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

 
 
 

A les onze hores i deu 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: Bartomeu Blanquer i Sureda,  Alejandro Pablo 
Espinós Bonmatí,  Margarita Ferrando i Barceló, Maria del Pilar Ferrer i Bascuñana, 
José Maria Gonzàlez i Ortea,  Andres Riera i Bennàsar, Mauricio Rovira de Alós, María 
Salom i Coll, Juan Verger Pocoví, Guillermo Vidal i Bibiloni, Juana Ana Vidal i 
Burguera, Francisco Antich Oliver, Carlos Cañellas Fons, María Rosa Estaras Ferragut, 
Juan Flaquer Riutort, Jaime Matas Palou, José Ramón Orta Rotger, Catalina Mercedes 
Amer i Riera, , Andres Crespí i Plaza, Antonio José Diéguez i Seguí, Damià Pons i 
Pons, Francesc Quetglas i Rosanes, Juan Mesquida Ferrando, Juan Francisco Triay i 
Llopis, Antoni Alorda i Vilarrubias, Catalina Maria Bover i Nicolau, Mateu Morro i Marcé, 
Damià Pons i Pons, Pere Sampol i Mas, Antonio Pascual i Ribot, Eberhard Grosske i 
Fiol, Maria Margarita Thomas i Andreu. 
 
 

Secretari General: Sr. Bartomeu Tous i Aymar. 
 

Interventora General: Sra. Pilar García Docio. 
 
 
  PUNT 1.- APROVACIÓ ACTA ANTERIOR (12-4-96). 
 

S'aprova l'acta per assentiment. 
 
 

PRESIDÈNCIA. 
 

PUNT 2.- DECRETS A DONAR COMPTE. 
 

El Ple en resta assabentat. 
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  PUNT 3.- DECRETS A RATIFICAR. 
 

Es llegeix el següent decret: 
 

"ASSUMPTE: Compareixença com a coadjuvant davant al Sala 
Contenciosa-Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Balears en el recurs 
contenciós-administratiu interposat pel Procurador Sr. Antonio Colom Ferra, en 
representació de la Sra. Francisca Gelabert Carbonell, per accident de trànsit a la 
carretera PM V-6014, Actuacions 341/96. 
 

Vist l'escrit del Sr. Batle de l'Ajuntament de Llucmajor i examinat l'informe 
de l'Assessoria Jurídica del C.I.M. de 18 d'abril 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 els Srs. Gabriel de Oleza Serra de Gayeta i 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 assentiment. 
 
  "ASSUMPTE: EXECUCIÓ SENTÈNCIA DE LA SALA CONTENCIOSA-
ADMINISTRATIVA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA DE BALEARS, DE 5 DE 
DESEMBRE DE 1994, RECAIGUDA A LES ACTUACIONS 567/92. 
 

Dia 5 de desembre de 1994, la Sala Contenciosa-Administrativa del 
Tribunal Superior de Justícia de Balears va dictar la sentència núm. 666 el veredicte de 
la qual és del tenor literal següent: 
 

"PRIMERO.- DESESTIMAMOS las causas de   inadmisibilidad." 
 

"SEGUNDO.- DESESTIMAMOS el presente recurso contencioso-
administrativo." 

 
"TERCERO.- DECLARAMOS adecuados al ordenamiento jurídico los 
actos administrativos impugnados y, en su consecuencia, los 
CONFIRMAMOS." 

 
"CUARTO.- No hacemos declaración en cuanto a las costas procesales." 

 
Dia 2 de febrer de 1996, la Sala Tercera del Tribunal Suprem va dictar la 

decisió judicial en la què resolia: 
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"Que debía declarar y declaraba la inadmisión del recurso de casación 
formulado por la representación legal de la entidad "Limpiezas Urbanas 
de Mallorca S.A." contra la sentencia de la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares de 5 
de diciembre de 1994, dictado en el recurso núm 567/92, con imposición 
de las costas a la parte recurrente." 

 
El Lletrat-Cap del C.I.M., dia 1 d'abril de 1996, va emetre informe jurídic 

en el sentit de " 
 

"Vista la sentència ferma de la Sala Contenciosa-Administrativa del 
Tribunal Superior de Justícia de Balears, num. 666, de 5 de desembre de 
1994, Actuacions 567/92, aquesta Assessoria Jurídica és del parèixer 
que s'hauria d'executar en els seus estrictes termes de conformitat amb 
el que preveuen els articles 103 i ss. de la L.J.C.A." 

 
Aquesta Presidència, vista la sentència de la Sala Contenciosa-

Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Balears num. 666, de 5 de 
desembre de 1994, la Decisió Judicial del Tribunal Suprem de 2 de febrer de 1996 i 
l'informe jurídic del Lletrat-Cap del C.I.M. du al Ple del Consell Insular de Mallorca la 
següent proposta de 
 
 ACORD 
 

Executar, en els seus estrictes termes, la Sentència dictada, dia 5 de 
desembre de 1994, per la Sala Contenciosa-Administrativa del Tribunal Superior de 
Justícia de Balears recaiguda a les Actuacions 567/92 part substantiva del qual és del 
següent tenor literal: 
 

"PRIMERO.- DESESTIMAMOS las causas de inadmisibilidad." 
 

"SEGUNDO.- DESESTIMAMOS el presente recurso contencioso-
administrativo." 

 
"TERCERO.- DECLARAMOS adecuados al ordenamiento jurídico los 
actos administrativos impugnados y, en su consecuencia, los 
CONFIRMAMOS." 

 
"CUARTO.- No hacemos declaración en cuanto a las costas procesales." 

   
S'aprova la proposta per assentiment. 

 
 
  PUNT 4.- NOMENAMENT DEL SR. ANDREU CRESPÍ COM A MEMBRE 
DE LA COMISSIÓ DE SERVEIS GENERALS I RECURSOS HUMANS EN 
SUBSTITUCIÓ DEL SR. DIEGUEZ. 
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Es dóna compte del següent l'escrit del Grup de Consellers Socialistes: 

 
"El Grup de Consellers Socialistes nomena el conseller del Grup Andreu 

Crespí Plaza com a membre titular de la Comissió Informativa de Serveis Generals i 
Recursos Humans, en substitució del conseller Antoni J. Diéguez Seguí." 
 

El Ple en resta assabentat. 
 
 
  PUNT 5.- DONAR COMPTE DE L'ACORD DE LA COMISSIÓ DE 
GOVERN SOBRE PUBLICACIÓ DE LES AJUDES O SUBVENCIONS CONCEDIDES 
PEL CONSELL DE MALLORCA. 
 

Es dóna compte del següent acord de la comissió de Govern: 
 

"PRIMER PUNT.- PUBLICACIÓ DE LES AJUDES O SUBVENCIONS 
CONCEDIDES PEL CONSELL DE MALLORCA. 
 

Es dóna compte de la següent proposta de Presidència: 
 

"Per tal de donar la màxima difusió dels motius que concorren en la 
concessió d'ajudes o subvencions i les persones físiques o jurídiques que en són les 
beneficiàries, perquè els ciutadans i ciutadanes d'aquesta illa tenen el dret a conèixer 
que els recursos públics van destinats a finalitats que tenen per objecte els interessos 
generals, la COMISSIÓ DE GOVERN acorda: 
 

"El Consell de Mallorca ordenarà, en el termini màxim d'un mes des de la 
seva concesió, la publicació en el Butlletí Oficial de la Comunitat Autònoma de les 
ajudes o subvencions que concedeix, especificant el nom de la persona física o 
jurídica, el motiu de l'ajuda o subvenció i la quantitat concedida." 
 

S'aprova la proposta per assentiment." 
 

El Ple en resta assabentat. 
 
 
  PUNT 6.- MOCIÓ DE PRESIDÈNCIA REFERIDA AL MANTENIMENT DE 
L'AERÒDROM DE SON BONET. 
 

Es dóna compte de la següent proposta de Presidència: 
 

"L'aeròdrom de Son Bonet, que fins 1960, va fer funcions d'aeroport de 
Mallorca, des de 1965 va ser gestionat per la Subsecretaria d'Aviació Civil, i des del 
1990 està integrat en l'organisme Autònom Aeroports Nacionals, AENA. Des de 1991 
l'Aeròdrom de Son Bonet disposa de Pla Director. 
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L'aeròdrom de Son Bonet consta de pista de vol de 1500 x 45 m., de 

carrers de sortida i rodatge, de plataforma, d'apartadors d'espera, d'edifici terminal, de 
central elèctrica, d'hangars, de tallers, cotxeres, i altres edificacions, així com de xarxa 
d'aigua amb pous propis. 

Les activitats de l'aeròdrom de Son Bonet són les pròpies de l'aviació 
general: base d'avions de servici contraincendis d'ICONA i de SEFOBASA, treballs 
aeris (fotografia, fotogrametria, fumigació, publicitat, etc.), aviació deportiva, base 
d'ambulàncies aèries,escola de formació de pilots d'helicòpter, escoles de formació de 
pilots, tripulants, mecànics de manteniment i tècnics d'operacions, activitats d'Aviació 
Civil (inspecció i qualificació de pilots  privats), oficines i magatzems de companyies 
aèries amb base a l'Aeroport de Palma de Mallorca. 
 

A l'any 1995 s'han realitzat 8862 operacions, el que suposa un increment 
del 7 % respecte a 1994. 

 
Als darrers anys el conflicte entre el Ministeri de Defensa i el Ministeri de 

Transports sobre la titularitat dels terrenys de l'Aeròdrom, ha entrat a una fase crítica, 
amb la sentència de 10 de novembre de 1992 de reversió dels terrenys expropiats per 
l'Exèrcit, que afecten a la major part de la pista de vol, amb els expedients de reversió 
instats per altres hereus de propietaris expropiats i els procediments de desafecció i 
valoració iniciats pel Ministeri de Defensa. Aquestes actuacions posen en qüestió la 
continuïtat de l'activitat aeroportuària. 
 

La permanència de l'aeròdrom de Son Bonet respon a l'interès general, ja 
que és impossible traslladar a l'Aeroport de Palma moltes de les activitats que s'hi 
desenrotllen; la seva activitat en nombre d'operacions, és intensa, i superior a la 
d'Aeroports com Badajoz, Córdoba, Asturias, Hierro, La Gomera, Melilla, Múrcia, 
Pamplona, San Sebastian, Santander, Valladolid, o Vitoria; la seva funció de suport en 
cas de bloqueig per catàstrofe o emergència de l'Aeroport de Palma de Mallorca. Per 
altre part Son Bonet permet una gestió de vol centralitzada des de l'Aeroport de Palma, 
i sense cap tipus d'interferència amb aquest. 
 

Per tot el que s'exposa, aquesta Presidència proposa la següent MOCIÓ: 
 

" El Consell de Mallorca sol.licita del Govern d'Espanya el manteniment 
de Son Bonet (Marratxí, Mallorca) com aeròdrom de la xarxa d'AENA, amb l'adopció de 
les mesures adients perquè es mantengui -i en el seu cas es recuperi- la propietat 
pública sobre els terrenys de l'aeròdrom, per tal que es destini a activitats públiques i 
privades d'aviació general i de formació, com a instal.lació aeronàutica complementària 
de l'Aeroport de Palma de Mallorca. " 
 

Presenta la moció el Sr. Triay (PSOE). Informa que la proposta té per 
objecte demanar al Govern Espanyol que prengui les mesures adequades per mantenir 
l'aeròdrom de Son Bonet, integrat dins la xarxa d'aeroports nacionals i, per tant, que es 
prenguin les decisions oportunes per assegurar la integritat del domini públic dels 
terrenys que es destinen a aquest ús i que, per tant, es puguin continuar donant les 
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activitats públiques i privades d'aviació general i de formació i que actuï com a 
instal×lació complementària de l'aeroport de Son Sant Joan. 
 

Explica que aquesta sol×licitud es fa perquè ara es produeix un procés de 
reversió dels terrenys que es varen expropiar per poder construir aquesta instal×lació, i 
que la reversió es fa en aplicació d'una sentència del 92 que considerava desafectats 
aquests terrenys de la defensa. Això ha provocat, continua,  que també es produeixi la 
reversió dels terrenys als propietaris no afectats directament per la sentència. Informa 
que si es completa aquest procés comportarà la desaparició de l'aeroport. 
 

Argumenta que Son Bonet té un gran interès, amb un trànsit superior al 
de molts d'aeroports espanyols, s'hi fa activitats d'aviació general i també de serveis 
contraincendis, ambulàncies, taxi aeri, treballs professionals lligats a l'aviació, formació 
de pilots. Unes activitats que són complementàries de Son Sant Joan, sense, a més, 
que es creï cap classe d'interferència ni de problema, ja que els dos aeroports estan 
prou distanciats, tenen les pistes paral×leles i la torre de control és la mateixa. 
 

Fa notar que la possibilitat de consumar aquest procés crea alarma, ja 
que significa la destrucció d'una infraestructura pública molt important per a Mallorca i, 
per això, pensa que és necessari que institucions representatives de Mallorca expressin 
davant el Govern la voluntat de superar les dificultats que hi hagi i reiniciar el procés de 
recuperació de terrenys i d'aturar el procés de reversió amb l'objectiu d'assegurar que 
Son Bonet continuarà com a segon aeroport, amb unes activitats molt importants, però 
que no encaixen dins l'aeroport de Palma. 
 

Per tot això la moció proposa que el Consell es manifesti a favor del 
manteniment de la instal×lació. 
 

Intervé la Sra. Thomàs (EU). Anuncia el suport del seu grup. Pensa que 
és important el manteniment de l'aeròdrom, tant per les raons que ha adduït el Sr. 
Triay, com també per la població del municipi de Marratxí. 
 

Proposa que el text de la moció reculli explícitament que el manteniment 
de la instal×lació no ha de comportar un augment del trànsit aeri, en relació amb el 
tràfic actual, ja que això constitueix una demanda dels veïns de l'aeròdrom.   
 

Intervé el Sr. Sampol (PSM). Considera que les característiques mateixes 
de l'aeròdrom fan impensable que hi puguin aterrar reactors, com també es impensable 
que les activitats que es duen a terme a Son Bonet es puguin traslladar a Son Sant 
Joan perquè el col×lapsarien. Si desapareix Son Bonet, serà necessari cercar un altre 
lloc amb el consegüent consum de territori. Per tant, pensa que el desig expressat per 
la Sra. Thomàs està recollit implícitament dins la moció. 
 

Intervé el Sr. Vidal (PP). Anuncia el suport del seu grup a la moció i a la 
proposta de la Sra. Thomàs. Pensa que els veïns de Marratxí volen l'aeroport, però 
també que estan preocupats perquè el dia de demà hi pugui haver altres vols no 
aconsellables. Informa que les normes de Marratxí qualifiquen els terrenys com d'ús 
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aeroportuari. Informa que hi ha una sentència anterior al 92 en el mateix sentit i que 
afecta els terrenys de fora de les pistes. 
 

Fa veure la urgència de fer les gestions abans que no sigui massa tard. 
 

Torna intervenir el Sr. Triay (PSOE). Considera que la proposta de la Sra. 
Thomàs compartida pel Sr. Vidal està implícita en la moció que en cap sentit tracta de 
fer un salt qualitatiu en el tipus d'aviació que hi té lloc, ja que es demana mantenir allò 
que s'explica en els antecedents, a part que l'estructura mateixa no ho permet. De tota 
manera si hi ha la proposta d'explicitar-ho es pot fer. 
 

La presidenta quan són les 11 hores i 20 minuts obre un recés  perquè els 
portaveus puguin redactar un text acordadament. 
 

Es reprèn la sessió a les 11 hores i 22 minuts i es proposa afegir: "que 
fins ara s'hi realitzen", per marcar la voluntat de continuïtat, amb què resulta el text 
següent de la proposta: 
 

 
"El Consell Insular de Mallorca sol×licita al Govern d'Espanya el manteniment de Son 
Bonet -Marratxí, Mallorca- com a aeròdrom de la xarxa AENA amb l'adopció de les 
mesures adients perquè es mantengui i, en el seu cas, es recuperi la propietat pública 
sobre els terrenys de l'aeròdrom, per tal que es destini a les activitats públiques i 
privades d'aviació general i de formació que fins ara s'hi realitzen com a instal×lació 
aeronàutica complementària de l'aeroport de Palma" 
 

S'aprova la proposta per assentiment. 
  
 
  PUNT 7.- DONAR COMPTE DEL DECRET SOBRE CERTIFICACIÓ 
D'ACTE PRESSUMPTE REFERIT A "SES COVETES-SA RÀPITA-S'ESTANYOL". 
 

Es dóna compte del següent decret: 
 

"ASSUMPTE: CERTIFICACIÓ D'ACTE PRESSUMPTE REFERIT A "SES 
COVETES-SA RÀPITA-S'ESTANYOL". 
 
 

DECRET: 
Sol.licitar de la Conselleria de Turisme, de la Comunitat Autònoma de les 

Illes Balears, de conformitat amb l'art. 44 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, que 
en el termini màxim de 20 dies, sigui lliurada pel fedatari competent la certificació 
comprensiva de l'acord del Ple del Consell Insular de Mallorca, de dia 18 de desembre 
de 1995, notificat dia 12 de gener de 1996, amb núm. il.legible de registre d'entrada de 
la Conselleria, objecte de l'expedient, de la data de la seva iniciació, del venciment del 
termini per a dictar la resolució i dels efectes generats per l'absència d'aquesta, i en 
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particular, la desestimació del tan esmentat acord del Consell Insular de Mallorca 
perquè, en aplicació de l'article 105.2 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, es 
rectifiqui l'error material constatat al plànol 32.2.b "Ses Covetes-Sa Ràpita-S'Estanyol", 
del Pla d'ordenació de l'oferta turística de l'illa de Mallorca on, incorrectament, figuren 
com a sòl urbà les dues zones Extensives-IV especials, del nucli de població de Ses 
Covetes, denominades Torre Marina, que quedaren excloses de la classificació del sòl 
urbà del municipi de Campos mitjançant l'acord del Ple del Consell Insular de Mallorca 
de dia 4 de juliol de 1994." 
 

La presidenta informa que no és habitual donar compte dels decrets amb 
tanta de celeritat, però que en aquest cas hi ha un interès especial per part dels 
diferents grups i perquè quedi clar què se sol×licita s'ha duit al Ple de forma immediata. 
Es tracta de demanar la certificació d'acte presumpte. Recorda que el Consell va 
demanar a la Conselleria de Turisme que rectificàs l'error material constatat en el 
plànol 32.2 B de ses Covetes. 
 

El Sr. Sampol (PSM-NM) recorda que dia 4 de juliol del 94 el Consell va 
desclassificar com a sòl urbà 13 parcel×les qualificades com a urbanes per les Normes 
Subsidiàries de Campos. Aquest acord, fins ara és ferm perquè el Tribunal Superior de 
Justícia de les Illes Balears va desestimar en dues ocasions les sol×licituds de 
suspensió d'aquell acord que havien formulat l'Ajuntament de Campos i l'empresa 
promotora. 
 

Posteriorment el Govern Balear va aprovar el POOT i el Consell, dia 18 
de desembre de l'any 1995 va acordar instar el Govern perquè modificàs aquest error 
que hi havia en la delimitació que el POOT feia del sòl urbà de ses Covetes. Com que 
el Govern no ha rectificat l'error es du a aquest Plenari la certificació de l'acte 
presumpte per si és necessari interposar el contenciós. Informa que en aquest moment 
estan en procés de revisió les normes de Campos i una de els justificacions que 
al×lega l'Ajuntament per qualificar com a urbanes les 13 parcel×les és que figuren com 
a sòl urbà al POOT. Es tracta, per tant, que per una via inadequada com és un pla 
d'ordenació del Govern vulnera un acord de l'autoritat urbanística que, a Mallorca, és la 
Comissió Insular d'Urbanisme. En defensa de les competències en matèria 
d'urbanisme del Consell i en defensa de la protecció de ses Covetes, el Consell ha 
d'intervenir i la primera passa és aquesta. 
 

El Sr. Flaquer (PP) recorda que en l'acord d'estimació del recurs hi havia 
un tercer punt que requeria l'Ajuntament de Campos perquè exercitàs les seves 
potestats de planejament per tal de formular davant la Comissió Insular la proposta de 
classificació i qualificació del sòl que pertoca a aquestes dues zones, és a dir que, no 
només se suspenia el planejament, sinó que es demanava a l'Ajuntament que declaràs 
quina era la qualificació d'aquell sòl. Recorda també que encara la via judicial no ha 
resolt definitivament la qüestió. Davant el fet  que l'Ajuntament no ha exercitat encara la 
indicació que li formulava el Ple del Consell, la Conselleria de Turisme, quan va rebre la 
indicació del Consell Insular el desembre del 95 va informar-se a la seva assessoria 
jurídica sobre quina havia d'esser l'actuació i la resposta va esser que s'havia de 
considerar que la planografia té un valor merament indicatiu i orientatiu, cosa que vol 
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dir que s'hi poden fer correccions sense haver de procedir a una rectifació expressa 
dels plànols del POOT. Per altra banda, s'ha de tenir en compte que l'art 25.2 del 
POOT diu que quan les determinacions del POOT resultin manifestament inadaptades 
a una determinada zona o contenguin errors essencials sobre aquesta, la Conselleria 
de Turisme o el Consell podran, d'ofici, formular la revisió. 
 

Per tant, vol deixar ben clar que la potestat per revisar i rectificar aquesta 
classificació que figura en el POOT és una competència compartida. La Conselleria no 
ha rectificat perquè espera la decisió de l'Ajuntament i la decisió judicial definitiva, però 
tot i així, l'equip de govern del Consell pot aplicar l'art. 24.1 i 24.2 de la Llei d'Ordenació 
Territorial i rectificar aquests errors materials. 
 

El Sr. Sampol (PSM). Afirma que aquesta qüestió pot esser jurídicament 
molt complicada, però té una explicació política molt senzilla. El PP vol urbanitzar ses 
Covetes i vol urbanitzar un espai de delimitació marítimo-terrestre, dins els cent metres 
de protecció de la costa. Possiblement no s'hauria fet res si no es veia clarament la 
intenció de desobeir el Consell, i l'Ajuntament, en aquest moment, utilitza una 
delimitació incorrecta per justificar una revisió de les normes amb l'única justificació 
legal del POOT. Per tant, insisteix que considera important que el Govern Balear 
rectifiqui aquest error. 
 

No considera correcte que el Consell comenci a rectificar errors del 
Govern. Pensa que el Govern ha d'actuar amb bona fe, ha de reconèixer que hi ha 
aquest error i l'ha d'esmenar. 
 

Torna intervenir el Sr. Flaquer (PP). Afirma que el PP no vol urbanitzar res 
ni urbanitzar forma part dels objectius de cap partit. Insisteix en l'argumentació anterior i 
afirma que no s'ha produït cap error tenint en compte que no hi ha decisió judicial 
definitiva i que l'Ajuntament no ha exercit la seva potestat. 
 

Convida el Sr. Sampol a governar prenent decisions i fent la rectificació 
que demana i assegura que si no la fa és perquè no la vol fer o no té la valentia 
suficient. Allò que no ha de fer és traslladar les responsabilitats als altres, conclou. 
 

El Sr. Sampol (PSM) assegura que té la valentia d'avalar amb el patrimoni 
personal deu milions per evitar que es destrueixi un espai natural emblemàtic i 
naturalment també en té per instar a prendre els acords que facin falta per intentar 
protegir ses Covetes que promotors emparats pel PP intenten destruir. 
 

El Ple en resta assabentat. 
 
 

CULTURA I PATRIMONI HISTÒRIC. 
 
 
  PUNT 8.- DELEGACIÓ EN EL CONSELLER DELEGAT DE CULTURA I 
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PATRIMONI HISTÒRIC DE LA COMPETÈNCIA RELATIVA A LA RESOLUCIÓ DE 
LES SOL.LICITUDS DE SUSPENSIÓ DE L'EXECUCIÓ DE L'ACTE ADMINISTRATIU 
EN MATERIA DE PATRIMONI HISTÒRIC.     
 

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

"El Reglament d'organització i funcionament per a l'exercici de les 
competències atribuïdes per la Comunitat Autònoma de les Illes Balears al Consell 
Insular de Mallorca en matèria de patrimoni històric, aprovat pel Ple de 25 de gener de 
1995, i modificat per acords de Ple de 9 de març, 17 i 31 de juliol, i 18 de desembre de 
1995, preveu el seu article 10.1 que contra els acords de la Comissió Insular del 
Patrimoni Històrico-Artístic de Mallorca i les relacions del President de la Comissió 
Insular del Patrimoni Històrico-Artístic de Mallorca podrà interposar-se recurs ordinari 
davant el Ple del Consell Insular de Mallorca. 

En alguns casos, en els recursos interposats contra acords de la 
Comissió Insular del Patrimoni Històrico-Artístic de Mallorca i resolucions del president 
de la esmentada Comissió Insular, els interessats sol.liciten, en virtut del que disposa 
l'article 111 de la llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les 
Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, la suspensió de 
l'execució de l'acte recorregut. En aquests casos, l'órgan que té les competències per 
resoldre els recursos (el Ple del Consell Insular de Mallorca), compta amb un termini de 
trenta dies des de la sol.licitud se suspensió per decidir sobre la suspensió o no els 
efectes de l'acte recorregut. Cas de que, passat el dit termini, no hi hagués resolució 
expressa, l'acte impugnat s'entendrà suspès en la seva execució, (art. 111.4 de la llei 
30/92). 
 

Es per això que, per aconseguir una major eficàcia en les resolucions de 
peticions de suspensions, el Conseller Delegat de Cultura i Patrimoni Històric, havent 
donat compta a la Comissió Insular del Patrimoni Històrico-Artístic de Mallorca en la 
sessió celebrada dia 15 d'abril de 1996, eleva al Ple del Consell Insular de Mallorca, la 
següent proposta d' 
 
                      
 

"Delegar en el Conseller Delegat de Cultura i Patrimoni Històric la 
competència relativa a la resolució de les sol.licituts de suspensió de l'execució d'un 
acte administratiu en matèria de patrimoni històric que es pugui produir amb ocasió o 
com a conseqüència de la interposició de qualsevol recurs administratiu, sotmesos a 
les condicions següents: 
 

1. En tots els escrits en què es faci ús d'aquesta delegació, es farà 
constar tal circunstància. 
 

2. La delegació serà revocable en qualsevol moment. 
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3. En cap cas no es podrà delegar l'atribució que ja es delega. 
 

4. L'acord Plenari es publicarà en el B.O.C.A.I.B., sense perjudici que la 
delegació sia efectiva a partir del mateix dia de l'acord. 
 

5. El Conseller delegat en tot cas donarà compte a l'òrgan delegant de les 
resolucions dictades per delegació." 
     

S'aprova la proposta per assentiment. 
                                                                                                            

ESPORTS I JOVENTUT 
 
 
  PUNT 9.- APROVACIÓ DEL PLA D´INSTAL.LACIONS ESPORTIVES 
DEL CIM 1996.  
 

Es dona compte de la següent proposta de la Comissió 
Esports i Joventut: 
 

" ANTECEDENTS: La Comissió d´Esports del Consell Insular de Mallorca 
ha preparat, novament, el Pla d´Instal.lacions Esportives del CIM pel present 
exercisi,mitjançant el qual es recolçarà econòmicament als ajuntaments illencs pels 
seus 
projectes municipals d´instal.lacions esportives. 
  
           Per això, es sotmet a la Comissió, la següent 
 
                P R O P O S T A 
 

1-Aprovar el Pla d´Instal.lacions Esportives del CIM per 1996,que com 
annex s´uneix a aquesta proposta, amb una despesa pel CIM,en conjunt, de 
105.000.000.-PTA.,i pels respectius 26 Ajuntaments beneficiaris,de 85.263.692.- 
PTA,atès que el pressupost total de les obres subvencionades dins del Pla,es de 
190.263.692.-PTA. 
 

2.-Un cop revisades les 43 peticions presentades,s´han inclòs les 26 
detallades a l´annex ,per esser les de major interès desde el punt de vista de la seva 
rendibilitat esportiva,amb lo que s´ha esgotat la disponibilitat pressupostària per 
aquesta convocatòria,per lo qual no s´inclouen en el present Pla,les sol-licituds 
presentades pels ajuntaments d´Alcudia, Bunyola,Calviá, Campos, Consell, Estellencs, 
Inca,Lloseta, Llucmajor, Mancor, Muro,Pollença,Sant Joan,Son Servera, Valldemossa, 
Palmanyola i Sa Pobla." 
 

Es dòna compte de la següent esmena del grup PP: 
 
" ESMENES DE MODIFICACIÓ AL PLA TERRITORIAL D'EQUIPAMENTS       
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ESPORTIUS DEL CONSELL INSULAR DE MALLORCA 1996 
 
 
 
BAIXA (Municipi/Quantitat/concepte) ALTA(Municipi/Quantitat/concepte)  
 
   __________________________________________________________________ 
 
Felanitx: 1.331.305.- Tancament camp Felanitx: 1.582.939.- Pavimentació 

de futbol d'es Torrentó.  pista col×legi Reina Sofia 
de S'Horta. 

Binissalem: 251.634.- Remodelació camp 
municipal. 

                          _________________________________________ 
 
Sineu:  5.665.465.- Reformes instal×la- Alcudia:  6.342.306.- 
Remodelació    cions esportives   poliesportiu           vestuaris camp de 
futbol. 

municipal. 
Campanet: 591.861.- Reixeta metàlica pos- 

terior a porteries.Projecte parcial. 
Binissalem: 84.980.-   Remodelació camp 

municipal. 
 
                    ________________________________________ 

 
Sóller: 2.000.000.-Tancament   camp  Campos:   2.000.000.-Tancament  
  de futbol. Zona B.              poliesportiu. 

 
         ________________________________________ 

 
Sta. Margalida: 2.045.753.-Pista poliespor- Sant Joan: 2.045.753.-
Instal×lació 

tiva coberta 2ª fase(coberta i en- aigua calenta i freda 
vestuaris. 

llumenat ).  
 
                    ________________________________________ 
 
 
Marratxí.- 4.000.000.- Pavelló cobert, po- Inca: 4.000.000.-Vestuaris polies- 

liesportiu Pla de Na tesa.  portiu Quart. Gral  Luque. 
 
 
 
Binissalem: 2.183.513.-  Remodelació  Consell: 2.183.513.- Ampliació ins- 
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camp municipal.Capitol   tal×lacions esportives. 1ª fase 
XV :Enllumenat    pista entrenament de tennis  

       i pavimentació. 
 
 
          A LA SEU DEL CONSELL, A  2  DE  MAIG DE 1996 
 
                             EL, PORTAVEU  
 
                         JOAN VERGER POCOVI" 
 

Intervé el Sr. Diéguez (PSOE). Informa que s'han presentat a la 
convocatòria 42 ajuntaments que han demanat 1.149 milions de pessetes, dels 
quals en corresponien 392 als ajuntaments i 747 al Consell Insular. Naturalment 
el Consell només pot aportar els 105 que hi ha al pressupost, un pressupost que 
enguany s'ha augmentat un 5% després d'uns anys de disminucions. 
 

Informa que els criteris han estat atendre el major nombre possible 
d'ajuntaments de manera que se n'hi han pogut incloure  26 dels que havien fet 
sol×licituds i les obres tindran un valor  total de 190 milions amb l'aportació dels 
105 del pressupost del Consell. Informa també que de les 26 sol×licituds ateses 
n'hi ha 21 que el Consell les cobreix totalment. Això vol dir que aquestes obres es 
podran fer efectivament, perquè no hi haura cap ajuntament que es retiri per flata 
de pressupost. 
 

Els altres criteris, continua, es varen publicar al BOCAIB. Destaca 
però els que fan referència a la capacitat econòmica de l'ajuntament, a la 
necessitat d'instal×lacions del municipi, al fet d'haver rebut aportacions dins 
aquest pla en anys anteriors, al caràcter estrictament esportiu de les obres 
sol×licitades, obres amb pressuposts excessivament elevats en relació a les 
altres sol×licituds, i obres presentades fora de termini. 
 

Recorda que la proposta es va presentar a tots els grups perquè la 
poguessin estudiar abans de la Comissió Informativa i la proposta d'avui es la 
que va elaborar aquesta Comissió. 
 

Demana que s'expliquin les esmenes que proposa el PP perquè la 
documentació que han presentat és insuficient per formar-se un criteri per 
decidir si s'accepten o no. 
 

Intervé el Sr. Riera (PP). Es mostra d'acord amb el fet que s'ha 
augmentat en 5 milions l'aportació del Consell, però recorda que el seu grup 
quan va entrar va trobar un pressupost de 48 milions i que el varen anar 
augmentant fins a 190 milions. 
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Retreu el fet que el PSOE s'hagi guiat per criteris polítics a l'hora de 
fer la distribució de les aportacions, ja que dels 17 ajuntaments que han quedat 
exclosos, n'hi ha 14 que són de PP, en canvi tots els ajuntaments governats pel 
PSOE, per UM o pel PSM o independents, han rebut el 100 de la sol×licituds, a 
més que de 12 ajuntaments que té el PSOE a Mallorca, n'hi ha 9 que s'han vist 
beneficiats. 
 

No admet tampoc el criteri de dotar d'aigua calenta tots els 
ajuntaments que ho han demanat per al poliesportiu, perquè Sant Joan ho va 
demanar i no li han concedit i sí que ho han concedit a Algaida i a Sant Llorenç. 
 

Es refereix a les esmenes que ha presentat el PP a aquest Pla 
d'Instal×lacions: 
 

Baixa de les obres de tancament del camp des Torrentó de Felanitx i 
alta per a la pavimentació de la pista del Col×legi Reina Sofia de s'Horta. El motiu 
és que el tancament ja fa tres setmanes que està acabat i un dels criteris és no 
acceptar aquestes obres. 
 

Alta per remodelar els vestidors del camp de futbol d'Alcúdia. 
Explica que les altes que demanen corresponen ajuntaments del PP, ja que són 
els que han quedat defora i voldria que els 18 milions que demanen d'altes no es 
llevassin a cap ajuntament, sinó que es fes un esforç per incrementar la partida 
total i poder satisfer me´s ajuntaments. La contrapartida d'aquesta obra d'Alcúdia 
seria Sineu que fa cinc anys que té subvenció cada any, igual que fa cinc anys 
que en té l'ajuntament de Felanitx. 
 

Una altra esmena fa referència al tancament d'un poliesportiu a 
Campos. La baixa seria una fase del camp de futbol de Sóller. 
 

L'alta per a la instal×lació de l'aigua calenta a Sant Joan es 
compensa amb la baixa de la pista poliesportiva de Santa Margalida que no 
tindria gaire problemes perquè ja està feta i allò que volen és cobrir-la. 
 

Per a Inca se sol×liciten 4 milions per a uns vestidors del quarter 
General Luque i la baixa és de Marratxí per cobrir un poliesportiu del Pla de Na 
Tesa. 
 

Una primera fase d'una pista de tennis per a Consell té la 
contrapartida en la baixa de l'enllumenat d'un camp a Binissalem. 
 

Demana quins ajuntaments són que han arribat fora de termini, ja 
que li consta que un ajuntament exclòs per aquest motiu té el segell d'entrada 
dins el termini. 
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Anuncia el vot en contra del seu grup, llevat que la majoria accepti 
les esmenes que presenten. 
 

Considera que no cal fer gaire retòrica, que es tracta d'unes 
quantitats molt clares. Insisteix a proposar que les altes es podrien compensar 
incrementant la partida i sense fer cap baixa perquè això s'ha fet durant els 
darrers anys. 
 

Recorda que Felanitx els darrers anys ha rebut 10 milions i no 50 
com ha afirmat a la premsa el Sr. Diéguez, on també ha assegurat que els 
ajuntaments que més han rebut no són els del PP i això no és cert, per exemple 
Muro que és el que més ha rebut, no havia estat mai del PP i el primer any que ho 
és ja no té subvenció. 
 

Recorda que el 95 quan ell presidia la Comissió es varen donar 25 
milions a ajuntaments del PP i 45 a ajuntaments del PSOE, 10 ajuntaments del 
PSOE i 8 del PP, sense mirar els colors polítics. 
 

Afirma que el sistema ha d'esser seguir uns criteris només tècnics i 
no polítics, com ho feia el PP i com ho demostra el fet que el Pla d'Instal×lacions 
Esportives s'aprovava per unanimitat. 
 

El Sr. Diéguez (PSOE) considera que enguany també es poden 
aprovar perfectament per unanimitat com es podrà veure després de repassar 
cadascuna de les esmenes que ha presentat el PP. Comenta que si enguany no 
s'hi aproven serà com a conseqüència del poc avès que té el PP a fer d'oposició. 
 

Es queixa de la poca col×laboració que ha trobat en el grup del PP a 
l'hora de fer suggeriments i aportacions per a l'elaboració del Pla. 
 

Comenta que a les estadístiques els poden fer dir allò que vulguin i 
per això no vol referir-se al rànquing de subvencions perquè la proposta és el 
resultat d'aplicar uns criteris objectius, sense mirar a quin color polític afectaven. 
 

Es refereix a Felanitx on es demana subvencionar la pavimentació 
d'un col×legi públic. Pensa que el canvi no és convenient perquè el col×legi pot 
tenir finançament per part del Ministeri, a part que si el canvi es fa dins el mateix 
municipi no és per criteris polítics que es demana. Si realment l'obra està feta no 
hi haurà subvenció. 
 

S'oposa a fer baixes a ajuntaments petits per subvencionar una obra 
a Alcúdia que és un ajuntament que té moltes d'instal×lacions, a més d'un 
pressupost molt elevat. No és un bon criteri retirar subvencions al ajuntaments 
petits per subvencionar els grans. 
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El traspàs de Sóller a Campos no s'acaba d'entendre, ja que es 
pretén deixar de resoldre un problema per subvencionar parcialment, ja que té un 
pressupost molt elevat. Recorda que el Govern Balear ha donat 50 milions a 
aquest ajuntament i s'ha hagut de saber per la premsa. Creu que si a Campos li 
correspon ja per part del Govern la meitat del pressupost total del Consell, no 
s'han de llevar encara les obres de Sóller per millorar les instal×lacions de 
Campos. 
 

En relació a Sant Joan afirma que no se'ls ha concedit per a l'obra 
d'instal×lació d'aigua calenta perquè no l'han demanada. Sant Joan, recorda, ha 
demanat per fer una un circuit pedestre que val 32 milions i això és una obra que 
correpon més a un pla d'obres i serveis. 
 

Qualifica globalment l'alternativa del PP de no reflexionada i informa 
que els ajuntaments que han quedat exclosos per presentar la sol×licitud fora de 
termini han estat Inca, Estellencs i sa Pobla, per tant l'alternativa que el PP 
proposa per a Inca no es pot admetre. 
 

Recorda que Consell demana graderies, no pistes a més d'una pista 
d'entrenament, no reglamentària, i obres de jardineria, conceptes que enguany 
queden exclosos. Pensa que és més urgent atendre la baixa que el PP demana, ja 
que Binissalem s'ha vist obligat a renunciar a subvencions d'anys anteriors 
perquè les volien aplicar a una mateixa obra, així que no va rebre res a canvi 
d'allò que rebrà enguany. 
 

En resum afirma que no es rebutja cap esmena del PP per criteris 
polítics, sinó només per criteris objectius i per això pensa que el PP pot votar a 
favor del Pla. 
 

Torna intervenir el Sr. Riera (PP). No accepta que l'argument 
d'excloure una obra perquè volen fer instal×lacions no reglamentàries perquè 
dins la proposta hi ha el camp de futbol A7 que no és reglamentar-hi, a més que 
tothom sap que basta posar les porteries de través i ja tenen aquest camp i surt 
molt més econòmic. 
 

En relació a Sant Joan assegura que ha basat la seva proposta en la 
documentació facilitada pel Sr. Diéguez. 
 

Pel que fa a Felanitx assegura que l'obra està feta i ara amb l'esmena 
té ocasió de rectificar i de poder aplicar aquests doblers a la finalitat prevista en 
el pressupost. 
 

És cert que Alcúdia té totes les instal×lacions que ha dit i també es 
possible que Campos rebi la quantitat que la premsa fcilita, però això són doblers 
en concepte d'instal×lacions escolars i no doblers rebuts del Consell. 
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Retreu el fet que no vulgui admetre cap esmena i insisteix en l'opinió 

que els criteris han estat polítics perquè les xifres que ha aportat són evidents. 
 

Torna intervenir el Sr. Diéguez (PSOE). Afirma que si hi ha cap error, 
només depèn del PP ja que no se'ls ha negat cap informació i sempre han tingut 
tots els expedients a la seva disposició i tots els podria haver consultat. 
Assegura que els camps A7 estan perfectament reglamentats. Pensa que a 
Felanitx encara falta fer un tros de l'obra, de tota manera ja ha assegurat que si 
s'ha acabat no es pagarà perquè aquest és el criteri. Se sorprèn que un 
ajuntament pugui dir que va entrar dins el termini perquè a ell no li consta així. 
 

Repeteix que repassades les esmenes resulta que no n'hi ha cap que 
presenti cap problema polític i que la distribució s'ha fet tota a partir de criteris 
purament tècnics. 
 

Se sotmeten a votació les esmenes presentades pel grup de 
consellers del PP i es rebutgen per setze vots a favor (PP) i desset en contra 
(PSOE, PSM-NM, UM, EU). 
 

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

BENESTAR SOCIAL 
 
 
  PUNT 10.- PROPOSTA D'APROVACIÓ DE LA MEMÒRIA SOBRE LA 
GESTIÓ DE COMPETÈNCIES EN MATÈRIA D'ACCIÓ SOCIAL I SERVEIS SOCIALS 
DE L'ANY 1994. 
 

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

" L'article 24.1 de la LLei 5/1989, de 13 d'abril, disposa que el Consell 
Insulars elaboraran anualment una memòria sobre competències atribuïdes pel 
Govern de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, que inclogui els nivells i la 
qualitat de les funcions i dels serveis exercits. 
 

Per tal de que el Govern procedeixi a l'examen de la documentació 
esmentada i en conseqüència pugui donar trasllat al Parlament de les Illes 
Balears, el més aviat possible, de la comunicació a la que fa referència l'apartat 2 
de l'article esmentat, el president de la Comissió de Benestar Social fa la següent 
proposta d' 
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ACORD 
 

Únic.- Aprovar, d'acord amb el que disposa l'art. 24 de la Llei 5/1989 
de dia 13 d'abril de Consells Insulars, la memòria sobre la gestió de les 
competències atribuïdes pel Govern de la Comunitat Autònoma de les Illes 
Balears al Consell Insular de Mallorca per la LLei 12/1993, de 20 de desembre, en 
matèria de Serveis Socials i Assistència Social, corresponent a l'any 1994." 
 

S'aprova la proposta per assentiment. 
 

 
COOPERACIÓ MUNICIPAL, FOMENT I OCUPACIÓ 

 
 
          PUNT 11.- APROVACIO, PER LA SEVA POSTERIOR REMISSIO AL  
 GOVERN BALEAR, DE LA MEMORIA DEL SERVEI D'ITV DE L'ANY  
 1995, COMPETENCIA TRANSFERIDA AL CIM PER LLEI 13/1993  
 DE 20 DE DESEMBRE. 
 

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

" ANTECEDENTS: L'article 24 de la Llei 5/89, de 3 d'abril, de Consells 
Insulars, estableix que els esmentats Consells 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. 
 

En conseqüència, el responsable del Servei d'ITV del Consell Insular 
de Mallorca, ha remès la mamòria de 1995, sobre les activitats desenvolupades, i 
la Intervenció General del CIM ha facilitat les dades econòmiques d'ingressos i 
despeses derivades de dita transferència durant aquest exercici, atès el qual, en 
compliment de la norma abans indicada, la Comissió de Cooperació Municipal, 
Foment i Ocupació en sessió celebrada dia 29 d'abril de 1996 eleva al Ple del 
Consell Insular de Mallorca, la següent proposta d' 
 
 A C O R D 

Aprovar la MEMORIA de l'exercici 1995, sobre la gestió del Servei 
d'ITV del Consell Insular de Mallorca, que com anex s'uneix a aquesta proposta. 
 

Remetre l'esmentada memòria, juntament amb les dades 
econòmiques, i donar trasllat del present acord, al Govern Balear, com es preveu 
a l'article 24 de la Llei 5/89, de 3 d'abril, de Consells Insulars." 
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S'aprova la proposta per assentiment. 
 
 
        PUNT 12.- APROVACIO DEL PLA PLURIANUAL 1996-97-98 I   
 APROVACIO DEFINITIVA DEL PLA D'OBRES I SERVEIS DE 1996. 
 

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

 
          " El Consell Insular de Mallorca en sessió plenària de data 4 de desembre 
de 1995 aprovà inicialment el Pla d'Obres i Serveis de 1995 amb el següent 
finançament:  
 
- Fons del Consell Insular de Mallorca ...   403.097.218 
- Aportació Comunitat Autònoma ...........   200.000.000 
- Aportació MAP  .........................   349.728.407 
- Aportacio Ajuntaments...................   464.247.410 
- Aportació empreses .....................             0 
- Import dels pressuposts ................ 1.417.073.034 
 

Així mateix, el Ple a la mateixa sessió va aprovar el Pla Biennal 1996-
1997 amb les quantitats anuals següents: 
 

Any 1996:  1.417.073.034.- 
Any 1997:    688.468.493.- 

 
TOTAL:     2.105.541.527.-    

 
         Sotmès els esmentats Plans a informació pública, pel periode reglamentari, 
al BOCAIB núm 156 de data 16 de desembre de 1995 i a informe de la Comissió 
de Col.laboració amb les Corporacions Locals, el Ministeri per a les 
Administracions Públiques, mitjançant escrit de data 28 de febrer de 1996 de la 
Direcció General d'Acció Econòmica Territorial comunicà al Consell Insular de 
Mallorca que la subvenció estatal, pel que fa referència a la Secció General del 
Pla Insular de Cooperació a les obres i serveis de competència municipal per 
l'any 1996 ascendeix a la quantitat de 268.420.000 pessetes. 
        Conseqüentment s'ha de procedir a modificar el Pla d'Obres i Serveis, ja que 
l'aportació del MAP és inferior a l'aprovada inicialment per aquest Consell Insular, 
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també s' hagut de traspassar obres incloses a l'anualitat de 1997 a l'anualitat de 
1998, per tot això conforme el que disposa l'article 10 del Reial Decret 665/1990, 
de 25 de maig, pel que es regula la Cooperació econòmica de l'Estat a les 
inversions de les Entitats Locals, procedeix pel Ple del Consell Insular a aprovar 
definitivament el Pla d'Obres I Serveis de 1996 i el Pla Plurianual 1996-1997-1998.  
 
        I per tot l'expressat la Comissió de Cooperació Municipal, Foment i Ocupació 
eleva al Ple d'aquest Consell Insular la següent proposta d' 
 
                                     
                          A C O R D  
 
        1r.- Aprovar definitivament el Pla d'Obres i Serveis de 1996, referent a l'illa de 
Mallorca, que compren 69 obres explicitades als fulls annexes, amb el següent 
finançament: 
 
- Fons del Consell Insular de Mallorca  ......... 415.578.646,- 
- Aportació Comunitat Autonòma   ................ 200.000.000,- 
- Aportació MAP   ............................... 268.420.000,- 
- Aportació Entitats Locals...................... 450.328.565,- - Aportació empreses 
.............................          0,- 
- Import dels Pressuposts .......................1.314,914.809 
 

2n. Aprovar el Pla Plurianual 1996-1997-1998 amb les quantitats 
anuals següents: 
 

Any 1996:  1.314.914.809.- 
Any 1997:    563.703.256.- 

                Any 1998:    212.247.691.- 
 

TOTAL:     2.110.865.756.- 
 
          3r.- Aprovar definitivament, així mateix, la resta de la documentació que 
integrava l'expedient administratiu que es va aprovar incialment en sessió 
plenària de dia 4 de desembre de 1995, en la mesura en què es veu modificada 
pel punt anterior. 
 
         4t.- D'acord amb la clàusula 8a., punt 5è., de la convocatòria del Pla 
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d'Obres i Serveis de 1996,  l'ajuntament  haurà de presentar el projecte Tècnic 
corresponent en el termini máxim de 30 dies, a comptar des de la notificació de 
l'acord. En el cas que l'obra estigui inclosa en el Pla Plurianual, el projecte podrà 
ser el complet, contemplat en el Pla Plurianual, o adaptat estrictament a 
l'anualitat del 1996.  
 

Així mateix, d'acord amb la clàusula 9è de la convocatoria del Pla 
s'ha de remetre en el termini d'un mes certificació acreditativa que garanteix 
l'aportació municipal. 
 
          5è.- La contractació de les obres incloses en el Pla d'Obres i Serveis de 
1996 la realitzaran els propis Ajuntaments, pero s'hauran de respectar les 
següents normes de procediment: 
 
         - S'ha de remetre, abans de dia 15 de juny de 1996, al departament de 
Cooperació Municipal els Plecs de Condicions administratives particulars per la 
contractació de les esmentades obres, aprovats pel Ple municipal, d'acord amb el 
model annexe. En el cas de contractar-se una obra amb despesa plurianual, es 
faran constar explícitament en el Plec les condicions del finançament. També 
s'especificarà que el termini d'execució es fraccionarà en fases o terminis 
parcials que es realitzaran anualment depenent de les disponibilitats financeres 
asignades a l'obra durant cada exercici pressupostari. 
  

Així mateix es comunicarà el tècnic (o tècnics) director de l'obra i, 
cas que no coincideixi amb el redactor del projecte, s'aportarà també la declarció 
jurada de no estar incurs en causa d'incompatibilitat. 
     
         - Un representant del Consell de Mallorca serà membre de la Mesa de 
Contractació i l'ajuntament haurà de comunicar al CIM la data de la constitució de 
la Mesa de Contractació amb l'antelació suficient. En el cas que el representat del 
CIM no assisteixi a la sessió de la Mesa, s'haurà de remetre al Consell l'Acta que 
contengui la proposta de resolució. 
 

- L'obra ha d'estar adjudicada i comunicada l'esmentada adjudicació 
al CIM abans de dia 16 de setembre de 1996. 
 

- L'incompliment de les anteriors condicions poden esser causa de 
pèrdua de les subvencions otorgades. 
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          6è.- Els Ajuntaments que hagin procedit a la contractació d'una obra han 
d'adjuntar en la darrera certificació, l'acta de recepció, o la certificació 
corresponent a l'acabament de la fase d'obra a realitzar en cada anualitat (cas 
que s'hagi contractat en base al Pla Plurianual), que seran signades 
conjuntament pel director de l'obra, el contractista i un tècnic designat pel 
Consell Insular de Mallorca. A tal efecte, l'Ajuntament comunicarà al Consell 
Insular de mallorca el dia i hora previst per la recepció amb una antelació mínima 
de tres dies hàbils. En tot cas, les obres corresponents a l'anualitat de 1996 
hauran d'estar finalitzades abans del dia 31 de desembre de 1997. 
 

7è.- Una vegada recepcionada l'obra, s'ha de comunicar al CIM amb 
antelació suficient la data de la seva inaguració oficial, si n'és el cas.  
 

8è.- Els romanents de la subvenció del MAP que es produeixin com a 
conseqüència de la contractació del Pla d'Obres i Serveis de 1996, s'aplicaran a 
obres incloses en el Pla Plurianual, d'acord amb l'art. 17 del RD 665/1990 de 25 de 
maig, tenint en compte que d'acord amb el punt 2n. de l'esmentat article la 
contractació dels esmentats romanents ha de dur-se a terme abans de finalitzar 
l'any 1996. 
 

9è.- Els romanents de les quantitats que figuren a càrrec de la CAIB 
resultants de baixes per adjudicacions, no realització de l'obra o per qualsevol 
altre causa es podran destinar per finançar obres o serveis inclosos en el Pla, 
sempre que afectin a matèries d'abastament d'aigües o sanejament de població, 
segons determina el Conveni Marc de data 20 de desmbre de 1989. Les obres del 
Pla d'Obres i Serveis de 1996 a les quals es podran aplicar els romanents de les 
baixes d'adjudicació amb finançament de la CAIB seran les següents: 

 
- AJUNTAMENT DE SELVA: "Complementació hidraulica Caimari" 

Pressupost: 7.386.482 pessetes. 
 

- AJUNTAMENT DE SELVA: "Pluvials C/ Cirera i Sastre". Pressupost: 
13.883.223 pessetes. 
 

- AJUNTAMENT DE SES SALINES: "Drenatge pluvials Ses Salines". 
Pressupost: 19.148.907 pessetes. 
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- AJUNTAMENT DE SINEU: "evaquació aigües zona Mercat". Pressupost: 
14.333.783 pessetes. 

- AJUNTAMENT DE SOLLER: "Sanejament c/ C. Angelat". Pressupost: 
17.731.128 pessetes. 
 

- AJUNTAMENT DE SOLLER: "Sanejament Sa Sínia". Pressupost: 5.151.907 
pessetes. 
 

- AJUNTAMENT DE SOLLER: "Sanejament c/ Mar". Pressupost: 16.073.308 
pessetes." 
 

Intervé el Sr. Alorda (PSM). Informa que s'ha adjuntat el Pla 
plurianual i el Pla d'obres i serveis de 1996 perquè pensen que són dos plans que 
es complementen, de manera que enguany es podran contractar els projectes 
inclosos dins el pla plurianual. 
 

Exposa els esforços que ha significat per al Consell aportar 415 
milions, un centenar més que l'any passat i bastant més que el 94. A la vista de la 
reducció del Ministeri també s'ha hagut de fer una reducció de les previsions 
inicials.  
 

Destaca la unanimitat que hi va haver en comissió i espera que 
també n'hi hagi en el Ple. 
 

Intervé el Sr. Vidal (PP). Reconeix el consens i el diàleg que hi ha 
hagut pel que fa a aquest Pla que constitueix una continuació dels anys anteriors 
en què sempre es va procurar que hi hagués consens, ja que entenien que 
l'ajuntament, sigui del color que sigui, ha de poder oferir als administrats les 
mateixes condicions, amb independència de la política que pugui dur el Consell. 
Considera que, tant el president de la Comissió, com totes les forces polítiques 
es poden felicitar. 
 

      
S'aprova la proposta per assentiment. 

 
 
  PUNT 13.- PROPOSTES SOBRE LA GESTIO DEL PROGRAMA 
OPERATIU FONER II. ZONA 5 B. 
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Es dona compte de la següent proposta de la Comissió 

Cooperació Municipal, Foment i Ocupació: 
 
 
 " EXPOSICIO DE MOTIUS 
 

I/ El 18 de gener de 1995 la Unió Europea aprovava el programa 
operatiu FONER II de la zona 5B de les Illes Balears, que inclou 30 municipis 
mallorquins, i la totalitat de Menorca i les Illes Pitiüses, i preveu unes inversions 
que superen els 23.000 milions de pessetes durant el sexenni 94-99. 
 

Pel que fa als primers tres anys, ens cal destacar les següents 
dades: 
 

Despesa total Desp.pública total   Desp.Govern Balear 
 
1994    2.796,454.080       1.725,314.240          677,946.591 
1995    3.600,321.490       1.130,321.035          883,905.239 
1996    4.194,549.217       2.587,890.004        1.029,792.767 
 

II/ En el moment de gestionar el FONER I, es va crear el Consorci 5B, 
del qual en formaren part els Consells Insulars i tots els ajuntaments inclosos en 
la zona. Després de l'aprovació del FONER II, aquest Consorci es va adaptar a la 
nova extensió territorial de la zona 5B. 
 

La finalitat bàsica del Consorci hauria de ser implicar els Consells i 
els ajuntaments en la gestió del programa operatiu, del seu conjunt: que 
n'estiguessin assebentats, hi col.laborassen i se'n sentissen partíceps. 
 

De fet, de l'objecte explícit dels Estatuts no se'n derivin límits 
estrictes i es refereix de manera genèrica a les activitats generades per la 
declaració de zona 5B (com ho fa el seu mateix nom). Ara bé, el fet que la 
presidència recaigui sobre el Conseller d'Agricultura, Ramaderia i Pesca del 
Govern Balear pot interpretar-se en el sentit que l'abast del Consorci 5B es 
circumscriu a aquesta matèria. De fet, el Conseller-President ha anat encara més 
lluny i, en la reunió de la Junta Rectora del Consorci celebrada el passat 20 de 
març de 1996, féu avinent que l'objecte del Consorci es circumscrivia 
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exclusivament a les ajudes derivades del Decret 3/95, de 18 de gener, i es va 
negar a contestar preguntes sobre altres actuacions de la pròpia Conselleria 
finançades amb aquests fons. 
 

Per altra banda, tot i haver-ho sol.licitat, no hi ha representants dels 
municipis, ni dels Consells Insulars, en el Comitè de Seguiment, format per la 
Unió Europea, l'Administració General i el Gover Balear, on es prenen les 
decisions estratègiques del programa i se'n resolen les incidències. 
 

Així doncs, ajuntaments i Consells Insulars, no tan sols estan 
marginats de la presa de decisions si no que no compten amb cap fòrum on 
esser informats i expressar les seves inquietuds. 
 

III/ Per paga, l'abast de les ajudes concedides d'acord amb el decret 
3/95 són una aportació insignificant del conjunt del FONER II.  
 

En efecte, després de les xifres apuntades més amunt, els 80 milions 
de pessetes amb què el Govern Balear pretenia cobrir totes les sol.licituds 
d'ajuda presentades pels particulars i els ajuntaments per a la dinamització de la 
zona durant l'any 1995, són clarament insuficients i no consonen amb la intensa 
campanya publicitària impulsada pel Consorci 5B, la qual va provocar un allau de 
sol.licituds d'ajuda que superaven els 5.000 milions de pessetes d'inversió. 
 

Certament l'aportació de 80 milions anunciada per a l'any 1995 s'ha 
convertit en 160. Però, l'aportació de l'any 1996 sembla que rondarà, altra vegada, 
els 100 milions de pessetes; i això que l'any 1994 no es va gastar ni una sola 
pesseta amb convocatòries públiques, les quals haurien d'acrèixer els altres 
anys. 
 

De fet, les ajudes concedides cobreixen una inversió total d'uns 
1.500 milions de pessetes, així doncs, la mitja d'ajuda és just del 10%. 
 

Capítol apart el formen les sol.licituds dels ajuntaments, ja que no 
n'ha prosperat cap ni una. Això no obstant, alguns ajuntaments s'han beneficiat 
d'inversions de la Conselleria d'Agricultura, finançades amb fons europeus 5B, 
fora de la línea de convocatòria pública que suposa el Decret 3/95. 
 

IV. El Consorci, ni tan sols participa en la Comissió Avaluadora de 
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les sol.licituds presentades via Decret 3/95, ni debat les prioritats, ni fixa criteris 
de selecció. 
 

El Govern, i el grup parlamentari popular, s'han negat a què els 
Consells Insulars formassin part d'aquesta Comissió Avaluadora ja que 
consideren que la competència és exclusiva de la Conselleria, la qual avalua i 
decideix. 
 

V. Per altra banda, la manca de contingut del Consorci, de cada 
vegada més, el fa absolutament imprescindible com a estructura burocràtica 
diferenciada i no és lògic que suposi una despesa d'uns 20 milions de pessetes 
anuals en personal. 
 

De fet, segons el propi Conseller, les funcions úniques del Consorci 
són:  
 

a) Divulgar el programa operatiu i estimular la presentació de 
sol.licituds d'ajuda. 

 
Però aquesta funció es desenvolupa bàsicament el primer trimestre 

de l'any, que es quan es poden presentar sol.licituds i, després del fiasco de l'any 
passat, segons va comentar el Sr. Socias, l'activitat del any 1996 en aquest sentit 
ha esta mínima, precisament per no generar falses expectatives. 
 

b) L'assessorament dels peticionaris. 
 

També aquest punt ha estat sotmès a una forta retallada l'any 96, ja 
que, per evitar traves burocràtiques, talment ho digué el Conseller, les instàncias 
passaran enguany directament als Serveis Tècnics de la Conselleria (decisió que 
fins i tot ha suposat un canvi en el domicili del Consorci). 
 

A més, el Conseller s'ha compromès a tenir informats els expedients 
de 1996 abans de finals d'abril. La nova convocatòria d'ajudes no s'obri fins a l'1 
de gener de 1997. 
 
 PROPOSTES D'ACORD 
 

Per tot això, el Consell Insular de Mallorca insta 
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Primer.- Al Consorci per a la Dinamització de la Zona Rural -5B- a: 

 
1.- Modificar l'objecte social de l'entitat a fi d'abastar, explícitament, 

tot el programa operatiu FONER II. En aquest sentit, seria preferible que la 
Presidència del Consorci recaigui sobre el President del Govern, la 
Vicepresidenta o el Conseller d'Economia, que, assistits per tots els Consellers 
implicats en la gestió del programa operatiu, podran retre comptes de la seva 
globalitat. 
 

2.- Celebrar una assemblea extraordinària perquè el Govern exposi 
totes les actuacions executades d'acord amb el FONER II, corresponents a les 
anualitats 1994 i 1995, així com del moment d'execució del 1996 i la planificació 
de la despesa no realitzada. 
 

A fi que tal debat sia fructífer, el Consorci posarà a disposició dels 
socis la documentació pertinent, això és: 
 

1.1. Relació de les obligacions reconegudes amb càrrec als Fons de 
l'Objectiu 5B, Foner II, durant els anys 1994 i 1995, recollint les següents dades: 
 

- Identificació de cada una de les despeses. Classificades per 
anualitats (1994 i 1995), i per cada una de les mesures del programa operatiu 
(combinació dels eixos prioritaris i subprogrames). 
 

 
- Quantia total de la despesa, amb el detall de cada un dels 

aportants. en el cas del Govern Balear, distingir per cada una de les Conselleries. 
 

- Esment, si s'escau, del municipi o municipis afectats per cada una 
de les despeses. 
 

- Motivació suscinta dels criteris seguits per a la realització de les 
despeses en cada una de les mesures del programa. 
 

- Identificació de les despeses autoritzades d'acord amb la 
convocatòria del Decret 3/95, de 13 de gener. 
 



 
 

28 

1.2. Actes de totes les Comissions de Seguiment del Programa 
Operatiu Foner II. 
 

Segon.- Instar el Govern Balear a: 
 

1. Convidar els Consell Insulars, futurs gestors de les competències 
en agricultura, a les sessions del Comitè de Seguiment, així com representants 
dels ajuntaments, triats, bé en seu del Consorci, bé mitjançant la Federació de 
Municipis. 
 

2. Augmentar el finançament de la convocatòria d'ajudes del Decret 
3/95 a fi que esdevengui un veritable protagonista en la gestió del 5B respecte de 
les aportacions a entitats públiques i privades. En concret, respecte dels 
ajuntaments, que la via de convocatòria pública de sol.licituds sia la norma per a 
seleccionar els projectes d'inversió i, en cap cas, la decisió unilateral de la 
Conselleria d'Agricultura, tant si la contractació de les obres és competència 
municipal com si ho és de la Conselleria. Així mateix, aquelles altres ajudes que, 
pel seu caràcter específic, restin excloses del decret, també hauran de garantir la 
pública concurrència. 
 

3. Modificar la Composició de la Comissió Avaluadora de les 
sol.licituds del Decret 3/95 prevegent la participació dels ajuntaments (mitjançant 
els òrgans del Consorci) i dels Consells Insulars. 
 

4. Liquidar l'estructura administrativa del Consorci 5B, la qual haurà 
de ser assumida perls serveis de la Conselleria d'Agricultura, o d'altre 
departament que consideri el Govern. Cas que calgués algun reforç, el personal 
se seleccionaria d'acord amb els principis de publicitat, mèrit i capacitat." 
 

Intervé el Sr. Alorda (PSM). Es refereix a la sèrie de propostes que 
com a representant del Consell en el Consorci, considera que són importants 
perquè hi hagi més, més informació i més participació en la gestió del 5B. 
 

Es tracta de l'experiència acumulada després d'un primer trienni, 
amb 30 ajuntaments, uns 10.000 milions en procés d'execució, que mena a 
constatar que no hi ha prou informació per als ajuntaments ni per als consells. 
L'òrgan adequat seria el Consorci que no té la visió global d'allò que és el 
programa operatiu Foner 2 i es limita a les despeses d'agricultura i, darrerament, 
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afirma que l'única funció és el decret de convocatòria d'ajudes. Pensa que això 
no és un bon plantejament, sinó que el Consorci hauria de veure que hi ha 
actuacions molt diverses que depenen de diferents conselleries i els ajuntaments 
i els consells que hi haurien de poder participar. 
 

Critica la mala dotació que contrasta amb les expectatives creades 
després d'una gran campanya de promoció. En aquest sentit  lamenta que es 
doni cobertura als ajuntaments, no a través d'aquesta convocatòria pública, sinó 
a través d'altres línies de la Conselleria d'Agricultura sense que Consorci 
participi en la presa de decisions. 
 

Qüestiona la necessitat de l'aparell burocràtic del Consorci perquè 
pensa que no té unes funcions clares i definides i opina que la gestió la podria 
assumir el Govern. 
 

Respon el Sr. Matas (PP). Anuncia el vot en contra del seu grup.  No 
entra en el fons de la proposta a la qual s'oposa per qüestió de formes. 
Considera que hi ha uns àmbits més adients per discutir aquestes qüestions, 
sobretot des del punt de vista pràctic. Es tracta de qüestionar una legislació 
vigent dins l'àmbit de la Unió Europea i que naturalment supera l'àmbit d'actuació 
del Consell. Es tracta d'una legislació en relació a la qual es pot discrepar, i que 
depèn d'una autoritat europea que només reconeix com a interlocutors els estats 
i les comunitats autònomes, entitats que són les que informen sobre tots els 
aspectes d'aplicació i seguiment d'aquests programes. Per això el seu grup 
pensa que seria molt més pragmàtic poder avançar per la via de diàleg i 
d'informació basada en l'interès per determinats aspectes de l'aplicació dels 
programes. 
 

El Sr. Alorda (PSM) lamenta que es qüestionin les formes. Assegura 
que la proposta no qüestiona l'autoritat autonòmica, però sí que en qüestionen la 
transparència i la participació en les decisions. Per això pensa que el fòrum 
adequat és el Consorci  que és el lloc on els interessats han de poder opinar i 
intervenir en les decisions i tenir una informació que ara no tenen. Naturalment 
això no afecta cap autoritat europea ni cap àmbit competencial. 
 

Es mostra disposat a deixar la proposta damunt la taula per estudiar-
la conjuntament si només es tracta de formes, però pensa que realment es 
qüestiona per problemes de fons. 
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Intervé la Sra. Amer (PSOE). Opina que els programes europeus 

tenen una gran importància dins el món rural. Es refereix a l'art. 39 que preveu el 
traspàs de competències que s'hauria de tenir en compte i manifesta el suport 
del seu grup a la proposta i a l'argumentació del Sr. Alorda en el sentit de 
demanar més participació del Consell de Mallorca. Una participació que es podria 
concretar en el Comitè de Seguiment com a òrgan més decisori, i també en la 
Comissió Avaluadora.  
 

Considera també que és important conèixer les actuacions que s'han 
fet els anys anteriors i les previsions per als anys que vénen. 
 

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

SERVEIS GENERALS I RECURSOS HUMANS. 
 
 
  PUNT 14.- MODIFICACIO DE L'ACORD PLENARI DE DIA 31 DE 
JULIOL DE 1995 SOBRE LLOCS DE TREBALL CORRESPONENTS AL PERSONAL 
EVENTUAL. 
 

Es dóna compte de la següent proposta de la comissió de Serveis 
Generals i Recursos Humans: 
 

"Atès que mitjançant l'anterior acord del Ple de la Corporació, 
adoptat el dia 31 de juliol de 1995, es va procedir a fixar, amb efectivitat a partir 
de l'1 de l'agost de 1995, els llocs de treball corresponents al personal eventual 
del Consell Insular de Mallorca, entre els quals hi consta, a l'apartat segon que 
recull els llocs d'assessorament-coordinació, el de Cooperació Municipal, amb 
una retribució mensual (14 pagues) de 315.000 PTA. 
 

Atesa la comunicació del Vicepresident de la Corporació en la qual 
proposa afegir a les funcions del lloc d'Assessor-Coordinador de Cooperació 
Municipal les de coordinació dels assumptes de l'Area de Serveis Generals i 
Recursos Humans, amb la finalitat de poder atendre les moltes i complexes 
qüestions de l'esmentada Area i per donar suport al Conseller responsable de la 
mateixa. 
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   El President de la Comissió Informativa de Serveis Generals i 
Recursos Humans sotmet 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 
 
 

MODIFICAR, amb efectes a partir de la seva aprovació, l'anterior 
acord del Ple de la Corporació, adoptat el dia 31 de juliol de 1995, sobre els llocs 
de treball corresponents al personal eventual del Consell Insular de Mallorca, el 
qual ha d'indicar que el lloc de treball d'Assessor-Coordinador de Cooperació 
Municipal li correspon també la coordinació dels assumptes de l'Area de Serveis 
Generals i Recursos Humans. 
 

De l'acord adoptat es donarà compte a la Comissió Informativa de 
Serveis Generals i Recursos Humans a la propera sessió que celebri." 
 

S'aprova la proposta per assentiment. 
 
 
 
  PUNT 15.- CREACIO DE BORSES DE TREBALL PER A LA 
COBERTURA DE LES VACANCES I BAIXES PER IT DEL PERSONAL DEL CIM. 
 

Es dóna compte de la següent proposta de la comissió de Serveis 
Generals i Recursos Humans: 
 

"Atesa la necessitat de procedir a donar cobertura a les vacances i a 
les baixes per IT del personal del CIM, mitjançant la corresponent contractació de 
personal, en règim laboral temporal, i atesos els acords adoptats per la 
representació de la Corporació i la dels sindicats CCOO, UGT i CSI-CSIF, en 
reunions mantingudes els dies 22 i 29 d'abril d'enguany, amb la finalitat de fixar 
el sistema de selecció, el barem dels mèrits a valorar i els altres aspectes 
relacionats amb l'esmentada cobertura.  
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El President de la Comissió Informativa de Serveis Generals i de 
Recursos Humans del CIM 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 
 
 

CREAR borses de treball per a la cobertura de les vacances i baixes 
per IT del personal del Consell Insular de Mallorca, d'acord amb els següents 
criteris: 
 

Ambit d'aplicació: Cobertura puntual de les vacances i de les baixes 
per IT del personal de la Corporació. No obstant l'anterior, en els supòsits 
d'existència de llistes d'espera  
resultants d'anteriors convocatòries per a la cobertura temporal de places 
corresponents a la mateixa categoria objecte de la  
borsa de treball, aquelles tendran prioritat per a la contractació dels aspirants 
que les integrin, essent necessari que les esmentades llistes d'espera s'hagin 
esgotat per poder procedir a la contractació del personal inclòs a la borsa de 
treball.   
 

Sistema de selecció: Concurs de mèrits. 
 

Barem de mèrits: Els mèrits objecte de valoració són els que 
s'indiquen a continuació:   
 
.- EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL (màxim 60 punts) 
 
.1 Haver exercit la categoria professional de forma remunerada al Consell 

Insular de Mallorca:  
Durant el primer any de vida laboral, 1,5 punts per cada mes complet.  
En anys successius, per cada mes, 0,35 punts.   

 
.2 Haver exercit la categoria professional de forma remunerada a 

Administracions i Empreses Públiques:  
Durant el primer any de vida laboral, 1 punt per cada mes complet.  
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En anys successius, per cada mes, 0,30 punts.   
 
.3 Haver exercit la categoria professional de forma remunerada a Empreses 

privades: 
Durant el primer any de vida laboral, 0,5 punts per cada mes complet. 
En anys successius, per cada mes, 0,25 punts. 

 
 
.- MÈRITS ACADÈMICS (Grups A i B) (màxim 20 punts) 
 
.1 Titulacions acadèmiques diferents del requisit obligatori, no necessàries 

per a la seva  obtenció i relacionades amb  
el lloc de feina (6 punts màxim): 

Doctor (per al grup A) ................... 2 punts (a sumar) 
Llicenciat o Tècnic Superior ............. 4 punts 
Diplomat universitari, titulat mitjà .....  3 punts 

 
.2 Cursos i seminaris relacionats amb el lloc de feina (8 punts màxim): 

Cursos a partir de 150 hores ..........   1,50 punts 
Cursos d'entre 70 i 149 hores .........   0,75 punts 
Cursos d'entre 30  i 69 hores ..........  0,25 punts 
Cursos inferiors a 30 hores.............  0,10 punts 

.3 Publicacions i activitat docent relacionada amb el lloc de feina (màxim 6 
punts): 

Llibre (autor, director o coordinador) .......4 punts 
Llibre (col×laboració amb altres autors)......3 punts 
Activitat docent (màxim 5)....................1 punt 
Article/treball especialitzat editat(màxim 5).1 punt 

 
 
.- MÈRITS ACADÈMICS (Grups C, D i E) (màxim 20 punts) 
 
.1 Titulacions acadèmiques de nivell igual o inferior a la del requisit 

obligatori, no necessàries per a la seva  obtenció i relacionades amb el lloc 
de feina (màxim 10 punts): 

FP2, Batxiller superior, ESO..............  4 punts (a sumar) 
FP1, Graduat Escolar .....................  3 punts 
Unicament per a les places d'Educador serà  
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objecte de valoració la Diplomatura  
corresponent a aquesta especialitat........ 6 punts 

 
.2 Cursos i seminaris relacionats amb el lloc de feina (10 punts màxim): 

Cursos a partir de 150 hores .............  6 punts 
Cursos d'entre 70 i 149 hores ............  4 punts 
Cursos d'entre 30 i 69 hores .............  2 punts 
Cursos inferiors a 30 hores...............  0,5 punts 

 
Forma d'acreditació de la titulació exigida i dels mèrits: Juntament 

amb la instància s'ha de presentar fotocòpia de la titulació exigida a la 
convocatòria i documentació acreditativa dels mèrits al.legats al curriculum vitae. 
No podran ser objecte de valoració els mèrits al.legats que no siguin acreditats 
mitjançant la corresponent documentació. 
 

Els mèrits relatius a la formació dels aspirants s'han de justificar 
mitjançant fotocòpies acreditatives d'altres titulacions, distintes de l'exigida per 
accedir a la plaça, d'estudis relacionats amb la plaça: cursets, seminaris, 
publicacions, etc. 
 

Els mèrits relatius a l'experiència laboral s'han d'acreditar de la 
següent manera: 
 

-Treballs realitzats a l'Administració Pública: S'ha d'acompanyar a la 
instància una certificació de l'organisme corresponent, on consti el temps 
treballat, la categoria professional i la vinculació amb l'Administració (funcionari 
de carrera, funcionari interí, contracte laboral, etc). 
 

-Treballs realitzats a l'empresa privada: No és suficient per a la seva 
valoració la presentació d'un certificat d'empresa, sinó que s'han d'adjuntar, 
també, fotocòpies dels contractes de treball o certificat de vida laboral emès per 
la Seguretat Social o nòmines. En tot cas, s'haurà de fer constar el temps de feina 
i la categoria professional. 
 

-Treballs per compte pròpia: S'haurà d'adjuntar l'alta a l'IAE i, si és el 
cas, l'alta al règim especial d'autònoms.      

Vigència temporal del barem: La vigència temporal de l'anterior 
barem serà, com a màxim, fins l'aprovació del proper  
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Conveni Col.lectiu de personal laboral del CIM. 
 

Vigència temporal de les borses de treball: Les borses de treball 
resultants de l'aplicació de l'anterior barem tendran vigència per a la contractació 
dels seus integrants fins a la resolució de l'oferta d'ocupació pública o, com a 
màxim, d'un any.  
    

Forma d'acreditar el requisit del coneixement de la llengua catalana: 
Quan el coneixement de la llengua catalana consti com a requisit a la 
corresponent convocatòria, la seva acreditació s'ha de realitzar de la forma 
següent: 
 

-Presentant, juntament amb la sol.licitud per prendre part a les 
proves selectives, el certificat emès per la Junta Avaluadora de Català o 
equivalent que correspongui com a mínim al nivell de coneixements fixat per a la 
plaça objecte de la convocatòria. A aquests efectes, el nivell bàsic de 
coneixements de la llengua catalana es podrà acreditar, a més, presentant la 
certificació corresponent d'haver cursat i superat l'assignatura de català del 
Graduat Escolar i/o del Batxiller Superior, o els cursos de català per adults del 
MEC. El nivell elemental de coneixements de la llengua catalana es podrà 
acreditar, a més, presentant la certificació corresponent d'haver obtingut la 
titulació del Graduat Escolar i/o del Batxiller Superior cursat íntegrament en 
català.  
 

-En cas que l'aspirant no estigui en possessió dels esmentats 
certificats, haurà de realitzar i superar amb la qualificació "d'apte" un exercici 
sobre coneixements de la llengua catalana corresponent al nivell fixat. 
 

De l'acord adoptat es donarà compte a la Comissió Informativa de 
Serveis Generals i Recursos Humans a la propera sessió que celebri." 
 

Intervé el Sr. Morro (PSM). Explica que es tracta de cobrir unes 
necessitats que es presenten regularment i que fan referència a baixes per 
vacances i per incapacitat temporal. La proposta s'ha negociat amb els sindicats 
 i per tant reflecteix els acords a què es va arribar. El sistema es fa a partir d'un 
concurs de mèrits amb un barem fixat. La vigència serà fins que s'aprovarà el 
proper conveni col×lectiu. 
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Les bosses de treball tindran vigència fins a l'oferta pública o, com a 
màxim un any. Igualment s'estableix que el requisit de coneixement de llengua 
catalana es podrà acreditar documentalment o superant una prova. 
 

Intervé el Sr. Espinós (PP). Manifesta el suport del seu grup a favor 
del barem i dels requisits, però anuncia l'abstenció del seu grup per dos motius. 
El primer perquè  pensem que s'hauria de detallar el nivell de llengua requerit per 
a cada plaça, i també perquè haurien volgut participar en l'elaboració d'aquesta 
proposta. En segon lloc perquè opinen que a l'hora de contractar aquest personal 
s'hauria de tenir en compte la situació social  
dels aspirants. 
 

 
Se sotmet la proposta a votació i s'aprova per desset vots a favor 

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

MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ DEL TERRITORI.   
 
 
  PUNT 16.- APROVACIÓ DEL PROJECTE DE COL.LABORACIÓ AMB 
EL FONS SOCIAL EUROPEU PER A LA IMPLANTACIÓ DEL PROJECTE ADAPT. 
 

Es dóna compte de la següent proposta de la comissió de Medi 
Ambient i Ordenació del Territori: 
 

"Vist el projecte de Formació, Ecologia i Desenvolupament 2000 , 
presentat en el marc de la iniciativa comunitària ADAPT  per l'entitat promotora  
FUNDACIÓ DEIXALLES i que preveu un finançament  que  puja a la quantitat total 
de VINT-I-CINC MILIONS SIS-CENTES MIL (25.600.000) PESSETES,  i que proposa 
una aportació per part del Consell Insular de Mallorca de 12.800.000 pta. i del 
Fons Social Europeu per  igualment 12.800.000 pta. 
 

Atesa la urgència per signar l'esmentat projecte i per signar el 
compromís de cofinançament  del mateix, la Comissió de Medi Ambient i 
Ordenació del Territori en data 26 d'abril de 1996, eleva al Ple la següent proposta 
d' 
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 A C O R D 
 

Facultar l'Hble. Sra. Presidenta del Consell Insular de Mallorca per la 
signatura del projecte de Formació, Ecologia i Desnvolupament 2000 presentatn 
en el marc de la iniciativa comunitària ADAPT, que comporta el compromís de 
finançament per part del CIM per un import de  DOTZE MILIONS VUIT-CENTES 
MIL (12.800.000) PESSETES, corresponents  a la meitat del finançament de 
l'esmentat projecte pels anys 1996 i 1997, amb el  finançament següent: 
 

any 1996      6.400.000 PTA 
 

any 1997      6.400.000 PTA. 
 

Per al finançament corresponent a l'any 1996, s'ha fet la reserva de 
crèdit núm  .........  a la partida 50.44400.22606." 

 
S'aprova la proposta per assentiment. 

 
 
  PUNT 17.- PROPOSTA DE RECTIFICACIÓ DE L'ACORD DEL PLE DEL 
CONSELL INSULAR DE MALLORCA (SESSIÓ ORDINÀRIA D'1 D'ABRIL DE 1996) 
SOBRE REQUERIMENT AL SR. BALTASAR JOFRE OLIVER PERQUÈ LEGALITZAT 
OBRES MASSANELLA.- MANCOR DE LA VALL. 
 

Es dóna compte de la següent proposta de la comissió de Medi 
Ambient i Ordenació del Territori:  
 

"Atès que a l'acord de la Comissió de Medi Ambient i Ordenació del 
Territori de data 28 de març de 1996 i posteriorment aprovat pel Ple del Consell 
de data 1 d'abril de 1996 s'ha detectat un error en la proposta d'acord, ja que no 
es recollí íntegrament el punt 3r. de l'acord de la Comissió Insular d'Urbanisme 
de Mallorca de data 22 de març de 1996, es fa necessari una rectificació de 
l'acord pres pel Ple del Consell, per la qual cosa, la Comissió de Medi Ambient i 
Ordenació del Territori en data       eleva al Ple la següent proposta d' 
 

A C O R D 
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  Rectificar l'Acord aprovat per assentiment  pel Ple del Consell de 

data 1 d'abril de 1996, per les raons esmentades a l'encapçalament, per la qual 
cosa, l'acord resta redactat de la manera següent: 
 
 

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, 
 

3r.- Iniciar un expedient sancionador per infracció urbanística, 
segons els tràmits prevists a la Llei 30/1992, de 26 de novemmbre, de Règim 
Jurídic de les Administracions 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 
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infracció urbanística formulada per la Sra. Adela Beltran Garcia-Ruiz, a la casa 
anomenada Can Toni des Guix, de la Possessió de Massanella." 
 

Es ratifica la proposta per assentiment. 
 
 PUNT 18.- APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PROGRAMA SECTORIAL 
ANUAL DE LA XARXA VIÀRIA LOCAL PER A L'ANY 1996. 
 

Es dóna compte de la següent proposta de la comissió de Medi 
Ambient i Ordenació del Territori: 
 

" El Consell Insular de Mallorca, en sessió plenària ordinària de data 
4 de desembre de 1995 aprovà inicialment el Programa Sectorial Anual de la 
Xarxa Viària Local per a l'any 1996, amb la següent financiació: 
 
 
TOTAL IMPORT                    FINANÇAMENT 
 PROJECTES 
 
                       MAP                       CIM 
              Ajuda que se sol.licita         Fons propis 
______________________________________________________________ 
280.584.967    140.292.482            140.292.485     
 
 

La Direcció General d'Acció Econòmica Territorial del Ministeri per 
les Administracions Públiques mitjançant escrit de data 28 de febrer de 1996 va 
comunicar que en relació al Pla de Conservació i Millora de la Xarxa Viària Local 
per l'any 1996 la subvenció asignada és de 129.620.000 pessetes, quantitat 
inferior a la sol.licitada, per la qual cosa l'esmentat Pla s'ha d'adpatar a la 
subvenció concedida resultant de la manera següent: 
 
 
TOTAL IMPORT                    FINANÇAMENT 
 PROJECTES 
 
                       MAP                       CIM 
              Ajuda que se concedeix         Fons propios 
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______________________________________________________________ 
280.584.967    129.620.000            150.964.976     
 

Conforme el que disposa l'article 10 del Reial Decret 665/1990 de 25 
de maig, pel que es regula la Cooperació Econòmica de l'Estat a les inversions de 
les Entitats Locals, procedeix que el Ple del CIM aprovi definitivament el 
Programa Sectorial i el remeti, acompanyat del corresponent expedient 
administratiu, al MAP, a fi que, confirmada la seva procedència, es tramiti la 
subvenció corresponent. 
 
 

Conseqüentment la Comissió de Medi Ambient i Ordenació del 
Territori en sessió de data 26 d'abril de 1996 eleva al Ple del CIM la següent 
proposta d' 
 
 A C O R D 
 

1r.- Aprovar definitivament el Programa Sectorial Anual de la Xarxa 
Viària Local per l'any 1996. L'esmentat Pla comprén les obres explicitades en el 
full que s'uneix com annex, amb el següent finançament: 
 
 
TOTAL IMPORT                    FINANÇAMENT 
 PROJECTES 
 
                       MAP                       CIM 
              Ajuda que se concedeix         Fons propis 
______________________________________________________________ 
280.584.967    129.620.000            150.964.976     
 
 

2n.- Aprovar definitivament, així mateix, la resta de la documentació 
que integrava l'expedient administraitu que es va aprovar inicialment en sessió 
plenària de data 4 de desembre de 1995. 
 

3r. Trametre l'expedient administraitu corresponent al MAP als 
efectes prevists a l'article 10 del RD 665/1990, de 25 de maig." 
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Intervé la Sr. Amer (PSOE). Explica que avui es du a aprovació 
definitiva. Informa que la subvenció assignada es rebaixa deu milions, tot i que el 
programa comprèn les mateixes obres pel fet que l'aportació del Consell passa 
del 50% al 53%. La previsió d'inversions continua amb els 500 milions del 
pressupost. 
 

Intervé el Sr. Verger (PP). Demana si la carretera Artà-Ermita de 
Betlem arriba fins a l'ermita. 
 

La Sra. Amer (PSOE), respon que creu hi arriba, s'hauria de 
comprovar. La capa d'asfalt correspon a la carretera que és propietat del Consell. 
 

El Sr. Verger (PP) demana que els informi perquè amb les ermites hi 
sol haver problemes perquè els camins no hi solen arribar.   
 

S'aprova la proposta per assentiment. 
 
 
 PUNT 19.- APROVACIÓ DEL CONVENI ENTRE EL CONSELL 
INSULAR DE MALLORCA I LA CONSELLERIA D'AGRICULTURA I PESCA PER A 
LA GESTIÓ DEL PARC NATURAL DE SA DRAGONERA. 
 

Es dóna compte de la següent proposta de la comissió de Medi 
Ambient i Ordenació del Territori: 
 

" Atesa la proposta de conveni que s'adjunta entre el Consell Insular 
de Mallorca i la Conselleria d'Agricultura i Pesca per a la Gestió del Parc Natural 
de Sa Dragonera, 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 i 
la Conselleria d'Agricultura i Pesca per a la Gestió del Parc Natural de Sa 
Dragonera. 

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. 
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 PUNT 20.- RECTIFICACIÓ DE L'ACORD PLENARI DE DATA 22 DE 
MARÇ DE 1996 SOBRE RESOLUCIÓ DE RECURS  ORDINARI FORMULAT PER LA 
SRA. ANA MARIA SALOM SOLER CONTRA ACORD CIU. 
 

Es dóna compte de la següent proposta de la comissió de Medi 
Ambient i Ordenació del Territori: 

" 
Vist l'informe del Tècnic Urbanista de la CIU, Sr. Cristòfol Barceló Monserrat de 
data 25 d'abril de 1996 sobre rectificació de l'acord plenari de data 22 de març de 
1996 sobre resolució de Recurs ordinari formulat per la Sra. Ana Maria Salom 
contra acord de la  CIU de data 9 i 16 de juny de 1995,en virtut del qual , i en 
subrogació de la competència municipal, es denegà la llicència per a reforma i 
canvi d'ús de l'edifici hoteler amb vivendes i aparcaments, a l'antic hotel 
SAYONARA, en els carrers Dos de Maig i José Villalonga en el terme Muncipal de 
Palma, la Comissió de Medi Ambient i Ordenació del Territori eleva al Ple la 
següent proposta d' 
 

A C O R D 
 

"Rectificar, en base el que s'estableix a l'article 105.2, LRJ-PAC i 
conformement a la proposta continguda a l'informe emès a aquests efectes, 
l'acord plenari adoptat en sessió 22 de març de 1996 sobre resolució del recurs 
ordinari formulat per la Sra. Ana Maria Salom Soler contra l'acord de la CIU de 
dates 9 i 16 de juny de 1995 en virtut del qual , i en subrogació de la competència 
municipal, es denegà la llicència per a reforma i canvi d'ús de l'edifici hoteler amb 
vivendes i aparcaments, a l'antic hotel SAYONARA, en els carrers Dos de Maig i 
José Villalonga en el terme Muncipal de Palma, acord, la redacció del qual serà 
del següent tenor: 
 

  
"Estimar parcialment el recurs ordinari exercitat per la Sra. Ana 

Maria Salom Soler contra l'acord de la CIU de dates 9 i 16 de juny de 1995 en 
virtut del qual , i en subrogació de la competència municipal, es denegà la 
llicència  urbanística postulada per l'esmentada Sra. Salom per a la realiltzació 
d'obres de reforma  i canvi d'ús de l'edifici hoteler amb vivendes i aparcaments, a 
l'antic hotel SAYONARA, en els carrers Dos de Maig i José Villalonga en el terme 
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Muncipal de Palma,  i, conseqüentment, acordar l'anul.lació de l'acord impugnat, 
dictant-ne un altre pel qual s'ordena la retroacció d'actuacions a fí què 
previament a la resolució definitiva de la sol.licitud de llicència, se sol.liciti a 
l'Ajuntament de Palma un informe sobre si l'edifici en qüestió va esser construit 
conformement a la normativa vigent en aquells moments; aquest informe haurà 
d'esser evacuat en el terminid e DEU (10) dies amb l'advertiment en el supòsit 
que no s'emeti en el termini assenyalat, que es proseguiran les actuacions 
presumint que l'edifici fou construit en el seu moment conformement a la 
normativa; tot això amb fonament en allò que disposen els articles 4, 82 i 83, LRJ-
PAC i els informes jurídics emesos pel tècnic urbanista d'11 de gener de 1996 i 
de la Lletrada del Consell Insular de Mallorca del 31 de gener de 1996." 
 

S'aprova la proposta per assentiment. 
 
 
 PUNT 21.- RECURS ORDINARI INTERPOSAT PEL SR. MIQUEL 
MASCARÓ MELIS. SANT LLORENÇ DES CARDASSAR. 
 

Es dóna compte de la següent proposta de la comissió de Medi 
Ambient i Ordenació del Territori: 
 

" ANTECEDENTS: Vist l'acord de la Comissió Insular d'Urbanisme de 
Mallorca, pres per unanimitat, de data 29 de març de 1996, referent a la petició del 
Sr. Miquel mascaró Melis de revocació de l'acord del Ple del Consell Insular de 
Mallorca de dia 4 de desembre de 1995, mitjançant el qual es desestimava el 
recurs interposat pel mateix contra acord de la CIU de data 4 d'abril de 1995 i vist 
que: 
 

1r) La petició originària que va esser resolta per aquest òrgan 
col.legiat tenia per objecte l'explotació de dues pedreres, a saber, Sa Punta i Cas 
Canonge. 
 

2n) Pel que fa a Sa Punta es va acordar pel Ple l'estimació parcial, 
mentre que pel que fa a Cas Canange es va acordar desestimar el recurs. 
 

3r.- L'informe jurídic del Lletrat en Cap del CIM era favorable a una 
estimació parcial quant a les dues pedreres. 
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4t) Ara, amb el nou escrit del Sr. Mascarño, se sol.licita que es 
revoqui l'acord pelnari en el sentit que l'estimació parcial ha d'esser referida 
també a la pedrera de Cas Canonge. 
 

Atès tot l'anterior, la Comissió de Medi Ambient i Ordenació del 
Territori en data de dos de maig de mil nou-cents noranta-sis eleva al Ple la 
següent proposta d'acord: 
 

Revocar el punt II de l'anterior acord plenari de 4 de desembre de 
1995, relatiu a la resolució del recurs ordinari interposat pel Sr. Miguel Mascaró, 
S.A." contra aocrd de la CIU de 4 d'abril de 1995 sobre autorització prèvia de 
pedreres, i substituir-lo per un altre en el qual s'acordi, en relació a la Pedrera de 
Cas Canonge, estimar parcialment, el recurs ordinari de referència en el sentit 
d'anul.lar l'acord recorregut, tot substituint-lo per un altre en què: 
 

 1.- Es requeresqui a l'empresa "Hijos de Miguel Mascaró, S.A." 
perquè, d'acord amb el que disposa el Decret 4/1986, de 23 de gener, Annex 
III.2.3., aproti un estudi d'avaluació d'impacte ambiental simplificat en triple 
exemplar; 
 

 2.- Es reiteri a la Conselleria de Comerç i Indústria la sol.licitud que 
informi sobre la conveniència o no de la seva implantació, d'acord amb el que 
preveu l'article 3.2 del Decret 75/1989, de 6 de juliol, i 
 

 3.- Finalment, s'emeti informe dels Servei Tècncis de la CIU de 
Mallorca sobre l'adequació o no de la petició de referència al Pla Director 
Sectorial de Pedreres de les Illes Balears, tot això en coherència amb allò resolt 
quan a la pedrera Sa Punta, del mateix promotor. 
 

Tot això en base a l'informe jurídic  de data 29 de febrer de 1996." 
 

S'aprova la proposta per assentiment. 
 
 
 PUNT 22.- ESCRIT DEMANANT ACLARIMENT SOBRE ACORD DE LA 
REVISIÓ DEL PGOU DE PALMA. 
               Es dóna compte de la següent proposta de la comissió de Medi Ambient 
i Ordenació del Territori: 
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" Vist l'acord de la Comissió Insular d'IUrbanisme de data 26 d'abril 

de 1996, pres per majoria, sobre l'escrit del Tinent de Batle d'Urbanisme de 
l'Ajuntament de Palma, jitjançant el qual trasllada l'acord del Plenari municipal de 
28 de març de 1996, de sol.licitud al Consell Insular de Mallorca d'aclariment 
respecte a determinats aspectes derivats de la notificació de l'acord recaigut 
sobre la Revisió del Pla General de Palma, la Comissió de Medi Ambient i 
Ordenació del Territori, eleva al Ple la següent proposta d' 
 

A C O R D 
 

Contestar l'escrit de l'Ajuntament en els termes de l'informe jurídic 
del Tècnic Urbanista de 17 d'abril de 1996, del qual s'adjunta una còpia 
autenticada." 
 
 

" INFORME 

 

L'Ajuntament de Palma, en sessió plenària celebrada dia 28 de març 

de 1996, acordà sol×licitar al Consell Insular de Mallor-ca aclariment sobre 

diversos punts -que després tendrem ocasió d'exposar- relacionats amb l'acord 

plenari d'aquest darrer, adop-tat en sessió de dia 18 de desembre de 1995, pel 

qual es va sus-pendre l'aprovació de la revisió del Pla General d'Ordenació del 

municipi de Palma per tal que es procedís a la reparació de les deficiències 

obvervades, tot això amb sotmetiment a una nova in-formació pública per 

considerar-se que les deficiències assenya-lades, com també les modificacions 

detectades entre el document inicial i el que resultà aprovat provisionalment, 

suposaven la introducció de modificacions substancials en el document de pla-

nejament. 

 

A la vista de l'acord avantdit, el President de la Comissió Insular 

d'Urbanisme disposa l'emissió d'un informe sobre els punts respecte dels quals 

se sol×licita aclariment. 

 

Amb aquest fi, escau que INFORMEM: 
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1) <<Possibilitat que s'hagin produït els efectes establerts a l'art. 

114.3, TRLS 1992 per no haver rebut l'Ajuntament comuni-cació sobre l'aprovació 

definitiva sol×licitada, atès que la frase inicial de l'acord notificat fa referència a 

"la suspensió de l'aprovació provisional del Pla General d'Ordenació Urbana de 

Palma...", l'adoptació de la qual correspon exclusivament a l'Ad-ministració 

municipal>>. 

 

La qüestió plantejada per l'Ajuntament, així exposada, pareix en 

principi que podria tenir qualque base per a la seva formulació, però el cas és 

que, d'acord amb el que disposa l'art. 3.1 del nostre Codi de dret comú (que 

imposa una interpretació que atengui fonamentalment a l'esperit i la finalitat -és a 

dir, el sentit i contingut immanent, i la seva intencionalitat, efi-càcia o resultat de 

la seva aplicació, respectivament- del text o norma en qüestió, sens dubte amb 

vista a superar el pur lite-ralisme), pocs dubtes podem tenir respecte a l'exacte 

contingut i intencionalitat de l'acord en qüestió, indubtablement referit a la fase 

d'aprovació definitiva del planejament, en la qual poden produir-se les distintes 

decisions enunciades per l'art. 132 del Reglament de Planejament Urbanístic 

(RPU). S'optà, com hem vist i perquè així pertocava, per la suspensió de l'aprova-

ció ulterior o definitiva, o, dit altrament, per la imposició d'un tràmit de reparació 

de nombrosos deficiències, de la qual cosa es donà perfecta notícia -com el 

mateix Ajuntament reco-neix- el dia 3 de gener de 1996, tot donant trasllat així 

ma-teix, i com a document annex i inseparable, del dictamen aprovat per la 

Comissió Insular d'Urbanisme els dies 18 de novembre i 1 de desembre de 1995, 

en el qual consta clarament que l'abast de l'acord sobre el qual es postula un 

aclariment es concreta, sim-plement, en "la suspensió de l'aprovació", com 

també en l'asse-nyalament de 73 apartats de deficiències. Qüestions, aquestes 

dues, que sembla que es passen per alt. 

 

També és passat per alt el contingut literal de la certi-ficació de l'acta 

de la sessió plenària del Consell Insular de 18 de desembre de 1995, en la qual es 

fa palès que el que es va acordar fou, simplement, la "suspensió de 

l'aprovació...", de la qual cosa l'Ajuntament reconeix tenir constància (part 

expositiva de l'acord de referència) des del 27 de febrer de 1996. 

Hem de significar, igualment, que a la comunicació del Ti-nent de 
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Batle Delegat d'Urbanisme de 9 d'abril de 1996, per la qual es dóna trasllat de 

l'acord plenari de sol×licitud d'acla-riment, també es passa per alt la comunicació 

de la Presidència del Consell Insular, que tingué entrada en l'Ajuntament el dia 1 

d'abril anterior, que donava compte de l'error de transcripció que s'havia produït i 

procedia a corregir la seva comunicació de dia 3 de gener, suprimint el mot 

"provisional", sobre la base del que estableix l'art. 105.2, LRJ-PAC. 

 

Per tot això, pertoca entendre i precisar 1) que la resolu-ció del 

Consell Insular respecte a la revisió del PGO de Palma s'ajusta al ventall de 

possibilitat oferides pel RPU, concreta-ment a la de suspensió de l'aprovació del 

planejament, i resul-ta, per tant, conforme al Dret; 2) que la dita resolució fou 

notificada a l'Ajuntament el dia 3 de gener de 1996; i 3) que, conseqüentment amb 

el que hem exposat anteriorment, no es poden haver produït els efectes a què fa 

esment l'apartat tercer de l'article 114, TRLS 1992, és a dir, l'aprovació definitiva 

del Pla per haver operat l'institut del silenci positiu. 

 

2) <<L'existència d'uns dígits de significat desconegut al final de 

cada paràgraf del dictamen de la Comissió Insular d'Ur-banisme, en el qual es 

recullen les deficiències detectades i que acompanya a l'acord del Consell Insular 

de 18 de desembre de 1995. Com a comentari introductori, es diu, així mateix, 

que la notificació de l'esmentat acord, practicada el 3 de gener, es va produir 7 

mesos i 16 dies després de la sol×licitud d'aprovació definitiva del Pla>>. 

 

A la vista de l'informe emès per l'Area d'Urbanisme sobre el PGOU 

de Palma per a la Ponència Tècnica de la CIUM, de la qual forma part amb veu i 

vot un representant de l'Ajuntament que ha tramitat el respectiu planejament 

urbanístic (art. 4.2 del Regla-ment d'Organització i Funcionament de la Comissió 

Insular d'Urba-nisme de Mallorca), i havent assistit a les corresponents ses-sions 

del dit Organisme una nombrosa representació tècnica muni-cipal, la qual va 

disposar des del primer moment de l'esmentat document, resulta sorprenent el 

desconeixement al×legat, ja que els dígits en qüestió constitueixen la 

classificació numérica dels diferents continguts d'aquest, els quals varen esser 

trans-ferits als successius dictàmens de la Ponència Tècnica i de la Comissió 

Insular d'Urbanisme, i, finalment, a l'acord plenari sobre el qual es demana 
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l'aclariment, tot aixó amb vista a una major facilitat a l'hora de localitzar els 

corresponents antece-dents i fonaments, atesa l'extensió més que notable 

d'aquests. 

 

D'altra banda, l'asseveració realitzada a tall de comentari incidental, i 

pels efectes que podrien extraure-se'n incorrecta-ment, resulta mereixedora de 

cert examen. 

 

Examen que, partint del reconeixement del fet cert adduït per 

l'Ajuntament relatiu al transcurs de set mesos i setze dies entre la sol×licitud 

d'aprovació del Pla i la notificació de l'acord pel qual s'assenyalaren les 

deficiències, podem limitar a la precisió que el termini previst per la legislació 

urbanís-tica per a la resolució dels instruments de planejament general, sota 

pena que se'n produeixi l'aprovació definitiva per silenci, resulta interromput per 

ministeri de la Llei (arts. 117.3, Llei 22/1988, de Costes, i 210.3 del Reglament per 

al desplegament de l'anterior) per al compliment dels tràmits esmentats a l'art. 

117.2, LC (emissió d'informe i, posat cas que aquest resulti desfavorable, 

obertura d'un període de consultes), per la qual cosa el dit termini resulta ampliat 

o interromput en els termes exposats, qüestió que l'Ajuntament pareix voler 

defugir, atesos els termes en què apareix redactada la sol×licitud d'aclariment 

respecte a aquest punt concret. 

 

Com sigui que aquesta qüestió dels terminis ja va esser analitzada a 

la pàgina 4 de "l'informe de l'Area d'Urbanisme per a la Ponència Tècnica de la 

CIUM", del qual, com ja hem dit, fou facilitada una còpia a la representació 

municipal en el dit Or-ganisme tècnic, ens remetem, també, al que diu l'esmentat 

docu-ment sobre aquest particular. 

 

Atesa la claredat amb què resulta redactat l'esmentat pre-cepte (art. 

117.2 i 3, LC), creim oportú deixar constància en el present informe del seu tenor 

literal: 

 

<<2. Concluida la tramitación del plan o normas de que se trate e 

inmediatamente antes de la aprobación definitiva, la Administración competente 
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dará traslado a la del Estado del con-tenido de aquél para que en el plazo de dos 

meses se pronuncie sobre el mismo. En caso de que el informe no sea favorable 

en aspectos de su competencia, se abrirá un período de consultas, a fin de llegar 

a un acuerdo. Si, como resultado de este acuerdo, se modificara sustancialmente 

el contenido del plan o normas, deberá someterse nuevamente a información 

pública y audiencia de los Organismos que hubieran intervenido preceptivamente 

en la elaboración.= 3. El cumplimiento de los trámites a que se refiere el apartado 

anterior interrumpirá el cómputo de los plazos que para la aprobación de los 

planes de ordenación se establecen en la legislación urbanística>>. (Nosaltres 

subratllam.) 

 

3) <<Possibilitat d'entendre emès en sentit favorable l'in-forme 

sol×licitat (el 29 de juliol de 1994) a la Comissió del Patrimoni Històric de Mallorca 

per haver transcorregut el termini previst legalment amb aquest fi, i, per 

consegüent i sobre la base del que disposa l'art. 20 de la Llei 16/1985, del 

Patrimoni Històric Espanyol, possibilitat igualment de considerar que a la zona 

de Palma delimitada com a Conjunt Històric resulti competent l'Ajuntament per a 

atorgar directament llicències d'obres que afectin immobles que no siguin 

Monuments ni Jardins Històrics>>. 

 

 

En efecte, la Llei del Patrimoni Històric Espanyol (LPH) possibilita, 

en el seu article 20, tal com exposa l'Ajuntament, que la declaració d'un Conjunt 

Històric com a Bé d'Interès Cul-tural, com passa amb la zona de la Ciutat de 

Palma que en con-forma el nucli antic, determina l'obligació per al municipi de 

redactar "un Pla Especial de Protecció de l'àrea afectada per la declaració o 

d'altre instrument de planejament dels prevists a la legislació urbanística que 

complesqui, en tot cas, les exi-gències establertes en aquesta Llei", i que 

l'aprovació del dit Pla requerirà un informe favorable de l'Administració 

competent en matèria de Patrimoni Històric (és a dir, el Consell Insular de 

Mallorca a partir de l'1 de gener de 1995, en virtut del que disposa la Llei balear 

6/1994, de 13 de desembre, d'atribució de les dites competències -juntament amb 

d'altres- als Consells Insulars). Aqueix informe s'entendrà emès en sentit 

favorable un cop transcorreguts tres mesos des de la presentació del Pla, tot això 
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amb la important conseqüència que, aprovat definitivament el dit Pla tot complint 

l'esmentat tràmit, l'atorgament de lli-cències a la zona delimitada com a Conjunt 

ja no necessita la resolució favorable de l'Administració competent en matèria de 

Patrimoni Històric, sinó que l'Ajuntament serà competent, a par-tir d'aquell 

moment, per a autoritzar directament les obres que desenvolupin el planejament 

aprovat i que afectin únicament im-mobles que no siguin Monuments ni Jardins 

Històrics. 

 

La sol×licitud d'aclariment formulada parteix de donar per suposat 

que la seva comunicació dirigida a la "Conselleria de Cultura, Educació i Esports-

Comissió de Patrimoni de Mallorca" per tal que es poguessin "presentar 

al×legacions/informe a la revisió del Pla general d'ordenació urbana de Palma de 

Mallorca, actualment en fase d'aprovació inicial i en període d'informació 

pública", que tingué entrada en el dit Organisme del Govern ba-lear el dia 29 de 

juliol de 1994 (és a dir, abans que es produís la transferència competencial), pot 

produir els efectes assenya-lats a l'esmentat article 20, LPH, i això és molt 

suposar, ja que tal com hem vist el document tramès no es tracta d'un Pla Espe-

cial de Protecció (figura esmentada en primer lloc pel dit pre-cepte legal) i, encara 

que som del parer que un PGO pot fer la funció d'allò que la LPH anomena 

"d'altre instrument de planejament dels prevists a la legislació urbanística", de la 

sol×licitud d'informe abans parcialment transcrita (com tampoc de la resta de 

documentació) difícilment es pot deduir que l'Ajuntament hagi volgut acollir-se a 

la possibilitat que recull l'art. 20, LPH (que, a més, constitueix una norma que 

emana d'un bloc com-petencial distint de l'urbanístic) amb motiu de la formulació 

del PGO, la qual cosa hauria exigit una declaració de voluntat ex-pressa, tal i com 

ho fa avinent la nostra legislació procedimen-tal (art. 82, LRJ-PAC) quan mana 

que s'esmenti el precepte que exigeix l'informe o que es fonamenti, si escau, la 

conveniència de la seva reclamació. 

 

Amb tot, l'informe sol×licitat per l'Ajuntament a la Conse-lleria de 

Cultura, i tal com s'ha efectuat aquesta sol×licitud, s'emmarca en el supòsit 

d'informe facultatiu de què es fa ressò l'apartat 4 de l'art. 83, LRJ-PAC, és a dir, 

d'un informe a emetre per una Administració diferent de la que tramita el pro-

cediment, a fi d'expressar el punt de vista corresponent a les seves 
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competències respectives, estrictament. 

 

Però encara que les reflexions d'orde formal precedents poguessin 

estimar-se sense fonament, hi hauria un altre argument que avala la posició 

exposada. 

 

Es tracta que a l'acord plenari del Consell Insular de 18 de desembre 

de 1995 (que ha esdevingut consentit per l'Ajuntament) pel qual foren 

assenyalades determinades deficiències al document del PGO, n'hi figura una, 

baix del número 36, que li-teralment diu que "no es garanteix el compliment de 

l'excepcio-nalitat de les substitucions d'immobles exigida per l'art. 21 de la Llei 

16/1985, de 25 de juny, del Patrimoni Històric Espanyol, (per la qual cosa) s'haurà 

de justificar l'excepcionalitat asse-nyalada (732)", la qual cosa ens duu a haver 

d'entendre que el PGO de Palma no complia el nivell d'exigència establert per la 

dita llei i, per tant, no podia valer com aquell "altre instru-ment de planejament" a 

què feia esment l'art. 20.1, LPH. 

 

Així mateix, i atès que les competències urbanístiques per a 

l'aprovació del PGO de Palma i les que constitueixen matèria de patrimoni 

històric per a informar o autoritzar els Plans Especials de Protecció d'un Conjunt 

Històric resulten en aquest moment atribuïdes al mateix Organ, és a dir, el Ple del 

Consell Insular de Mallorca, l'Ajuntament pareix ignorar també una altra 

deficiència assenyalada (i que igualment ha consentit), com és ara la núm. 67 a 

l'art. 408, el tenor de la qual és que "la Comissió del Patrimoni Històric de 

Mallorca, d'acord amb el que regulen els arts. 19, 20 i 22 de la Llei 16/1985, de 25 

de juny, del Patrimoni Històric Espanyol, ha d'atorgar autorització ex-pressa en 

els supòsits que s'hi assenyalen, no simplement emetre un informe, (i que) 

igualment s'ha d'afegir l'art. 20 de l'es-mentada llei en la seva redacció... (1241)". 

Això, que pareix que és passat per alt, també, per l'Ajuntament, contesta 

plenament el darrer punt de la seva sol×licitud d'aclariment formulada en el sentit 

que l'atorgament de llicències d'obres en el Conjunt Històric de Palma necessita 

la resolució favorable de la Comissió Insular de Patrimoni Històric-Artístic de 

Mallorca, la qual cosa només podrà esser obviada complint fil per randa el que 

preveu l'art. 20, LPH, amb la redacció d'un Pla Especial de Protecció o, fins i tot, 
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amb el mateix PGO objecte d'examen, sempre i quan es procedesqui a la 

reparació prèvia de la deficiència núm. 36, com també de les altres que 

poguessin assenyalar-se a la vista del document rectificat des de la perspectiva 

competencial en matèria de patrimoni històric. 

 

En virtut de tot això, formulam proposta d'atendre la sol-licitud 

d'aclariment formulada per l'Ajuntament de Palma, mitjan-çant acord plenari de 

28 de març de 1996, en els termes expressats en el present informe. 

 

V.I., no obstant això, decidirà." 

 

Intervé el Sr. Quetglas (PSOE). Informa que l'Ajuntament de Palma  

va sol×licitar aclariments sobre la suspensió de la revisió del Pla General de 

Palma, en relació a tres qüestions. 

 

La primera fa referència a un error purament material, ja que l'ofici de 

trasllat de l'acord fa referència a la suspensió de l'aprovació provisional quan el 

Consell va suspendre l'aprovació definitiva. D'acord amb l'informe jurídic del 

Consell queda clar que la suspensió és de l'aprovació definitiva i l'error material 

es corregeix d'ofici. 

 

En segon lloc demanen el significat d'un dígits que precedeixen les 

deficiències. L'informe de resposta explica que corresponen als dígits que es 

varen fer servir a la Ponència, on era present l'Ajuntament de Palma, i que no 

tenen més utilitat que servir d'índex, sense tenir gens de transcendència jurídica. 

 

Hi ha una insinuació que no arriba a sol×licitud en el sentit que el 

Consell podria haver incomplit el termini, ja que aquest és de sis mesos i el 

Consell va estar 7 mesos i 16 dies a respondre. Recorda que el temps que utilitza 

Costes per fer l'informe, segons la Llei de Costes, interromp el còmput del termini 

del Consell, de manera que com que Costes va tenir més de dos mesos, resulta 

que el Consell tenia dos mesos més i que, per tant, va contestar dins el termini 

legal. 
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En tercer lloc l'Ajuntament demana si es pot considerar emès 

l'informe de Patrimoni a l'efecte d'atorgament de llicències a la zona de Palma 

delimitada con a conjunt històric.  

 

Explica que la Llei preveu l'obligació d'aprovar un pla especial  o un 

altre instrument d'ordenació que permeti que les obres autoritzades en aquella 

zona no hagin de passar individualment el tràmit de l'autorització per part de 

Patrimoni.  

 

Informa que els serveis jurídics opinen que el Pla General de Palma 

podria esser aquest instrument d'ordenació. La pretensió de l'Ajuntament és que 

com que ja varen demanar informe a la Conselleria de Cultura, abans de tenir les 

competències el Consell, sense tenir resposta dins els tres mesos, la resposta és 

positiva per silenci. 

 

No opinen així els Serveis Jurídics del Consell per tres raons: en 

primer lloc no es va demanar un informe expressament, sinó que senzillament 

era un escrit en què se sol×licitava "al×legacions/informe" i segons els Serveis 

Jurídics hi havia d'haver la voluntat expressa que el Pla General es constituís en 

aquest instrument. En segon lloc, hi la deficiència núm. 7.3.2  que indica que no 

es garanteix el compliment de l'excepcionalitat  de les substitucions d'immobles 

a què fa referència l'art. 21 de la Llei 16/85 de Patrimoni Històric. Per tant el Pla 

general no complia el nivell d'exigència de l'esmentada llei i, per tant, no podia 

considerar-se com a equivalent a aquell altre instrument de planejament. 

Finalment, una tercera raó és que l'autorització perquè el Pla General tengui el 

caràcter que es demana de pla especial, correspon precisament al Ple del Consell 

Insular i no bastaria, segons els Serveis Jurídics, un simple informe emès per 

silenci positiu, sinó que requeriria una autorització expressa. 

 

Per tant la tercera sol×licitud de l'Ajuntament tampoc no es pot tenir 

en compte. 

 

La proposta és traslladar a l'Ajuntament l'informe dels Serveis 

Jurídics, assumit pel Ple. 
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Intervé el Sr. Verger (PP). No entra en els dos primers aspectes, en 

considera prou convincents les explicacions. 

 

En referència al tercer aspecte opina que no és tan clar.  La 

sol×licitud és de poder entendre emès en sentit favorable l'informe per haver 

transcorregut el termini previst legalment. 

 

Recorda que aquest tema ja es va discutir en relació a la falta de 

plans especials de protecció a molts d'ajuntaments de la serra de Tramuntana i 

es va dir que un pla general que determinàs a bastament la protecció d'aquests 

edificis permetria solucionar la manca d'aquell pla especial i es va prendre 

l'acord en aquest sentit. 

 

Opina que el Pla General de Palma conté prou especificacions i no 

requereix cap pla especial. No és que pensi que l'Ajuntament de Palma té la 

veritat absoluta, però sí que pensa que està més centrat que l'informe dels 

Serveis Jurídics.  

 

Per això anuncia el vot en contra del seu grup en relació aquest 

tercer punt. Pensa que s'hauria d'accedir a aquesta petició i evitar un retard, ja 

que l'Ajuntament en haver corregit la deficiència indicada haurà d'enviar el Pla a 

la Comissió de Patrimoni, cosa que significarà perllongar l'aprovació d'aquest Pla 

General i això no és bo en aquest moment, sobretot si es té en compte que hi ha 

una base suficient per tenir raó. 

 

Anuncia que si hi ha votació el seu grup s'oposarà a aquest tercer 

punt.  

 

El Sr. Quetglas (PSOE) assegura que si hi ha deficiències al Pla 

General per poder esser considerat com un pla especial quedaria en una posició 

de debilitat jurídica que faria difícil garantir que qualsevol llicència concedida 

dins aquesta zona tingués la solidesa que li pertoca. Per això pensa que pel 

principi de seguretat jurídica s'ha de tramitar el caràcter de pla especial del Pla 
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General de Palma, reconeixement que no s'ha demanat en cap moment. 

 

Per altra banda fa veure que la tramitació és possible dins la fase de 

revisió i fins i tot pot esser simultània. L'informe no diu que el Pla General no es 

pugui convertir en pla especial, allò que diu és que no ho és. De manera que no 

tan sols no hi hauria retard, sinó que s'enriquiria amb aquesta nova condició. 

 

Torna intervenir el Sr. Verger (PP). Assegura que el PP no ha de 

defensar l'Ajuntament. Allò que el preocupa és la possibilitat  que la Comissió de 

Patrimoni posi unes prescripcions noves que complicarien el procés. Per això 

pensa que la mateixa institució que ha d'aprovar tots els aspectes que fan 

referència a Patrimoni i a Urbanisme, per sentit comú, ha d'entendre que 

l'Ajuntament va obtenir el reconeixement de Pla Especial per silenci positiu 

previst en l'art. 20 de la Llei de Patrimoni. 

 

Se sotmet la proposta a votació i s'aprova per desset vots a favor 

(PSOE, PSM-NM, UM, EU) i setze en contra (PP). 

 

 

 PUNT 23.- MODIFICACIÓ P.G. PALMA. SON RULLÀN. 

 

Es dóna compte de la següent proposta de la comissió de Medi 

Ambient i Ordenació del Territori: 

 

" Vist l'acord de la Comissió Insular d'Urbanisme de Mallorca, en 

sessió celebrada el dia 26 d'abril de 1996 sobre modificació del Pla General de 

Palma, a la zona de Son rullàn, que tè com a objecte la requalificació d'uns 

terrenys que estan classificats pel Pla General com a urbans, amb l'us especial 

de Segruetat ZE-1, i que es proposa que passin a formar dos sectors, a saber: un 

primer sector, d'equpament públic, i un segon sector, destinat a usos 

residencials i espai lliure; atès que l'informe tècnci assenyala que s'han d'aportar 

la totalitat dels plànlos del vigent Pla General que contenen les modificacions 

proposades, a l'efecte de aprocedir a l'anul.lació dels actuals; atès que la 

Comissió Balear del medi Ambient proposa les mesures correctores següents: 
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a) S'han de posar barrereres vegetals visulas que separin els tallers 

de les zones d'habitatges 

b) S'han d'incloure normes d'estètica per a la integració dels tallers a 

la zona urbana 

 

c) En cas que es produeicin renous superior als admissibles, s'han 

de preveure mesures correctores. 

 

Atès l'anterior, la Comissió de Medi Ambient i Ordenació del Territori, 

en data 2 de maig de 1996, eleva al Ple la següent proposta d' 

 

A C O R D 

 

Aprovar la modificacio del Pla General de Palma, a la zona de Son 

Rullán, amb les prescripcions abans esmentades, tot això en base a l'informe de 

data 3 d'abril de 1996." 

 

S'aprova la proposta per assentiment. 

 

 

 PUNT 24.- PROPOSTA D'ACORD DE MODIFICACIÓ DEL REGLAMENT 

D'ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DE LA CIU. 

 

Es dóna compte de la següent proposta de la comissió de Medi 

Ambient i Ordenació del Territori: 

 

" Vist l'acord de la Comissió Insular d'Urbanisme de mallorca de data 

26 d'abril de 1996, pres per unanimitat, la comissió de Medi Ambient i Ordenació 

del Territori, eleva al Ple la següent proposta d' 

 

A C O R D 
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Primer) Modificar l'article 1.2. del Reglament d'Organització i 

Funcionament de la Comissió Insular d'Urbansime, que quedarà redactat en els 

terme següents: 

 

2n.- El Ple del Consell Insular de Mallorca, amb el dictamen previ de 

la Comissió Insular d'Urbanisme, exercirà la resta de competències atribuïdes en 

matèria d'urbanisme per l'esmentada Llei al Consell Insular de Mallorca. 

Les resolucions que amb aquest efecte adopti la Comissió Insular 

tendran la naturalesa de propostes per al Ple. 

 

Segón) Aquest acord entrarà en vigor el dia de la seva publicació en 

el Bulletí Oficial de la Comunitat Autònoma. 

 

Tot això en base a l'informe del Conseller delegat d'Urbanisme i 

President de la Comissió Insular d'Urbanisme de data 16 d'abril de 1996 i a 

l'informe de Secretaria de data 30 d'abril de 1996." 

 

Intervé el Sr. Quetglas (PSOE). Informa que es tracta d'una 

modificació organitzativa necessària. Les qüestions que han de passar al Ple i 

han estat tractades prèviament per la Comissió Insular d'Urbanisme, han de 

passar també ple tràmit de la Comissió Informativa d'Ordenació del territori i Medi 

Ambient, cosa que implica haver de fer les coses amb urgència. La pretensió és 

que la Comissió Insular d'Urbanisme tengui capacitat per ella mateixa de 

presentar propostes al Ple, sense que això vulgui dir que la Comissió 

d'Ordenació deixi de tractar qüestions que l'afecten. Hi ha l'experiència que el 

pas per la comissió informativa és un pur tràmit, ja que el debat està fet, i l'únic  

efecte que produeix és complicar la tramitació, que pot esser una font d'errors. 

 

Considera la proposta ben raonada i demana la unanimitat del Ple. 

    

El Sr. Verger (PP) es mostra d'acord amb la proposta, ja que es un 

tràmit reiteratiu haver de passar per les dues comissions.  

 

Es demana que podria passar si amb una altre reglament, que no 
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prevegi la pluralitat política dins la Comissió Insular, arribassin temes a Ple 

desconeguts pels grups de la minoria.  

 

Demana a Secretaria si s'ha estudiat jurídicament aquesta decisió, 

que més endavant, així com es vagin assumint competències, pot tenir encara 

molta més transcendència, i si volen informar, encara que sigui amb un informe 

elaborat després del Ple. 

Per part de Secretaria s'informa que aquest informe s'inclou dins 

l'expedient i que considera que aquesta competència té el caràcter d'autonòmic. 

Si era de règim local no seria possible que passàs directament al Ple, però com 

que no ho és s'ha de tramitar segons la Llei de Consells Insulars, competències 

propies autonòmiques i no de regím local i pot passar directament al Ple. 

 

El Sr. Verger (PP) demana una còpia de l'informe. 

 

El Sr. Quetglas (PSOE) assegura que la proposta s'ha redactat en 

col×laboració amb els serveis jurídics i amb Secretaria i amb el precedent de la 

Comissió de Patrimoni. Manifesta la voluntat  que el caràcter plural de la 

Comissió Insular sigui irreversible. 

 

Se sotmet la proposta a votació i s'aprova per unanimitat. 

 

 

DESPATX EXTRAORDINARI. 

 

Amb la prèvia declaració d'urgència sol.licitada per la presidenta i 

acordada per unanimitat dels reunits que excedeixen de la majoria absoluta legal 

es passa a considerar les següentes propostes: 

 

PRIMER PUNT.- MOCIÓ DE PRESIDÈNCIA REFERIDA A LA DIADA 

PER LA LLENGUA I L'AUTOGOVERN. 

 

Es dóna compte de la següent moció: 
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"Tretze anys després de la promulgació de l'Estatut d'Autonomia de 

les Illes Balears s'ha fet evident la necessitat de continuar avançant i de situar les 

Illes Balears al mateix nivell institucional que les comunitats històriques, pel que 

fa a competències i finançament, garantint l'eficaç prestació dels serveis públics 

pels nostres ciutadans i la solidaritat entre totes les regions i nacionalitats de 

l'Estat Espanyol. 

 

El Consell de Mallorca, en compliment de la responsabilitat, recollida 

a l'Estatut d'Autonomia, de governar, administrar i representar l'illa de Mallorca, 

expressa publicament la seva ferma voluntat de continuar donant suport al 

desenvolupament autonòmic de la nostra comunitat i ACORDA: 

 

Convidar a tots els ciutadans a participar a la Diada per la Llengua i 

l'Autogovern, el pròxim dia 18 de maig, que tendrà lloc a Palma de Mallorca, com 

a expressió de públic suport a l'ampliació i consolidació del nostre Autogovern." 

 

S'aprova la proposta per assentiment. 

 

 

SEGON PUNT.- MOCIÓ DEL GRUP DE CONSELLERS D'ESQUERRA 

UNIDA REFERIDA AL FOMENT DEL COMERÇ JUST I SOLIDARI. 

 

Es dóna compte de la següent moció: 

 

"Les relacions comercials injustes són unes de les causes 

determinants del desequilibri estructural existent entre el Nord i el Sud.  Cada 

vegada és major el nombre de ciutadans comunitaris que no estan disposats a 

tolerar tal injustícia i que estarien disposats a acceptar determinats sacrificis per 

aconseguir una compensació.  En el països comunitaris i altres estats europeus 

ja existeixen una gran nombre d'organitzacions sense ànim de lucre i 

d'associacions internacionals que tenen com a finalitat el foment del "comerç 

just i solidari" entre el Nord i el Sud, i que a Europa i a l'hemisferi sud ja 

existeixen centenars d'esplotacions i cooperatives amb l'objectiu de producció i 

comercialització de productes en les condicions socials i mediambientals 
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admissibles. 

 

En els darrer decennis, el nombrosos projectes d'ajut al 

desenvolupament no han produït en absolut els efectes socials i econòmics 

desitjats i que no han pogut solucionar l'atur, la pobresa, els danys socials i 

ecològics, l'encdeutament i altres mals.  A les propostes del quart informe anual, 

del 1993, el PNUD (Programa de les Nacions Unides pel Desenvolupament), es 

recomana expressament la creació de formes de mercat favorables a les 

comunitats i poblacions, i a la resolució europea B-0026/93 es demana el foment 

del comerç just i solidari. 

L'eslògan tantes vegades utilitzat "no ajuda sinó comerç" té que 

convertir-se en una realitat mirjançant les corresponents mesures de foment, si 

no es volen destruir les economies de subsitència indígena de nombroses 

regions de l'hemisferi sud, fent-les víctimes d'una competència sense cap tipus 

de protecció i en unes condicions intolerables. 

 

Esperam que amb els resultats positius ja aconseguits pels diferents 

moviments a favor d'un comerç just i solidari i amb l'esperança de que gràcies a 

les mesures adequades de la Comunitat Europea i els estats membres, aquest 

sector del mercat, encara molt marginal, pugui expandir-se i enfortir-se i així 

pugui consolidar-se i desenvolupar-se una branca de l'economia de mercat 

preocupada pels aspectes socials i mediambientals, amb major tranparència i 

millors relacions entre productors i consumidors. 

 

És per aquests motius que es presenta a la consideració del Plenari 

del CIM l'adopció del següent acors: 

 

1.- El Consell Insular de Mallorca manifesta el seu suport a les 

associacions que promouen el comerç just i solidari entre els països del Sud i els 

països consumidors del Nord. 

 

2.- El Consell Insular de Mallorca manifesta el seu suport a la "DIADA 

EUROPEA DE LES TENDES DE LA SOLIDARITAT" (dedicada al comerç just amb 

Africa) que tindrà lloc l'11 de maig de 1996 i es compromet a enviar un comunicat 
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d'adhesió en aquest sentiut al Parlament Europeu." 

 

Presenta la moció la Sra. Thomàs (EU). Informa que en l'exposició de 

motius s'explica l'argumentació que és la mateixa d'una proposició no de llei que 

s'ha presentat al Parlament i que no es podrà debatre abans de dia 11. Pensa que 

seria molt important aquesta adhesió a la declaració de Parlament Europeu. 

 

Convida tots els membres del consell a assistir dia 11 de maig al 

berenar de la plaça Major que s'hi farà per commemorar la diada. 

 

El Sr. González Ortea (PP) afirma que les còpies d'aquestes dues 

propostes no li han arribat. Demana que aquestes propostes es presentin amb 

prou antelació perquè es puguin distribuir a tots els consellers. 

 

La presidenta assegura que s'intentarà fer-ho així i demana als 

distints grups que ho tenguin en compte. 

 

Se sotmet la proposta a votació i s'aprova per unanimitat. 

 

PRECS I PREGUNTES 

 

La Sra. Vidal (PP) es refereix al decret a donar compte presentat al 

darrer Ple que fa referència a un viatge que sembla que varen fer el Sr. Pons i 

ella. Li demana si li pot dir on varen anar i que varen fer en aquest viatge. 

 

El Sr. Pons (PSOE) assegura que no li consta, i li sap greu, no haver 

fet aquest viatge. Suposa que deu esser un error i ho comprovarà.  

 

La Sra. Vidal (PP) demana quants d'usuaris hi ha actualment acollits 

als programes de suport transitori comunitari. 

 

El Sr. Pons (PSOE) respon que van entrant sol×licituds, sap que 

s'acosten a les 250 i s'han fixat un límit de 300 i suposa que a mitjan juny s'hi 

arribarà. 
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La Sra. Vidal (PP) assegura que només n'hi ha 30 d'usuaris i que són 

231 els que cobren el salari. Demana que tenint en compte aquestes situacions i 

el fet que el Consell ha pagat uns 27 milions en concepte de programes i que ja fa 

vuit mesos que es varen aprovar les bases d'execució i es va crear una comissió 

avaluadora, es convoqui urgentment aquesta comissió, no fos cosa que com 

l'any passat no hi hagués temps de fer algunes coses.  

 

El Sr. Pons (PSOE) afirma que no havia entès que la pregunta es 

referia a programes. Assegura que la Comissió es convocarà tan aviat com passi 

aquest moment d'acumulació de sessions parlamentàries i de comissions del 

Consell i ja hi ha previst modificacions de les bases en punts que s'ha demostrat 

que no tenen operativitat. 

 

La Sra. Ferrando (PP) recorda que el 8 de març el Consell va assumir 

com a propi el Pla Estratègic presentat pel Lobby de dones. Demana, ja que han 

passat dos mesos, que passin una còpia d'aquest pla a tots els membres del 

Consell i s'hi s'ha pensat estudiar el tema en pròximes comissions informatives. 

 

Respon el Sr. Pons (PSOE). Assegura que aquesta setmana en la 

Comissió de dijous hi ha aquest punt inclòs en l'ordre del dia.    

  

I, no havent-hi més assumptes a tractar, la Sra. Presidenta, aixeca la 

sessió a les tretza hores i quince minuts de tot el qual se n'esten la present acta, 

que jo com a Secretari certific, amb el vist-i-plau del l'Hble. Sra. Presidenta del 

Consell Insular de Mallorca. 

 

   V.i P, 

LA PRESIDENTA, 

   


