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ACTA  DE LA  SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DEL 
CONSELL INSULAR  DE  MALLORCA DE DIA TRES  DE 
 JUNY 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,   
Andres Riera i Bennàsar, Mauricio Rovira de Alós, Guillermo Vidal i Bibiloni, Juana Ana 
Vidal i Burguera, Francisco Antich Oliver, Carlos Cañellas Fons, María Rosa Estaras 
Ferragut, Juan Flaquer Riutort, 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, Damià Pons i Pons, Pere 
Sampol i Mas, Antonio Pascual i Ribot, Eberhard Grosske i Fiol, Maria Margarita 
Thomas i Andreu. 
 

Consellers que excusen la seva assistència: Hbles. Srs. Jaime Matas 
Palou, Juan Verger Pocoví, María Salom i Coll, José Maria Gonzàlez i Ortea. 

 
Secretari General: Sr. Bartomeu Tous i Aymar. 

 
Interventora General: Sra. Pilar García Docio. 

 
El Sr. Antoni Sansó Servera s'incorpora al punt 2. 

 
El Sr. Antoni Pascual Ribot surt en el punt 6 i torna al 14. 

 
La Sra. Rosa Estaras Ferragut surt al punt 8 i no torna entrar. 

 
El Sr. Juan Flaquer Riutort surt al punt 8 i entra al 15. 

 
El Sr. Eberhard Grosske Fiol surt al punt 17 i entra al 22. 

 
La Sra. Pilar Ferrer Bascuñana surt al punt 20 i entra al 37. 
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El Sr. Bartomeu Blanquer Sureda surt  al punt 38 i no torna entrar. 

 
 

Abans de començar a debatre els diversos punts, la presidenta, a la vista 
de la renúncia de Diputat i de Conseller del Sr. Mateu Morro i Marcè, proposa modificar 
l'ordre del dia i introduir-hi un punt nou, com a despatx extraordinari, després de 
l'aprovació de l'acta de la sessió anterior, que seria la presa de possessió del Sr. 
Sansó. 
 

S'acorda per assentiment introduir aquest nou punt. 
 

El Sr. Antich (PSOE) demana la retirada del punt referit a l'inici de les 
operacions de posada en marxa de la planta de tractament de residus de Son Reus i 
de les estacions de transferència, ja que després d'haver fet la Comissió, hi ha hagut 
tota una sèrie de propostes de modificació procedents dels diversos grups polítics que 
aconsellen un millor estudi. 
 

La presidenta, a petició del Sr. Vidal (PP), ordena un recés per consultar 
els diversos grups. 
 

Es reprèn la sessió a les 10,20 hores. 
 

La presidenta comunica que, consultada la junta de portaveus, per 
unanimitat, s'ha acordat retirar el punt referit a la planta incineradora de Son Reus i a 
les estacions de transferència, de manera que a l'ordre del dia, el punt núm 1 és 
l'aprovació de l'acta de la sessió anterior, el dos és la presa de possessió del Sr. Sansó 
i en conseqüència la numeració dels altres punts queda modificada per la introducció 
d'aquest nou punt. 
 

Per altra banda informa que aquesta qüestió ja s'ha retardat 
excessivament i anuncia que convocarà un ple extraordinari de forma immediata, per 
resoldre-la definitivament. 
 

Recorda que la planta compta amb el suport majoritari dels ciutadans, en 
concret compta amb els vots del PP, el PSOE, d'UM i del PSM fins fa poc. És a dir 31 
vots a favor i dos vots en contra, els d'EU, que es va mantenir fora del pacte, 
precisament per poder votar en contra de la incineradora. Argumenta que el cost 
econòmic de no posar en marxa la incineradora és molt alt i l'hauran de pagar tots els 
ciutadans de Mallorca.  
 
 

PUNT 1.- APROVACIÓ ACTA ANTERIOR (6-5-96). 
 

S'aprova l'acta per assentiment. 
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  PUNT 2.- RENÚNCIA DEL CONSELLER SR. MATEU MORRO MARCÈ I 
NOMENAMENT DEL SR. ANTONI SANSÓ SERVERA.  
 

El secretari llegeix les següents comunicacions rebudes del Parlament de 
les Illes Balears: 
 

"Em complau de comunicar-vos que la Mesa del Parlament, en sessió del 
dia d'avui 29.05.96, ha acordat d'assabentar-se de la renúncia al càrrec de Diputat 
presentada per l'Honorable Sr. Mateu Morro i Marcè, del Grup Parlamentari 
NACIONALISTA-PSM, la qual cosa vos comunic als efectes del cessament d'aquest 
com a Conseller del Consell Insular que presidiu. 
 

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

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

"Em plau comunicar-vos que, en data d'avui, l'Honorable Sr. Antoni Sansó 
i Servera ha presentat en el Registre General de l'Oficialia Major d'aquest Parlament la 
seva credencial de Diputat. 
 

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

La presidenta crida a l'estrada el Sr. Antoni Sansó i Servera i a la fórmula: 
"Jurau o prometeu per la vostra consciència i honor de complir feelment les obligacions 
del càrrec de conseller del Consell Insular de Mallorca, amb lleialtat al rei i de servar i 
fer servar la Constitució com a norma fonamental de l'Estat i també l'Estatut 
d'Autonomia de les Illes Balears", llegida per la presidenta mateixa, respon: "Sí, ho 
promet." 
 

Amb què el Sr. Sansó pren possessió del càrrec i passa a ocupar el seu 
escó. 
 
 

El secretari llegeix el següents escrits del Partit Socialista de Mallorca: 
 

"ANTONI SANSÓ I SERVERA, les circumtàncies del qual consten així 
compertoca en els arxius de la Corporació, tot actuant en el seu càracter i condició de 
conseller del Grup de Consellers del PSM-NACIONALISTES DE MALLORCA, 
 

COMUNICA 
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a aquesta Presidència que resta adscrit a la COMISSIÓ DE SERVEIS 
GENERALS I RECURSOS HUMANS." 
 
 

"Els sotasignats PERE SAMPOL i MAS, DAMIÀ PONS i PONS, ANTONI 
ALORCA i VILARRUBIES, CATALINA Mª BOVER i NICOLAU i ANTONI SANSÓ i 
SERVERA, les circumstàncies dels quals consten en el arxius de la Corporació, tot 
actuant en el caràcter i condició de consellers en representació del PSM-
NACIOANLISTES DE MALLORCA al Consell Insular de Mallorca, 
 

COMUNIQUEN: 
 

a aquesta Presidència que després de la dimissió del conseller MATEU 
MORRO i MARCÈ i la incorporació del nou conseller ANTONI SANSÓ i SERVERA, el 
Grup de Consellers del PSM-NACIONALISTES DE MALLORCA resta integrat pels 
consellers PERE SAMPOL i MAS, DAMIÀ PONS i PONS, ANTONI ALORCA i 
VILARRUBIES, CATALINA Mª BOVER i NICOLAU i ANTONI SANSÓ i SERVERA. El 
seu portaveu serà Pere Sampol i Mas i el suplent Damià Pons i Pons." 
 

El Ple resta assabentat d'aquests escrits del PSM. 
 
 
 

PRESIDÈNCIA. 
 
 

PUNT 3.- DECRETS A DONAR COMPTE. 
 

Intervé el Sr. Grosske (EU). Es refereix al decret del 19-03-96, que 
correspon a un abonament d'excés de jornada de diversos funcionaris i, més en 
concret, a l'abonament fet a favor del Sr. Antoni Colomar, director de Fodesma, per un 
import de 652.000 pessetes. Una quantitat que considera extraordinàriament important 
que crida l'atenció i sobre la qual demana més informació. 
 

La presidenta a la vista que el Sr. Morro ha dimitit i el Sr. Sansó s'acaba 
d'incorporar demana a la Sra. Bover si té informació. 
 

La Sra. Bover (PSM) respon que li farà arribar tota la informació. 
 
 
  PUNT 4.- DECRETS A RATIFICAR. 
 

Es llegeixen els següents decrets: 
 

"ASSUMPTE: Compareixença davant la Sala Contenciosa-Administrativa 
del Tribunal Superior de Justícia de Balears en l'incident d'execució de sentència ferma 
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del Tribunal Suprem, Actuacions 406/87, mitjançant la qual es va anul.lar l'adjudicació 
del concurs d'Explotació del Servei d'Inspecció Tècnica de vehicles de Mallorca 
efectuada pel Consell de Govern de la CAIB. 
 

Vist l'informe de l'Assessoria Jurídica del C.I.M. de 8 de maig 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 de Justícia de Balears en dit incident. Assumirà la 
representació del Consell Insular de Mallorca el Procurador de Palma Sr. Pedro Ferrer 
Amengual, i la direcció tècnica el Sr. Gabriel de Oleza Serra de Gayeta i la Sra. 
Carmen de España Fortuny, indistintament, lletrats adscrits a l'Assessoria Jurídica del 
C.I.M., en base a l'article 447.2 de la llei Orgànica 6/1985. 
 

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

Es ratifica per assentiment. 
   
 
  "ASSUMPTE: Compareixença com a demandat davant la Sala 
Contenciosa-Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Balears en el recurs 
contenciós-administratiu interposat pel Sr. Francisco Soler Capó, contra "l'acord de 23 
de gener de 1996 pel qual es denega (una beca d'estudis) el pagament d'una beca 
d'estudis corresponent als cursos 92/93, 93/94, 94/95 i 95/96". Actuacions 544/96. 
 

Vist el meritat recurs contenciós-administratiu i examinat l'informe de 
l'Assessoria Jurídica del C.I.M. de 9 de maig de 1996, aquesta Presidència, per raons 
d'urgència i amb fonament a l'article 34.1.h) de la llei 7/85, de 2 d'abril, resolc que el 
Consell Insular de Mallorca comparegui davant la Sala Contenciosa-Administrativa del 
Tribunal Superior de Justícia de Balears en dit recurs. Assumirà la representació del 
Consell Insular de Mallorca el Procurador de Palma Sr. Pedro Ferrer Amengual i la 
direcció tècnica el Sr. Gabriel de Oleza Serra de Gayeta i la Sra. Carmen de España 
Fortuny, indistintament, lletrats adscrits a l'Assessoria Jurídica del C.I.M., en base a 
l'article 447.2 de la llei Orgànica 6/85. 
 

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

Es ratifica per assentiment. 
 
 
 
  "ASSUMPTE: Compareixença a les Actuacions judici de faltes 234/95 
davant el Jutjat d'Instrucció Número 4 d'Inca, sobre denúncia per imprudència. 
 

Vist l'informe de l'Assessoria Jurídica del C.I.M. de dia 21 de maig de 
1996 i amb fonament del que preveu l'article 34.1.h) de la llei 7/85, de 2 d'abril, 
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Reguladora de les Bases Règim Local, resolc que el Consell Insular de Mallorca 
comparegui a les meritades Actuacions Judici de Faltes número 234/95 seguits davant 
el Jutjat d'Instrucció Número 4 d'Inca, mitjançant els lletrats adscrits a l'Assessoria 
Jurídica del C.I.M. Srs. Gabriel de Oleza Serra de Gayeta i Carmen de España Fortuny, 
indistintament que, en base a l'article 447.2 de la llei Orgànica del Poder Judicial, 
assumiran la representació i direcció d'aquest. 
 

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

Es ratifica per assentiment. 
 
 
  PUNT 5.- DONAR COMPTE DE L'ACORD DE LA COMISSIÓ DE 
GOVERN REFERIT A L'EXPEDIENT NÚM. 3 DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS AL 
PRESSUPOST DE 1996. 
 

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

"PUNT 2.- EXPEDIENT NÚM. 3 DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS AL 
PRESSUPOST DE 1.996 PER INCORPORACIÓ DE ROMANENTS. 
 

Es dóna compte de la següent proposta de Presidència: 
 

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

Aprovar l'expedient núm 3 d'incorporació de crèdits al Pressupost de 
Despeses de 1996 corresponents a partides de l'exercici de 1995 i 1994, aquests 
darrers inclosos en el supòsit de l'apartat 5é. de l'article 47 del R.D. 500/1990, en els 
quals queda justificada l'existència de suficients recursos financers, quedant les noves 
partides pressupostàries de la següent forma: 
 
A) AUGMENT DE DESPESES (PARTIDES AMB FINANÇAMENT AFECTAT) 
 
Partida    Denominació     Import 
10.12120.62590 Mobiliari Serveis Generals               273.123 
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     TOTAL DESPESES AMB FINANÇAMENT AFECTAT             273.123                      
             
 
B) AUGMENT DE DESPESES (PARTIDES SENSE FINANÇAMENT AFECTAT) 
 
Partida    Denominació     Import 
 
10.12120.62290 Obres millora Serveis Generals          34.000.000 
 
10.12140.21690 Manten.equips informà.Svei.Informàtica     329.556 
10.12140.62690 Equips informàtics Servei Informàtica    2.313.547  
20.45110.22696 Reunions,confer.cursets C.C.La Miseric.    423.528 
 
20.45900.62890 Fons bibliogr.:Suport genèric-Norm.ling. 1.538.550 
 
 
         TOTAL DESPESES SENSE FINANÇAMENT AFECTAT      38.605.181 
      
                     TOTAL INCORPORACIONS (A+B)        38.878.304 
 
AUGMENT EN INGRESSOS 
 
99.87002        Romanent de tresoreria p/incor- 
                poració de crèdits                     38.878.304 
 

Per la qual cosa queda anivellat el Pressupost." 
 

S'aprova la proposta per assentiment." 
 

El Ple en resta assabentat. 
 
 
  PUNT 6.- PROPOSTA DE PRESIDÈNCIA EN RELACIÓ A LA 
PROPOSTA D'ATRIBUCIONS DE COMPETÈNCIES ALS CONSELLS INSULARS EN 
MATÈRIA D'ORDENACIÓ DEL TURISME. 
 

Es dóna compte de la següent proposta de Presidència: 
 

"El Consell Insular de Mallorca ha analitzat detalladament i detinguda la 
Proposta d'atribució de competències als Consells Insulars en matèria d'Ordenació del 
Turisme. D’aquesta anàlisi hom extrau dos tipus de conclusions; les primeres referides 
a la transferència al Consell de Mallorca i les segones de caràcter general. 
   
 

1. La distribució del finançament per illes discrimina i perjudica la 
prestació del servei a l’illa de Mallorca. 
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En efecte, el projecte de llei d’atribució de competències als Consells 

Insulars i transferència dels serveis i funcions en matèria d’Ordenació Turística atorga a 
l’illa de Mallorca un percentatge de participació en les despeses totals de 59,77 %.  
 

Però tots els indicadors turístics atorguen a Mallorca un pes específic molt 
superior. Així, Mallorca representa, en relació al total de Balears el 72,77 de les places 
hoteleres; el 67,95 % de les places turístiques totals; el 72,27 % de les estades 
turístiques; el 73,16 % dels establiments i el  75,19 % de les places d’oferta turística 
complementària, tot això segons dades oficials de la Conselleria de Turisme referides a 
l’any 1994.. 
 

Indicadors de caràcter més general, com el de la població de Mallorca 
respecte del total de Balears que representa el 79,78 % del total, no fan més que 
confirmar que el finançament proposat impediria donar un servei simplement en les 
mateixes condicions que les que actualment pot oferir el Govern Balear. La despesa 
per habitant que el projecte proposa resulta enormement desequilibrada: 333 pts per 
habitant a Mallorca; 907 a Menorca i 865 a Eivissa-Formentera. 
 

Les raons d’aquest desequilibri es troben, sense dubte, en una incorrecta 
aplicació de la Llei dels Consells Insulars pel que fa al càlcul del repartiment del 
finançament entre els tres consells insulars i en concret: 
 

1.1. Les variables redistributives no estan ben ponderades. 
 

Sense entrar en la discusió sobre la inconveniència de lligar la 
redistribució de la renda amb el finançament dels serveis de l’administració, les 
variables redistributives (pobresa relativa, esforç fiscal i insularitat) han estat aplicades 
de manera que els factors en els que Mallorca pot aspirar a un millor equilibri en el 
repartiment dels recursos (pobresa relativa i esforç fiscal) han estat ponderades de 
manera negativa per als interessos dels mallorquins. 
 

El factor de pobresa relativa ha estat aplicat d’acord amb una complicada 
fòrmula que ha produït la paradoxa que mentres que  Mallorca té el 80 % de la 
població, i d’acord amb les xifres manejades pel Govern Balear, el 72 % de la renda 
bruta de la Comunitat, ¡l’index de pobresa relativa li ha resultat negatiu! 
 

El factor d’esforç fiscal, positiu per a Mallorca,  no ha tengut incidència 
pràctica i s’ha neutralitzat amb l’anterior. 
 

El tercer factor (insularitat) ha predominat de manera excessiva a costa 
de Mallorca i en benefici exclussiu de l’unic Consell Insular que té territori habitat pluri-
insular. Aquest element representa una minva de recursos per a l’illa de Mallorca del 17 
% del total (més de 38 milions de pessetes anuals). 
 

1.2. L’article 36 de la Llei de Consells Insulars no està ben aplicat.  
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L’article 36 de la Llei de Consells Insulars reclama que el Govern 

incrementi el finançament de les competències transferides als Consells Insulars quan 
algun d’aquests no tengui implantats els serveis, de manera addicional i no a costa del 
finançament dels altres Consells. En el present cas, el finançament addicional 
s’afeigeix exclussivament a un Consell Insular (la qual cosa pot ser correcta si hom 
condisera que aquest servei no està implantat a un dels tres territoris). Però prèviament 
s’havien imputats a aquest mateix Consell costos directes i indirectes com si el servei 
estigués implantat (la qual cosa és incorrecta perquè aquest finançament sí que és a 
costa dels altres Consells) 
 

1.3.  El local que es transfereix al Consell de Mallorca no reuneix 
condicions. 
 

La transferència vé acompanyada d’un local en condicions molt dolentes. 
De fet en l’actualitat no s’empra, almanco per a oficines. Tot fa pensar que el local no 
pot ser operatiu sense una inversió considerable, per a la qual la quantitat imputada 
d’inversions resulta insuficient. 
 
 

2. El finançament de la transferència és insuficient, amb caràcter 
general. 
 

A més dels raonaments exposats, hi ha altres consideracions a fer, que 
afecten al finançament del conjunt de la transferència i, per tant, als tres consells 
insulars: 
 

2.1. Els ingressos que s’imputen no estan justificats. 
 

Aquest és un aspecte important: el projecte pressuposa que els Consells 
recaptaran unes quantitats en concepte de taxes i de sancions per un total de 
154.342.101 pessetes anuals, de les quals 104,5 milions corresponen a Mallorca, 24,8 
a Menorca i 24,9 a Eivissa-Formentera. Aquestes quantitats es resten, lògicament, del 
finançament que rebran. (Aquí no s’apliquen, però, les correccions que s’introdueixen a 
les despeses, la qual cosa és, una vegada més, perjudicial per a Mallorca). 
 

Aquests càlculs no són, tammateix, adients amb la realitat. La llei exigeix 
que els ingressos que es descomptin siguin la recaptació líquida obtinguda en anys 
normals. Doncs bé, els tres derrers anys la recaptació líquida per aquest conceptes ha 
estat de 100 milions de pessetes anuals (90 milions l’any 93; 100 milions l’any 94 i 110 
milions l’any 95): 54 milions menys que la quantitat imputada pel projecte. Els 
ingressos, inflats en més d’un 50 %, suposen una minva addicional de recursos que 
s’afegeix a les abans assenyalades. 
 

2.2. Els costos indirectes són insuficients. 
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La sistemàtica de cost efectiu implica avaluar i incorporar els costos 
indirectes relatius a serveis comuns de la Conselleria (econòmics, jurídics, contractació, 
seguretat, servei d’ordenances, serveis burocràtics generals, etc) o d’altres 
Conselleries o Institucions de la CAIB (Economia, Hisenda, Funció Pública, Servei 
Jurídic, Intervenció, Serveis Informàtics, Estadística, Assessories de caràcter general, 
etc.) en la part que correspón a la competència transferida. 
 

D’altra banda, s’hauria de transferir la part corresponent del cost de 
personal directiu (directors generals, Conseller, Secretaris Generals Tècnics i altres alts 
càrrecs) que permetessin als Consells de nomenar personal directiu que fés les 
mateixes funcions respecte de la matèria transferida. 
 

La proposta del projecte de llei per aquests conceptes, 10 milions de 
pessetes anuals per als tres consells insulars (i, per tant, 5.977.000 pessetes per a 
Mallorca) resulten absolutament insuficients per atendre totes aquestes funcions. 
 

2.3. No hi ha transferència de mitjans materials. 
 

El projecte no contempla cap transferència de mobiliari, ni d’equips 
informàtics, de comunicacions, vehicles o material d’oficina, amb la qual cosa, la 
dotació per a inversions, ja minvada per les necessitats exposades en l’apartat 1.3., 
resulta completament insuficient. 
 

Ateses les anteriors argumentacions, el Consell Insular de Mallorca 
 
 
 A C O R D A 
 
 

Primer.- Rebutjar, en els termes de l’article 9.2  de la Llei 5/89 de 
Consells Insulars la transferència de serveis i funcions en matèria d’Ordenació 
Turística, segons la Proposta d'atribució de competències als Consells Insulars en 
matèria d'Ordenació del Turisme, aprovada per la Comissió Tècnica Interinsular en 
sessió celebrada el dia 18 de març de 1996.                     

Segón.- Instar a la Comissió Tècnica Interinsular a la redacció d’un nou 
projecte de Llei que contempli els arguments detallats en la part expositiva del present 
acord i doni satisfacció a les insuficiències assenyalades." 
 

Intervé el Sr. Quetglas (PSOE) per presentar la proposta. Informa que 
s'ha analitzat meticulosament el projecte de Llei elaborat per la Comissió Tècnica 
Interinsular i s'ha arribat a la conclusió que el Consell s'hi ha d'oposar en els termes 
establerts a l'art. 9 de la Llei de Consells Insulars. El refús no prové de la voluntat de no 
voler assumir aquestes competències, ja que el Consell les vol assumir, sinó que prové 
del refús de les condicions en què es proposa assumir-les, refús que es conté en la 
segona part de la proposta quan s'insta la Comissió Tècnica Interinsular a reconsiderar-
les. 
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Les raons per oposar-hi es basen en tres aspectes. En primer lloc, 

Mallorca hi resulta discriminada en la distribució del finançament. Aporta l'exemple de 
la despesa per habitant, en què corresponen a Mallorca 333 PTA per habitant i 907 a 
Menorca i 865 a Eivissa-Formentera. Així, amb un 80% de la població, només rep el 
60% del finançament. En relació a l'oferta hotelera, que en els diversos aspectes 
representa a Mallorca un 70% o més en relació al conjunt de les illes, el finançament 
significa només el 60% del total. 
 

Un altra raó prové de criteris que no s'apliquen de forma correcta. En 
aquest sentit es refereix a la pobresa relativa. a l'l'esforç fiscal i als índex d'insularitat, 
unes variables redistributives que no estan ben ponderades. Mallorca que té un índex 
de pobresa relativa més alt que les altres illes i, en aplicar una fórmula 
complicadíssima, resulta que tenir més pobresa, no tan sols no la beneficia, sinó que 
en surt perjudicada. També explica la mala aplicació, al seu parer, dels altres dos 
aspectes de ponderació. 
 

El criteri del finançament addicional previst en l'art. 36 de la Llei de 
Consells quan hi hagi transferències en els casos en què en un dels territoris no hi hagi 
serveis implantats, tampoc no s'aplica bé, perquè el finançament se sobreposa a una 
indexació del cost efectiu que sí contempla l'existència de cost efectiu imputable a 
Menorca, que és on no hi ha implantació del servei. A Menorca, se li calcula el cost 
efectiu i, a més se li destina el 100% del finançament addicional en una aplicació 
incorrecta que perjudica Mallorca. 
 

Es refereix al fet que el local transferit no reuneix condicions mínimes. 
 

El segon argument que considera de pes és el fet que  els ingressos per 
taxes i sancions que s'imputen no estan justificats i apareixen inflats. En aquest sentit 
es refereix a la Llei que obliga a imputar els ingressos líquids i no les previsions com 
s'ha fet en aquest cas. Per tant aquí hi ha un incompliment flagrant de la Llei de 
consells. Curiosament aquí no s'apliquen les correccions que seria lògic aplicar si 
també s'han aplicat a les despeses, quan en aquest cas sí que beneficiarien el Consell 
de Mallorca. 
 

Finalment hi ha la previsió dels costs indirectes, que també considera 
també que són insuficients, és a dir la dedicació a aquesta competència dels serveis 
generals, ja que es calculen en total en 10 milions per a les tres illes, sense tenir en 
compte els costos del personal directiu que són molt importants, i és possible que 
s'hagi de posar personal directiu equivalent a directors generals per fer-se càrrec de la 
gestió. 
 

Això, juntament amb l'ajornament de la previsió dels mitjans materials que 
es fixaran en l'acta de cessió de competències, fa que el Consell no pugui deixar de 
rebutjar la competència per sentit de responsabilitat i per assegurar que en el moment 
que s'accepti es faci en condicions dignes. 
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Intervé el Sr. Grosske (EU). Anuncia l'acord del seu grup amb l'informe 
que sustenta la proposta. Considera que hi ha hagut un tracte discriminatori en funció 
de les afinitats polítiques. Considera, igual que ha dit el Sr. Quetglas, que hi ha un 
finançament insuficient, amb una distribució que no és correcta i que hi ha una inflació 
dels ingressos. Comparteix les opinions sobre la inadequació dels locals. Tots aquests 
aspectes són prou greus per rebutjar la competència. Tot i que tots els grups estan a 
favor de fer efectiu el traspàs de competències, no es pot admetre que es facin en un 
context d'estrangulament econòmic dels consells. Un fet que sinifica pervertir i anar en 
contra de l'Estatut que es caracteritza per esser profundament insularista i que preveu 
per als consells insulars un paper cada cop més rellevant, de manera que perquè es 
pugui assolir aquesta condició s'ha d'assegurar un finançament suficient de les 
competències. 
 

Intervé el Sr. Sampol (PSM-NM). Considera que la proposta ja arriba prou 
raonada i no vol insistir en els arguments que ha exposat el Sr. Quetglas i que 
comparteix. 
 

Manifesta que el seu grup és de l'opinió que, més que mai, és important la 
voluntat d'assumir les competències en matèria d'ordenació del turisme, ja que són 
fonamentals per a Mallorca. 
Per damunt la voluntat, però, hi ha la qüestió dels principis. I el principi és, continua, 
que el que Consell ha d'assumir la defensa dels interessos de Mallorca que ara 
resulten greument perjudicats amb l'acceptació d'aquesta transferència en les 
condicions que proposa el Govern. Cosa que també ha passat amb les altres 
transferències que ja ha rebut el Consell.  
 

Es refereix a la discriminació de Mallorca en matèria de finançament, als 
ingressos inflats i a les condicions del local. Per tot això s'oposa a assumir aquesta 
competència i es mostra favorable a la proposta. 
 

Intervé el Sr. Flaquer (PP). Considera que és lògic que la majoria del 
Consell rebutgi aquesta competència, perque això entra dins el joc polític. Tot i així, 
apel×la a una visió més global. Recorda que el caràcter pluriinsular obliga el Govern a 
haver de repartir les disponibilitats. Si hi havia més recursos es podrien dotar millor els 
consells, però aquests són limitats. 
 

Reconeix que no només s'ha de tenir el criteri de la població, sinó que 
també se n'han de ponderar tota una sèrie més, com ha dit el Sr. Quetglas, i que marca 
la Llei, com ara pobresa relativa, insularitat i esforç fiscal. Però, a més, s'ha de tenir en 
compte que per a la metodologia d'aquesta transferència i de les altres que ja s'han 
produït, el Govern ha aplicat el criteris que aplica l'Estat central a l'hora de transferir 
competències a les comunitats autònomes, i també s'ha de tenir en compte que hi ha 
aspectes d'aquests criteris que no es poden aplicar matemàticament.  
 

Reconeix que hi ha conceptes que beneficien Menorca i n'hi ha que 
beneficien Eivissa, però també s'ha de reconèixer que les dotacions en matèria 
d'inversió en l'aspecte de millora dels espais físics on s'han d'exercir les competències, 
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beneficien Mallorca. 
 

Recorda que el local es va llogar molt abans de l'estudi de les 
transferències. Informa que hi ha previst reformar-lo i condicionar-lo per tal de cedir-lo 
al Consell en condicions dignes, a més de les previsions d'inversió que permeten 
llogar-ne d'altres si efectivament són necessaris. 
 

Es refereix als ingressos i assegura que hi va haver una reunió en què els 
responsables varen oferir la possibilitar de fer avanços dels ingressos. Per altra banda 
assegura que no es poden calcular perquè aquests no tenen mai el caràcter de 
definitiu. 
En relació als costs indirectes, especialment els que fan referència al segon escaló de 
l'administració política, opina que haurien d'esser objecte d'una reflexió profunda que 
anàs més enllà d'aquesta transferència concreta. 
 

Es nega a admetre que hi hagi hagut cap criteri relacionat amb les 
afinitats polítiques a l'hora de cedir els competències. 
 

Por tot això anuncia que el seu grup votarà en contra de la proposta i 
confia que en el Parlament s'introduiran les millores tècniques que siguin necessàries. 
 

Respon el Sr. Quetglas (PSOE). Agraeix el to del Sr. Flaquer, tot i que li 
retreu que actuï més en funció de membre del Govern que no de conseller del Consell.  
 

Reconeix que és cert que hi ha un finançament addicional però per a 
Mallorca però afegeix que és absolutament insuficient.  Argumenta que hi ha dos 
criteris de minva que, no tan sols l'eixuguen, sinó que el superen i que són els 38 
milions d'insularitat i el 38 milions que resulten d'aplicar a l'excés d'ingressos calculats, 
el 70% de la participació de Mallorca. Total 76 milions de minva davant els 61 milions 
d'increment per capítol 6. Això sense tenir en compte les inversions que s'haurien de 
fer al local.      
 

No considera que siguin aplicables al Consell els criteri que aplica l'Estat 
a l'hora de transferir a la Comunitat, a més que allò que critica és que el criteri 
d'insularitat resulti que afavorexi de tal manera per a Eivissa, que difícilment és 
justificable, ja que Mallorca, també és una illa. Insisteix a afirmar que els factors de 
ponderació han estat incorrectes, sobretot, els que haurien pogut facilitar un equilibri 
més gran.  Pensa que el mecanisme d'anticipació de tresoreria que es va oferir podria 
resoldre només això: un problema de tresoreria, però no incidiria gens en la solució de 
la falta de finançament.  
 

Insisteix en la no aplicació de la Llei de consells a l'hora de calcular els 
ingressos, ja que aquesta Llei que prescriu que s'ha de tenir en compte la recaptació 
líquida i no els ingressos teòrics, que, per aquesta raó estan inflats. 
 

Reconeix que el problema dels costs indirectes va més enllà d'aquesta 
transferència, però també és cert que algun dia s'ha de plantejar i el seu grup el 
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planteja a partir de la primera transferència que tenen damunt la taula. El Consell, així 
com va assumint transferències ha d'afrontar amb una estructura més de govern que 
no de corporació local la gestió d'aquestes. Per tant es tracta d'un element que implica 
haver de replantejar les dotacions econòmiques de les competències amb caràcter 
general. Convida la Comissió Tècnica, el Parlament i el Govern a una nova redacció 
que sigui de caràcter general. 
 

El Sr. Flaquer (PP) fa notat que tota la discussió es redueix a un problema 
de finançament. En aquest sentit recorda que hi ha la previsió de les quantitats en 
pessetes constants; que les inversions no perjudiquen l'illa i, a més, aquestes 
inversions s'acabaren i aleshores hi haurà ingressos suficients que es podran aplicar i 
redistribuir així com el Consell voldrà, de manera que el grup del PP està convençut 
que en el futur aquesta transferència no representarà cap problema de finançament per 
al Consell. 
 

 
Se sotmet la proposta a votació i s'aprova per setze vots a favor (PSOE, 

PSM-NM, UM, EU) i dotze en contra (PP). Dita proposta necessitava el vot favorable de 
la majoria absoluta, que són desset vots. 
 

Es fa constar que abans de la votació el Sr. Pascual ha sortit de la sala. 
 
 

CULTURA I PATRIMONI HISTÒRIC 
 

 
  PUNT 7.- RESOLUCIÓ DE L'EXPEDIENT SANCIONADOR QUE SE 
SEGUEIX CONTRA LA SRA. CATALINA BIBILONI CARRASCO PER UNES OBRES 
DUITES A TERME A UNA VIVENDA DE LA SEVA PROPIETAT, CARRER 
CONSTITUCIÓ NÚM. 14, DEL TERME MUNICIPAL DE VALLDEMOSSA. 
 

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

" Atès el que disposa el Reglament d'organització i funcionament per a 
l'exercici de les competències atribuïdes per la Comunitat Autònoma de les illes Balears 
al Consell Insular de Mallorca en matèria de patrimoni històric, Comissió Insular del 
Patrimoni Històrico-Artístic de Mallorca eleva al Ple la següent proposta de resolució 
perquè n'adopti l'acord corresponent: 
 
 
 ANTECEDENTS DE FETS 

 
I.- Amb data 26 de maig de 1995, l'Ajuntament de Valldemossa remeté 

sol×licitut d'obres de la propietaria de l'immoble situat al carrer Constitució, núm. 14 de 
Valldemossa per esser autoritzades per la Comissió de Patrimoni Històric, obres 
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consistentes en l'apertura d'un portal d'accès a la seva propietat. 
 

En data 5 de junio de 1995 es personà al lloc l'inspector de patrimoni, fent 
constar el següent: "En fecha 26 de mayo de 1995 tuvo entrada en el CIM (registro nº. 
4431) solicitud de autorización de obras consistentes en apertura de acceso al jardín y 
colocación de puerta. 

En el día de hoy se comprueba que la demolición de parte de la pared ya 
ha sido realizada." 
 

La Comissió de Patrimoni Històric de Mallorca de dia 26 de juny de 1995 
acordà la incoació d'un expedient sancionador contra la Sra. Catalina Bibiloni Carrasco 
per les obres esmentades duites a terme sense la preceptiva autorització de la 
Comissió. 
 

II.- En el termini legalment procedent, l'interessada Sra. Bibiloni Carrasco 
presentà al×legacions, en les quals al×legava que per aquest tipus d'obres no tenia 
constància que s'havia de comptar amb l'autorització de la Comissió Insular de 
Patrimoni, donat que afectava a un simple mur de pedre que no pareix tengui cap tipus 
de valor històric.  
 

En data 19 de juliol de 1995, l'instructor de l'expedient dictà resolució en 
el que s'acordava l'obertura d'un període de prova, consistent en "sol×licitar de 
l'Ajuntament de Valldemossa l'ordre de paralització de les obres objecte del present 
expedient sancionador." 
 

En data 2 d'octubre de 1995, l'Ajuntament de Valldemossa remeté còpia 
del Decret de paralització de les obres objecte del present expedient, de data 5 de juny 
de 1995. 
 

En relació a les al×legacions, cal dir: l'interessada, en el seu escrit 
d'al×legacions, no qüestiona en cap moment les infraccions assenyalades en el plec de 
càrrecs, donat que manifesta que desconeixia l'obligació de comptar amb l'autorització 
de la Comissió Insular del Patrimoni Històrico-Artístic per a la realització de l'obra. A 
més, no tan sols no es comptava amb la preceptiva autorització d'aquesta Comissió 
(art. 20 de la Llei 16/1985), sinó que tampoc es comptava en la llicència municipal, tal 
com queda demostrat en el Decret de paralització de l'obra, ja esmentat, i en el propi 
escrit d'al×legacions. 
 

És clar que no es pot acceptar el desconeixement de la Llei del Patrimoni 
Històric Espanyol; l'article 6.1 del Codi Civil senyala clarament que "la ignorancia de las 
leyes no excusa de su cumplimiento." El desconeixement no implica exenció 
d'obligacions i responsabilitat. En el present cas, el desconeixement que esgrimeix 
l'interessada en el seu escrit d'al×legacions sobre la necessitat de comptar amb 
autorització prèvia de l'autoritat competent en matèria de patrimoni històric, no és 
causa suficient per exhimir-la de responsabilitats. 
 

En quant a las obres realitzades, aquestes consisteixen, com ja s'ha 
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exposat més amunt, en l'inici d'apertura d'un portal d'accès a jardí, que fins a la data 
resten paralitzades. 
 

III.- D'altra banda, la Comissió Insular del Patrimoni Històrico-Artístic de 
Mallorca, acordà, en sessió celebrada dia 27 de setembre de 1995, "realitzar una visita 
per part de la Inspecció de Patrimoni", davant les sospites d'existència de més obres no 
relacionades en el plec de càrrecs. 
 

Efectuada visita d'inspecció en data 12 de febrer de 1996, l'Inspector de 
patrimoni constatà a l'acta d'inspecció que "realizada visita de inspección, no se ha 
observado en el interior del solar obra alguna de nueva construcción." 
 

IV.- De les al×egacions presentades, de la prova practicada i dels fets 
exposats, queda demostrada l'existència de la realització d'una obra al Conjunt Històric 
de Valldemossa sense comptar amb la preceptiva autorització de la Comissió Insular 
del Patrimoni Històrico-Artístic de Mallorca. 

 
 
 FONAMENTS JURÍDICS 
 
 

I.- Els fets exposats (obres sense autorització de la Comissió del 
Patrimoni Històric al Conjunt Històric de Valldemossa) són constitutius d'infracció 
administrativa prevista en la Llei 16/1985, de 25 de juny, del Patrimoni Històric 
Espanyol, article 76.1, en els apartats següents: 
 

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

Apartat e) en relació amb l'article 19: "La realización de cualquier clase de 
obra o intervención que contravenga lo dispuesto en el artículo 20.3", que disposa: 
"Hasta la aprobación definitiva de dicho Plan el otorgamiento de licencias o la ejecución 
de las otorgadas antes de incoarse el expediente declarativo del Conjunto Histórico, 
Sitio Histórico o Zona Arqueológica, precisará resolución favorable de la Administración 
competente para la protección de ls bienes afectados y, en todo caso, no se permitirán 
alineaciones nuevas, alteraciones en la edificabilidad, parcelaciones ni agregaciones." 
 

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

En conseqüència, d'acord amb el que s'ha exposat anteriorment, i envirtut 
de les competències atribuïdes al Consell Insular de Mallorca en matèria de patrimoni 
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històric, es formula la següent 
 
 RESOLUCIÓ: 
 
 

I) Sancionar a la Sra. Catalina Bibiloni Carrasco per la infracció 
administrativa prevista en l'article 76.1, a) en relació amb l'article 36.1 de la Llei 
16/1985, de 25 de juny, del Patrimoni Històric Espanyol, amb una multa de 25.000 
pessetes. 
 

II)  Sancionar igualment a la Sra. Catalina Bibiloni Carrasco per la 
infracció administrativa prevista en l'article 76.1, e) en relació amb l'article 20.3 de la 
Llei 16/1985, de 25 de juny, del Patrimoni Històric Espanyol, amb una multa de 50.000 
pessetes. 
 

III) Notificar el present acord a l'interessada, Sra. Bibiloni Carrasco, 
comunicant-li que contra aquest podrà interposar directament RECURS CONTENCIÓS 
ADMINISTRATIU en el termini de dos mesos, a comptar des de el dia següent al de la  
notificació, d'acord amb el que disposa l'article 58 de la Llei de la Jurisdicció Contenciós 
Administrativa. Abans de la interposició del recurs, s'haurà d'efectuar la comunicació 
prèvia que es preveu a l'article 100.3 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim 
Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Admninistratiu Comú. 
 

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

Intervé el Sr. Damià Pons (PSM). Explica que es tracta, de la proposta 
que finalització d'un expedient, que recull l'informe de l'assessor jurídic de Patrimoni, 
per unes obres fetes dins el conjunt històric de Valldemossa sense tenir el permisos de 
la Comissió i per fer-les en temps d'estiu. 
 

S'aprova la proposta per assentiment. 
 
 
  PUNT 8.- RESOLUCIÓ DE L'EXPEDIENT SANCIONADOR QUE SE 
SEGUEIX CONTRA LA SRA. FRANCISCA FERRER LLABRÉS PER UNES OBRES 
DUITES A TERME A UNA VIVENDA DE LA SEVA PROPIETAT, CARRER LLORENÇ 
MOYÀ NÚM. 17, DEL TERME MUNICIPAL DE BINISSALEM. 
 

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

" Atès el que disposa el Reglament d'organització i funcionament per a 
l'exercici de les competències atribuïdes per la Comunitat Autònoma de les illes Balears 
al Consell Insular de Mallorca en matèria de patrimoni històric, la Comissió Insular del 
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Patrimoni Històrico-Artístic de Mallorca eleva al Ple la següent proposta de resolució 
perquè n'adopti l'acord corresponent: 
 
 ANTECEDENTS DE FETS 

 
I.- En el mes de març de 1995, va tenir entrada al Consell Insular de 

Mallorca el projecte de reforma de la vivenda objecte del present expedient per tal que 
fos autoritzat per la Comissió Insular del Patrimoni Històrico-Artístic de Binissalem.  
 

La Comissió Insular del Patrimoni Històrico-Artístic de Mallorca, en base a 
l'informe jurídic de data 2.05.95, acordà, en la sessió celebrada dia 6 de juny de 1995, 
"que es retiri de l'ordre del dia, fins que s'hagi informat per aquesta Comissió el 
planejament urbanístic de Binissalem."  
 

Efectivament, de l'informe jurídic es desprèn que, donat que l'immoble on 
es projecten les obres està situat dins el Conjunt Històric de Binissalem declarat en 
data 2 de març de 1983, i atès que el municipi de Binissalem no compta amb un Pla 
Especial de Protecció o d'altre instrument de planejament dels prevists a la legislació 
urbanística que faci les vegades d'aquell, per a la realització de qualsevol tipus d'obra 
dins el Conjunt es requereix autorització prèvia de la Comissió de Patrimoni; a més, en 
el present cas, s'observà aument de volum, prohibit expressament a l'article 20.3 de la 
Llei 16/85, abans esmentada, fins que no se compti amb aquest planejament autoritzat 
per la Comissió. 

 
En data 25 d'agost de 1995 es personà, d'ofici, al lloc l'inspector de 

patrimoni, fent constar el següent: "Se están realizando obras de reforma, con aumento 
de volument, sin el preceptivo visto bueno de la Comissión Insular de Patrimonio." 
 

Atès l'informe de l'inspector esmentat, el President de la Comissió Insular 
del Patrimoni Històrico-Artístic de Mallorca remeté escrit, de data 25 d'agost de 1995, al 
Batle-President de l'Ajuntament de Binissalem, on es demanava "la immediata 
paralització de les esmentades obres, sense perjudici de les mesures disciplinàries que 
puguin correspondre en el present cas". 
 

Per aquests motius, la Comissió Insular del Patrimoni Històrico-Artístic del 
Consell Insular de Mallorca acordà, en la sessió celebrada dia 21 de setembre de 
1995, l'inici d'un expedient sancionador contra la Sra. Francisca Ferrer Llabrés pels 
motius més amunt assenyalats. 
 

II.- En el termini legalment procedent, la interessada Sra. Ferrer Llabrés 
presentà escrit d'al×legacions per a la seva defensa, on exposà el següent: 
 

"EXPÒS: 
 Que he rebut notificació, registre de sortida CIM nº 7810 de 10-10-95, en 

la que se m'informa de l'inici d'expedient sancionador per a la realització d'unes obres 
realitzades sense autorització de la Comissió Insular de Patrimoni. 
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 Que vaig presentar sol×licitud de llicència d'obres el 20-09-93 a 
l'Ajuntament de Binissalem. 

 Que des del març de 1995, desprès de l'informe favorable de 
l'Ajuntament, aquesta llicència està pendent de resolució de la Comissió Insular de 
Patrimoni. 

 Que per causes que pertanyen a l'Ajuntament i a la dita Comissió, aquest 
expedient ha estat paralitzat durant molt de mesos. 

 Que les obres realitzades són totalment possibles dins la legalitat 
(l'informe de l'Ajuntament és favorable). 

 Que la urgència de les obres es deu a la previsió de casament a 
començament del proper any. El retràs per a la concessió de llicència és debuda a 
causes alienes a la meva persona. 
 

 DEMAN: 
 

 Que es tenguin en compte les al×legacions exposades, i sigui arxivat 
l'expedient sancionador." 
 

En data 16 de novembre de 1996, l'instructor de l'expedient dictà 
resolució on acordava l'obertura d'un període de prova per un termini de 30 dies hàbils, 
on es proposava la realització de la prova de confessió de l'interessada. 
 

El 17 de novembre de 1995 tengué entrada al registre general del Consell 
Insular de Mallorca escrit del Batle-President de l'Ajuntament de Binissalem on es 
reflectia l'acord de la Comissió de Govern de l'Ajuntament de Binissalem en el que es 
demanava a la Comissiò Insular de Patrimoni "deixar sense efecte l'expedient 
sancionador iniciat contra la Sra. Ferrer Llabrés per les obres duites a terme al carrer 
Llorenç Moyá, 17  
sense autorització de l'esmentada Comissió, tot això en base als següents fets: 
 

"Que la persona implicada a l'expedient és membre d'una parella que han 
comprat una casa amb l'intenció de rehabilitar-la 
com a futura vivienda. 
 

 Que la reforma tenia una urgència per la parella esmentada. 
 

 Que l'expedient d'obra és a la Comissió Insular des de Març de 1995 i 
que per causes totalment alienes als presumptes infractors ha estat molts mesos 
paralitzat. 
 

 Que l'augment de volum projectat està d'acord amb la normativa vigent a 
Binissalem (NN.SS.). 
 

 Que la possible infracció de començar abans d'hora (per ells feia temps 
que havia de tenir resposta de l'Administració) pot costar el futur de la parella (han 
comprat la casa i l'han de reformar). 
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 Que la parella ha intentat fer les coses dins la legalitat (comptaven amb 

un informe favorable de l'Ajuntament) i aquest incident pot provocar un mal precedent 
per altres possibles rehabilitacions." 
 

III.- Sobre el fons de la qüestió, queda provat que efectivament la 
interessada començà les obres de reforma de la seva vivenda sense comptar amb 
l'autorització de la Comissió Insular del Patrimoni Històrico-Artístic de Mallorca, si bé les 
referides obres foren de molt poca consideració, tota vegada que foren aturades 
pràcticament des de l'inici de les mateixes. 
 

Ara bé, analitzant els motius pels quals l'interessada, i l'Ajuntament de 
Binissalem, demanen en el present cas, l'arxiu d'aquest expedient, hem de dir, en 
primer lloc, que la interessada va actuar, de qualque manera, amparada per una 
situació de fet, com era l'existència d'un informe favorable de l'Ajuntament de 
Binissalem i l'anuència amb les pròpies normes urbanístiques, tot això amparat amb un 
estat de necessitat tal (el seu casament en properes dates i la urgència de comptar en 
la seva vivenda acabada), que vist el retràs provocat per ambdues Administracions 
competents per a l'atorgament de la llicència, li va induir a pensar que aquesta situació 
li duria irremediablement al retràs del seu casament. 
 

Però no es pot repercutir la responsabilitat a la Comissió Insular del 
Patrimoni Històrico-Artístic de Mallorca, com fa l'Ajuntament de Binissalem en el seu 
escrit de data 14 de novembre de 1995, sinó més aviat al contrari. 
 

Efectivament, la Llei del Patrimoni Històric Espanyol determina, al seu art. 
20, l'obligació dels municipis que comptin en Conjunt Històric declarat de redactar un 
Pla Especial de Protecció o un altre instrument de planejament que contengui les 
determinacions que la Llei preceptúa pels Plans Especials de Protecció, i al seu 
paràgraf tercer assenyala expressament la prohibició d'alteracions a l'edificabilitat si no 
es té el Pla  
Especial de Protecció (o instrument urbanístic anàlog), com era el present cas.  
 

I la veritat és que l'Ajuntament de Binissalem va enviar les seves NN.SS. 
per esser informades com a Pla Especial de Protecció en data 13 de setembre de 1995 
(registre entrada núm. 8821), quatre mesos desprès d'haver estat sol×licitades pel 
propi Consell Insular de Mallorca en escrit de 17 de maig, precisament per evitar 
situacions com la produïda en el cas que ens ocupa. Això va produir un retràs, 
innecessari, a l'hora d'obtenir la corresponent llicència d'obres. 
 

Per altra banda, les obres realitzades han estat de consolidació de lo 
existent, per evitar esbucaments, sense iniciar pròpiament l'augment de volum previst. 
 

IV.- De les al×legacions presentades, i no essent ja necessari dur a la 
pràctica la prova de confessió proposada, es desprèn l'inexistència de responsabilitat 
per part de la interessada pels fets que motivaren l'obertura del present expedient 
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sancionador. 
 

 
 FONAMENTS JURÍDICS 
 
 

I.- Els fets exposats no constitueixen pròpiament infracció de l'article 20.3 
de la Llei 16/1985, de 25 de juny, del Patrimoni Històric Espanyol(article 76.1, apartat 
e), donat que no es produï augment de volum. 
 

II.- Principi general de responsabilitat als procediments sancionadors. 
 

En conseqüència, d'acord amb el que s'ha exposat anteriorment, i en 
virtut de les competències atribuïdes al Consell Insular de Mallorca en matèria de 
patrimoni històric, es formula la següent 
 
 RESOLUCIÓ: 
 
 

I) Declarar la inexistència de responsabilitat i d'infraccions 
administratives de les assenyalades a la Llei 16/1985, de 25 de juny, del Patrimoni 
Històric Espanyol i, en conseqüència, arxivar el present expedient sancionador. 
 

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

III) Comunicar aquest acord al batle-president de l'Ajuntament de 
Binissalem." 
 
 

Intervé el Sr. Damià Pons (PSM). Informa que també es tracta de la 
finalització d'un expedient, sense sanció en aquest cas, perquè s'ha considerat que hi 
havia hagut tota una sèrie de malentesos entre l'Ajuntament i la propietària. 
 

S'aprova la proposta per assentiment.  
 

Es fa constar que abans de la votació la Sra. Estaràs (PP) i el Sr. Flaquer 
(PP) han  abandonat la sala. 
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  PUNT 9.- RECURS ORDINARI INTERPOSAT PEL SR. BARTOMEU 
ROSSELLÓ RAMONELL CONTRA L'ACORD DE LA COMISSIÓ INSULAR DE 
PATRIMONI HISTÒRICO-ARTÍSTIC DEL CONSELL INSULAR DE MALLORCA, 
SOBRE POSPOSAR LA DECISIÓ DEL PROJECTE D'INSTAL×LACIÓ D'UNA 
ESTACIÓ DE TRANSFERÈNCIES PER A RESIDUS SÒLIDS A LA PARCEL×LA 58, 
POLÍGON 6, DE MANACOR. 
 

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

" El Batle-President de l'Ajuntament de Manacor, dia 6 de març de 1996, 
va interposar recurs ordinari contra l'acord de la Comissió Insular de Patrimoni 
Històrico-Artístic de Mallorca, adoptat en sessió celebrada dia 1 de febrer de 1996, de 
posposar la decisió sobre el projecte d'instal×lació d'una estació de transferència per a 
residus sòlids a la parcel×la 58, polígon 6, de Manacor, sol×licitant que es deixàs sense 
efecte i denegar el projecte d'instal×lació d'una estació de transferències per a residus 
sòlids en la parcel×la 58, Polígon 6, de Manacor. Dit recurs va esser objecte dels 
informes jurídics del Tècnic de Patrimoni de 9 d'abril de 1996 i del Lletrat-cap del C.I.M. 
de 22 d'abril de 1996 que proposen la inadmissibilitat i, subsidiàriament, la 
desestimació del recurs presentat. 
 

La Comissió Insular del Patrimoni Històrico-Artístic de Mallorca, vists els 
precitats informes jurídics, eleva al Ple la següent  
 
 PROPOSTA 
 

Declarar la INADMISSIBILITAT i, subsidiàriament, la DESESTIMACIÓ, 
del recurs ordinari interposat pel Sr. Bartomeu Rosselló Ramonell, Batle-President de 
l'Ajuntament de Manacor, en data 6 de març de 1996, contra l'acord de la Comissió 
Insular de Patrimoni Històrico-Artístic de Mallorca, adoptat en sessió celebrada dia 1 de 
febrer de 1996, de posposar la decisió sobre el projecte d'instal×lació d'una estació de 
transferències per a residus sòlids a la parcel×la 58, polígon 6, de Manacor, en base a 
les consideracions contingudes en els informes jurídics de 9 i 22 d'abril de 1996 que 
s'adjunten i que formen part integrant del present acord." 
 

Intervé el Sr. Damià Pons (PSM). Informa que l'Ajuntament de Manacor, 
quan la Comissió de Patrimoni va prendre la decisió d'encarregar fer una sèrie de 
sondeigs per tenir garanties que dins la finca no ha havia elements arqueològics dignes 
de tenir en compte, va posar un recurs contra la decisió de Patrimoni. La proposta és 
desestimar el recurs de l'Ajuntament. 
 

S'aprova la proposta per assentiment. 
 

Es fa constar que abans de prendre l'acord el Sr. Blanquer (PP) ha 
abandonat la sala. 
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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 1995. 
 

Es dona compte de la següent proposta de la Comissió 
de 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' 
 

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 1995." 
 

El Sr. Blanquer es torna incorporar a la sessió. 
 
S'aprova la proposta per assentiment. 

 
 

  PUNT 11.- PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DEL BAREM PER A LA 
DETERMINACIÓ DE LA QUANTIA DEL SUPORT TRANSITORI COMUNITARI - 
SALARI SOCIAL PER A 1996. 
 

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

" Les bases reguladores del STC/Salari Social aprovades pel CIM el 
31 de juliol de 1995 establien en la Disposició Transitòria Pimera un barem 
d'aplicació durant 1995 que és el que serveix per establir les quanties de les 
prestacions i, al mateix temps, defineix el cumpliment o no del requisit d'ingressos.  
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En aquell barem s'establia una quantitat base de 40.000 PTA 

corresponent a una persona sola. Aquesta quantia s'ampliava amb 8.000 Pta si 
existia algún altre adult a la família i amb 5.000 PTA per a cada menor o adult 
adicional al considerat abans. Així mateix s'establía que a partir de la setena 
persona membre de la unitat familiar, el complement adicional de 5.000 PTA serà 
de 3.000 PTA. 
 

En el moment de fixar la proposta de barem, en la seva quantia 
bàsica (40.000 PTA) es va considerar de forma rellevant el fet que l'import del 
Salari Social fos equivalent al de la Pensió no Contributiva (PNC) ja que d'aquesta 
manera quedaven automàticament excloses totes pes persones perceptores 
d'aquesta pensió. Així mateix si la quantia del STC/Salari Social queda per sota de 
les PNC, els seus perceptors haurien de ser computables per la part que 
sobrepassa les actuals 40.000 PTA. 
 

Per aquesta raó, el President de la Comissió de Benestar Social fa la 
següent proposta d' 
 

A C O R D 
 

Únic.- Atès que ja es coneixen les aportacions previstes pel 
pressupost general de la CAIB i que per part del Govern Central es va procedir el 
28 de desembre a revaloritzar les PNC en un 3,5%, assolint un import mensual  
(en termes de paga més prorrateig) de 41.510 PTA., es considera oportuna la 
modificació de la quantia bàsica del STC/Salari Social per tal de que aquesta sigui 
del mateix import, 41.510 PTA mensuals, que les Pensions No Contributives, en 
substitució de les actuals 40.000 PTA, mantenint constant l'import dels 
suplements de 8.000, 5.000 i 3.000 de l'actual barem." 
 

S'aprova la proposta per assentiment. 
 
 
  PUNT 12.- PROPOSTA D'APROVACIÓ D'UN CONVENI I ANNEX 
ENTRE EL CONSELL INSULAR DE MALLORCA I L'ASSOCIACIÓ 
MARGINATS/LA SAPIÈNCIA, PER AL MANTENIMENT DELS SERVEIS 
D'ATENCIÓ A PERSONES MARGINADES I/O ALCOHOLIQUES DE 
MALLORCA. 
 

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

" Que, finalitzat l'any 95, i una vegada denunciat per part de la 
Conselleria de Sanitat i Seguretat Social del Govern Balear el conveni marc 
interinstitucional, es veu la necessitat de donar-li continuïtat als serveis gestionats 
per l'Associació Marginats la Sapiència, pel que, en desenvolupament del que 
disposa la clàusula quarta de l'esmentat conveni marc, es fa necessari establir els 
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pactes i les condicions que han de regir la relació entre l'Administració pública i 
l'entitat encarregada de la gestió de diferents serveis de la xarxa: El servei 
d'Acollida per a persones marginades, l'Unitat d'Acollida i Tractament 
D'alcohòlics, el Servei d'Acollida Residencial,la Comunitat Terapèutica per a 
Alcohòlics, i el Servei D'acollida Per a Persones Velles, que seran 
respectivament el Consell Insular de Mallorca i l'Associació Marginats-La 
Sapiència. 
 

Per la qual cosa el President de la Comissió de Benestar Social, fa la 
següent proposta d' 
 

A C O R D 
 
 

1.- Aprovar el Conveni i Annex que amb la present proposta 
s'adjunta, entre el Consell Insular de Mallorca i l'Associació Marginats/La 
Sapiència, per al manteniment del Serveis d'Atenció a Persones Marginades i/o 
Alcoholiques a Mallorca, per una durada de sis mesos de l'any 1996, en 
possibilitats de pròrroga per iguals periodes de temps. 
 

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

S'aprova la proposta per assentiment. 
 
  PUNT 13.- PROPOSTA  D'APROVACIÓ DEL CONVENI DE 
COL.LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL INSULAR DE MALLORCA I L'ESCOLA 
UNIVERSITÀRIA DE TREBALL SOCIAL DE LES ILLES BALEARS. 
 

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

" El Ple del Consell Insular de Mallorca en sessió ordinària celebrada 
el dia 5 de juliol de 1993, aprovà la firma d'un conveni entre el Consell Insular de 
Mallorca i l'Escola Universitària de Treballs Socials de les Illes Balears, per a una 
coordinació d'esforços i un aprofitament de recursos a l'àmbit de benestar social, 
conveni que no es va arribar a formalitzar. 
 

Vista l'actual necessitat d'iniciar i fer efectiva una Col.laboració 
acadèmica investigadora entre el Consell Insular de Mallorca i l'Escola 
Universitària de Treballs Social de les Illes Balears, per tal d'aconseguir una 
coordinació eficaç d'esforços i assolir un millor aprofitament dels recursos 
respectius, mitjançant la realització d'estudis, informes o dictàmens, programes 
d'investigació, i col.laboracions tècniques o activitats conjuntes. El President de la 
Comissió de Benestar Social fa la següent proposta d' 
 
 

A C O R D 
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1.- Aprovar, el Conveni de Col.laboració Acadèmica Investigadora 
que s'adjunta entre el Consell Insular de Mallorca i l'Escola Universitària de 
Treballs Social de les Illes Balears, per a una coordinació eficaç d'esforços i 
assolir un millor aprofitament dels recursos respectius, amb una durada de tres 
anys a partir de la seva signatura, essent renovable automàticament. 
 

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

S'aprova la proposta per assentiment. 
 
 
 

COOPERACIÓ MUNICIPAL, FOMENT I OCUPACIÓ 
 
 
  PUNT 14.- APROVACIó, PER A LA SEVA POSTERIOR REMISSIó 
AL GOVERN BALEAR, DE LA MEMÒRIA DE LES OFICINES D'INFORMACIÓ 
TURÍSTICA DE L'ANY 1995, COMPETÈNCIA TRANSFERIDA AL CONSELL 
INSULAR DE MALLORCA PER LA LLEI 9/1993, DE 1 DE DESEMBRE. 
 

Es dóna compte de la següent proposta de la comissió de 
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, s'ha elaborat la memòria del Servei d'Informació 
Turística de 1995 sobre les activitats desenvolupades en aquest exercici per 
aquest servei, per la qual cosa, en compliment de la norma abans indicada, la 
Comissió de Cooperació Municipal, Foment i Ocupació en sessió celebrada dia 20 
de maig de 1996, eleva al Ple del Consell Insular de Mallorca la següent proposta 
d' 
 
 ACORD 
 

1.- Aprovar la memòria de l'exercici 1995, sobre la gestió de les 
Oficines d'Informació Turística (Principal: Plaça Major, i Aeroport), que com a 
annex s'uneix a aquesta proposta. 
 

2.- Remetre l'esmentada memòria, juntament amb les dades, 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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Es reincorpora a la sessió el Sr. Pascual. 

 
Intervé la Sra. Bover (PSM). Explica, resumit, el contingut de la 

memòria. Informa que és la primera que s'elabora en què la majoria actual ha 
estat responsable de les activitats, ja que l'anterior es limitava a constatar la 
tramitació que ja s'havia iniciat. Destaca que l'oficina principal s'ha ressentit del 
canvi de local provocat pel desnonament de l'oficina de Jaume III... 
 

A la vista del poc interès que, entre els consellers, suscita la seva 
intervenció, la Sra. Bover la dóna per conclosa. 
 

Intervé el Sr. Vidal (PP) que, en nom del seu grup anuncia 
l'abstenció, ja que no consideren oportú el contingut de les conclusions.  
 

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

 
  PUNT 15.- PROPOSTA DE CONSTITUCIÓ D'UNA AGRUPACIÓ DE 
MUNICIPIS FORMADA PELS AJUNTAMENTS DE PETRA I VILAFRANCA DE 
BONANY PEL SOSTENIMENT EN COMÚ DE LA PLAÇA DE SECRETARIA. 
 

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

"ANTECEDENTS 
 
En data de registre de 4 de gener de 1996 tengué entrada en el Consell 

Insular l'expedient instruït pels Ajuntaments de Petra i Vilafranca de Bonany per a 
constituir una Agrupació pel sosteniment en comú del lloc de treball de Secretaria, 
l'aprovació definitiva del qual és competència del Consell Insular. 
 

Mitjançant escrit de la Presidenta del Consell de  data 11 de gener de 1996 
es comunicà als Ajuntaments esmentats que l'expedient de referència no es 
començaria a tramitar fins que el Consell no aprovàs definitivament la dissolució 
de l'Agrupació dels Ajuntaments de Petra i Ariany per a idèntica finalitat, la qual es 
produí per acord del Ple de data 5 de febrer de 1996. 
 

En aplicació del procediment previst a l'art. 6 del Decret de la CAIB 
82/1988, de 20 d'octubre, en data 7 de febrer de 1996  es sol.licità informe (que 
no es pogué notificar fins el dia 14 de març de 1996) al Col.legi de Secretaris, 
Interventors i Tresorers d'Administració Local de Balears que l'emeté en data 26 
de març de 1996 en el sentit de que "consideram que no és adequada ni oportuna 
la creació de l'agrupació, més encara si tenim en compte que restaran alguns 
Ajuntaments de la zona, més petits i amb menys medis de tota casta, sense 
poder-se cubrir com toca". 
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Continuant amb el procediment regulat en el precepte abans indicat, atès 
que l'informe del Col.legi fou desfavorable, es concedí un termini d'un mes perquè 
els Ajuntaments de Petra i Vilafranca de Bonany manifestassin el que 
considerassin oportú i aportassin certificació del nombre d'habitants de dret dels 
municipis i del pressupost dels recursos ordinaris dels Ajuntaments. 
 

Ambdues Corporacions es ratificaren en la voluntat d'agrupar-se mitjançant 
escrit conjunt que tengué entrada en el Consell en data 9 de maig de 1996. 
 

Finalment, es concedí, com a interessat en el procediment, a l'actual titular 
de la plaça de Secretari de l'Ajuntament de Vilafranca de Bonany Sr. Antoni Alorda 
i Vilarrubias, que figura en els Estatuts com a futur Secretari de l'Agrupació, un 
termini d'audiència de 10 dies hàbils sense que presentàs cap al.legació. 
 

Atès, idò, que s'han duit a terme tots els tràmits del procediment abans de 
la resolució definitiva, la Presidenta del Consell fa la següent proposta d' 
 
 
  A C O R D 
 

1.- Aprovar definitivament la constitució d'una Agrupació de municipis 
formada pels Ajuntaments de Petra i  Vilafranca de Bonany pel sosteniment en 
comú de la plaça de Secretaria, d'acord amb el que preveu l'art. 161 del R. Decret 
Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, el Decret de la CAIB 82/1988, de 20 d'octubre i 
l'art. 1.4 de la Llei 8/1993, d'1 de desembre, de la CAIB, d'atribució de 
competències als Consells Insulars en matèria de règim local. 
 

2.- Aprovar els Estatuts que s'adjunten al present acord que regiran 
l'Agrupació. 
 

3.- Notificar el present acord al Ministeri per a les Administracions 
Públiques, a la Comuniat Autònoma de les Illes Balears, al Col.legi de Secretaris, 
Interventors i Tresorers d'Administració Local, als Ajunaments de Petra i 
Vilafranca de Bonany i al Sr. Antoni Alorda i Vilarrubias." 
 
 

Es reincorpora a la sessió el Sr. Flaquer. 
 

Intervé la Sra. Bover (PSM). Informa que la proposta d'agrupació 
respon a la voluntat d'aplicar millor els recursos econòmics d'uns ajuntaments del 
Pla. Considera que la dedicació exclusiva no és necessària per a un secretari d'un 
ajuntament petit, ja que la documentació que genera és poca.   
 

Tot i l'informe desfavorable del Col×legi de Secretaris, recorda que 
les dues corporacions varen manifestar al voluntat d'agrupar-se amb aquesta 
finalitat. En conseqüència demana que s'aprovi l'agrupació i els estatuts 
corresponents. 
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Intervé la Sra. Thomàs (EU). Anuncia el vot negatiu del seu grup, ja 
que pensen que l'informe del Col×legi s'ha de tenir en compte. Comparteixen el 
resum que en figura en els antecedents on l'informe assegura que l'agrupació no 
és oportuna, sobretot, perquè alguns ajuntaments de la zona que són més petits, 
quedaran sense poder-se atendre com cal.  

 
Intervé el Sr. Orta (PP). Anuncia el vot en contra del seu grup, no 

només basant-se en l'informe del Col×legi, sinó també perquè l'art. 7 dels estatuts 
que es presenten també a aprovació, que preveu que "els augments els aplicarà 
la Comissió Gestora amb independència dels increments que cada ajuntament 
pugui aprovar", fa mals als ulls, com també en fa aquesta agrupació, que pretén 
estalviar uns hipotètics costs, i curiosament la propugnen dos ajuntaments del 
PSM i fa referència a un secretari del PSM que també ocupa una plaça de 
conseller dins el Consell.  
 

Demana  que el punt es deixi damunt la taula per poder-se redactar 
millor. Si no s'hi deixa, anuncia el seu vot en contra. 
 

El Sr. Sampol (PSM) no posa cap objecció per part del seu grup si es 
deixa l'assumpte damunt la taula. Demana que consti en acta que el Sr. Alorda 
era fora de la sala durant el debat. 
 

El Sr. Grosske (EU) pensa que per la raó que exposa el Sr. Orta no 
s'ha de deixar damunt la taula. El seu grup no té inconvenient que hi quedi, però 
per poder-se estudiar millor i això inclou estudiar l'oportunitat de poder redactar 
millor un article. 
 

La proposta queda damunt la taula. 
 
 
  PUNT 16.- CORRECCIO D'ERRORS A L'ACORD DEL PLE DEL 
CONSELL INSULAR DE MALLORCA EN SESSIO CELEBRADA EL DIA 6 DE 
MAIG DE 1996, REFERIT A L'APROVACIO DEFINITIVA DEL PLA D'OBRES I 
SERVEIS DE 1996. 
 

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

" El Ple del Consell Insular de Mallorca en sessió celebrada el dia 6 
de maig de 1996 adoptà l'acord d'aprovar definitivament el Pla d'Obres i Serveis 
de 1996, que comprén 69 obres explicitades en fulls annexes, el finançament 
aprovat de l'esmentat Pla era el següent: 
 

- Fons del Consell Insular de Mallorca:   415.578.646.- 
- Aportació Comunitat Autònoma:           200.000.000.- 
- Aportació MAP:                          268.420.000.- 
- Aportació Entitats Locals:              450.328.568.- 
- Aportació Empreses:                               0.- 
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  IMPORT DELS PRESSUPOSTS:         1.314.914.809.- 
 

S'ha detectat un error material en el finançament de l'obra nº 12 de 
l'Ajuntament de Campos "Sanejament 2ª fase", i a l'obra nº 50 de l'Ajuntament de 
Santa Maria del Camí "Sanejament 5ª fase". Per la qual cosa es fa necessari 
subsanar l'error i s'eleva al Ple la següent proposta d' 
 
 ACORD 
 

1.- Corregir l'error de l'acord adoptat pel Ple del Consell Insular de 
Mallorca en data 6 de maig de 1996 relacionat amb l'aprovació definitiva del Pla 
d'Obres i Serveis de 1996, produït al finançament de les obres nº 12 de 
l'Ajuntament de Campos "Sanejament 2ª fase" i nº 50 de Santa Maria del Camí 
"Sanejament 5ª fase", que un cop subsanat queda de la següent manera: 
 

- AJUNTAMENT DE CAMPOS: Obra nº 12 "Sanejament 2ª fase" 
Pressupost:   125.652.174.- 
Aport. MAP:     37.644.512.- 
Aport. CAIB:       33.689.396.- 
Aport. CIM:         3.743.266.- 
Aport. Ajuntament:   50.575.000.- 

 
- AJUNTAMENT DE SANTA MARIA: Obra nº 50. "Sanejament 5ª fase" 

Pressupost:    75.066.882.- 
Aport. MAP:           21.937.500.- 
Aport. CAIB:          29.937.269.- 
Aport. CIM:     6.942.113.- 
Aport. Ajuntament:    16.250.000.- 

 
2.- Corregir el finançament del Pla d'Obres i Serveis de 1996, que 

queda de la següent forma: 
 

- Fons del Consell Insular de Mallorca: 396.166.245.- 
- Aportació Comunitat Autònoma:  200.000.000.- 
- Aportació MAP:     268.420.000.- 
- Aportació Entitats Locals:   450.328.565.- 
- Aportació Empreses:          0.- 

IMPORT DELS PRESSUPOSTS:    1.314.914.809.-" 
 

Es reincorpora el Sr. Alorda. 
 

S'aprova la proposta per assentiment. 
 
 
  PUNT 17.- CONVOCATÒRIA DEL PLA D'OBRES I SERVEIS DE 
1997. 
 

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

" La formació del Pla Insular d'Obres i Serveis, com expressió viva de 
la Corporació del Consell Insular de Mallorca a les obres i serveis de la 
competència municipal, es veu regulada a la següent normativa: 
 

a) Art. 36 de la Llei Reguladora de les Bases de Règim Local. 
 

b) Art. 32 del Text Refós, aprovat per R.D.L. 781/86 de 18 dabril. 
 

c) Pel R.D. 665/1990 de 25 de maig, pel que es regula la Cooperació 
Econòmica de l'Estat a les inversions de les Entitats Locals. 
 

En corcondància amb dita normativa el Consell Insular de Mallorca 
amb la participació dels municipis de l'illa ha de dur a terme l'elaboració d'un Pla 
d'Obres i Serveis per l'any 1997, per la qual cosa la Comissió de Cooperació eleva 
al Ple la següent proposta d' 
 
 A C O R D 
 

"Convocar tots els Ajuntaments  de l'illa de Mallorca, així com a les 
Mancomunitats, i altres Entitats Locals  que ostentin competències d'execució 
d'obres i serveis de caràcter municipal, perquè, abans de dia 30 de setembre de 
1996 puguin dirigir al Consell Insular de Mallorca la petició d'obres i serveis que 
vulguin incloure dins el Pla Insular d'Obres i Serveis de 1997. 
 

El termini que es concedeix per a la presentació de l'oportuna 
proposta, s'haurà de respectar inexcusablement.  
 

Per formular la petició s'han de tenir en compte els següents punts: 
 

1r.- Les peticions d'inclusió s'han de referir, amb prioritat a les obres i 
serveis determinats en l'article 26 de la Llei 7/1985 de 2 d'abril, però també es 
podran sol.licitar altres obres i serveis que són competència municipal, d'acord 
amb el que estableix l'article 25 d'aquesta Llei. 

 
El Consell Insular de Mallorca podrà examinar les peticions referides 

a obres i serveis no especificades anteriorment (sempre que no es tracti 
d'instal.lacions esportives, les quals s'estudiaran a través del Pla d'Equipaments 
Esportius). 
 

2n.- Podran esser beneficiaris d'aquest Pla, els municipis i les 
entitats locals que estiguin incloses en l'article 3.2 de la Llei 7/1995 de 2 d'abril, 
quant ostentin competències d'execució d'obres i serveis de caràcter municipal. 
 

Els municipis que tenguin més d'un nucli de població tradicional, 
podran sol.licitar ajudes en el Pla d'Obres i Serveis pels distints nuclis. 
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3r.- Els criteris de finançament del Pla és a dir el % d'aportació del 
CIM, a cada obra, es regirà pel següent barem com a barem màxim: 
    
                                              "A"  "B" "C" 
   Tram 1. Municipis fins a 999 habitants      90  90  75       Tram 2. Municipis de 
1000 a 4999 habitants  80  80  60 
  
   Tram 3. Municipis de 5000 a 9999 habitants  65  60  40 
 
   Tram 4. Municipis de 10.000 a 19.999 hab.   50  45  25 
   
   Tram 5. Municipis de 20.000 a 49.000 hab.   40  35  20 
 
   Tram 6. Municipis de més de 50.000 hab.     30  25  10 
 
 

"A".- Obres d'infraestructura hidràulica, incloses a l'art. 26. 
 

"B".- La resta d'obres i serveis inclosos a l'art. 26 de la llei 7/85. 
 

"C".- Obres i serveis no inclosos en l'art. 26. 
 

A les altres entitats locals s'aplicarà el percentatge que decideixi el Ple del 
Consell Insular de Mallorca en cada cas. 
 

4r.- Els Ajuntaments que superin el doble de la mitja mallorquina del 
valor catastral per habitant, passaran al tram següent, excepte els inferiors a 1.000 
habitants. A la present convocatòria es tindrà en compte el valor catastral de dia 1 
de gener de 1996 i el padró de població dels municipis a dia 1 de gener de 1995. 
 

5è.- Si la petició formulada inclou diferents obres, serà indispensable 
expressar un ordre de preferència.  
 

6è.- Els Ajuntaments, quan realitzin la sol.licitud del Pla han de fer 
constar: 
 

a) L'import del pressupost de l'obra, exclosos honoraris de redacció i 
direcció. 

 
b) Quantia de l'aportació municipal, indicant necessàriament el 

màxim i el mínim en forma de tant per cent sobre el total de l'import del 
pressupost. S'ha de ternir en compte que el percentatge màxim de l'aportació del 
Consell Insular de Mallorca ha d'esser l'indicat a l'apartat tercer. 
 

7è.- Els projectes d'obra hauran d'esser d'un pressupost superior a 
3.000.000 de pessetes. 
            

     8è.- En el Pla no es podrà incloure cap obra que quan es sol.liciti no 
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s'hi adjunti el projecte o avantprojecte corresponent a més de les certificacions 
que es diran.  
Els avantprojectes o projectes que no s'incloguin en el Pla seran retornats als 
Ajuntaments respectius. 
 

A) Els  avantprojectes que hagin de servir de base per a la sol.licitud 
d'inclusió en el Pla d'Obres i Serveis han de comptar dels següents documents: 
 

1.- Una Memòria, en la qual s'exposaran les necessitats a satisfer, 
els factors socials, tècnics, econòmics, urbanístics i administratius que es tenen en 
compte per plantejar el problema a resoldre i la justificació de la solució que es 
proposa des dels punts de vista tècnic i econòmic, i també les dades i càlculs 
bàsics corresponents.  
 

2.- Els planòls de situació generals i de conjunt, necessaris per  
a la definició de l'obra en els aspectes essencials i per a basar-hi els  
mesuraments suficients per a la confecció del pressupost.  

3.- Pressupost amb estimació global per suferfície construida o un 
altre mètode que es consideri idoni segons la naturalesa de l'obra, i el 
corresponent resum o pressupost general, segons el model adjunt al punt B 4), 
que comprengui totes les despeses, a mès de les exploracions a realitzar per 
l'Administració.  
 

Per a pressuposts d'execució material superior a 20.000.000 de 
pesetes format per un estat de mesuraments d'elements composts, especificant 
clarament el contingut de cada un d'ells, una taula de preu adoptats pels diferents 
elements compost i el resum o pressupost general esmentat anteriorment.  
 

4.- Un estudi relatiu a la descomposició de l'avantprojecte en 
projectes parcials si cal, indicant les fraccions del pressupost que corresponen a 
cada un i de les etapes i terminis prevists per a l'elaboració, contractació i 
execució.  
 

B) El Projecte, perquè pugui esser inclòs e el Pla d'Obres i Serveis, 
ha de contenir com a mínim els documents següents, segons el tipus d'obra: 
 

a) Qualsevol que sigui la quantia: 
          1.- Una memòria en la qual s'exposaran les necessitats a satisfer, els 
factors socials, tècnics, econòmics, urbanístics i administratius que es tenen en 
compte per plantejar el problema  a resoldre i la justificació de la solució que es 
proposa des dels punts de vista tècnic, i econòmic, i també les dades i calculs 
bàsics corresponents. 
 

2.- Els plànols de conjunt i de detall necessaris perquè l'obra quedi 
definida perfectament i dels quals puguin deduir-se les mesures que serveixin de 
base per a les valoracions pertinents.  
 

3.- El plec de prescripcions tècniques particulars on es farà la 
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descripció de l'obra i es regularà l'execució, fent constar el termini de la seva 
duració. 
 

4.- Un pressupost integrat per diferents parcials, amb expressió dels 
preus unitaris descomposts, estats de cubicacions o mesures i els detalls 
necessaris per a la valoració. 
 

Pel que es referirà al Pressupost General de l'obra, ha d'adequar-se 
al següent model: 
 
PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL   ........................  
+ 6% BENEFICI INDUSTRIAL         ........................ 
+ 13% DESPESES GENERALS          ........................ 
                          SUMA   ........................  
 
 
+ 16% IVA                        ......................... 
                          TOTAL  ......................... 
 

Això no obstant, si l'IVA fos deduïble no seria objecte de subvenció. 
 

b) Obres de quantia superior a 10,000.000 de pessetes:  
1.- Un programa de possible desenvolupament dels treballs en temps 

i cost òptim de caràcter indicatiu, i també la classificació que segons el registre de 
l'Estat s'ha d'exigir al contractista d'acord amb l'article 25 de la llei de contractes 
de les Administracions Públiques.  
 

2.- Els documents que siguin necessaris per promoure 8les 
autoritzacions o concessions administratives prèvies a l'execució. 
 

c) Els projectes presentats sempre han d'estar signats pel Tècnic 
competent en la matèria que es tracta i visat pel Col.legi Professional respectiu, 
els esmentats tëcnics no han d'estar incursos en  causa d'incompatibilitat amb 
l'Administració actuant, per la qual cosa s'ha d'adjuntar al projecte una declaració 
jurada de l'esmentada compatibilitat.  
 

C) Igualment s'haurà de justificar en la sol.licitud, mitjançant les 
certificacions oportunes: 
 
   a) Que l'obra sol.licitada s'adapta al planejament Urbanístic vigent 
(Pla General, Normes subsidiàries o Delimitació del Sòl Urba). 
 

b) La possessió i disposició real i plena dels terrenys necessaris per 
a l'execució del contracte,  
 

c) Viabilitat del projecte per part del tècnic municipal.  
 

d) Autoritzacions o concessions administratives o la no necessitat de 
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les mateixes perquè es puguin començar les obres abans del dia 1 d'octubre de 
l'exercici corresponent. 
 

La no presentació d'aquestes certificacions amb la sol.licitud serà 
motiu directe de desestimació. Així mateix la inexactitud o falsedat serà causa 
suficient per a l'exclusió del Pla sense perjudici de les responsabilitats civils i 
penals que se'n puguin derivar.  
 

9è.- En relació amb el finançament de les obres i en relació a 
l'aportació municipal, l'Ajuntament, una vegada  
assabentat que la petició ha estat inclosa en el Pla d'Obres i Serveis i aprovada 
amb caràcter definitiu, ha de remetre en el termini d'un mes, certificació 
acreditativa que garanteixi l'esmentada aportació, així com projecte adaptat a les 
indicacions dels Serveis Tècnics del Consell Insular de Mallorca.  
 

10è.- Independentment que el Consell Insular de Mallorca o els 
Ajuntaments respectius facin les obres i posat que s'acordi la imposició de 
contribucions especials, la tramitació, gestió i recaptació les realitzarà la 
Corporació municipal corresponent. 
 

11è.- Una vegada aprovat definitivament el Pla per part del Consell 
Insular, no es podra canviar el desti de les obres incloses a l'esmentat Pla, 
excepte causes de força major.  
 

L'ús dels projectes inclosos en el Pla d'Obres i Serveis no es podrà 
modificar durant un termini de vint anys, sense l'autorització d'aquest Consell 
Insular. 
 

12è.- En el cas que l'Ajuntament dugui a terme l'adjudicació de l'obra 
inclosa en el Pla, es fitxarà pèr part del Consell Insular el termini màxim 
d'adjudicació i les condicions per dur a terme l'esmentada adjudicació, que es 
comunicarà oportunament, a mès l'Ajuntament comunicarà, amb antelació 
suficient, al CIM la data de l'obertura de les pliques, a l'objecte de que pugui 
assistir un representant d'aquesta Corporació. 
 

Adjudicada l'obra per part de l'Ajuntament, aquest haura de remetre 
una certificació de l'esmentada adjudicació d'acord amb el model Annex 1, que 
s'adjunta a n'aquesta convocatoria, aixi mateix s'haurà de comunicar la designació 
dels Directors de l'obra, els quals hauran d'aportar una declaració jurada de la 
seva compatibilitat amb l'Administració, a menys que aquesta estigui acreditada 
amb anterioritat, segons la claùsula B)d.  
 

Si l'obra no s'adjudica en el termini concedit, l'Ajuntament ho haurà 
de comunicar el mès aviat possible al CIM, i l'import de la subvenció podrà quedar 
sense efecte i passar a romanents per a la distribució posterior. 
 

13è.- 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 
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corresponent a l'acabament de la fase d'obra a realitzar en cada anualitat, 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 cas de contractar 
el Consell Insular, aquest convidarà l'ajuntament amb idèntiques condicions. 
 

14è.- A més, podran fer-se propostes a aquest Consell Insular de 
Mallorca per a la realització de Programes d'Acció  
Especial o Programes Sectorials de caràcter quatriennal que englobin diferents 
termes municipals o part d'aquests que siguin continguts, sempre que l'àrea 
d'actuació, afecti, almenys, atres municipis i a una població superior a 5.000 
habitants. En aquest cas s'ha d'estar d'acord amb allò que es disposa en els 
capítols III i IV del Reial Decret 665/1990 de 25 de maig (BOE núm 129 de 30 de 
maig), pel que es regula la Cooperació econòmica de l'Estat a les inversions de 
les Entitats Locals.  
 

15è.- El Contractista adjudicatari de les obres inclosa en el Pla 
d'Obres i Serveis, haura de col.locar un cartell dissenyat pel CIM, a peu d'obra, en 
un lloc visible des de la via pública, on s'indicarà l'Organisme o Organismes que 
subvencionin el projecte, l'esmentat cartell ha de tenir com a mininm 2 x 1,50 m. i 
ha de contenir el logotip del CIM, que s'identificarà amb la marca en blanc pintada 
sobre una banda blava(Pantone 295). El cartell anira pintat a una cara i galvanizat 
a la part posterior, amb els corresponents IPN, ancoratges i caragols.  
 

16è.- 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.  
 
 

17è.- En tot cas el que no està previst per aquesta convocatòria, es 
regirà d'acord amb allò que es disposa en el Reial Decret 665/1990 de 25 de mai, 
pel qual es regula la Cooperació Económica de l'Estat a les inversions de les 
Entitats Locals." 
  

Intervé el Sr. Alorda (PSM). Informa que aquesta convocatòria 
compta amb l'entesa de la Federació de Municipis. Destaca e criteri de menor 
percentatge d'ajuda per als serveis que no són obligatoris, i el criteri, que s'hi ha 
introduït amb prudència, sobre la solvència econòmica dels ajuntaments. Anuncia 
la voluntat de fer una tasca orientada a prorrogar el Pla d'Acció Especial del Pla 
de Mallorca. 
 

Informa també del compromís assumit que, en el moment d'arribar 
totes les sol×licituds, ja s'haurà ponderat l'enquesta sobre les infraestructures 
municipals i es podrà veure quines són les necessitats més imperioses dels 
ajuntaments i, per tant, es podrà fer la selecció més acurada. 
 

Intervé la Sra. Thomàs (EU). Anuncia l'abstenció basada en la no 
acceptació de les propostes que el seu grup va fer a la Comissió. Confia que l'any 
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que ve es podran tenir en compte criteris com ara la pressió fiscal, i es podrà tenir 
fet un estudi acurat de l'enquesta d'infraestructures. 
 

El Sr. Alorda (PSM) lamenta que no hi hagi unanimitat. Pensa que 
dins el mes de març, quan el seu grup va presentar les bases, es podrien haver fet 
aportacions, ja que quan es va tenir la contesta de la consulta a la Federació sí 
que hi va haver presses. Informa que no hi ha encara notícies de com es farà 
l'enquesta. 
 

Se sotmet la proposta a votació i s'aprova per vint-i-set vots a favor 
(PP, PSOE, PSM-NM, UM) i una abstenció (EU). 
 

Es fa constar que en el moment de la votació el Sr. Grosske havia 
sortit de la sala. 
 
 
      PUNT 18.- REGLAMENT DE LA COOPERACIO TECNICA DEL CONSELL 
INSULAR DE MALLORCA ALS AJUNTAMENTS. 
 

Es dona compte de la següent proposta de la Comissió de 
Cooperació Municipal, Foment i Ocupació: 
 
      "La Llei 7/1989 de 2 d'abril, Reguladora de las Bases de Règim Local 
determina a l'article 31.2 que sòn fins propis i especifics de la provincia(o illa) 
garantir els principis de solidaritat i equilibri municipals. 
 
      D'altra banda, l'article 36 d'aquest mateix cos legal enumera com a 
competències pròpies de les Diputacions(o Consells); "... b) l'assistencia i la 
cooperació jurídica, económica i tècnica dels municipis, especialment els de 
menor capacitat económica de gestió.  
 
      Es per tot això que es proposa que pel Ple de la Corporació i en exercici de 
la seva postestat reglamentària i d'autoorganització, adopti els següents acords: 
 
      1r.- Aprovar inicialment el Reglament de la Cooperació Tècnica del Consell 
Insular de Mallorca als Ajuntaments.  
 
      2n.- Exposar el present Reglament a informació pública i donar audiència 
als interesats perquè en el termini de trenta dies puguin presentar reclamacions i 
suggerencies. 
 
      3r.- En el suposit que no es presentin reclamacions ni suggerencies a 
aquest acord inicial, s'entendra definitiu sense necessitat d'un nou pronunciament 
per part del Ple de la Corporació." 
 
 

Intervé el Sr. Alorda (PSM-NM). Informa que es tracta d'una 
concreció més del principi de publicitat, tant de les convocatòries com de les 
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ajudes. Es tracta d'establir uns criteris amb la intenció de donar la major ajuda 
possible als ajuntaments. 
 

S'aprova la proposta per assentiment. 
 
                
 

SERVEIS GENERALS I RECURSOS HUMANS 
 
  PUNT 19.- PRÒRROGA CONVENI EN RELACIÓ AL PARC DE 
BOMBERS DE SÓLLER. 
 

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

"INFORME: En data 13 de desembre e 1985 es va subscriure el 
conveni entre el Consell Insular de Mallorca i l´Ajuntament de Sóller per a la 
construcció d´un parc auxiliar del Servei de Prevenció d´Incendis i cessió d´ús dels 
terrenys, amb vigència per un periode de 10 anys i el compromís per part d´aquest 
Consell Insular de cobrir les despeses de manteniment de les instal.lacions. 
Finalitzat aquest termini, el Consell Insular s´adreçat a l´Ajuntament de Sóller en 
escrit de data 14 de febrer per tal de proposar la pròrroga de l´esmentat conveni 
per un altre periode de 10 anys. En data 1 d´abril de 1996, ha tengut entrada al 
CIM un escrit de la batlessa de Sóller adjuntant el certificat de l´acord de ple de 
l´Ajuntament en sessió celebrada dia 26 de març de 1996 pel qual s´acorda 
prorrogar l´esmentat conveni. Per tot això, es proposa l´adopció del següent 
 
 A C O R D 
 

1.- Prorrogar per un termini de 10 anys el conveni subscrit amb data 
13 de desembre de 1985 entre el Consell Insular de Mallorca i l´Ajuntament de 
Sóller per a la construcció d´un parc auxiliar pel Servei de Prevenció i Extinció 
d´Incendis del Consell. Finalitzada aquesta pròrroga, el conveni continuarà 
tàcitament vigent per anualitats, si no hi ha denúncia per cap de ambdues parts 
amb una antel.lació mínima de 30 dies. 
 

2.- Autoritzar a la Presidenta del CIM per a la firma del document 
adient per a l´execució del present acord." 
 

S'aprova la proposta per assentiment. 
 
 
 

MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ DEL TERRITORI. 
 
 
  PUNT 20.- DELEGACIÓ COMPETÈNCIES EN DISCIPLINA 
URBANÍSTICA. 
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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 
10 de maig de 1996, pres per unanimitat, i atès també l'informe del Cap de Secció 
de Disciplina Urban-istica i Habitabilitat, de 19 d'abril de 1996, que planteja la 
conveniència de la delegació per part del Ple, d'algunes competències en matèria 
de disciplina urbanística per tal de fer més operativa la tramitació d'aquest tipus 
d'expedients, la Comissió de Medi Ambient i Ordenació del Territori, eleva al Ple la 
següent proposta d' 
 

A C O R D 
 

1.- Delegar en el Conseller Delegat d'Urbanisme les següents 
competències assumides per via de subrogació, d'acord amb l'art. 71 de la Llei de 
Disciplina urbanística, en matèria de disiciplina urbanística: 
 

a) Resoldre sobre la incoació o no dels expedients de disciplina urbanística 
i suspendre els actes d'edificació o ús del sòl relacionats a l'art. 2 de la Llei 
10/1990, de 23 d'octubre, de Disciplina Urbanística , quan es realitzin sense 
llicència o sense ajustar-se a les condicions que s'hi assenyalen. 
 

b) Requerir a les persones responsables de les obres realitzades sense 
llicència o sense ajustar-se a les condicions d'aquesta, perquè sol.licitin en el 
terminid e dos mesos l'oportuna llicència de l'Ajuntament que pertoqui. 
 

c) Incoar el corresponent expedient sancionador per infracció urbanística a 
les prsones responsables, tot nomenant un Instructor i un Secretari de l'expedient. 
 

d) Tots els altres actes d'instrucció que es derivin de la tramitació dels 
expedients.  
 

En tots els acords en què faci ús d'aquesta delegació, es farà constar 
expressament tal circumstància.  
 

La delegació serà revocable en qualsevol moment. 
 

En cap cas no es podrà delegar l'atribució que ja es delega. 
 

L'acord plenari es publicarà en el BOCAIB. 
 

De totes les resolucions sobre incoació d'expedients que s'adptin fent ús 
d'aquesta delegació es donarà compte a l'òrgan delegant. 
 

2.- El Ple del Consell Insular de Mallorca, exercirà la resta de les 
competències en matèria de disciplina urbanística, entre les quals hi ha: 
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A) Per via de subrogació en les competències municipals (art. 71, LDU): 
 

A 1) Ordenar la demolició o reconstrucció de les obres i impeder 
definitivament els usos a què hagués donat lloc, com també l'adopció, si s'escau, 
de les mesures previstes a l'art. 68 de la llei de Disciplina Urban´sitica i l'art. 249 
del Reial Decret Llei 1/1992, de 26 de juny, Test Refús de la Llei sobre règim del 
sòl i ordenació urbana, en allò relatiu a l'expropiació o subjecció al règim de venda 
forçosa dels terrenys. 
 

A 2) Resoldre tots els expedients sancionadors, com també imposar 
les multes coercitives establertes a l'art. 62 de la Llei balear de Disciplina  
Urbanística. 
 

B) Promoure l'acció impugnadora prevista a l'art. 65 de la Llei Reguldora de 
les Bases de Règim Local en relació al supòsit previst a l'art. 64 de la Llei de 
Disiciplina Urbanística. 
 

C) Imposar multes que per raó de la quantia de la sanció corresponen a 
aquest Consell Insular en virtut del que disposa l'art. 39 de la Llei de Disciplina 
Urbanística. 
 

Tot això en base a  l'informe del Cap de Secció de Disciplina Urbanística i 
Habitabilitat de 19 d'abril de 1996." 
 
 

Intervé el Sr. Quetglas (PSOE). Informa que la proposta, aprovada 
per unanimitat en Comissió, pretén delegar les competències en matèria de 
tramitació i d'adopció de determinats acords en matèria de disciplina per evitar 
haver de passar pel Ple successives vegades. En tot cas, assegura, es respecten 
les competències del Ple i la delegació s'exercirà amb la prudència  que cal. 
 

S'aprova la proposta per assentiment.  
 

Es fa constar que en el moment de prendre l'acord, el Sr. Orta i la 
Sra. Ferrer havien sortit de la sala. 
 
 
  PUNT 21.- SOL.LICITUD DE SUSPENSIÓ EXECUCIÓ DE 
DEMOLICIÓ OBRA A MONNÀBER. FORNALUTX. 
 

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 data 10 de maig 
de 1996, pres per unanimitat, sobre la sol.licitud de suspensió de l'execució de 
demolició de les obres a Monnàber, la Comissió de Medi Ambient i Ordenació del 
Territori, eleva al Ple la següent proposta d' 
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A C O R D 
 

Executar en els seus estrictes termes la Resolució de la Sala Contenciosa 
Adminsitrativa del Tribunal Superior de Jus´ticia de les Illes Balears, de 8 de març 
de 1996, per la qual es decreta la suspenció de l'acord del mateix plenari de 3 
d'octubre de 1994, que ordenava la demolició de les obres realitzades sense 
llicència i no legalitzables consistents en una estructura i murs a la finca 
Monnàber, de Fornaltux." 
 
 

El Sr. Quetglas (PSOE) informa que es tracta d'assabentar el Ple 
d'una resolució judicial. 
 

El Ple en resta assabentat. 
 
 
  PUNT 22.- DISCIPLINA URBANÍSTICA. MARTA VALL.LLOSERA 
FERRÀ. BÚGER. 
 

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 data 10 de maig 
de 1996, pres per unanimitat corresponent a les al.legacions formulades per la 
Sra. Marta Vall.llosera Ferrà, contra acord del Ple del CIM de data 5 de febrer de 
1996, d'incoacció d'un expedient sancionadr, en el qual apareix la mateixa Sra. 
Vall.llosera expedientada com a Tècnica-Directora de les obres realitzades sense 
ajustar-se a llicència, consistents en la construcció d'una estructura i tancament de 
planta pis, a la parcel.la 168, Polígon 5, del terme municipal de Búger, la Comissió 
de Medi Ambient i Ordenació del Territori eleva al Ple la següent proposta d' 
 

A C O R D 
 

Arxivar l'expedient contra la Sra. Marta Vall.llosera Ferrà, per manca de 
prova fidedigna de la participació de l'esmentda Sra. en la direcció de les obres 
consistents en la construcció d'una estructura i tancament de planta pis, a la 
parcel.la 168 , Polígon 5, del terme municipal de Búger i a la vista del Certificat del 
Col.legi d'Arquitectes acreditatiu que no hi ha constància que s'hagi expedit el 
precpetiu llibre d'Obres i Assistències. 
 

Tot això en base a l'informe del secretari de l'expedient de data 29 d'abril de 
1996." 
 

Es reincorpora a la sessió el Sr. Grosske. 
 

S'aprova la proposta per assentiment. 
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  PUNT 23.- DICIPLINA URBANÍSTICA. BALTASAR JOFRE 
OLIVER. MANCOR DE LA VALL. 
 

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 data 10 de maig 
de 1996, pres per unanimitat, relatiu a la denúncia del Sr. Antonio Palou de 
Comasema per l a concessió d'una llicència presumptament il.legal, per part del 
Sr. Baltasar Jofre Oliver, consistent en construcció d'una piscina, un bany i una 
pèrgola, a la finca Can Moix, Massanella, terme municipal de Mancor de la Vall, la 
Comissió de Medi Ambient i Ordenació del Territori, eleva al Ple la següent 
proposta d' 
 

A C O R D 
 

Requerir a l'Ajuntament de Mancor de la Vall per tal que revisi d'ofici la 
llicència concedida al Sr. Baltasar Jofre Oliver, per a les obres consistents en 
construcció d'una piscina, un bany i una pèrgola, a la finca Can Moix, Massanella 
ja que les obres no han passat els tràmits prevists de l'art. 16 del TR de la Llei del 
Sòl, com també que les obres no es troben entre les construccions ni els usos que 
permeten les Normes subsidiàries del Planejament de Mancor de la Vall,  en base 
a l'informe tècnic de data 4 de març de 1996 i de l'informe jurídic de 20 de març de 
1996." 
 

 
S'aprova la proposta per assentiment. 

 
 
  PUNT 24.- RECURS ORDINARI INTERPOSAT PEL SR. 
FRANCESC J. AVELLA CONTRA ACORD DE LA CIU DE DATA 4 DE MAIG DE 
1995. ARTÀ. 
 

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  
10 de maig de 1996, pres per majoria dels assistents, en relació al recurs ordinari 
interposat pel Sr. Francesc J. Avellà, com a president del GOB contra l'acord de la 
CIU de data 4 de maig de 1995, pel qual es va declarar la utilitat pública de la 
instal.lació d'un radar metereològic, al Puig Morey, Sòl no Urbanitzable,  la 
Comissió de Medi Ambient i Ordenació del Territori, eleva al Ple la següent 
proposta d' 
 

A C O R D 
 

Desestimar el present  recurs ordinari interposat pel Sr. Francesc J. Vallà 
com a president del GOB contra acord de la CIU de data 4 de maig de 1995, pel 
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qual es va declarar la utilitat pública de la instal.lació d'un radar metereològic, al 
Pugig Morey, Sòl no Urbanitzable, en base al informes jurídics de dates 18.01.96 i 
29.01.96." 
 

Es reincorpora a la sessió el Sr. Orta. 
 

El Sr. Grosske (EU) anuncia el vot en contra del seu grup. Recorda 
que a la Comissió Insular d'Urbanisme es va veure que, tot i que és necessària 
una instal×lació d'aquestes característiques a Mallorca, no s'hi va poder explicar 
amb prou solvència que fos necessari situar la instal×lació a un lloc tan sensible 
des del punt de vista paisatgístic i mediambiental com aquest. Pensa que hi ha un 
element que vicia tot el debat i que és el fet que l'organisme competent de l'Estat 
ja havia fet l'expropiació abans diniciar el debat sobre la seva ubicació. 
Lògicament tots els arguments tècnics ja estaven interferits per  aquest fet 
consumat. 
 

Intervé el Sr. Alorda (PSM). Anuncia el vot en contra del seu grup. 
Coincideix amb els arguments que acaba d'exposar el Sr. Grosske. Coincideix 
també en la necessitat de la instal×lació, però també pensa que es podria trobar 
un indret alternatiu. Fa avinent que serà una instal×lació molt impactant, també pel 
que fa a accessos, quan a l'illa ja hi ha molts de cims que ja tenen instal×lacions i 
es podrien aprofitar aquests llocs per fer-n'hi una altra. 
 

El Sr. Quetglas (PSOE) recorda que la Comissió Insular d'Urbanisme 
i la de Medi Ambient varen esser molt sensibles als arguments exposats pels 
recurrents perquè eren conscients que aquesta instal×lació té un gran impacte. 
Argumenta però, que les precaucions estan prou acreditades. S'han cercat 
ubicacions alternatives, i sempre per raons d'incompatibilitat o per raons d'aparició 
de zones d'ombra a Menorca, s'ha arribat a la conclusió que qualsevol altra 
ubicació s'havia d'excloure. Recorda que aquesta instal×lació forma part d'una 
xarxa europea de predicció de circumstàncies meteorològiques adverses, tan 
freqüents a la zona del Mediterrani. També recorda que aquest radar és l'únic que 
falta i que si no s'instal×lava el perjudici afectaria tot el Mediterrani occidental. Es 
tracta de valorar, doncs, el conflicte entre dos interessos públics, per un costat la 
defensa del patrimoni i, per altra la seguretat. Pensa que les mesures de correcció 
dels impactes, especialment visuals, que ha proposat la Comissió Balear del Medi 
Ambient i l'Ajuntament d'Artà els redueixen notablement i es mostra convençut 
que les precaucions fan que els avantatges superin els inconvenients i, per això i 
en virtut dels arguments jurídics, el seu grup hi votarà a favor. 
 

Se sotmet la proposta a votació i s'aprova per vint vots a favor (PP, 
PSOE, UM) i set en contra (PSM-NM, EU). 
 
 
  PUNT 25.- RECURS ORDINARI INTERPOSAT PEL SR. 
RAIMUNDO MUELAS OBRADOR I PEL SR. ANTONIO BIBILONI DROVER EN 
REPRESENTACIÓ DE L'ENTITAT MERCANTIL "LOS ARBUSTOS 
MALLORQUINES, SA" CONTRA ACORD DE LA CIU DE DATA 22 DE 
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SETEMBRE DE 1995. 
 

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 data 10 de maig 
de 1996, pres per unanimitat corresponent al recurs ordinari interposat pel Sr. 
Raimundo Muelas Obrador, en nom propi i pel Sr. Antonio Bibiloni Adrover actuant 
en representació de l'Entitat Mercantil "LOS ARBUSTOS MALLORQUINES, SA" 
contra acord de la CIU de data 22 de setembre de 1995, la Comissió de Medi 
Ambient i Ordenació del Territori, eleva al Ple la següent proposta d' 

A C O R D 
 

Desestimar el recurs interposat pel Sr. Raimundo Muelas Obrador, en nom 
propi i pel Sr. Antonio Bibiloni Adrover actuant en representació de l'Entitat 
Mercantil "LOS ARBUSTOS MALLORQUINES, SA" contra acord de la CIU de 
data 22 de setembre de 1995, pel qual es va aprovar definitivament el Projecte de 
Delimitació de Sòl Urbà de Felanitx,  en base als informes jurídics de dates 
14.03.96 i 16.04.96 que s'adjunten com a document annex inseparable." 
 

S'aprova la proposta per assentiment.     
 
 
 
  PUNT 26.- RECURS ORDINARI INTERSPOSAT PER LA SRA. 
FRANCISCA MONSERRAT MANRESA CONTRA ACORD DE LA CIU DE DATA 
22 DE SETEMBRE DE 1995. FELANITX. 
 

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 data 10 de maig 
de 1996, pres per unanimitat, referit al recurs ordinari interposat per la Sra. 
Francisca Monserrat Manresa contra acord de la CIU de data 22 de setembre de 
1995, pel qual es va aprovar definitivament el projecte de Delimitació de Sòl Urbà 
de Felantix, la Comissió de Medi Ambient i Ordenació del Territori, eleva al Ple la 
següent proposta d' 
 

A C O R D 
 

Desestimar el recurs ordinari interposat per la Sra. Francisca Monserrat 
Manresa contra acord de la CIU de data 22 de setembre de 1995, pel qual es va 
aprovar definitivament el projecte de Delimitació de Sòl Urbà de Felantix, en base 
als informes jurídics de dates 14.03.96 i 20.03.96 que s'adjunten com a document 
annex inseparable." 
 

S'aprova la proposta per assentiment. 
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  PUNT 27.- RECURS ORDINARI INTERPOSAT PER LA SRA. 
ELISABETH LEBLANC BODELOT EN REPRESENTACIÓ DE LES ENTITATS 
"URPA, SA I TREPLA SA" CONTRA ACORD DE LA CIU DE 22 DE SETEMBRE 
DE 1995. 
 

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 data 10 de maig 
de 1996, pres per unanimitat, referit al recurs ordinari interposat per la Sra. 
Elisabeth Leblanc Bodelot en representació de les entitats "URPA, SA I TREPLA, 
SA" contra acord de la CIU de data 22 de setembre de 1995, la Comissió de Medi 
Ambient i Ordenació del Territori, eleva al Ple la següent proposta d' 
 

A C O R D 
 

Desestimar el recurs ordinari interposat per la Sra. Elisabeth Leblanc 
Bodelot en representació de les entitats "URPA, SA I TREPLA, SA" contra acord 
de la CIU de data 22 de setembre de 1995, perl qual es va aprovar definitivament 
el Projecte de Delimitació de Sòl Urbà de Felantix, en base els informes jurídics de 
dates 11-03.96 i 18.03.96 que s'adjunten com a document annex inseparable." 
 

S'aprova la proposta per assentiment. 
 
 
  PUNT 28.- RECURS ORDINARI INTERPOSAT PEL SR. MANUEL 
TEJEDOR RODRIGUEZ EN REPRESENTACIÓ DE L'ENTITAT "SA MOLA, SA" 
CONTRA ACORD DE LA CIU DE DATA 22 DE SETEMBRE DE 1995. 
 

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 data 10 de maig 
de 1996, pres per unanimitat, referit al  recurs ordinari interposat pel Sr. Manuel 
Tejedor Rodriguez, actuant en representació de l'Entitat "Sa Mola SA" contra 
acord de la CIU de data 22 de setembre de 1995, la Comissió de Medi Ambient i 
Ordenació del Territori, eleva al  Ple la següent proposta d' 
 

A C O R D  
 

Desestimar el recurs ordinari  interposat pel Sr. Manuel Tejedor Rodriguez, 
actuant en representació de l'Entitat "Sa Mola SA" contra acord de la CIU de data 
22 de setembre de 1995, pel qual es va parovar definitivament el Projecte de 
Delimitació de Sòl urbà de Felanitx, en base als informes jurídics de dates 
11.03.96 i 18.03.96 que s'adjunten com a document annex inseparable." 
 

S'aprova la proposta per assentiment. 
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  PUNT 29.- RECURS ORDINARI  INTERPOSAT PEL SR. MANUEL 
TEJEDOR RODRIGEZ ACTUANT EN NOM PROPI  I EN REPRESENTACIÓ DE 
L'ENTITAT "FRANCISCO TEJEDOR GARCÍA, SA " CONTRA ACORD DE LA 
CIU DE 22 DE SETEMBRE DE 1995. 

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 data 10 de maig 
de 1996, pres per unanimitat, referit al recurs ordinari interposat pel Sr. Manuel 
Tejedor Rodríguez actuant en nom propi i en representació de l'Entitat "Francisco 
Tejedor Garcia, SA" contra acord de la CIU de data 22 de setembre de 1995, la 
Comissió de Medi Ambient i Ordenació del Territori eleva al Ple la següent 
proposta d' 
 

A C O R D 
 

Desestimar el recurs ordinari  interposat pel Sr. Manuel Tejedor Rodríguez 
actuant en nom propi i en representació de l'Entitat "Francisco Tejedor Garcia, SA" 
contra acord de la CIU de data 22 de setembre de 1995, pel qual es va aprovar 
definitivament el Projecte de Delimitació de Sòl Urbà de Felanitx, en base als 
informes jurídics de dates 11.03.96 i 18.03.96 que s'adjunten com a document 
annex inseparable." 
 

S'aprova la proposta per assentiment. 
 
 
  PUNT 30.- RECURS ORDINARI INTERPOSAT PEL SR.  ANDRES 
BENNASSAR MONSERRAT ACTUANT EN NOM PROPI I EN REPRESENTACIÓ 
DELS SRS. PEDRO I JAIME BENNASSAR MONSERRAT I MIGUEL ANTICH 
ADROVER CONTRA ACORD DE LA CIU DE 22 DE SETEMBRE DE 1995. 
 

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 data 10 de maig 
de 1996, pres per unanimitat, referit al recurs ordinari interposat pel Sr. Andrés 
Bennassar Monserrat actuant en nom propi i en representació dels Srs. Pedro i 
Jaime Bennassar Monserrat i Miguel Antich Adrover contra acord de la CIU de 
data 22 de setembre de 1995, la Comissió de Medi Ambient i Ordenació del 
Territori eleva al Ple la següent proposta d' 
 

A C O R D 
 

Desestimar el recurs ordinari  interposat pel Sr. Andrés Bennassar 
Monserrat actuant en nom propi i en representació dels Srs. Pedro i Jaime 
Bennassar Monserrat i Miguel Antich Adrover contra acord de la CIU de data 22 
de setembre de 1995, pel qual es va aprovar definitivament el Projecte de 
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Delimitació de Sòl Urbà de Felanitx, en base als informes jurídics de dates 
07.03.96 i 16.04.96 que s'adjunten com a document annex inseparable." 
 

S'aprova la proposta per assentiment. 
 

Es fa constar que el Sr. Andreu Riera havia sortit de la sala en el 
moment de prendre l'acord. 
 
 
  PUNT 31.- RECURS ORDINARI INTERPOSAT PEL SR. 
CRISTOBAL SASTRE JUAN, EN REPRESENTACIÓ DE PROMOCIONES SON 
DAMETO, SA CONTRA ACORD DE LA CIU DE DATA 22.09.95. 
 

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 data 10 de maig 
de 1996, pres per unanimitat, referit al recurs ordinari interposat pel sr. Cristobal 
Sastre Juan en representació de Promociones Son Damento, SA, contra acord de 
la CIU de data 22.09.95, la Comissió de Medi Ambient i Ordenació del Territori, 
eleva al Ple la següent proposta d' 
 

A C O R D 
 

Desestimar el recurs ordinari interposat pel sr. Cristobal Sastre Juan en 
representació de Promociones Son Damento, SA, contra acord de la CIU de data 
22.09.95, pel qual es va decalrar la inadmissibibilitat de la sol.liciutd de subrogació 
en la competència municipal per a la resolució de llicència sol.licitada per a la 
construcció d'un conjunt d'edificis d'habitages i piscina al carrer Joan Ripoll Trobat, 
Son Damento, terme municipal de Palma, en base als informes jurídics de dates 
7.02.96 i 14.02.96 que s'adjunten com a document annex inseparable." 
 

Es reincorpora a la sessió el Sr. Riera. 
 

S'aprova la proposta per assentiment. 
 
 
  PUNT 32.- RECURS ORDINARI INTERPOSAT PEL SR. RAFAEL 
SALAS PONS, COM A PRESIDENT DE FEPAE CONTRA ACORD DE LA CIU 
DE DATA 27 D'OCTUBRE DE 1996. PALMA. 
 

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 data 10 de maig 
de 1996, pres per unanimitat, referit al recurs ordinari interposat pel Sr. Rafael 
Salas Pons, com a President de FEPAE contra acord de la CIU de data 27 
d'octubre de 1995, la Comissió de Medi Ambient i Ordenació del Territori eleva al 
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Ple la següent proposta d' 
 

A C O R D 
 

Desestimar el recurs interposat pel Sr. Rafael Salas Pons, com a President 
de FEPAE contra acord de la CIU de data 27 d'octubre de 1995, pel qual es va 
concedir llicència a "Galatzó Promociones i Obras, S.L." per a construir un edifici 
de 18 vivendes a l'Avinguda Cister, illeta VIII, Urbanització Secar de la Real, terme 
municipal de Palma, en base els informes 25.03.96 i 28.03.96 que s'adjunten com 
a document annex inseparable." 
 

S'aprova la proposta per assentiment. 
 
 
  PUNT 33.- RECURS ORDINARI INTERPOSAT PEL SR. 
GUILLERMO MORRO VENY EN REPRESENTACIÓ DE LA COMUNITAT DE 
PROPIETARIS CALA D'EN FERRÀ CONTRA ACORD DE LA CIU DE DATA 
22.09.95. SANTANYÍ. 
 

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 data 10 de maig 
de 1996, pres per unanimitat, referit al recurs interposat pel Sr. Guillermo Morro 
Veny, en representació de la Comunitat de Propietaris Cala d'en Ferrà contra 
l'acord de la CIU de data 22.09.95, la Comissió de Medi Ambient i Ordenació del 
Territori, eleva al Ple la següent proposta d' 
 
 

A CO R D 
 

Desestimar el recurs ordinari interposat pel Sr. Guillermo Morro Veny, en 
representació de la Comunitat de Propietaris Cala d'en Ferrà contra l'acord de la 
CIU de data 22.09.95, pel qual es va denegar la modificació 64 de les N.S. de 
Santanyí, en base els informes jurídics emesos en dates 25.03.96 i 28.03.96 que 
s'adjunten com a document annex inseparable." 
 

S'aprova la proposta per assentiment. 
 
 
  PUNT 34.- MODIFICACIÓ P.G. CAMP RODÒ. PALMA. 
 

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

"En la proposta de la Comissió Informativa de Medi Ambient i 
Ordenació del Territori, acordada el 28 de març de 1996, en relació a la 
Modificació del Pla General de Plama, Zona Camp Rodó, es va fer constar que es 
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prenia com a base de la mateixa proposta l'informe de data 6-02-1996 que en 
realitat correspon a una altra modificació corresponent també al Camp Rodó, però 
que afecta a Ordenances, quan en realitat l'informe adient era de data 01-02-96. 
 

El Ple en sessió de 1 d'abril de 1996 va acordar també en els mateixos 
termes de la proposta de la Comissió Informativa, és a dir, prenent com a base 
l'informe de data 6-02-96, per la qual cosa ara s'escau rectificar l'error material 
esmentat. 

A la vista de tot això, s'eleva al Ple del CIM la següent proposta d' 
 

A CO R D 
 

Rectificar sobre la base d'allò que disposa l'article 105 de la Llei 30/92 
sobre Procediment Administratiu Comú, l'acord del mateix Ple del dia 1 d'abril de 
1996, adoptat en relació a la Modificació del PGOU de Palma, Camp Rodò (canvi 
d'ús docent EGB a escoles especial i canvi d'ús, S.G. BUP a ús administratiu 
públic per construir una agència tritubària), en el sentit que l'acord quedi redactat 
de la manera següent: 
 

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

Tot això en base a l'informe de data 1-02-96" 
 
 

Intervé el Sr. Grosske (EU). Demana que consti en acta la reticència 
d'EU i d'altres grups sobre la possibilitat de  modificar l'ús d'aquests dos 
equipaments que aquí es proposen. Però com que, tant dins la Comissió Insular 
d'Urbanisme, com en tràmits posteriors, ni l'Ajuntament ni el Ministeri d'Educació 
han demostrat el més mínim interès a mantenir l'ús docent i, per tant, s'han fet 
responsables de qualsevol dèficit en matèria de places de BUP que es pugui 
produir en un futur a la barriada del Camp Redó, des de la inhibició explícita de les 
institucions responsables, pensa que el Consell no té més opció que votar a favor 
de la proposta. Només en aquest sentit s'ha d'entendre el vot afirmatiu d'EU, 
conclou. 
 

El Sr. Quetglas (PSOE) fa notar que es tracta de rectificar un error 
produït, ja que hi va haver una confusió d'acords. Ara només es rectifica aquell 
error material. El Sr. Grosske té raó en el sentit que realment s'aprova avui, però 
el debat ja es va fer. 
 

S'aprova la proposta per assentiment.  
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  PUNT 35.- PROPOSTA DE NOMENAMENT DEL PRESIDENT-
DELEGAT DE LA COMISSIÓ DE SEGUIMENT I CONTROL DE LA GESTIÓ 
DELS RESIDUS SÒLIDS URBANS DE MALLORCA. 
 

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

"El Reglament d'explotació del Servei de Gestió dels Residus Sòlids 
Urbans de Mallorca, fou aprovat pel Consell Insular de Mallorca en la seva sessió 
plenària de data 4.10.93 (BOCAIB 26.10.93) i modificat parcialment pel Ple en 
data 4.12.95 (BOCAIB núm. 161 de 28.12.95). 
 

Atès que l'apartat XIII 8-4 de l'esmentat Reglament, en el seu darrer 
paràgraf preveu que  el "President-delegat de la Comissió serà el que designi el 
Ple del CIM d'entre els seus membres",  es requisit necessari materialitzar aquest 
nomenament, per la qual cosa la Comissió de Medi Ambient i Ordenació del 
Territori, considerant com a més adient  que el President de l'esmentada Comissió 
sigui el Conseller de Medi Ambient i Ordenació del Territori,  eleva al Ple la 
següent proposta d' 
 
 

ACORD 
 
 

Nomenar com a President-delegat de l'esmentada Comissió a l'Hble. 
Sr. Conseller de Medi Ambient i Ordenació del Territori, Francesc Antich Oliver." 
 
 

Intervé el Sr. Antich (PSOE). Recorda que a través del Reglament 
d'Explotació es va crear la Comissió de Control i Seguiment que serà 
l'encarregada de dur el control de la planta de Son Reus i també de qualsevol altra 
instal×lació que el Consell pugui posar en marxa.  
 

El Sr. Cañellas (PP) anuncia l'abstenció del seu grup. 
 

Se sotmet la proposta a votació i s'aprova per quinze vots a favor 
(PSOE, PSM-NM, UM, EU) i dotze abstencions (PP). 
 
 
  PUNT 36.- INICI DE LES OPERACIONS DE POSADA EN MARXA 
DE LA PLANTA DE TRACTAMENT DE SON REUS I DE LES ESTACIONS DE 
TRANSFERÈNCIA. 
 

La Presidència ha retirat aquest punt de l'ordre del dia oïda la Junta 
de Portaveus. 
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  PUNT 37.- TANCAMENT ABOCADORS DE RSU A L'ILLA DE 
MALLORCA. 
 

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

"Atès el que encomana el Pla Director per a la gestió dels Residus 
Sòlids Urbans de l'illa de Mallorca en referència al tancament dels abocadors 
il.legals de l'illa de Mallorca i l'informe  del Cap del Servei de Medi Ambient del 
CIM de data 22 de maig de 1996, la Comissió de Medi Ambient i Ordenació del 
Territori eleva al Ple del Consell Insular de Mallorca la següent proposta d' 
 

A C O R D  
 
 

1.-Requerir a l'empresa concessionaria de la gestió dels RSU de l'Illa de 
Mallorca, TIRME, S.A. que dugui a terme un estudi exhaustiu dels abocadors 
il.legals existents al territori, que permeti inventariar tots els existents i projectar les 
mesures necessàries per eliminar les seves conseqüències negatives. 
 

2.- Aquestes actuacions hauran d'esser coordinades amb col.laboració amb 
el Servei de Medi Ambient del CIM." 
 

Es reincorpora a la sessió la Sra. Ferrer. 
 

Intervé el Sr. Antich (PSOE). Informa que la proposta neix de la feina 
que fa el Consell en relació al tancament dels abocadors, feina a què l'obliguen un 
sèrie de sentències i que també es du a terme com a resultat del Pla director de 
residus i de les converses amb l'empresa concessionària que es va oferir a fer un 
estudi sobre aquesta qüestió. Proposa modificar la proposta en el sentit de 
substituir la paraula "requerir" del punt primer per la paraula "sol×licitar", ja que en 
principi l'empresa no té l'obligació de fer aquesta feina. També en aquest primer 
apartat proposa afegir que "es dugui a terme, de manera gratuïta, un estudi 
exhaustiu", ja que així s'ha acordat amb l'empresa. 
 

Informa també que l'estudi es començaria a partir de feina ja feta pel 
Consell en relació amb els abocadors incontrolats i que després es passaria a la 
diagnosi i a les propostes d'actuació per tal de segellar els abocadors i saber el 
pressupost que han de tenir aquestes actuacions. 
 

Intervé el Sr. Grosske (EU). Opina que un encàrrec gratuït pareix que 
ha de comptar amb l'acord de la institució, encara que el seu grup no està segur 
que això sigui el millor sistema, ja que aquesta empresa pot esser una entitat 
excessivament implicada en les possibles conclusions. Des d'aquest punt de vista 
anuncia l'abstenció del seu grup. 
 

El Sr. Cañellas (PP), opina igual que EU però anuncia que hi votaran 
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en contra. Se sap, explica, que hi ha una sentència que prescriu que s'han de 
tancar aquests abocadors sense llicència. Considera que el problema és 
encarregar a Tirme fer aquest estudi, quan aquesta empresa és un competidor i, 
per tant, difícilment pot fer una feina neutra essent jutge i part. Proposa cercar una 
altra persona, encara que només fos per guardar les formes. 
 

Respon el Sr. Antich (PSOE). Informa que el Consell ja tramita els 
expedients per anar tancant els abocadors. Com se suposa només ho pot fer el 
Consell, Tirme no pot dur a afecte cap tancament, allò que farà serà un estudi per 
completar l'inventari, per després fer el diagnòstic i saber quines seran les 
fórmules més adients per restaurar cadascun dels indrets i segellar els abocadors. 
L'interès qui hi té l'empresa és que no hi hagi abocadors il×legals i, per tant, té 
interès a col×laborar en l'obligació que té el Consell de tancar els abocadors. 
 

Torna intervenir el Sr. Cañellas (PP). Reitera l'opinió que ha exposat 
en el sentit que no és tracta de si és o no és una col×laboració, sinó que es tracta 
que el Consell ha de fer una feina que és tancar uns abocadors, i per fer-la pot 
utilitzar el servei d'inspecció propi. 
 

El Sr. Grosske (PP) matisa que la postura moderada d'abstenció del 
seu grup es basa en el fet que la feina de Tirme és gratuïta. No es tracta de 
pronunciar-se ni de donar per bo el resultat de l'estudi. Si es presenten fórmules 
raonables de control de l'estudi, lògicament EU podria votar a favor. 
 

Se sotmet la proposta a votació i s'aprova, amb les modificacions 
proposades pel Sr. Antich, per 15 vots a favor (PSOE, PSM-NM, UM), onze en 
contra (PP) i dues abstencions (EU). 
 
 

PROPOSTES GRUPS POLÍTICS. 
 
  PUNT 38.- MOCIÓ DEL GRUP DE CONSELLERS POPULARS 
REFERIDA AL PLA ESTRATÈGIC D'ACCIÓ SOCIAL. 
 

Es dóna compte de la següent moció: 
 

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

EXPOSICIO DE MOTIUS. 
 

TITOL. 
 
Pla estratègic 1996-1999 

 
Continuant amb la política de planificació de les distintes actuacions 

que ha de dur a terme aquest Consell a les diferents arees que l'integren i mes 
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concretament en assumptes d'acció social. 
 

El ple del CIM adopta el següent. 
 

ACORD 
 

Sol.licitar de la presidència de la Comissió d'Acció Social, que 
presenti a aquesta en el termini màxim de dos mesos des de la celebració 
d'aquest ple, el Pla Estratègic d'Acció Social del Consell Insular de Mallorca al 
qual se redactin les iniciatives i propostes que se tenen previstes realitzar ja sigui 
a un espai temporal de dos anys es a dir bianual o bé per la resta de la legislatura 
fins l'any 1999." 
 
 

Intervé la Sra. Vidal (PP). Abans de presentar la moció, proposa fer 
arribar al Sr. Morro l'agraïment del Ple per la feina que ha fet durant aquest any 
per a la institució, i també que la seva absència la notaran tots. Al Sr. Sansó li 
desitja molta de sort.   
 

La moció demana que l'equip de govern presenti un pla d'actuació en 
l'àmbit dels serveis socials. Recorda que el Consell tenia el costum de presentar 
cada any un pla d'actuació de la Comissió. Els distints grups, d'aquesta manera, 
sabien quina era la voluntat, encara que de vegades no era possible dur-la a 
terme perquè hi mancaven els recursos. 
 

El ajuntaments, els pobles i els ciutadans de Mallorca, sabrien quina 
seria la tònica del Consell en aquesta matèria. Darrerament es feia un pla bianual. 
Ara, no se sap quin serà el pla d'actuació i opina que és urgent elaborar-lo, ja que 
els assistents socials del pobles i la societat ignoren els eixos d'actuació de l'àrea 
d'Acció Socials.  
 

Pensa que era una eina important i per això es mostra preocupada 
pel fet que el president de la Comissió hagi presentat un organigrama amb una 
documentació on consten les persones que hi han col×laborat, i les organitzacions 
que també ho ha fet i que són 53, amb moltes de reunions de tècnics. No és que 
critiqui que hi participi molta de gent però si que el resultat sigui un pla igual que el 
de l'any passat, amb el problema que en molts d'aspectes no hi ha pressupost 
previst, com ara en formació i en publicacions i estudis. En aquest sentit opina que 
el pacte del govern no haurà servit ni per a la incineradora. 
 

Convida als representats d'EU a pronunciar-se sobre els documents 
que s'han presentat avui i a tenir en compte que som al mes de juny i que es 
funciona amb subvencions perquè els convenis no s'han firmat. 
 

Conclou la intervenció amb l'esperança que s'aprovi la moció per tal 
de poder començar a fer feina de bon de veres en aquesta àrea. 
 

Torna intervenir el Sr. Pons (PSOE). Assegura que el Pla està 
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elaborat i que té exactament 225 pàgines. Està molt content que hi hagi participat 
molta de gent la relació de la qual consta a l'annex. Assegura que es vol definir 
per una imatge de persona dialogant amb tothom, fins i tot amb les persones o 
entitats que s'han caracteritzat per la beligerància contra les actuacions del 
Consell. 
 

Hi han participat, explica, amb els tècnics de l'àrea de Benestar 
Social, els municipis, amb la col×laboració d'entitats i serveis. S'han fet sessions 
obertes, s'han recollit aportacions escrites i orals i, per elaborar aquest Pla que 
després es presentarà al Ple. 
 

Al Pla, informa, hi figura també la connexió de les línies fonamentals 
amb les partides pressupostàries que, evidentment són limitades, sobretot si es 
transfereixen al Consell serveis infradotats. 
 

Informa que es durà i es debatrà en Comissió i després passarà a 
Ple. 
 

Recorda que el Govern Central tenia un Ministeri d'Afers Socials que 
ha desaparegut, amb què la política social es pot convertir en una maria i si es 
retalla el pressupost de l'Estat, també el Consell en tocarà les conseqüències. La 
Sra. Vidal ha estat presidenta de Serveis Socials del Consell en una època en què 
hi va haver una política expansiva en aquesta matèria i ara el qui parla es pot 
trobar que la majoria del Consell podrà patir els retalls socials del Govern 
conservador de Madrid i del futur Govern conservador balear que seguirà l'escola 
neoliberal de Chicago, executor de la política antisocial que l'onada conservadora 
fa arribar. De manera que el Pla estratègic arribarà allà on podrà arribar, segons el 
pressupost del Consell. 
 

Intervé la Sra. Thomàs (EU). Anuncia el suport del seu grup a la 
moció del PP perquè pensen que és correcte reclamar que la majoria presenti 
aquest pla. Afirma que en el moment d'entrar en el Ple han rebut la documentació 
i no en fan la mateixa anàlisi que en fa la Sra. Vidal, ja que per ells la participació 
ciutadana la consideren correctíssima. 
 

Recorda que no hi ha plans sectorials autonòmics i convida la Sra. 
Vidal a insistir davant el seu partit perquè els elabori. 
 

Respon la Sra. Vidal (PP). Agraeix el suports anunciats. Recorda al 
Sr. Pons que ha fet unes afirmacions futuribles i que ja es veurà que passa quan 
la política es concreti. Avui, continua, dins el Consell, es tracta de fer la feina de 
cada any amb independència d'allò que pugui fer el Govern de Madrid. Abans es 
feia així i ara també s'hi pot fer. 
 

Afirma que l'han interpretada malament. Ella està per l'obertura i la 
participació, allò que ha volgut dir és que amb tanta de gent, el resultat ha estat 
idèntic pràcticament al dels anys anteriors.  
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Conclou afirmant que el pressupost és el que és, però el polític és el 
que ha de marcar les pautes i les prioritats. 
 

Torna intervenir el Sr. Pons (PSOE). Assegura que el pressupost no 
és el que és, sinó els que envien i que ja aniria bé quedar així com abans, ja que 
l'etapa d'expansió social del Govern socialista ha acabat. Hi haurà retalls socials, 
assegura, tant del de Madrid com de l'autonòmic. Recorda la participació que hi ha 
a Mallorca en matèria de Salari Social i convida a mirar la que hi ha a Menorca. 
Per tant, es vol un salari social participatiu i s'ha fet, es volen administrar bé els 
recursos i, en conseqüència,  el Pla estratègic es farà com més racionalment es 
podrà. 
 

S'aprova la proposta per assentiment. 
 

Es fa constar que en el moment de prendre l'acord el Sr. Blanquer 
havia sortit de la sala. 
 
 

PRECS I PREGUNTES 
 

La Sra. Vidal (PP) insisteix en la pregunta que ja va fer en el Ple 
passat sobre abonament d'un viatge que constava que ella havia fet amb el Sr. 
Pons. 
 

Respon el Sr. Pons (PSOE). Mirarà d'aclarir-ho. Sospita que es 
tracta del viatge a Madrid per als fons de solidaritat que, finalment, va fer Sra. 
Catalina Socias, encarregada de dur els fons de solidaritat dins el Consell.  
 

El Sr. Grosske (EU) recorda que divendres passat a la Comissió 
d'Urbanisme es va aprovar definitivament el Pla parcial de Cala Petita, i s'hi va 
prendre un acord unànime que constava de dues parts, una la suspensió de 
l'aprovació per a esmena de deficiències i, després, tal com ha estat anunciat als 
mitjans de comunicació, hi va haver l'acord polític, indissolublement lligat al primer 
acord i pres per unanimitat i que era dur al Ple un acord semblant al dels Canons, 
d'inici de l'expedient de desclassificació dels terrenys, on en un principi hi havia 
pensat ubicar una urbanització. S'ha estranyat de no veure l'acord en el despatx 
extraordinari i en demana la raó, ja que no vol ni pensar que un acord pres per 
unanimitat pugui esser interromput. 
 

Respon el Sr. Quetglas (PSOE). Afirma que pot contestar pel que fa 
als aspectes de la seva responsabilitat com a president de la Comissió Insular 
d'Urbanisme, però no pel que fa a la responsabilitat de decidir els punts que es 
tractaran a l'ordre del dia. Informa que divendres, l'acord es va prendre a darrera 
hora i que es va enviar per fax a les tres de l'horabaixa, que va rebre l'original de 
l'acord per enviar-lo aquí i que l'ha pogut fer arribar al secretari immediatament 
abans de començar el ple. Es pot imaginar les dificultats per incloure'l a l'ordre del 
dia d'avui. Recorda que en aquell moment, dins la Comissió, no hi havia cap 
representant del PP ni del Govern, i suposa que el desconeixement d'aquest grup 
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i la urgència han fet impossible incloure aquest punt dins l'ordre del dia d'avui.   
 

El Sr. Grosske (EU) demana si aquesta explicació l'assumeix la 
presidenta. 
 

La presidenta confirma les explicacions del Sr. Quetglas. Recorda 
que l'ordre del dia es tanca el dijous i que li ha semblat molt forçat incloure'l avui 
sense que un grup en sabés res. 
 

Intervé el Sr. Cañellas (PP). Demana a la Sra. Bover sobre una 
subvenció que es va donar a Deixalles per organitzar un màster que impartia un 
senyor d'Oxford. Si no ho va entendre malament es fomentaven creadors i 
impulsadors d'empreses de compostatge i reciclatge. Demana si era així. 
 

La Sra. Bover (PSM) confirma que era així. Era per formar homes i 
dones perquè puguin dur endavant aquesta tasca. Es tracta d'unes activitats que a 
partir d'ara serà necessari fomentar ja que no hi ha persones formades per poder 
dur trebalar en les indústries alternatives. Això no vol dir que siguin empreses del 
Consell, sinó que seran totalment diferenciades. 
 

El Sr. Cañellas (PP) pensava que no hi havia un mercat laboral tan 
gran per poder impulsar la creació d'unes empreses que, segons l'equip de 
Govern, pareix que no poden existir. És a dir pareix que es preparen unes 
persones que després no trobaran feina. 
 

La Sra. Bover (PSM) afirma que tothom coneix la feina que fa 
Deixalles i pensa que des del Consell és necessari donar suport a iniciatives 
formatives per contribuir a la feina que fa Deixalles. 
 

El Sr. Orta (PP) repeteix la pregunta feta en un Ple anterior sobre 
una subvenció de 700.000 PTA atorgada a la Federació d'Associacions de Veïns 
per a l'estudi del present i futur del ball de bot. 
 

El Sr. Pons (PSM) respon que no li ha enviat la informació detallada i 
que la té a la seva disposició. Assegura que el problema prové d'un enunciat no 
gaire afortunat, ja que es tractava de tota una setmana d'activitats, amb 
participació de sis o set grups.  
 

I, no havent-hi més assumptes a tractar, la Sra. Presidenta, aixeca la 
sessió a les tretze hores i vint 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, 

 
 


