llei 16/1985, de 25 de juny, del patrimoni històric espanyol i en 
l'article 39 del mateix cos legal. 
 

Així mateix, s'acorda d'elevar al Conseller de Cultura, Educació i 
Esports la incoació d'un expedient sancionador en matèria de patrimoni històric, 
atès que s'han realitzat obres sense la preceptiva autorització de la Comissió del 
Patrimoni Històric." 
 

Contra aquest acord de la Comissió del Patrimoni Històric, el Sr. 
Batle-President de l'Ajuntament de Fornalutx interposà, en data 19 de gener de 
1994, recurs ordinari davant el Conseller de Cultura, Educació i Esports, recurs 
que va esser desestimat en data 18 de febrer de 1994, confirmant l'acord 
recorregut. 
 

En data 21 de gener de 1994, el Conseller de Cultura, Educació i 
Esports del Govern Balear acordà, mitjançant resolució de data 21 de gener de 
1994, l'inici d'un expedient sancionador contra el/s pressumpte/s responsable/s. 
 

En data 18 de novembre de 1994, l'instructora de l'expedient 
sancionador (expt. 1/94) adoptà diligència d'obertura d'un període de prova, 
proposant diferents proves: 
 

"1) Sol×licitar a l'Ajuntament de Fornalutx: 
 

- Informe sobre si la Corporació a atorgat autorització per a la 
realització de les obres duites a terme al carrer de la Lluna, 4, de Fornalutx. 



 
- Informe sobre l'estat originari de l'habitatge existent abans de les 

obres, amb especificació de: altura de l'habitatge, pendent de la teulada, material 
de construcció originàriament emprat, ... 
 

  2) Demanar informe i documentació gràfica al Servei de Patrimoni 
Històric artístic de la Direcció General de Cultura sobre l'estat actual de les obres 
realitzades a l'habitatge i sobre les restes de l'habitatge originari." 
 

En data 30 de desembre de 1994 (registre de entrada núm 1076/1995, 
de 22 de febrer) l'Ajuntament de Fornalutx remeté certificació d'atorgament de 
llicència d'obres, i còpia de la mateixa, al Sr. Harald-Edwald Schmitz per "realizar 
obras en la casa nº. 4 del Carrer de Sa Lluna, consistentes en: 

- Habilitar habitación para cuarto de baño y construir escalera 
para acceso a la planta superior. 

- Reformar planta superior construyendo cocina y salita de 
estar con chimenea." 
 

Així mateix, l'Ajuntament de Fornalutx remeté escrits a la Conselleria 
de Cultura, Educació i Esports del Gover Balear i al Consell Insular de Mallorca, 
de dates 12 de gener de 1994 i 10 de maig de 1995, respectivament, sol×licitant la 
revisió de l'acord adoptat per la Comissió del Patrimoni Històric sobre l'expedient 
260/1993, de data 25 de novembre de 1993, en el sentit de que s'acordi proposar 
informe favorable sobre aquest assumpte. 
 
 

II.- Atès que en data 1 de gener de 1995 el Consell Insular de 
Mallorca va assumir, en virtut de la Llei autonòmica 6/1994, de dia 13 de 
desembre, les competències autonòmiques determinades a la Llei 16/1985, de dia 
25 de juny, del Patrimoni Històric Espanyol, la Comissió Insular del Patrimoni 
Històrico-Artístic de Mallorca va acordar, en sessió celebrada el dia 10 d'abril de 
1995, "declarar la caducitat de l'expedient sancionador incoat contra l'Ajuntament 
de Fornalutx en data 21 de gener de 1994, per acord del Conseller de Cultura, 
Educació i Esports del Govern Balear, en relació a unes obres realitzades al c/ 
Lluna, núm. 4 de Fornalutx, per haver transcorregut el termini fixat a l'article 20.6 
del Reial Decret 1398/1993, de 4 d'agost, pel qual s'aprovà el Reglament del 
procediment per a l'exercici de la potestat sancionadora; i aprovar l'inici d'un  
nou expedient sancionador contra l'Ajuntament de Fornalutx pels fets que 
motivaren l'anterior, ja que la pressumpta infracció administrativa comesa no 
prescriu, segons disposa l'article 79 de la Llei 16/1985, de 25 de juny, fins que no 
han transcorregut cinc anys comptadors des del moment que han tengut lloc." 
 
 

III.- A més de les al×legacions aduïdes sobre la legalització de 
l'expedient 260/1993, l'instructor de l'expedient, en resolució de data 28 de juliol 
de 1995, considerà convenient proposar la següent prova: 
 



- Testifical, en la que el Secretari de l'Ajuntament de Fornalutx presti 
declaració sobre diverses qüestions relatives al present expedient. 
 

En relació a les AL×LEGACIONS, cal dir: 
 

El manifestat pel Sr. Batle-President de l'Ajuntament de Fornalutx va 
encaminat sobre la reconsideració de la'acord adoptat per la Comissió del 
Patrimoni Històric, de data 25 de novembre de 1993, en el sentit de que s'emeti 
informe favorable al projecte 260/1993, d'expedient de legalització d'obres al 
carrer Lluna, núm. 4, de Fornalutx. 
 

Ara bé, no discuteix en cap moment el fet objectivu d'haver atorgat 
una llicència d'obres sense la preceptiva autorització prèvia de la Comissió de 
Patrimoni Històric. 
 

En aquest cas concret, cas de que la Comissió Insular del Patrimoni 
Històrico-Artístic del Consell Insular de Mallorca es ratifiqui en l'acord de 25 de 
novembre de 1993, donat que les normes urbanístiques permeten l'altura 
presentada al projecte de legalització de les esmentades obres, lo jurídicament 
procedent es que l'Ajuntament de Fornalutx haurà de canviar en aquest punt 
concret lo preceptuat a les normes urbanístiques, i adequar-les a la legislació del 
patrimoni històric. I si la Comissió Insular del Patrimoni Històrico-Artístic de 
Mallorca revisa l'acord de 25 de novembre de 1993, en el sentit d'atorgar informe 
favorable a les dites obres, es produiria la legalització. Però en cap cas es 
desvirtuarien els fets objecte del present expedient, es a dir, l'atorgament d'una 
llicència sense l'autorització prèvia de l'òrgan competent en matèria de patrimoni 
històric. 

 
En relació a la pràctica de la prova TESTIFICAL, practicada en data 

22 de setembre de 1995, cal dir: 
 

A la pregunta de l'instructor sobre que si es cert que per a la 
realització de l'obra objecte del present expedient l'Ajuntament de Fornalutx 
atorgà llicència municipal sense comptar amb la preceptiva autorització de la 
Comissió del Patrimoni Històrico-Artístic, exhibint-li còpia de la llicència 
atorgada, el testimoni contestà que es cert, en sessió de 4 de juny de 1990. 
 

A la pregunta de si, a l'hora de l'atorgament de la llicència per part de 
l'Ajuntament de Fornalutx, coneixia que el terme municipal de Fornalutx estava 
inclòs dins la declaració de Paratge Pintoresc regulat per Decret de 24 de març 
de 1972, el testimoni digué que es cert, que coneixia la situació de Paratge 
Pintoresc i que aquest expedient requeria projecte i informe previ de la Comissió 
de Patrimoni Històrico-Artístic i així ho fer constar a la Corporació Municipal. 
 

A la pregunta sobre si coneix la situació en que es troba actualment 
l'obra, el testimoni digué que "talment la fotografia que consta al projecte 
d'obres, i aturada." 



 
A la pregunta de si coneix les causes per les quals es denegà per 

part de la Comissió de Patrimoni Històrico-Artístic el projecte de referència per 
acord de 25 de novembre de 1993, el testimoni manifestà que sí, les que consten 
a l'acord que s'exhibeix. Afegeix que les Ordenanças de Delimitació de Casc Urbà 
(Instrument urbanístic vigent a l'hora de l'atorgament de la llicència) permeten 
l'obra a que se contreu aquest expedient. 

 
 

IV.- Del més amunt exposat i de les proves practicades es dedueix 
clarament l'existència del fet objecte del present expedient sancionador, no 
discutit en cap moment. 
 

Queda clar, i demostrat, que la infracció determinada a la Llei del 
Patrimoni Històric Espanyol, sobre l'atorgament indebut d'una llicència, s'ha 
produit, independentment de les discusions sobre la procedència de l'acord de la 
Comissió de Patrimoni Històric, que hauria de ser, en tot cas, objecte d'un altra 
procediment (ja va esser objecte de recurs, el qual va esser desestimatori). 
 

Com a consecuència de les obres de referència, s'ha produït "un 
impacte negatiu que afecta a l'entorn on s'ubica", desvirtuant, en part, els valors 
pels quals precisament el terme municipal de Fornalutx fou inclòs dins la 
declaració de Paratge Pintoresc. 

 
FONAMENTS JURÍDICS 

 
I.- Els fets exposats son constitutius de la infracció administrativa 

prevista a l'article 76.1, lletra c), de la Llei 16/1985, de 25 de juny, del Patrimoni 
Històric Espanyol: "El otorgamiento de licencias para la realización de obras que 
no cumpla lo dispuesto en el artículo 23.", el qual disposa al seu apartat 1: "No 
podrán otorgarse licencias para la realización de obras que, conforme a lo 
previsto en la presente Ley, requieran cualquier autorización administrativa hasta 
que ésta haya sido concedida." 
 

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

En conseqüència, d'acord amb el que s'ha exposat anteriorment, i en 
virtut del que disposa l'article 2, c) del Reglament d'organització i funcionament 
per a l'exercici de les competències atribuïdes per la Comunitat Autònoma de les 
Illes Balears al Consell Insular de Mallorca en matèria de patrimoni històric, el Ple 
del Consell Insular adopta el següent  
 
 

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ: 
 



 
I)   Sancionar a l'Ajuntament de Fornalutx per la infracció 

administrativa prevista a l'article 76.1, c) en relació amb l'article 23 de la Llei 
16/1985, de 25 de juny, del Patrimoni Històric Espanyol, amb una multa de 
1.000.000 pessetes. 
 

II)  Demolir l'obra realitzada sense l'autorització de la Comissió de 
Patrimoni Històric, reconstruint l'edificació a l'estat anterior al començament de 
les obres, segons disposa l'article 23.2 de la Llei 16/1985, de 25 de juny, del 
Patrimoni Històric Espanyol, que es farà en els termes prevists per la legislació 
urbanística vigent. 
 

El cost econòmic d'aquesta demolició i reposició a l'estat anterior a 
l'inici de les obres serà a càrrec íntegrament de l'Ajuntament de Fornalutx, 
donada la seva responsabilitat en el present cas per l'atorgament indebuda de la 
llicència. 
 
 

III) Notificar el present acord a l'Ajuntament de Fornalutx, i al Sr. 
Harald-Edwald Schmitz, propietari de l'immoble, comunicant-lis que contra 
aquest podran interposar directament RECURS CONTENCIÓS ADMINISTRATIU en 
el termini de dos mesos, a comptar des de el dia següent al de la notificació, 
d'acord amb el que disposa l'article 58 de la Llei de la Jurisdicció Constenciós 
Administrativa. Abans de la interposició del recurs, s'haurà d'efectuar la 
comunicació prèvia que es preveu a l'article 110.3 de la Llei 30/1992, de 26 de 
novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment 
Administratiu Comú." 
 

Intervé el Sr. Verger (PP). Demana que s'expliqui la proposta perquè 
el seu grup considera que la resolució és exagerada. 
 

El Sr. Pons (PSM-NM) informa que l'Ajuntament de Fornalutx va 
concedir una llicència sense l'autorització prèvia de Patrimoni com era preceptiu. 
Tant a la Ponència com a la Comissió s'ha arribat a la conclusió que les obres no 
eren legalitzables. L'expedient sancionador, conclou amb la proposta de sanció 
que la Comissió va aprovar.  
 

El Sr. Verger (PP) demana si la sanció és la màxima o la mínima, o bé 
quina és. 
 

El Sr. Pons (PSM-NM) informa que la llei marca  un ventall que va de 
100 PTA a cent milions de PTA. En aquest cas la infracció  prové del fet 
d'autoritzar unes obres que no són acceptables, des de l'òptica de Patrimoni. 
 

El Sr. Verger (PP) anuncia l'abstenció del seu grup. Comprenen que 
no es pot posar una sanció de 1000 PTA, però també pensa que una sanció com 
aquesta per a una ajuntament amb un pressupost petit és una sanció molt dura. 



 
El Sr. Pons (PSM-NM) confessa que ell mateix també s'ha plantejat 

aquesta qüestió, però recorda que una sanció ha de basar-se en elements 
objectivables i no hi pot entrar en joc la qüestió del pressupost de l'entitat 
afectada, ja que, en cas contrari, es desvirtuaria el règim de sancions que 
estableix la llei. 

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

COOPERACIÓ MUNICIPAL, FOMENT I OCUPACIÓ. 
 
 
  PUNT 24.- PROPOSTA DE LA PRESIDÈNCIA SOBRE LA CONCESSIÓ 
DEL SERVEI D'INSPECCIÓ TÈCNICA DE VEHICLES A L'ILLA DE MALLORCA. 
 

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

"Vista la proposta de la Comissió de Cooperació Municipal, Foment i 
Ocupació de data 28-2-96, aquesta Presidència proposa: 
 

El Tribunal Suprem, en Sentència de data 24 de gener de 1995, 
dictada en el recurs contenciós-administratiu 406/1987, va anul×lar la Resolució 
del Consell de Govern de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears relativa a 
l'adjudicació en data 12 de febrer de 1987 de la concessió administrativa, a favor 
d'ITEMA, S.A., per a l'explotació del servei d'inspecció tècnica de vehicles de l'illa 
de Mallorca.  
 

La Comissió de Govern del Consell Insular de Mallorca, en sessió de 
data 25 de setembre de 1995, acordà sol×licitar informes jurídics al Sr. Avel×lí 
Blasco Estévez i al Sr. Francesc Lliset respecte a l'execució de l'esmentada 
Sentència. 
 

Vists els dos informes interessats, tenint en compte que la 
competència en aquest assumpte correspon al Consell Insular de Mallorca, per 
raó de la successió administrativa operada per la transferència de la CAIB, i per 
tal de dur a execució l'esmentada Sentència, i, per tant, de continuar la tramitació 
del procediment per a l'adjudicació de l'esmentada concessió, la Comissió de 
Cooperació Municipal, Foment i Ocupació en la sessió de dia 20 de febrer de 
1996 eleva al Ple la següent proposta d' 
 
 A C O R D 
 
 

1) AJUSTAR, d'acord amb les modificacions que s'especifiquen a 
continuació, el Plec de clàusules administratives particulars del concurs per a la 



concessió del servei d'Inspecció Tècnica de Vehicles de Mallorca, aprovat pel 
Govern de la Comunitat Autònoma Balear, en data 27 d'octubre de 1986, en 
consideració a l'alteració de les circumstàncies produïdes en el temps 
transcorregut des d'aleshores, i en consideració al termini i conversió de 
l'obligació d'adquisició de terrenys i muntatge d'instal×lacions de l'adjudicatari, i 
l'assumpció del personal de l'empresa l'adjudicació de la qual ha estat anul×lada 
per la Sentència que s'executa. 
 

2) REQUERIR les empreses licitadores del concurs, exceptuant la que 
resultà adjudicatària, perquè una vegada aprovada la liquidació, en el termini de 
26 dies naturals, comptadors des de la notificació d'aquest acord, manifestin 
expressament la seva voluntat de mantenir la seva participació en el concurs, i 
també la seva conformitat amb les modificacions del Plec de clàusules 
administratives particulars que, per alteració de les circumstàncies del temps de 
la convocatòria, s'aproven en aquesta mateixa sessió. 
 

3) PROSSEGUIR el procediment del concurs, una vegada transcorregut el 
termini a què es refereix el punt anterior, passant les proposicions presentades al 
seu dia i la seva ratificació actual pels licitadors, amb l'acceptació de les 
modificacions operades en el Plec de clàusules administratives, a la Mesa de 
contractació per tal que aquesta formuli la proposta d'adjudicació al Ple del 
Consell Insular. 
 

4) DETERMINAR que, en el cas que es procedís a una nova adjudicació, 
l'Acta administrativa del lliurament de les instal×lacions del servei per part 
d'ITEMA al nou concessionari tendrà lloc, en el termini d'un mes des de la data 
d'adjudicació, en presència del representant del Consell Insular que la 
Presidència designi. Amb aquesta finalitat, les parts seran convocades 
oportunament. En el propi acte, el nou adjudicatari farà lliurament al Consell 
Insular, i aquest a ITEMA, de l'import de la valoració aprovada per la Comissió de 
Govern del Consell Insular, sense perjudici de les impugnacions que, contra 
aquesta valoració, es puguin interposar. 
 

MODIFICACIONS DEL PLEC DE CONDICIONS JURÍDIQUES, 
ECONÒMIQUES I ADMINISTRATIVES QUE REGEIXEN L'EXPLOTACIÓ DEL 
SERVEI D'INSPECCIÓ TÈCNICA DE VEHICLES A L'ILLA DE MALLORCA COM A 
EFECTE DE LA SENTÈNCIA DEL TRIBUNAL SUPREM DE DATA 24 DE GENER DE 
1995. 
 

1) En relació a la clàusula Primera.- OBJECTE DEL CONCURS. 
 

El termini de l'explotació serà de 20 anys comptats partir del 24 d'abril de 
1987, data d'atorgament de l'escriptura d'adjudicació anul×lada. 
 

2) En relació a la clàusula Tercera.- CARACTERÍSTIQUES DE LES 
ESTACIONS. 
 



Totes les estacions previstes en el Plec original han estat construïdes en 
virtut de la concessió anul×lada, per la qual cosa l'adjudicatari haurà de costejar-
les al preu que determini la Comissió de Govern del Consell Insular en el 
procediment de valoració que es tramiti a aquest efecte en execució de la 
Sentència del Tribunal Suprem de 24 de gener de 1995. 
 

3) En relació a la clàusula Quarta.- APORTACIONS DEL CONCESSIONARI. 
 

L'adjudicatari se subrogarà en el lloc del titular de la concessió anul×lada 
en totes les relacions laborals, absorbint la totalitat de la plantilla. 

4.- En relació a la clàusula Cinquena.- OBRES I CONSTRUCCIÓ DE LES 
ESTACIONS. 
 

En el cas que procedeixi una nova adjudicació, no podrà iniciar-se 
l'explotació del servei pel nou adjudicatari, fins que les obres i instal×lacions 
hagin estat abonades per ell mateix a l'Administració concedent pel preu que 
resulti de la valoració aprovada per la Comissió de Govern, valoració que serà 
executiva, sense perjudici de les impugnacions que es puguin interposar. 
 

Els proposants hauran de constituir una fiança provisional de 500.000 
pessetes, en qualsevol de les modalitats admeses per la legislació vigent, i 
presentar una declaració jurada responsable de no estar incurs en prohibició de 
contractar en el moment actual." 
 

Intervé la presidenta. Informa que hi ha consens entre tots els grups 
perquè en l'apartat 2 consti: "Requerir les empreses licitadores del concurs, 
exceptuant la que resultàs adjudicatària, perquè una vegada aprovada la 
liquidació, en el termini de vint-i-sis dies naturals comptadors des de la 
notificació d'aquest acord". 
 

S'aprova la proposta unanimitat. 
 
  PUNT 25.- SOL.LICITUD DE MODIFICACIÓ DEL DECRET 37/1986 DE 
17 D'ABRIL. 
 

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

"ANTECEDENTS: La Llei 13/93 de 20 de desembre, d'atribucions de 
competències als consells insulars en matèria d'inspecció tècnica de vehicles, en 
el seu article 1er. estableix que el consells insulars tendran la competència 
executiva i de gestió en matèria d'inspecció tècnica de vehícles. 

El Decret 5/1986 de 23 de gener, pel qual s'estableix la xarxa 
d'estacions d'inspecció tècnica de vehícles de Balears, a l'article 3er. disposava 
que la gestió d'inspecció tècnica de vehícles l'havia de fer la Conselleria de 
Comerç i Insdústria, sigui directament amb el propi personal, sigui a través 
d'empreses privades en règim de concessió administrativa. 



Per altre banda, el Decret 37/86 de 17 d'abril, pel qual s'aprova 
l'organització de Règim Jurídic del Servei d'Inspecció Tècnica de Vehícles a 
Mallorca, obliga que el tipus de gestió de l'esmentat servei sigui el de concessió 
administrativa. 

En aquests moments de execució de la Sentència del Tribunal 
Suprem de data 24 de gener de 1995, dictada en el recurs contenciós-
administratiu 406/1987 que ha anul.lat la concessió administrativa, es poden 
derivar canvis sobre la forma d'explotació del servei. 

L'autonomia del Consell Insular de Mallorca ha de possibilitar que la 
forma de la gestió de la inspecció tècnica de vehícles ha de ser una decisió del 
propi Consell Insular. Per tot això, la Comissió de Cooperació Municipal, Foment i 
Ocupació en la sessió del dia 20 de febrer de 1996 eleva al Ple del Consell Insular 
de Mallorca la següent proposta d' 
 

A C O R D 
 

Sol.licitar al Govern de la Comunitat Autònoma la modificació del 
Decret 37/1986 de 17 d'abril, pel qual s'aprova l'organització de Règim Jurídic del 
Servei d'Inspecció Tècnica de Vehícles a l'illa de Mallorca, possibilitat que el 
tipus de gestió del Servei d'Inspecció Tècnica de Vehícles a Mallorca, a més 
d'esser per concessió administrativa, el pugui dur a terme directament el propi 
Consell Insular de Mallorca." 
 

Intervé el Sr. Pascual (UM). Explica que el seu grup va votar en 
contra a la comissió perquè pensaven que significava una distorsió de la 
sentència, ja que pensaven que la forma de gestió directa defugia allò que és el 
compliment de la sentència. Manifesta que el seu grup és contrari a la gestió 
directa, ja que pensen que la qualitat d'aquests serveis no està garantida.  
 

Amb tot, anuncia el vot a favor perquè implica l'autonomia de gestió 
del Consell en l'àmbit de les competències transferides.  

 
S'aprova la proposta per unanimitat. 

 
 
  PUNT 26.- APROVACIÓ DE LA MEMÒRIA DE LES COMPETÈNCIES  
ATRIBUÏDES AL CIM EN MATÈRIA DE RÈGIM LOCAL, CORRESPONENT A L'ANY 
1.995. 
 

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

"L'article 24.1 de la Llei de Consells Insulars estableix que: "Els 
Consells Insulars elaboraran anualment una memòria sobre la gestió de les 
competències que els hagin estat atribuïdes per Llei del Parlament que inclogui 
els nivells i la qualitat de les funcions i dels serveis exercits. Aquesta memòria es 
presentarà al Govern dins el primer trimestre de cada any." 



 
Vista la Memòria elaborada pel Servei d'Assistència Tècnica i referida a 

l'any 1995. 
 

Aquesta Presidència proposa que pel Ple del Consell s'adoptin els acords 
següents: 
 
 

1r. Aprovar la Memòria de les competències atribuïdes al Consell Insular de 
Mallorca en matèria de règim local, corresponent a l'any 1995. 
 

2n. Que aquesta Memòria es presenti al Govern Balear, en compliment 
d'allò que disposa l'article 24.1 de la Llei de  
Consells Insulars." 
 

S'aprova la proposta per unanimitat. 
 
 
  PUNT 27.- ADHESIÓ DEL CIM AL PROGRAMA LEADER II-GRUP PLA 
DE MALLORCA. 
 

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

ANTECEDENTS: La iniciativa europea LEADER II (lligam entre 
activitats de desenvolupament i d'economia rural) s'implmentarà al llarg dels 
anys 1996-1999 adoptant com principals línies d'actuació l'assessorament tècnic 
a iniciatives econòmiques en el medi rural, la conservació del mei natural, el 
suport a la petita i mitjana empresa i la revalorització dels productes locals, tot 
incorporant un caràcter innovador, la transferència tecnològica i l'efecte 
demostratiu dels projectes. 
 

En data 12 de gener recent, la Conselleria d'Agricultura i Pesca del 
Govern Balear ha aprovat l'elaboració d'un estudi d'adquisició de capacitats per 
al desenvolupament d'un programa LEADER als municipis del Pla de Mallorca, 
d'Artà, Campos i Sa Pobla quantificats com zona 5-B per la Unió Europea. 
 

Per tot això i per tal que el Consell Insular de Malalorca participi de 
manera decisiva en el desenvolupament dels programes LEADER II, la Comissió 
de Cooperació Municipal, Foment i Ocupació, eleva al Consell Insular de Mallorca 
la següent proposta d' 
 

A C O R D 
 
 

1.- Sol.licitar l'adhesió d'aquest Consell Insular de Mallorca al 
Programa LEADER II-Grup Pla de Mallorca. 



 
2.- Anomenar com a representant d'aquest Consell Insular de 

Mallorca a Antoni Alorda Vilarrubies, i suplent a Francesc Antich Oliver." 
 

S'aprova la proposta per unanimitat. 
 
 
  PUNT 28.- ADHESIÓ DEL CIM AL PROGRAMA LEADER II-GRUP 
SERRA DE TRAMUNTANA. 
 

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

"ANTECEDENTS: La iniciativa europea LEADER II (lligam entre 
activitats de desenvolupament i d'economia rural) s'implmentarà al llarg dels 
anys 1996-1999 adoptant com principals línies d'actuació l'assessorament tècnic 
a iniciatives econòmiques en el medi rural, la conservació del mei natural, el 
suport a la petita i mitjana empresa i la revalorització dels productes locals, tot 
incorporant un caràcter innovador, la transferència tecnològica i l'efecte 
demostratiu dels projectes. 
 

En data 12 de gener recent, la Conselleria d'Agricultura i Pesca del 
Govern Balear ha aprovat l'elaboració d'un estudi d'adquisició de capacitats per 
al desenvolupament d'un programa LEADER als municipis de la Serra de 
Tramuntana quantificats com zona 5-B per la Unió Europea. 
 

Per tot això i per tal que el Consell Insular de Malalorca participi de 
manera decisiva en el desenvolupament dels programes LEADER II, la Comissió 
de Cooperació Municipal, Foment i Ocupació, eleva al Consell Insular de Mallorca 
la següent proposta d' 
 

A C O R D 
 
 

1.- Sol.licitar l'adhesió d'aquest Consell Insular de Mallorca al 
Programa LEADER II-Grup Serra de Tramuntana. 
 

2.- Anomenar com a representant d'aquest Consell Insular de 
Mallorca a Antoni Alorda Vilarrubies, i suplent a Catalina Mª Bover i Nicolau." 
 

Intervé la Sra. Salom (PP). Demana si aquesta adhesió implica cap 
aportació econòmica i si aquesta està quantificada. 
 

Respon la Sra. Bover (PSOE). Explica que en principi es tracta d'un 
projecte, amb una previsió d'uns sis milions de pessetes. Informa que aquests 
programes els coordina la Conselleria d'Agricultura. 
 



S'aprova la proposta per unanimitat. 
 
 

HISENDA I ESPECIAL DE COMPTES. 
 
 
  PUNT 29.- PROPOSTA DE LA PRESIDèNCIA, D'APROVACIó DE LA 
MODIFICACIó DE L'ORDENANÇA REGULADORA DEL PREU PúBLIC PER 
ASSISTèNCIES, ESTADES I SERVEIS ANàLEGS PRESTATS EN ESTABLIMENTS 
BENèFIS I ASSISTENCIALS DEL CONSELL INSULAR DE MALLORCA. 
 
 

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

"La modificació d'aquesta Ordenança, es fonamenta en la necessitat 
d'actualitzar les tarifes del centres Llar dels Ancians i Residència  d'Huialfàs, 
d'acord amb l'estudi econòmic que figura a l'expedient. L'aprovació d'aquesta 
modificació correspón al Ple de la Corporació conformement amb el que disposa 
l'article 48 de la Llei 39/1988 de 28 de desembre reguladora de les Hisendes 
Locals. 
 

Per això la qui subscriu, eleva al Ple de la Corporació la següent 
 

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

  " 1 .- Aprovar inicialment la modificació del preu públic per 
assistències, estades i serveis anàlegs prestats en establiments benèfics i 
assistencial del Consell Insular, en els termes que es contenen en el texte annex, 
conformement amb el que disposa l'article 48 de la Llei 39/1988, de 28 de 
desembre, reguladora de les Hisendes Locals. 
 

2.- Sotmetre mitjançant publicació en el B.O.C.A.I.B a informació 
pública aquest acord i el document annex, per un termini de trenta dies perquè en 
puguin presentar reclamacions i suggerències. En el supòsit que no n'hi havés, 
s'entendrà definitivament aprovada la modificació de l'Ordenança esmentada i 
serà vigent a partir de la seva publicació en el Bocaib." 
 

S'aprova la proposta per assentiment. 
 

PUNT 30.- PROPOSTA DE LA PRESIDèNCIA, D'APROVACIó DE 
L'ORDENANÇA REGULADORA DEL PREU PúBLIC PER LA PRESTACIó DE 
SERVEIS EN EL REFUGI DE MUNTANYA "TOSSALS VERDS". 
 

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



"L'aprovació de l'Ordenança reguladora del preu públic pels serveis 
prestats en el Refugi de Muntanya "Tossals Verds", es fonamenta en els articles 
41 a 45 de la Llei 39/1988 de 28 de desembre reguladora de les Hisendes Locals. 
 

Les tarifes fixades a aquesta Ordenança s'han determinat d'acord 
amb l'estudi econòmic que figura a l'expedient. 
 

Per això la qui subscriu, eleva al Ple de la Corporació la següent 
 

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

  1 .- Aprovar inicialment el preu públic pels serveis prestats en el 
Refugi de muntanya "Tossals Verds" i l'Ordenança reguladora d'aquest preu 
públic en els termes que es contenen en el texte annex, conformement amb el 
que disposa l'article 48 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les 
Hisendes Locals. 
 

2.- Sotmetre mitjançant publicació en el B.O.C.A.I.B a informació 
pública aquest acord i el document annex, per un termini de trenta dies perquè en 
puguin presentar reclamacions i suggerències. En el supòsit que no n'hi havés, 
s'entendrà definitivament aprovada l'Ordenança esmentada i serà vigent a partir 
de la seva publicació en el Bocaib." 
 

Intervé la Sra. Salom (PP). Demana l'estudi econòmic a què fa 
referència l'expedient, ja que el seu grup no ha tingut ocasió de veure'l. Fa notar 
que l'article 3 fa referència a uns preus especials per a "altres grups organitzats" 
i demana quins criteris hi ha per classificar un grup d'aquests com a beneficiari 
d'aquestes reduccions. Informa que el seu grup ha comparat aquests preus amb 
els d'altres institucions similars i pensa que són més cars. Anuncia l'abstenció, 
llevat que les explicacions els facin canviar d'idea. 
 

Respon la Sra. Bover (PSM-NM). Informa que els preus són més 
baixos que els dels refugis similars propietat d'altres diputacions i que, a més, 
són els mateixos que ja hi havia quan el PP tenia majoria dins el Consell. L'única 
modificació, informa, ha estat la dels preus de les begudes i entrepans que s'han 
igualat als del bar de FODESMA. Si hi ha un estudi econòmic el farà arribar a la 
Sra. Salom. 
 

La Sra. Salom (PP) demana al secretari si aquest estudi figura dins 
l'expedient i també demana si aquesta proposta és la primera vegada que es du 
al Ple o si ja hi havia una ordenança anterior, aprovada pel grup de consellers del 
PP. 
 

La interventora, requerida per la presidenta, explica que hi ha una 
previsió de despeses i d'ingressos. 
 

La Sra. Salom (PP) demana si hi ha un escandall de costs que avalin 



la proposta. 
 

La interventora respon que no. 
 

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

La Sra. Salom demana als serveis jurídics si es pot votar una 
ordenança sense l'estudi econòmic que l'avali. 
 

La presidenta respon que depèn d'allò que s'entengui per estudi 
econòmic. Fa notar que si les diferents comissions han aprovat la proposta, s'ha 
d'entendre que hi ha l'estudi. Prega que aquesta observació la faci en comissió i 
no esperi la sessió plenària. 
   
   
  PUNT 31.- INCREMENT DE LES RETRIBUCIONS I APLICACIO DE LA 
CLAUSULA DE REVISIO SALARIAL PER A L'ANY 1996. 
 

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

"Atès allò que preveu l'article 26 dels Acords del Personal Funcionari 
del Consell Insular de Mallorca i el mateix article del Conveni Col.lectiu del 
Personal Laboral en relació amb la modificació anual de les retribucions del 
personal i a l'aplicació de la clàusula de revisió salarial. 
 

Atès que l'increment de les retribucions per al personal al servei de 
la Corporació per a l'any 1995 es va fixar a la Resolució de la Presidència del CIM 
de dia 14 de febrer de 1995, la qual va preveure l'increment d'un 3,5% sobre els 
conceptes retributius no exclosos per l'esmentada Resolució. 
 

Atès que per Resolució de Presidència de dia 29 de gener de 1996, 
sobre increments retributius, cotitzacions socials i descomptes per IRPF per a 
l'any 1996, es va fixar, amb efectes de dia 1 de gener de 1996, l'increment d'un 
3,5% de les retribucions del personal que presta serveis en el CIM en relació amb 
les de 1995. 
 

Atès que a la reunió mantinguda el dia 27 de març de 1996 pels 
representants dels grups polítics integrants de l'equip de govern del CIM amb les 
representacions sindicals de la Corporació s'ha acordat aplicar la clàusula de 
revisió salarial en els termes prevists en els Acords i en el Conveni Col.lectiu. 
 

Atès que l'IPC registrat durant l'exercici ha superat d'un 0,8% el 
previst, en els termes expressats en els Acords i en el Conveni.  
 

El President de la Comissió Informativa de Serveis Generals i de 



Recursos Humans eleva al Ple de la Corporació per a la seva aprovació la 
següent: 
 
 

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

APROVAR l'aplicació de la clàusula de revisió salarial en els termes 
que s'assenyalen a continuació: 
 

Primer.- Amb efectes de dia 1 de gener de 1996, i amb caràcter previ 
a l'aplicació de l'increment del 3,5% previst a la Resolució de Presidència de dia 
29 de gener de 1996, sobre increments retributius, cotitzacions socials i 
descomptes per IRPF per a l'any 1996, es procedirà a incrementar d'un 0,8% les 
retribucions objecte de revalorització a l'esmentada Resolució. 
 

L'abonament al personal d'aquest increment es realitzarà mitjançant 
la creació en la nòmina d'un concepte retributiu denominat "revisió 96". 
 

Segon.- Per a l'any 1995, s'abonarà al personal una paga de 
compensació equivalent al 0,8% de la seva retribució per al total de la retribució 
devengada durant l'any 1995, amb excepció dels conceptes retributius que no 
van ser objecte de revalorització l'esmentat any. 
 

Tercer.- El que es preveu al present acord serà d'aplicació també al 
personal eventual. 
 

Quart.- S'autoritza a la Presidència del Consell Insular de Mallorca 
per dictar les Resolucions necessàries per a l'aplicació d'allò que es preveu a 
l'acord." 

Intervé el Sr. Morro (PSM-NM). Informa que es tracta de l'aplicació de 
la clàusula de revisió segons les previsions dels acords amb el personal 
funcionari i del conveni col×lectiu amb el personal laboral, acordada en la reunió 
entre els grups polítics i la representació sindical. Informa que l'increment dels 
preus al consum registrats el 95 va superar d'un 0'8 l'augment previst. Es 
proposa, per tant, amb efectes a partir de l'u de gener, incrementar un 0'8 les 
retribucions.  
 

Informa que es crearà un concepte retributiu denominat revisió 96. 
Aquest acord també serà d'aplicació al personal eventual. Es tracta d'aplicar 
unes previsions recollides en els acords i el conveni i de donar satisfacció a una 
demanda sindical aprovada amb el suport del conjunt de grups de consellers de 
la corporació. 
 

Intervé el Sr. Grosske (EU). Recorda que a la comissió es va debatre 
l'aplicabilitat d'aquesta clàusula de revisió. El seu grup ho ha estudiat 
jurídicament i la seva opinió és que la clàusula és aplicable i, a més, és 



absolutament correcta la intervenció del Sr. Morro en el sentit de cercar la 
interpretació més favorable als interessos dels treballadors per tal d'impedir que 
pateixin una minva en la seva capacitat adquisitiva com a resultat de la inflació. 
 

Intervé la presidenta. Informa que la Intervenció i la Secretaria 
General han presentat un informe que conclou que aquesta proposta podria 
excedir de l'àmbit de competència de la corporació, sense perjudici que es pugui 
adoptar l'acord si l'esmentada clausula es recull a la llei general de pressuposts 
corresponent, que encara no s'ha aprovat enguany. 
 

Intervé el Sr. Espinós (PP). Demana si la proposta es refereix a una 
sola paga de revisió o si fa referència a l'augment per a tot el 96. 
 

Respon el secretari en el sentit que a explicat el Sr. Morro. 
 

S'aprova la proposta per unanimitat. 
 
  
  PUNT 32.- PROPOSTA D'APROVACIó DEL PROJECTE DE 
PRESSUPOST 1996 I PLANTILLA DE PERSONAL DEL C.I.M. 
 

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

"La Presidenta de la corporació, conformement amb el que disposen 
els art.112 i 90 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim 
Local, i també l'art.143 i següents de la Llei 39/1988, i la resta de disposicions que 
regulen la matèria, ha procedit a elaborar el Projecte de Pressupost d'aquesta 
corporació per a l'exercici de 1996. 
 

En la confecció de l'esmentat Projecte de Pressuposts s'han tingut 
en compte tots el antecedents indispensables, tant pel que fa a despeses que 
obligatòriament té a càrrec seu la corporació, com a ingressos, els quals han 
estat calculats conformement amb els rendiments dels exercicis anteriors; s'hi 
inclouen aiximateix, a l'Estat d'Ingressos, les aportacions de l'Estat i de la CAIB 
en matèria de convenis, i el producte d'operacions de crèdit a concertar amb les 
entitats financeres. 
 

El Projecte de Pressupost es sotmet a informe de la Comissió 
d'Hisenda i Especial de comptes i es formula la següent: 
 

PROPOSTA D'ACORD 
 

1r. Aprovar el Pressupost General per a l'exercici de 1996, el resum 
del qual per capítols és el següent: 
 

I N G R E S S O S  



 
A) OPERACIONS CORRENTS 

 
1.- Imposts directes................   624.000.000.- 
3.- Taxes i altres ingressos .......   523.627.056.- 
4.- Transferències corrents ........ 7.173.125.739.- 
5.- Ingressos patrimonials .........   506.715.100.- 

 
 

B) OPERACIONS DE CAPITAL 
 

6.- Alienació d'inversions reals....             0.-      7.- 
Transferències de capital ...... 1.315.810.200.- 

8.- Variació d'actius financers ....    25.000.300.- 
9.- Variació de passius financers .. 1.411.800.000.- 

                                              ---------------- 
                                    TOTAL.....11.580.078.395.- 
 

D E S P E S E S  
 

A) OPERACIONS CORRENTS 
 

1.- Remuneracions del personal.....  3.530.576.751.- 
2.- Compra de béns corrents i de 

              serveis........................  1.500.752.296.- 
3.- Interessos ....................    892.772.593.- 
4.- Transferències corrents .......  2.117.082.493.- 

 
B) OPERACIONS DE CAPITAL 

 
6.- Inversions reals ...............   884.019.000.- 

    7.- Transferències de capital....... 2.204.358.500.- 
8.- Variació d'actius financers ....    25.000.000.- 
9.- Variació de passius financers ..   425.516.762.- 

                                               --------------- 
                                      TOTAL...11.580.078.395.- 
 

2n.- Aprovar, la Plantilla del Personal que es preveu en l'esmentat 
Pressupost. 

3r.- Aprovar el Projecte de les Bases Generals d'Execució del 
Pressupost. 
 

4t.- Sol.licitar condicions a les entitats finançeres per a formalitzar 
operacions de crèdit per un import màxim de 1.411.800.000 pta. per finançar part 
de les despeses del capítol VI i VII del Pressupost General. 
 

5è.- Aquest acord aprovatori serà considerat com a definitiu si no es 



produeixen reclamacions en contra durant el termini d'exposició pública, i 
entrarà en vigor dins l'exercici a què es refereix, una vegada que s'hagi complit el 
que disposa l'article 112,3 de la Llei 7/85 de 2 d'abril, reguladora de les bases de 
Règim Local, i també l'art. 150 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora 
de les Hisendes Locals." 
 

Presenta la proposta el Sr. Pascual (UM). Informa que, com a 
administració local que és el Consell, el capítol d'ingressos depèn de les 
transferències d'altres administracions i especialment de l'Estat. Ingressos que 
es calculen en 5.200 milions, sense previsió d'increment en relació a l'any passat. 
L'increment del total és del 8% a causa de la incorporació de la competència en 
matèria d'activitats classificades. 
 

Les partides de despeses mantenen l'estructura habitual de la casa, 
sempre condicionada per els limitacions d'ingressos. S'ha intentat atendre els 
compromisos del Consell amb els ajuntaments i mancomunitats. S'augmenta 
lleugerament el Pla d'obres i Serveis i es manté el compromís amb el Pla d'Acció 
Especial. Informa dels 500 milions d'inversions en carreteres. Destaca el gran 
increment de la Comissió de Medi Ambient que referma la voluntat del Consell de 
potenciar la recollida selectiva i el reciclatge. Destaca els augments dins l'àrea de 
Benestar Social, especialment el del salari social i el de els partides destinades al 
tercer món. 
 

Pel que fa a la previsió de subscripció de crèdits, només són 
d'endeutament real uns 650 milions, ja que hi ha una partida d'amortització 
anterior de 425 milions, i que es pensen aplicar  els 400  milions que resten del 
superàvit de l'any passat. 
 

Intervé el Sr. Grosske (EU). Dóna raó a unes qüestions plantejades 
pel PP i que pensa que s'haurien de corregir en el pressupost del 97. Es tracta de 
la tramitació, en relació a la qual pensa que seria molt bo que es redactassin amb 
més antelació els pressuposts, de manera que hi pogués haver un debat intern 
més ric, tant per estudiar la proposta del govern, com les possibles esmenes que 
provinguin de l'oposició i fins i tot propiciar un debat extern, igual que fan molts 
d'ajuntaments.  
 

Es refereix a la voluntat d'ajustar el pressupost a la realitat 
econòmica del Consell, però dubta que s'hagi pogut aconseguir, ja que el Consell 
arrossega una tradició important de desgavell pressupostari. Recorda el fet de 
tancar amb superàvits enormes, la freqüència de les transferències de crèdit que 
marquen moltes diferències entre el pressupost inicial i el final, i també les 
depeses que es contreuen sense consignació, tot confiant amb el reconeixement 
de deutes. Aquests mecanismes de distorsió s'han de corregir, afirma.  
 

Constata amb preocupació el tema del personal, en relació al qual 
pensa que ha estat bo deixar per a un proper plenari la confecció de la plantilla 
del 96 i l'oferta pública de col×locació, malgrat que EU desitjava que ja s'hagués 



incorporat al d'avui. 
 

Es refereix a l'augment significatiu que és més alt encara si es té en 
compte que no hi ha els 600 milions que venien del Govern destinats a la 
incineradora, de manera que la diferència real és de més de 1.000, un augment 
que no és paral×lel a la inversió, ja que aquesta pateix una minva en relació a la 
despesa corrent, cosa que, des d'un punt de vista superficial s'ha de considerar 
una dada negativa. De tota manera matisa que s'ha de veure de quina despesa es 
tracta i de quina inversió és tracta. En aquest sentit pensa que el pressupost 
aporta línies d'actuació importants, que justifiquen el vot favorable d'EU. 
 

Es refereix als temes mediambientals en què hi ha un fort increment 
en aquesta àrea estricta. Destaca que també hi ha compromisos importants 
referits a la disciplina urbanística, un camp que comporta igualment la protecció 
del territori. 
 

Destaca la voluntat de donar la màxima transcendència als capítols 7 
i 4, o sigui els capítols de les subvencions. Es refereix a la partida de 12 milions 
que es destina a Presidència. Fa notar que aquesta partida serà la més 
controlada i examinada per l'opinió i que és preferible tenir totes les partides de 
subvencions ben controlades i reservar una part per a Presidència, que no allò 
que passava fins ara, que des de Presidència era possible intervenir en quaranta 
partides diferents. D'aquesta manera, explica, és més bo de fer que la institució 
tengui ben predeterminats els criteris de concessió, amb terminis de sol×licitud, 
publicitat. etc. per assegurar l'objectivitat de la subvenció. 
 

Destaca l'important increment de les partides de cooperació 
municipal. 
 

Fa esment a la despesa social, que no només és la inclosa en les 
partides d'Acció Social, sinó també el foment de l'ocupació i la cooperació amb 
els ajuntaments per fer polítiques d'ocupació, que qualifica de pilar fonamental 
d'allò que seria una nova política en aquesta casa. 
 

Es refereix al 0'7% destinat al tercer món i fa una esmena in voce en 
proposar que la partida s'incrementi 7.400.000 PTA, ja que el 0'7% ha estat 
calculat sobre les despeses sense tenir en compte el deute. Fa notar que el 0'7% 
es calcula sempre sobre el total del pressupost de la institució. Considera que 
per aquests set milions més no s'ha de voler perdre el valor emblemàtic de 
destinar, el primer any, el 0'7% a aquest concepte. 
 

Vol aclarir a la Sra. Salom, la postura d'Esquerra Unida, ja que 
aquesta consellera ha assegurat als mitjans de comunicació que EU votaria 
contra aquest pressupost perquè inclou partides relacionades amb la 
incineradora. Precisa que EU no és tan frívola per deduir, per exemple, que per la 
raó que dins les partides d'ingressos hi ha les tarifes de TIRME, ja no votarien a 
favor dels pressuposts. Allò que va dir EU anava en una doble direcció, per una 



banda que EU no aprovaria un pressupost abans que no acabàs la feina la 
Comissió de recerca d'alternatives, i això per estimular sanament que la 
Comissió s'activàs i, per altra banda perquè no volien aprovar uns pressuposts 
que hipotecassin la possibilitat que el Consell canviàs de sistema de gestió. En 
aquest sentit anuncia que EU durà al proper Ple una proposta de canvi del 
sistema de gestió  compatible amb l'aprovació d'aquest pressupost. 
 

Conclou la intervenció amb l'anunci del vot favorable. 
 

La presidenta agraeix el vot favorable i anuncia que accepta 
l'esmena presentada in voce. 
 

El Sr. Pascual (UM) considera que aquesta petita quantitat es pot 
incloure com a increment de deute, que probablement no s'haurà d'aplicar, 
perquè es farà amb el compromís d'aplicar el possible superàvit a reduir-lo en la 
mateixa quantitat. Es mostra d'acord amb el Sr. Grosske en el sentit que els 
pressuposts estaven elaborats el mes de gener i que el retard prové d'esperar el 
resultat de la Comissió d'estudi d'alternatives. Agraeix el vot favorable d'EU. 
 

Intervé el Sr. Morro (PSM-NM). Vol precisar que la plantilla que 
s'incorpora al pressupost és fruit del compromís del grup de govern i d'EU amb 
les organitzacions sindicals de dur a terme amb caràcter immediat una 
negociació que permeti aprovar unes plantilles orgàniques que puguin donar 
lloc, a la vegada, a una oferta pública d'ocupació. Anuncia que s'ha fixat el mes 
de juny com a data per tenir conclosa la negociació que es faria simultàniament 
amb la negociació del conveni col×lectiu. Recorda que la plantilla que ara 
s'incorpora és exactament la del 95 incrementada amb les places eventuals 
aprovades el juliol del 95, i, a nivell pressupostari, hi ha l'increment del 3'5% més 
el 0'8%, més les retribucions del personal d'activitats classificades, que s'ha 
transferit al Consell i 20 contractacions fetes durant l'exercici anterior per 
necessitats urgents del Consell amb la previsió d'una durada de mig any, 
lògicament amb l'increment del 0'8% per al 95. 
 

Intervé la Sra. Salom (PP). Es refereix a l'esmena a la totalitat per una 
qüestió d'aplicació de la legalitat vigent. Recorda l'art. 149 de la Llei d'hisendes 
locals, que és molt concret, i que preveu que al pressupost s'hi han d'unir una 
sèrie de documents: a) Memòria explicativa, document del qual el PP no té 
coneixement i que no han vist que figuri dins l'expedient; b) Liquidació del 
pressupost de l'exercici anterior, document que tampoc no han tingut ocasió de 
consultar; c) Annex sobre les plantilles que sí que hi figura; d) Annex 
d'inversions, que no hi figura; e) Informe econòmico-financer amb les bases 
utilitzades per als càlculs, document que tampoc no consta. 
 

Conclou la intervenció demanant als Serveis Jurídics si, a la vista de 
la Llei d'hisendes locals, es poden aprovar aquests pressuposts. 
 

La interventora respon que aquests documents figuren dins 



l'expedient i que es poden consultar, llevat de la liquidació del pressupost del 94 i 
dels primers mesos del 95 que és a Intervenció, on també es pot consultar. 
 

La presidenta afirma que l'equip de govern coincideix amb l'equip 
tècnic en l'opinió de l'expedient està complet. 
 

La Sra. Salom (PP) insisteix que no ha vist la memòria explicativa de 
les modificacions del 96 en relació al 95. Afirma també que el seu grup no ha 
tingut temps d'estudiar el pressupost i que se sent indefens. Tampoc no han 
trobat l'annex referit a les inversions ni la liquidació del pressupost anterior. 
 

El Sr. Pascual (UM) afirma que no entén la intervenció que acaba de 
fer la Sra. Salom, ja que divendres de la setmana passada el PP va tenir la 
documentació, igual que tots els altres grups, amb l'esborrany i la memòria 
explicativa  que tots els grups tenen. A més, recorda que es va fer una comissió 
informativa, divendres passat on varen acudir els responsables d'àrea  que el PP 
havia demanat i on perfectament haurien pogut aclarir qualsevol dubte perquè 
sabien perfectament que hi havia voluntat i compromís de transparència. Demana 
si a Intervenció els varen posar cap obstacle per consultar documentació, perquè 
si fos així ho consideraria un fet molt greu. 
 

La Sra. Salom insisteix a assegurar que no ha trobat els documents 
a què s'ha referit en la primera intervenció i, per això, si no es compleix l'art 149 
de la Llei d'hisendes locals, no es pot votar el pressupost perquè l'expedient no 
és complet. Se sorprèn que un pacte de progrés que ha insistit que facilitaria la 
feina a l'oposició i que tendria una actuació transparent, ara no compleixi aquest 
article 149.    
 

El Sr. Verger (PP) considera que no es pot admetre que es presenti 
un esborrany de pressupost, la setmana passada, que no tenia res a veure amb el 
de dimecres, ni res a veure amb el de divendres. Considera que tres o quatre dies 
és molt poc temps per estudiar el pressupost i espera que l'any que ve hi hagi 
més temps. Si els serveis tècnics consideren que es compleixen tots els requisits 
per poder votar que ho diguin. 
 

Es refereix a les plantilles i fa notar que la del 96 que es presenta 
avui no és com ha dit el Sr. Morro, sinó que sense tenir en compte els eventuals, 
hi ha moltes més diferències, com ara als Serveis Tècnics, a Recursos Humans i 
a Acció Social per exemple. Critica que no es pugui saber què s'aprova perquè 
les afirmacions del Sr. Morro no concorden amb la documentació que tenen. Per 
això afirma que aquests pressuposts estan mal fets. Pensa que si el mes de 
gener ja estaven fets, com s'ha afirmat, hi havia prou temps per tenir-los un poc 
més esporgats. 
 

Fa notar que la valoració econòmica presentada divendres 
comparada amb el pressupost presenta diferències en confrontar les mateixes 
partides. Son diferències, no substancials però que indiquen que no estan ben 



fets. 
 

Pensa que aquests defectes que té el Capítol I ja justifiquen la 
devolució del pressupost. 
 

Es refereix als documents que falten, o que divendres faltaven, i 
afirma que aquestes manques també justifiquen el vot negatiu. 
 

La presidenta recorda que és generosa a l'hora de deixar intervenir 
perquè pensa que és important que tots els grups intervenguin, però no 
considera adient que la Sra. Salom demani la paraula com a representant del 
grup popular, faci una intervenció amb rèplica i contrarèplica i, després el Sr. 
Verger torni demanar la paraula per explicar les mateixes coses.  
 

Torna intervenir el Sr. Morro (PSM-NM). Assegura que la plantilla del 
96 és la mateixa del 95 amb els afegitons que ja ha explicat en la intervenció 
anterior. Agrairia al Sr. Verger que les diferències que ha indicat les hi faci arribar 
detalladament, ja que si són reals es corregiran. És possible que hi hagi alguns 
errors fruit de les modificacions introduïdes la setmana passada, en acceptar el 
compromís de negociació. Afirma que aquesta no és la plantilla que el PSM volia, 
el PSM pretenia amb la plantilla donar sortida a un conjunt de reivindicacions i de 
necessitats, però sí que és l'expressió d'un compromís polític i social. 
 

Se sotmet a votació l'esmena a la totalitat presentada pel grup del PP 
i es rebutja per tretze vots a favor (PP) i desset en contra  (PSOE, PSM-NM, UM, 
EU). 
 

La presidenta obre el torn d'intervencions per debatre les esmenes 
parcials. 
 

Intervé la Sra. Salom (PP). Informa que primer de tot farà una 
exposició sobre les partides d'ingressos. Es refereix als antecedents dels 
pressuposts... 
 

La presidenta interromp la intervenció, tot recordant que el debat a la 
totalitat ja ha acabat i ara és el moment de debatre les esmenes parcials. 
 

Intervé el Sr. Riera (PP). Es refereix a les cinc esmenes que el seu 
grup ha presentat referides a Esports i Joventut.  
 

Recorda que fa uns mesos la Comissió d'Esports va modificar la 
seva denominació  i va passar a dir-se d'Esports i Joventut, sense que dins els 
pressuposts hi hagi cap partida dedicada expressament a aquest darrer 
concepte. Per això, proposen un total de 24 milions que es rebaixarien de la 
Comissió d'Esports i que conformarien una partida de 10 milions per a un 
programa d'informació sobre objecció de consciència i prestació social 
substitutòria, una altra partida de 10 milions per a instal×lacions de temps lliure, 



amb un programa encaminat a incrementar l'oferta d'aquestes instal×lacions que 
són deficitàries a Mallorca, i, finalment, una partida de 4 milions per una escola 
de natura, que es podria instal×lar als Tossals. 
 

Per altra banda hi ha dues esmenes de tres milions cadascuna per a 
publicacions del Servei de Medicina Esportiva, una, i per a reunions de monitors i 
entrenadors de diversos esports i una reunió internacional sobre medicina 
esportiva de la Comunitat Europea, l'altra. Eren unes reunions i unes 
publicacions que ara, sense previsió pressupostària, no podran tenir continuïtat. 
 

Es refereix també a la creació d'una partida de 9 milions per als 
serveis esportius de l'hipòdrom de Son Pardo. Recorda que en el pressupost del 
95 aquesta mateixa partida tenia 13 milions i que enguany només n'hi ha tres. 
Recorda que el conseller mateix va reconèixer que només n'hi hauria prou per al 
primer trimestre. La rebaixa es faria a una partida que es titula transferències a 
CSD, que no se sap bé què és, si bé s'imaginen que és una transferència que s'ha 
de fer a Madrid per fer un cens d'instal×lacions esportives de Mallorca. Recorda 
que el Govern en té tres de fets i que la Comissió mateixa fa dos anys en va fer 
un. 
 

Intervé el Sr. Verger (PP). Defensa l'esmena que fa referència  al 
vestuari dels bombers. Proposa una alta de 6.800.000'-- PTA que es detraurien de 
Serveis Culturals, Representacions del Teatre Principal. També proposa una altra 
alta de sis milions per a la conservació dels vehicles dels bombers, la baixa 
corresponent també provendria del pressupost del Teatre Principal. Pensa que és 
una aportació al realisme que tant es demana, ja que es tracta d'unes necessitats 
ben acreditades. 
 

Intervé la Sra. Vidal (PP). Lamenta que no hi hagi elaborades, com es 
feia abans, unes línies bàsiques d'actuació a què s'havia d'ajustar l'aplicació 
pressupostària. Igualment, com que no hi ha un pla estratègic no se sap quines 
són les intencions del president de la Comissió. 
 

Es refereix als augments, com ara la partida del 0'7%, i felicita el 
grup d'EU per l'interès que ha manifestat. També és la voluntat del PP, manifesta. 
Qualifica de discret l'augment del salari social. Retreu les reduccions que hi ha 
hagut en altres programes del Capítol IV que afectaran negativament algunes 
prestacions. Lamenta algunes supressions, com ara les de publicacions, que ella 
considera molt importants, per això, el seu grup proposa deixar la mateixa 
quantitat que l'any passat, creu que eren una eina important de difusió i un 
element enriquidor de la feina del Consell. La partida es compensaria amb una 
baixa de les representacions del Teatre Principal. 
 

Proposa una altra esmena, acordada per tots els grups en plenari, 
però sense quantificar, destinada a l'eliminació de barreres arquitectòniques, 
especialment dels municipis més petits. La contrapartida provendria de les 
representacions del Teatre Principal o de l'augment del deute. 



 
Lamenta també la supressió partida de l'escola de treball social, 

encara que correspongui a una competència que no és del Consell, perquè 
considera que s'ha de traspassar, però no deixar-se d'atendre, en aquesta línia 
també hi ha el conveni amb l'Insalud, la Universitat i el Registre de Càncer a 
Mallorca. Per això el seu grup proposa una esmena en aquest sentit. 
 

Recorda que el Sr. Pons va afirmar en relació al salari social que el 
Consell hi destinaria, per al 96, 100 milions. Per això, a la vista de les possibles 
demandes, proposen un suplement. 
 

Argumenta que les esmenes que acaba de presentar són rigoroses,  
són el resultat d'una reflexió i poden constituir una aportació molt positiva 
encaminada a resoldre unes necessitats. Demana el suport de tots els consellers 
i especialment d'EU perquè amb la seva força moral i del seu vot poden fer que 
sigui possible dur-les endavant. 
 

 
Intervé el Sr. Pascual (UM). Considera que algunes de les esmenes 

podrien tenir raó d'esser, però recorda que, com ja ha dit, el pressupost que es 
presenta és molt ajustat i està limitat pels ingressos. S'han hagut de retirar 
partides de totes les àrees, se n'han hagudes de retallar d'altres. I això ho saben 
tots els consellers. 
 

Es refereix a les partides que ha proposat moure el Sr. Riera dins la 
Comissió d'Esports. Recorda que les prioritzacions les fa el responsable. També 
fa avinent que dins el pressupost hi ha partides destinades a Joventut i que hi ha 
la voluntat d'impulsar aquest camp. Igualment pensa que si hi ha un compromís 
amb el Consell Superior d'Esports no es pot deixar d'atendre. Per això no es 
poden admetre les esmenes defensades pel Sr. Riera. 
 

 
En relació a les referides al vestuari dels bombers o al manteniment dels 
vehicles, admet que, tal vegada, seria necessari consignar una quantitat més alta, 
però també afirma que les partides del Teatre Principal són necessàries i no es 
poden retallar, com no es poden retallar tampoc per augmentar o crear les 
partides que ha proposat la Sra. Vidal, tot i que s'intentarà fer un esforç en el 
sentit que ella ha apuntat. En relació a les partides que són pròpiament de sanitat 
afirma que correspon al Govern fer-hi l'esforç. En relació al suplement que 
proposen destinar al salari social, afirma que no se'l creuen ni els consellers del 
PP, ja que si fos així aconseguiren que el Govern Balear hi pogués destinar 
alguna quantitat més de la que hi dedica. Pensa que amb la partida que hi destina 
el Consell ja es fa una gran esforç. Conclou la intervenció amb l'afirmació que 
l'equip de govern no està en condicions d'acceptar cap d'aquestes esmenes. 
 

Replica el Sr. Riera (PP). Afirma que no ha vist cap partida destinada 
a Joventut, només n'ha vistes de destinades a Esport Escolar. Retreu que no es 



vulguin retallar partides de subvencions quan l'any passat les varen retallar. 
Opina que no es poden traspassar fons al Consell Superior d'Esports i assegura 
que la partida de Son Pardo no correspon a una previsió real.   
 

 
Respon el Sr. Diéguez (PSOE). Assegura que les reunions que preocupen el Sr. 
Riera es faran igualment, només que enguany es faran a un cost més baix perquè 
els menús no seran tan cars. Tampoc no comprèn que s'oposi a fer un cens 
d'instal×lacions quan l'interès el té el Govern Balear i el coordinador n'és el Sr. 
Riera mateix. 
 

Intervé el Sr. Pons (PSOE). Qualifica de ben intencionades les 
esmenes que ha proposat la Sra. Vidal. Afirma que la primera sessió de la 
Comissió d'Acció Social que hi haurà després de les festes de Pasqua es 
dedicarà a les previsions d'aplicació dels recursos de la Comissió, perquè hi ha 
detalls que ni el conseller mateix no coneix. Per altra banda, recorda que hi ha 
aspectes que poden canviar, com ara l'Escola de Treball Social, perquè el Consell 
 no se'n pot despenjar i la voluntat és que l'Escola s'integri a la Universitat, amb 
una partida oberta en previsió d'un bon acord en aquest sentit que si es concreta 
pot representar 70 milions. 
 

Pel que fa a els barreres, recorda que hi ha peticions formulades a la 
Conselleria de Sanitat per fer reformes a les residències de Huialfàs i dels 
Ancians. La competència de sanitat ha passat al Govern, queden serrells, com 
ara el Registre, que s'ha intentat negociar amb la Conselleria amb resultats 
negatius i l'única solució és eliminar la partida. 
 

En relació al salari social recorda que davant la previsió de despeses 
s'haurà de proposar, tal vegada, fer un esforç suplementari, a la vista de la 
liquidació del 95. De tota manera fa notar que percentualment l'aportació del 
Consell és molt superior a la del Govern. 
 

De les publicacions recorda que les relacionades amb el Registre de 
Càncer no corresponen al Consell. 
 

Comparteix la bona voluntat que suposen aquestes esmenes però no 
les pot subscriure, perquè s'ha de fer funcionar el Teatre i també s'ha d'atendre 
una política social de la qual ell té la responsabilitat. 
 

La presidenta dóna per conclòs el debat sobre les esmenes parcials. 
 

La Sra. Vidal (PP) fa notar que el Sr. Riera ha pogut respondre al Sr. 
Pascual d'UM i ella no ha contestat perquè esperava sentir la resposta del Sr. 
Pons. 
 

La presidenta fa avinent que el Sr. Pascual s'ha encarregat de la 
resposta global a totes els presentacions d'esmenes, després, les que les han 



presentades han pogut replicar i, llavors, cadascun dels responsables ha 
contestat a les rèpliques. 
 

 
Se sotmeten conjuntament a votació les esmenes parcials 

presentades pel PP i es rebutgen per tretze vots a favor (PP) i desset en contra 
(PSOE, PSM-NM, UM, EU).   
 

Se sotmet a votació el projecte de pressupost, les bases d'execució i 
plantilles, incorporant l'esmena proposada per Esquerra Unida i s'aprova per  
desset vots a favor (PSOE, PSM-NM, EU, UM). 
 

Es fa constar que el el grup de consellers del PP no intervé en la 
votació. 
 

Acabada la votació la presidenta obre un torn d'explicació de vot. 
 

La Sra. Salom (PP) informa que el seu grup no ha votat perquè no 
consta que cap tècnic avali els ingressos prevists en el pressupost. 
 

Es refereix al increments de les taxes de Telefònica, als preus 
públics dels Tossals Verds que hauran d'anar a exposició pública... 
 

La presidenta interromp la intervenció i fa notar que la Sra. Salom 
introdueix un nou debat. Demana que es limiti a explicar el vot. 
 

La Sra. Salom (PP) afirma que intenta justificar que no es podien 
aprovar aquests pressuposts perquè els ingressos estan inflats, ja que no hi ha 
cap document que justifiqui les previsions d'augment. Continua i es refereix a les 
contribucions especials del SERPREISAL, a les subvencions de la Comunitat 
Autònoma per al treball amb suport, les aportacions a Fodesma. Els ingressos 
prevists al Teatre Principal estan incrementats en 60 milions, ja prevists en els 
antecedents i hi continuen figurant després de retallar les previsions de 
despeses.  Igual passa l'Hipòdrom. Les partides de les aportacions de l'Estat per 
al Pla d'Obres i Serveis, per al Pla d'Acció Especial i un Conveni amb la 
Comunitat, igualment. no tenen justificació. 
 

El préstec previst en el primer pressupost era de 1.411 milions amb 
uns interessos de 892 milions. Al darrer document s'incrementa el préstec en 65 
milions i els interessos no varien. 
 

A la vista d'aquests fets, demana un recés perquè la Llei preveu que 
tots els grups de consellers han de tenir amb un mínim d'antelació de dos dies 
tota la documentació i no hi ha cap conseller de la tengui. Demana, per tant, 
empara als serveis jurídics i que els pressuposts quedin damunt la taula fins que 
el grup de consellers del PP hagin tingut la documentació durant dos dies. 
 



La presidenta recorda que una cosa és tenir la documentació 
materialment i una altra és tenir-la a la seva disposició. Afirma que tota la 
documentació ha estat a disposició de tots els grups. A més recorda que els 
pressuposts ja estan aprovat i que no és el moment de demanar que quedin 
damunt la taula. 
 

El Sr. Grosske (EU) lamenta la crispació que s'ha produït en aquest 
debat, perquè no hi veu cap raó política que la justifiqui, encara que comprengui 
el malestar de tots els grups per la falta de requisits formals i la manca de temps 
per fer un bon debat pressupostari. Fa notar que s'ha plantejat una esmena a la 
totalitat basada en la falta d'una documentació, cosa que opina que no és 
realment un debat polític, després hi ha unes esmenes parcials, en bona mesura 
extraordinàriament raonables fins al punt que en un tràmit de negociació més 
tranquil s'haurien pogut incorporar.  
 

Passa, però, que en aquest moment admetre aquestes esmenes 
parcials implica introduir uns desequilibris. Opina que si tota l'aportació són 
aquestes esmenes es podria demanar la incorporació del PP a l'equip de govern, 
ja que no s'ha fet cap aportació des del punt de vista polític. 
 

La Sra. Vidal (PP) demana intervenir per al×lusions. 
 

La presidenta recorda que en aquest moment no hi ha debat, sinó 
explicació de vot i, per tant, no pot demanar la intervenció.  
 

Intervé el Sr. Sampol (PSM-NM). Qualifica els pressuposts com a 
portadors d'una càrrega política de bones intencions i de pluralitat. Són plurals, 
perquè són el resultat de les aportacions de quatre forces. En liquidar l'exercici 
es veurà, a partir de les desviacions, si hi ha hagut encert en la voluntat que 
siguin reals. S'ha fet l'esforç, informa, de prioritzar determinades polítiques, tot i 
no haver-hi gaire marge de maniobra, ja que no es pot intervenir pràcticament en 
els ingressos per bé que s'ha fet un esforç per captar recursos externs en 
diverses àrees. L'esforç en la despesa ha prioritzat el medi ambient amb la 
recollida selectiva i les polítiques de conservació de les àrees naturals propietat 
del Consell. L'àrea social rep també una atenció especial, amb el 0'7%, introduït 
el primer any. El salari social té un increment important, considerat sobretot en 
una perspectiva global. Fa notar que totes les propostes de modificació del PP 
anaven encaminades a retallar les despeses del Teatre Principal. Recorda que els 
anys anteriors les previsions eren molt més baixes, però que després s'havien 
d'atendre per la via del reconeixement del deute, cosa que s'intenta que no passi 
enguany.  
 

Anuncia en aquest sentit la voluntat de convertir el Teatre Principal 
en un organisme autònom. Destaca en política cultural també la voluntat que les 
subvencions obeeixin a convenis, amb  publicitat, difusió i criteris objectius de 
concessió. Destaca la dotació d'un Servei de Patrimoni que permetrà fer un canvi 
en matèria de disciplina en la gestió d'aquesta competència . 



 
Es refereix a l'àrea de Foment i Ocupació i a les escoles taller de 

Fodesma amb un augment important de captació de recursos, sense increment 
d'aportació per part del Consell que enguany multipliquen per dos els seus 
alumnes. 
 

Conclou la intervenció lamentant la crispació i expressant la voluntat 
d'intentar en anys successius que aquest debat pugui tenir més contingut polític 
i no s'encalli en qüestions tècniques. 
 

El Sr. Triay (PSOE) expressa la satisfacció per haver pogut superar 
el repte de posar-se d'acord quatre partits i d'haver-ho fet en la data prevista. No 
és la data ideal, però tampoc no és més tard de la data habitual d'aprovació de 
pressuposts en aquesta casa. Haver pogut prendre aquesta decisió, que és la 
més important que pren la institució al llarg de l'any, pensa que és un indici 
eloqüent de la fortalesa del pacte i de la voluntat d'estabilitat. 
 

Es refereix a les carències derivades de transferències valorades de 
forma insuficient. Considera que aquests pressuposts constitueixen una primera 
aproximació a la realitat econòmica i financera del Consell en un intent de voler 
reflectir unes dades reals. 
 

Els acords polítics tenen, en part, plasmació pressupostària i, per 
altra voluntat de desenvolupament al llarg del 96.  
 

Es refereix a la càrrega financera que és superior al pressupsost 
anterior, però fa notar l'extinció dels períodes de carència dels deutes contrets 
anteriorment, amb amortitzacions que es fan efectives ara com a resultat d'una 
política també anterior. 
 

Es refereix al problema derivat de la transferència de l'ordenació del 
turisme que pot significar un nou dèficit si no s'estudia amb rigor l'acceptació o 
no de la transferència. 
 

Comenta els problemes de disfuncionament i d'aprofitament integral 
dels recursos del Consell, tant econòmics com humans i anuncia la voluntat 
d'abordar una reorganització basada en un estudi efectuat per una empresa 
especialitzada, solvent i externa al Consell. 
 

Destaca la voluntat de fer una política de més transparència en 
matèria de subvencions. Un camp en què s'ha millorat molt pel que fa a la 
transparència, on a més hi ha el propòsit de publicar al BOCAIB la relació de 
beneficiaris. 
 

Lamenta que per part del PP hi hagi hagut una reacció de mal perdre. 
Ja se sap que és habitual que l'oposició voti en contra del pressupost, però no 
havia passat mai que no participàs en la votació. Pensa que les crítiques que avui 



s'han sentit constitueixen un aval del Pressupost, ja que han estat merament 
formals, burocràtiques, i les esmenes parcials comportaven una voluntat molt 
poc transformadora i no eren gens diferenciadores de la política que l'equip de 
govern vol dur endavant. 
 

La presidenta parla en nom d'UM. Manifesta la seva satisfacció per 
l'aprovació i justifica el possible retard en la dependència dels pressuposts 
generals de l'Estat dels de la Comunitat Autònoma. Un altre fet que vol destacar 
és el consens ampli que s'ha obtingut, un consens que qualifica de quasi 
unanimitat a la vista de les esmenes i les modificacions, poc substancials, 
proposades per l'oposició. Confia que els pressuposts puguin donar resposta a 
les necessitats del poble de Mallorca. 
 

Manifesta la plena confiança en la legalitat amb què s'han elaborat i 
en la competència dels serveis tècnics de la casa. 
 

No admet que es puguin qualificar d'inflats, ja que són la resposta a 
l'interès manifestat per l'equip de govern de complir tots els requisits i d'obtenir 
tots els ingressos prevists en els diversos departaments. 
 

Conclou manifestant el desig que siguin els pressuposts de tots i la 
confiança que tots els grups a través de les comissions els faran efectius. 
 

Lamenta el canvi en l'actitud de l'oposició dins el Consell i espera 
que les relacions entre tots els grups puguin millorar. 
 

 
MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ DEL TERRITORI 

 
 
 PUNT 33.- PROPOSTA DE CONVENI ENTRE EL CONSELL INSULAR 
DE MALLORCA, LA COOPERATIVA D'APOTECARIS, EL COL.LEGI OFICIAL DE 
FAMACÈUTICS DE LES BALEARS, FONS MALLORQUÍ DE SOLIDARITAT I 
COOPERACIÓ I L'ONG APOTECARIS SOLIDARIS PER A LA RECOLLIDA I 
RECICLATGE DE MEDICAMENT A MÉS DE LA CLASSFICACIÓ I AMAGATZAMENT 
DELS MEDICAMENTS RECOLLITS. 
 

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

" Atesa la proposta de conveni que s'adjunta entre el Consell Insular 
de Mallorca, la Cooperativa d'apotecaris, el Col.legi oficial de Farmacèutics de les 
Balears, Fons Mallorquí de Solidaritat i Cooperació i l'ONG Apotecaris Solidaris, 
per a la recollida i reciclatge de medicaments a més de la classificació i 
amagatzament dels medicaments recollits, la Comissió de Medi Ambient i 
Ordenació del Territori, eleva al Ple la següent proposta d'acord: 
 

1r.- Aprovar l'esmentat conveni entre el Consell Insular de Mallorca, 



la Cooperativa d'apotecaris, el Col.legi oficial de Farmacèutics de les Balears, 
Fons Mallorquí de Solidaritat i Cooperació i l'ONG Apotecaris Solidaris,  
 

2n.- Facultar l'Hble. Sra. Presidenta del Consell Insular de Mallorca 
per a la signatura de l'esmentat conveni, així com de tots els documents públics 
o privats que d'ell se derivin." 

S'aprova la proposta per assentiment. 
 
 PUNT 34.- MODIFICACIÓ PG, CAMP RODÓ. PALMA. 
 

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

" Vist l'acord, pres per majoria, de la Comissió Insular d'Urbanisme 
de Mallorca de data 22 de març de 1996, la Comissió de Medi Ambient i Ordenació 
del Territori, eleva al Ple la següent proposta d' 
 
 
 A C O R D 
 

Aprovar definitivament, de la nova documentació tramesa per 
l'Ajuntament de Palma, la modificació del Pla General de Palma, zona Camp Rodó 
(Canvi d'un ús docent d'EGB a docent escoles especials, i canvi dús del sistema 
general docent BUP a ús administraitu públic per a construir una agéncia 
tributària), nova documentació que es presenta en reparació de la dificiència 
assenyalada pel Ple del CIM de 2 d'octubre de 1995, i que consistia en la 
presentació d'un estudi de necessitats docents a l'àrea d'influència dels 
equipaments modificats. 
 

Tot això en base a l'informe de data 6-02-96." 
 

S'aprova la proposta per assentiment. 
 
 PUNT 35.- MODIFICACIÓ PGOU ORDENANCES PP CAMP RODÓ. 
PALMA. 
 

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

" Vist l'acord de la Comissió Insular d'Urbanisme de Mallorca de data 
22 de març de 1995, la Comissió de Medi Ambient i Ordenació del Territori, en 
data 28 de març de 1996 eleva al Ple la següent proposta d' 
 
 A C O R D 
 

 Atesa la modificació del Pla General d'Ordenació Urbana de Palma, 
que afecta les Ordenances del Pla Parcial del Camp Rodó, vist l'acord de la CIU 



de 22 de març de 1996 i l'informe de data 27/07/95 i la proposta de la Ponència 
Tècnica, s'acorda aprovar l'esmentada modificació amb les prescripcions 
següents: 
 

1a) A l'apartat b) de les Normes d'Edificació en volades, s'ha de 
afegir la frase "... Sens perjudici de l'article 82, Apartat 7, del Pla General de 
Palma" 
 

2n) S'ha de eliminar l'apartat c) de les Normes d'Edificació en 
volades. 
 

S'aprova la proposta per assentiment. 
 
 PUNT 36.- DONAR COMPTE DE LA MEMÒRIA D'URBANISME I 
HABITABILITAT DE L'ANY 1995. 
 
 

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

" Vist 'acord de la C.I.U. pres per  unanimitat en data 22 de març de 
1996, la Comissió de Medi Ambient i Ordenació del Territori en sessió de 28 de 
març de 1996 eleva al Ple la següent proposta d' 
 

A C O R D 
 

Es dona compte de la Memòria d'Urbanisme i Habitabilitat de l'any 
1995 elaborada pels serveis de l'Àrea d'Urbanisme d'aquest Consell  perquè  s'hi 
puguin aportar les valoracions polítiques que pertoquin." 
 

Presenta la proposta el Sr. Quetglas (PSOE). Explica que es 
tracta d'una previsió de la LLei de consells. Considera que es tracta d'una 
magnífica ocasió per repassar el compliment dels objectius i les mancances de 
l'actuació en aquest àmbit. 
 

Destaca el caire de la memòria de gestió, el de l'anàlisi i 
reflexió sobre la situació mirant l'exercici del 96, i un tercer aspecte que fa 
referència al finançament. 
 

Pel que fa al primer aspecte pensa que el Consell pot 
expressar la relativa satisfacció  sobre el funcionament que ha estat bo gràcies a 
la dedicació i a la competència dels funcionaris. S'han tramitat 452 expedients, 
alguns de molt simples, però altres de molt complexos. Això afegit a les 7.803 
cèdules d'habitabilitat confirmen una activitat intensa. Destaca les mancances 
que s'haurien de superar i per això pensa que cal proposar algunes 
modificacions a través del Parlament, especialment pel que fa a terminis legals 
que, de vegades, com ara els corresponents a les tramitacions en cas de 



subrogació de la competència municipal de llicències, que són molt mals de 
complir. També s'haurà de proposar la revisió del Decret que regula les cèdules 
d'habitabilitat, perquè puguin convertir-se en un vertader instrument de control 
de la disciplina urbanística.   
 

També s'ha de preveure la situació en els casos de 
promocions fallides, els casos de vivendes antigues que no disposen d'una 
primera cèdula i també adequar el procediment del Decret a les previsions de la 
Llei de règim jurídic de les administracions públiques. 
 

En relació a l'actuació del 96 destaca la manca de recursos 
humans i la voluntat de dotar-los amb un equip que pugui actuar conjuntament 
amb els ajuntaments i la idea d'introduir la informàtica en la gestió ordinària. 
 

En relació al finançament informa que, a banda de les 
modificacions de plantilla que es faran a partir del juny del 96, cal afrontar el fet 
que la gestió costa uns 105 milions i que els ingressos només són uns 60. Una 
situació agreujada per la congelació de la revisió del finançament que estava 
obligada a fer la Comunitat autònoma, després dels cinc anys de les 
transferències.  
 

Anuncia la voluntat d'instar l'ampliació del finançament que és 
ineludible si es vol prestar un servei de qualitat. Igualment es proposarà una 
ordenança que requerirà una modificació de la llei de taxes, perquè la inacció 
municipal, faci que les taxes corresponents reverteixin directament cap al 
Consell. 
 

Finalment, recorda les dificultats que té la Comissió a l'hora de 
voler aplicar un urbanisme de qualitat sense un instrument de planejament de 
caràcter general. Una vegada més,  s'ha d'urgir el Govern perquè aprovi com més 
aviat millor unes directius que prest farà deu anys que haurien d'estar aprovades. 
 

El Sr. Verger (PP) comparteix les reflexions que s'acaben de 
fer en relació a les cèdules i anuncia l'aportació positiva del seu grup, igualment 
en relació als ingressos de taxes en cas de subrogació dels ajuntaments. 
 

Pel que fa a la manca de finançament, recorda que el PSOE era 
present a la subcomissió  que va valorar les transferències als Consells i que allà 
aquells representants i els del PP hi varen donar el vist-i-plau. Tal vegada va 
esser un error, afirma, però els coses varen esser així. Pensa que la manca de 
finançament pot existir sempre, sobretot si es té en compte que el Consell ja 
tenia un departament d'urbanisme, dotat amb recursos propis i amb una 
valoració pròpia. Per tant, considera que no és correcte insistir en aquest camp, 
tot i que ofereix la col×laboració del seu grup dins la Comissió. Recorda que les 
transferències es fan sobre la realitat del moment i que l'organisme que les 
cedeix no és responsable si després se n'amplien les activitats. Destaca la 
incoherència entre aquesta manca i el fet que en el pressupost que s'acaba 



d'aprovar no hi hagi la previsió corresponent.   
 

Anuncia l'abstenció del seu grup. 
 

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

Es fa constar que en el moment de la votació el Sr. Grosske 
era fora de la sala. 
 

 
 PUNT 37.- PROPOSTA  EXECUCIÓ SENTÈNCIA NÚM. 700 DE 
21.12.94 DE LA SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIU SOBRE ELS 
ABOCADORS IL.LEGALS. 
 

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

" Vist  l'acord de la C.I.U. pres per unanimitat en data 22 de març de 
1996,  la Comissió de Medi Ambient i Ordenació del Territori en sessió de 28 de 
març de 1996 eleva al Ple la següent proposta d' 
 

A C O R D 
 
 

Que s'executi la sentència 700 de 21.12.94 de la Sala dels assumptes 
Contenciosos Administratius del Tribunal Superior de Justícia en el recurs 861/92 
seguit a instàncies de LIMPIEZAS URBANAS DE MALLORCA SA, per la qual es 
comdemna el Consell Insular de Mallorca a tancar sense dilació els abocadors de 
fems sense llicència, en els seus estrictes termes i  concretament, donar curs als 
tràmits que es proposen a l'inorme del Cap de Secció de Disciplina Urbanística 
de 26 de febrer de 1996." 
 

El Sr. Quetglas (PSOE) opina que és una decisió de gran 
transcendència, ja que es tracta de complir una sentència que obliga a tancar ni 
més ni menys que 26 abocadors. Fet que és una gran notícia per al medi ambient, 
per la qual cosa espera la unanimitat de tots els grups. 
 

S'aprova la proposta per unanimitat. 
 
 
 PUNT 38.- PROPOSTA DE REQUERIMENT AL SR. BALTASAR JOFRE 
OLIVER PERQUÈ LEGALITZAI OBRES MASSANELLA.- MANCOR DE LA VALL. 
 

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



" Vist l'acord de la Comissió Insular d'Urbanisme de Mallorca, per 
per unanimitat, de data 22 de març de 1996, la Comissió de Medi Ambient i 
Ordenació del Territori, en data 28 de març de 1996 eleva al Ple la següent 
proposta d'acord: 
 
 

1r.- Requerir al Sr. Baltasar Jofre Oliver, en qualitat de paromotor, 
perquè en el termini de 2 MESOS comptadors a partir de la naotificació del 
present acord, sol.liciti a l'Ajuntament de Mancor de la Vall l'oportuna llicència 
municipal de les obres realitzades a la casa anomenada "Can Toni des Guix", de 
la Possessió de Massanella, d'aquell terme municipal, consistents en obres de 
restauració, consolidació i ampliació de dues edificacions preexistents en 
l'esmentada parcel.la (detallades en l'informe que s'adjunta al apresent acord). 
 

2n.- Concedir, igualment, un termini de QUINZE DIES perquè aquells 
que es considerin responsables segons l'article 30 de la Llei 10/1990 de 23 
d'octubre, de Disciplina urban´sitica, com també el promotor mateix, evacuïn les 
al.legacions oportunes, conformement amb el que preveu l'article 84 de la Llei 
30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Adminsitracions Públiques i 
del Procediment Administratiu Comú, i del Decret 14/1994, de 10 de febrer, pel 
qual s'aprova el Reglament del Procediment a seguir per l'Administració de la 
Comunitat Autònoma per a l'exercici de la potesta sancionadora, i sobre la base 
del que disposen els articles 30 i següents de la Llei de Disciplina Urbanística, 
contra el Sr. Baltasar Jofre Ferragut, com a promotor, per la realització d'actes 
d'edificació i ús del sòl realitzats sense llicència a la casa anomenada "Can Toni 
des Guix" de la Possessió de Massanella, del terme muniicpal de Mancor de la 
Vall, tot nomenant com a Instructor de l'expedient el Sr. Cristòfol Barceló 
Monserrat i com a Secretari, el Sr. Xavier d'Oleza Serra de Gayeta, cada un dels 
quals pot esser recusat si els afectat entenen que qualsevol d'ells incorre en 
alguna o algunes de les causes previstes a l'art. 29 de la repetida Llei de Règim 
Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú. 
La dita recusació hauria d'esser plantejada per escrit i pot realitzar-se en 
qualsevol moment de la tramitació de l'expedient.  Tot això a la vista de la 
denúncia per infracció urbanística formulada per la Sra. Adela Beltran Garcia-
Ruiz, a la casa anomenada Can Toni des Guix, de la Possessió de Massanella." 
 

S'aprova la proposta per assentiment. 
 
 
 PUNT 39.- RECURS ORDINARI INTERSPOSAT PEL SR. JAIME 
LLAMAS SABATE, EN REPRESENTACIÓ DEL SR. UWE WALTER BRANDT 
CONTRA ACORD DE LA CIU DE DATA 04.05.095.  
 

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

" Atès l'acord de la CIU, pres per unanimitat, de data 22 de març de 



1996, la Comissió de Medi Ambient i Ordenació del Territori, en sessió de 28 de 
març de 1996 eleva al Ple la següent proposta d' 
 

A C O R D  
 
 

Desestimar el recurs ordinari interposat pel Sr. Jaime Llamas 
Sabate, en representació del Sr. UWE Walter Brandt contra acord de la CIU de 
data 04.05.95, pel qual es declarà la inadmissibilitat de la denúncia de mora 
formulada en relació al projecte bàsic i d'execució d'una vivenda aïllada i piscina, 
a Son Macià, Carretera Manacor-Calas de Mallorca, terme municipal de Manacor, 
en base els informes jurídics emesos pel Tècnic Urbanista de la CIU i 
l'Assessoria Jurídica del CIM amb dates 2.02.96 i 6.02.96. 
 

S'aprova la proposta per assentiment. 
 
 
 PUNT 40.- RECURS ORDINARI INTERPOSAT PER LA SRA. ANA 
MARIA SALOM SOLER CONTRA ACORD DE LA CIU DE DATA 9 I 16 DE JUNY DE 
1996. 
 

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

  
" Vist l'acord, pres per  unanimitat , de la Comissió Insular 

d'Urbanisme en sessió de data 22 de març de 1996, la Comissió de Medi  Ambient 
i Ordenació del Territori, en sessió de data 28 de març de 1996, eleva al Ple la 
següent proposta d' 
 

 
A C O R D 

 
 

Desestimar el recurs ordinari interposat per la Sra. Ana Ma Salom 
Soler contra acord de la CIU de dates 9 i 16 de juny de 1995, pel qual, en 
subrogació de la competència municipal, es va denegar llicència per a la reforma 
i canvi d'ús d'edifici hoteler en vivendes i aparcaments, a l'antic Hotel Sayonara, 
als Carrers Dos de Maig i José Villalonga, terme municipal de Palma, en base els 
infores jurídics emesos pel Tècnic Urbanista de la CIU i per l'Assessoria Jurídica 
del CIM amb dates 11.01.96 i 31.01.96" 
 

S'aprova la proposta per assentiment. 
 
 PUNT 41.- RECURS ORDINARI  INTERPOSAT PEL SR. SEBASTIÀ 
CERDÀ I CAPÓ CONTRA ACORD DE LA CIU DE DATA 22.09.95. FELANITX. 
 

Es dona compte de la següent proposta de la Comissió 



Medi Ambient i Ordenació del Territori: 
 

" Vist l'acord de la Comissió Insular d'Urbanisme de data 22 de març 
de 1996, la Comissió de Medi Ambient i Ordenació del Territori en sessió de data  
28 de març de 1996 eleva al Ple la següent proposta d' 

A C O R D 
 
 

Desestimar el recurs ordinari interposat pel Sr. Sebastià Cerdà i 
Capó, com a Regidor del Partit Coloms a la Sala contra l'acord de la CIU de data 
22.09.95 pel qual es va aprovar difinitivament, amb una prescripció, el Projecte de 
Delimitació del Sòl urbà, terme municipal de FELANITX, en base als  informe 
jurídics emesos en dates 20.02.96 i 26.02.96 per l'Assessoria Jurídica del CIM i el 
Tècnic Urbanista de la CIU."  
 

Se sotmet a votació i s'aprova per vint-i-cinc vots a favor (PP, 
PSOE, UM, EU) i cinc abstencions (PSM-NM). 
 

DESPATX EXTRAORDINARI 
 
La presidenta proposa tractar dins aquest apartat la proposta 

d'Esquerra Unida d'adhesió a la candidatura del Sr. Samuel Ruiz García, bisbe de 
San Cristóbal de las Casas, Mèxic, per al premi Príncep d'Astúries a la Concòrdia, 
de 1996. 
 

Es dona compte de la següent proposta d'acord: 
 

" EBERHARD GROSSKE FIOL , com a portaveu del Grup de 
Consellers d'Esquerra Unida , presenta a la seva consideració pel PLE ORDINARI 
del 1 d'abril del Consell Insular de Mallorca la següent moció: 
 

EXPOSICIO DE MOTIUS 
 

Poques vegades la paraula "concòrdia" acompanya tan 
encertadament una actitud, una forma d'ésser com les que han guiat les accions 
de Samuel Ruiz, Bisbe de San Cristòbal de las Casas. Quan fa poc més de dos 
anys s'inicià el moviment zapatista a Chiapas, molts temeren que s'iniciàs una 
espiral de violència estèril. La seva llarga evolució personal, la identificació amb 
el seu poble, la defensa dels drets dels més dèbils i la seva fermesa, l'han permès 
erigir-se en l'únic pont de diàleg entre la guerra zapatista i les autoritats 
mexicanes. Així un procés que es temia violent s'ha reconduït cap el diàleg i la 
solució política a través de la Comissió Nacional d'Intermediació que el propi 
Samuel Ruiz impulsà.  
 

Per tot això les organitzacions Médicos del Mundo i el Comitè 
d'Honor de suport a aquesta candidatura, proposa a D.Samuel Ruíz García al 
Premi Príncep d'Astúries de la Concòrdia de 1996,  



 
Proposam que el Ple del Consell Insular de Mallorca adopti el 

següent  
 

ACORD 
 

Adherir-se al suport a la candidatura de Samuel Ruíz García, Bisbe 
de San Cristóbal de las Casas, Mèxic, al Premi Príncep d'Astúries de la Concòrdia 
de 1996." 

 
El Sr. Verger demana als Serveis Tècnics si la inclusió de punts dins 

l'apartat del despatx extraordinari no s'ha de tractar al començament de la sessió. 
 

El secretari informa que se n'ha de votar la inclusió, però que 
el moment no està regulat, encara que per costum se solgui fer al començament 
de la sessió. 
 

Se sotmet a votació incloure aquest punt en l'ordre del dia i 
s'aprova per unanimitat. 
 

La Sra. Thomàs (EU) informa que la proposta la tenen tots els 
conselleres. Informa que hi figura la llista de tots els membres del comitè que 
donen suport a aquesta candidatura, les personalitats que la signen i les 
adhesions al manifest. Considera que tota la informació la tenen a l'exposició  de 
motius i demana el suport de tots els grups. 
 

El Sr. Verger (PP) anuncia el vot a favor, ja que votar contra un 
bisbe no va bé, sobretot si la proposta prové d'Esquerra Unida. De tota manera 
demana que dins la Comissió, la que sigui, es doni una explicació i s'informi més 
àmpliament. 
 

S'aprova la proposta per unanimitat. 
 

PRECS I PREGUNTES 
 

La Sra. Salom (PP) demana que el secretari doni fe per escrit 
que dijous horabaixa el grup de consellers del PP tenia tota la documentació que 
marca l'art. 149 de la Llei de 30-12-88. També demana que el secretari doni fe per 
escrit que l'expedient del pressupost tenia tota la documentació que l'art 149. de 
la llei citada i, a més, que aquest expedient és el que s'ha entregat a l'oposició. 
 

La presidenta recorda que els precs i preguntes no són per 
reclamar certificats a Secretaria, per tant considera fora de lloc la intervenció de 
la Sra. Salom. De tota manera si per part dels Serveis Tècnics es vol fer cap 
comentari els dóna la paraula. 
 

La interventora recorda que dins l'expedient, el primer dia de 



la comissió, ja hi havia la memòria de la presidència, la relació d'inversions  i els 
documents preceptius.  

El Partit Popular no va demanar l'expedient, va reclamar els 
antecedents i Intervenció els els va facilitar. A la comissió es acordar modificar 
partides globals, però tots els documents hi eren des del primer dia. 
 

El secretari confirma les afirmacions de la interventora i recorda que 
es va facilitar tota la documentació que es va sol×licitar. 
 

El Sr. Grosske (EU) recorda que al darrer Ple es va acordar iniciar els 
tràmits per convocar el concurs per cobrir la plaça de director del parc de sa 
Dragonera. Demana com està la tramitació d'aquest acord. 
 

Respon el Sr. Antich (PSOE). Recorda que el Consell ha de proposar 
el candidat i que la Conselleria l'ha de triar. Per agilitar els tràmits es negocia un 
acord amb la Conselleria. Es preveu que en uns quinze dies hi podrà haver una 
convocatòria elaborada i consensuada.  
 
 

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

   V.i P, 
LA PRESIDENTA 


