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

 
 
 

A les onze hores i cinc 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. Consellers: 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, Juan Verger Pocoví, María Salom i 
Coll, José Maria Gonzàlez i Ortea, 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, Antoni Sansó Servera, 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. 
 

La senyora Reyes Carbonel s'incorpora en el punt tercer. 
Secretari General: Sr. Bartomeu Tous i Aymar. 

 
Interventora General: Sra. Pilar García Docio. 

 
 

PUNT 1.- APROVACIÓ ACTES ANTERIORS (3-6-96 i 6-6-96) 
 

S'aproven les actes per assentiment. 
 
  PRESIDÈNCIA. 
 
 
  PUNT 2.- ESCRIT DEL PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS 
REFERIT A DESIGNACIÓ DE LA SRA. MARIA DEL REIS CARBONELL ALBERTI EN 
SUBSTITUCIÓ DE M.H SR. JAUME MATAS PALOU ELEGIT PRESIDENT DE LA 
CAIB. 
 

Es dóna compte del següent escrit: 
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" Havent resultat elegit President de la CAIB el Molt Honorable Sr. Jaime 
Matas Palou, Diputat per Mallorca, i feta la pertinent comunicació a la Junta Electoral 
per a la designació de que l'ha de substituir en aqueix Consell Insular, com a següent a 
la candidatura del Partit Popular ( P.P), en plau de comunicar-vos que s'ha rebut de la 
Junta Eletoral, comunicació del nom de la Sra. María de los Reyes Carbonell albertí, 
com  a designada per a la substitució de referència. 
 

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

El ple en resta assabentat. 
 
  PUNT 3.- ESCRIT DE LA JUNTA ELECTORAL DE LES ILLES 
BALEARS DE REMISSIÓ DE CREDENCIAL DE LA SRA. MARIA DELS REIS 
CARBONELL ALBERTÍ. 
 

Es dóna compte del següent escrit: 
 

" Adjunt remet la credencial expedida per la Junta Electoral de les Illes 
Balears en la que se le designa com a Consellera per la circunscripció de Mallorca del 
Partit Popular, al haver-se elegit President del Govern de la Comunitat Autònoma de 
les Illes Balears al Molt Honorable Sr. D. Jaume Matas Palou. 
 

La qual cosa es comunica als efectes pertinents." 
 

El ple en resta assambentat. 
 

La presidenta crida a l'estrada la Sra. Maria dels Reis Carbonell Albertí i li 
llegeix la fórmula: "Jurau o prometeu per la vostra conciència i pel vostre honor de 
complir fidelment les obligacions del càrrec de Conseller del Consell Insular de 
Mallorca, en lleialtat al Rei i de servar i fer servar la Constitució com a norma 
fonemental de l'estat, així com l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears". La Sra. 
Carbonell respon afirmativament. 
 

A continuació, la presidenta imposa a la Sra. Carbonell la medalla del 
Consell i passa a ocupar el seu escó, amb què pren possessió del càrrec de consellera 
del Consell Insular de Mallorca. 
 
  PUNT 4.- ESCRIT DEL PSM-NM REFERIT A DEDICACIÓ EXCLUSIVA 
DEL PORTAVEU DEL GRUP SR. SAMPOL. 
 

Es dòna compte del següent escrit: 
 

" PERE SAMPOL MAS, les circunstàncies del qual consten així com 
pertoca en els arxius de la Corporació, tot actuant en el seu caràcter i condició de 
Portaveu del Grup de Consellers del PSM- Nacionalistes de Mallorca al Consell Insular 



 
 

3 

de Mallorca. 
 

COMUNICA a aquesta Presidència que a partir de dia 7 de juny de 1996 
exercirà les seves responsabilitats de portaveu amb dedicació exclusiva." 

El ple en resta assabentat. 
 
  PUNT 5.- ESCRITS DEL GRUP DE CONSELLERS POPULARS 
REFERITS A RENÙNCIA I NOU NOMENAMENT DEL PORTAVEU DEL GRUP I 
D'ADSCRIPCIÓ DEL CONSELLERS A DINTINTES COMISSIONS. 
 

Es dóne compte dels següents escrits: 
 
          " A LA SECRETARIA DEL CONSELL INSULAR DE MALLORCA 
 
 
          Joan Verger Pocoví. en qualitat de Portaveu del Grup de Consellers Populars del 
Consell Insular de Mallorca 
 
 
                    CERTIFICA    
 

Que Reyes Carbonell Albertí amb D.N.I. 43048249, pertany al grup de 
Consellers Populars d'aquest Consell Insular, i amb la intenció de que vostè prengui les 
actuacions oportunes vos notific també la relació de comissions informatives a les 
quals, aquesta Consellera queda adscrita  
i son: 
 
-Serveïs Generals i Recursos Humans. 
 
-Hisenda, Especial de Comptes i Contractacions. 
 
-Esports i Joventut. 
 
-Cultura i Patrimoni Històric. 
 
  Qualsevol altre modificació de la seva situació, vos será inmediatament notificada." 
 
 
             " A LA SECRETARIA DEL CONSELL INSULAR DE MALLORCA 
 
 
 
               El Grup de Consellers Populars del Consell Insular de Mallorca,  reunits  en la 
seva totalitat el  dia 25 de juny de 1996 i  segons el que disposa el Reial Decret 
2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, 
Funcionament i Régim Jurídic de les Entitats Locals  prenen el següents  
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                    ACORDS 
 
         *   Acceptar la renúncia de l'Hble. Joan Verger Pocoví com a Portaveu d'aquest 
Grup, renúncia que ve justificada pel fet de que el seu recent nomenament com a 
Conseller de Foment del Govern Balear és materialment incompatible amb aquest 
càrrec.  

   
 
                   *  Nomenar  l'Hble. Maria Salom Coll, com a nou Portaveu  Titular del Grup 
de Consellers del Consell Insular de Mallorca, i l'Hble.  Sr. Guillem Vidal Bibiloni  com a 
sustitut. 
                

I per a els efectes necesaris, adjuntam firmes de tots i cada un dels 
Consellers." 
 
 
           " A LA SECRETARIA DEL CONSELL INSULAR DE MALLORCA  
 
       Adjunt vos remetesc la configuració definitiva de la participació dels Consellers 
del Grup Popular a les diferentes comissions del Consell Insular de Mallorca. 
 
COOPERACIÓ MUNICIPAL, FOMENT I OCUPACIÓ ................................. 
 
Titulars: Hbles. Srs.                                                 
      Substituts: Hbles. Srs. 
 
-Bartomeu Blanquer Sureda         _Pilar Ferrer Bascuñana 
-Carlos Cañellas Fons -Margalida Ferrando Barceló 
-Guillem Vidal Bibiloni -José Ramón Orta Rotger 
-Joana Vidal Burguera  -Mauricio Rovira de Alós. 
 
BENESTAR SOCIAL .......................................................................................... 
 
Titulars: Hbles. Srs.  Substituts: Hbles. Srs. 
 
-Rosa Estarás Ferragut -Carlos Cañellas Fons 
-Margalida Ferrando Barceló -Alejandro Espinós Bonmatí 
-Pilar Ferrer Bascuñana -Joan Flaquer Riutort 
-Joana Vidal Burguera -Guillem Vidal Bibiloni  
 
ESPORT I JOVENTUT ...................................................................................... 
 
Titulars: Hbles. Srs.  Substituts: Hbles. Srs. 
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-Reyes Carbonell Albertí -Rosa Estarás Ferragut. 
-Andreu Riera Bennassar -Mª Salom Coll. 
-Mauricio Rovira de Alós -José Ramón Orta Rotger. 
-Pilar Ferrer Bascuñana -Tomeu Blanquer Sureda.  
 
CULTURA I PATRIMONI HISTORIC ............................................................. 
 
Titulars: Hbles. Srs.  Substituts: Hbles.Srs. 
 
-Reyes Carbonell Albertí. -Joana Vidal Burguera. 
-Alejandro Espinós Bonmatí -Joan Verger Pocoví 
-Pilar Ferrer Bascuñana -Andreu Riera Bennassar 
-José Ramón Orta Rotger -José María Gonzalez Ortea 
 
 
PATRIMONI ....................................................................................................... 
 
Titulars: Hbles. Srs.  Substituts: Hbles. Srs. 
 
-Mauricio Rovira de Alós -José Ramón Orta Rotger 
 
 
SERVEIS GENERALS I RECURSOS HUMANS ............................................. 
 
Titulars: Hbles. Srs.  Substituts: Hbles. Srs. 
 
-Alejandro Espinós Bonmatí -Rosa Estarás Ferragut 
-Margalida Ferrando Barcelo -Joan Flaquer Riutort 
-Mauricio Rovira de Alós -Maria Salom Coll 
-Reyes Carbonell Albertí -Carlos Cañellas Fons 
 
HISENDA, ESPECIAL DE COMPTES, I CONTRACTACIÓ ......................... 
 
Titulars: Hbles. Srs.  Substituts: Hbles. Srs. 
 
-Andreu Riera Bennassar -José Maria Gonzalez Ortea 
-Maria Salom Coll -Margalida Ferrando Barceló 
-Alejandro Espinós Bonmatí -Joan Flaquer Riutort 
-Reyes Carbonell Albertí -Joana Vidal Burguera 
 
URBANISME ....................................................................................................... 
 
Titulars: Hble. Srta.  Substituts: Hbles. Srs. 
  
-Maria Salom Coll  -Joan Verger Pocoví 
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ACTIVITATS CLASSIFICADES .......................................................................  
 
Titulars: Hble. Sr.  Substitut: Hble. Sr: 
 
José Ramón Orta Rotger Carlos Cañellas Fons 
 
 
MEDI AMBIENT I ORDENACIO DEL TERRITORI ...................................... 
 
Titulars: Hble.Sr.  Substitut:Hble.Sr. 
 
-José Maria Gonzalez Ortea -Joana Vidal Burguera 
-Carlos Cañellas fons -Tomeu Blanquer Sureda 
-Maria Salom Coll -Joan Verger Pocoví 
-Guillem Vidal Bibiloni -Joan Flaquer Riutort" 
 

El ple en resta assabentat. 
 
 
  PUNT 6.- PROPOSTA MODIFICACIÓ CONTRACTE DE PRESTEC 
SUBSCRIT ENTRE LA FUNDACIÓ PÚBLICA DE BALEARS PER A LA MÚSICA I EL 
BANC DE CRÈDIT LOCAL. 
 

Es dóna compte de la següent proposta de Presidència: 
 

" El Ple del Consell Insular, en sessió celebrada el dia  3 de desembre de 
mil nou-cents noranta, va acordar constituirse en responsable subsidiari de la Fundació 
Pública de Balears per a la Música, en raó del préstec que aquesta entitat va concertar 
amb el Banc de Crèdit Local per un import de QUARANTA MILIONS DE PESSETES 
(40.000.000'-PTA.), destinat a la adquisició d'un local social i concretant-se la 
responsabilitat del Consell Insular en el 20% de l'operació, és a dir amb la quantitat de 
VUIT MILIONS DE PESSETES (8.000.000'-PTA). 
 

L'esmentat prèstec es va formalitzar el dia vint de desembre de mil nou-
cents noranta d'acord amb les següents condicions financeres: 

- Import del prèstec:          40.000.000'-pta. 
  - Tipus d'interès:             14,5% nominal anual 

          - Taxa anual equivalent:       15,3077% 
          - Interès de demora            18%                              - Comissió disponibilitat 
trim.0,25% 

- Manca:                       1 any 
          - Amortització:                10 anys 

- Periodicitat amortització:   trimestral 
   - Nombre de terminis:          40 

- Periodicitat liquidacions:   trimestral  
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D'acord amb l'actual cojuntura econòmica, s'ha pactat un canvi en les 
condicions financeres, en el sentit de substituir el tipus fix d'interès per un tipus 
variable, que serà el MIBOR (tipus del mercat interbancari de Madrid) més un marge 
del 0,50% i arrodonit a la puja en 1/8 de 1%. 
 

Per determinar el tipus d'interès el plaç de vigència del prèstec es dividirà 
en períodes de tres mesos a comptar des de l'1 de juliol de 1996. 
 

L'import pendent de reemborssament s'amortitzarà mitjançant vint-i-dues 
quotes trimestrals, iguals i consecutives la primera de les quals es farà efectiva el 30-9-
96 i la darrera el 31-12-01. 
 
 
 

Per tot això es proposa a la Corporació l'adopció de la següent  
 

    PROPOSTA D'ACORD 
 

PRIMER.- Modificar l'estipulació quarta del contracte subscrit entre el 
Banc de Crèdit Local i la Fundació Pública de Balears per a la Música, per un impoprt 
de QUARANTA MILIONS DE PESSETES (40.000.000'-PTA.), en el sentit de substituir 
el tipus d'interès fix del 14,5%, per un tipus d'interès variable del MIBOR més un marge 
del 0,5% i arrodonit al 1/8 d'un 1% a aplicar a partir de l'1 de juliol de 1996 i sobre 
l'import del capital viu pendent d'amortitzar a aquesta data, d'acord amb el document 
de contracte que s'adjunta i aixímateix autoritzar les altres modificacions implícites a 
aquest canvi. 
 

SEGON.- Autoritzar a l'Honorable Sra. Presidenta del Consell Insular de 
Mallorca per a la signatura dels oportuns documents." 
 

S'aprova la proposta per assentiment. 
 
 
  PUNT 7.- PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS DEL 
PRESSUPOST ORDINÀRI DE 1.996. 
 

Es dóna compte de la següent proposta de Presidència:  
 

" Aquesta Presidència, per Decret de dia 27 de juny de 1996 atenent les 
necessitats que s'especifiquen a la memòria corresponent i de les quals n'hi ha 
constància en els antecedents de l'expedient, ordenà la incoació d'un expedient de 
modificació de crèdits en el Pressupost de 1996, a l'objecte de poder atendre algunes 
despeses, les partides a les quals s'havien d'imputar no s'havien incloses en el 
pressupost de 1996, i d'altres que s'han de finançar mitjançant transferències de crèdit 
corresponents a partides incloses a diferents grups de funció. 
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Atès que la Intervenció d'aquest Consell Insular emeté el dictamen 
preceptiu, amb data 27 de juny de 1996, on es fan constar les operacions de 
modificació de crèdit que es proposen per atendre les despeses esmentades, i d'acord 
amb allò que es preveu a l'art. 158 i 160 de la Llei 39/1988 de 28 de desembre, 
Reguladora de les Hisendes Locals, concordant amb l'art.35 a 38 i 40 del R.D. 
500/1990, de 20 d'abril, i amb les bases 5 i 7 de les d'execució del pressupost per a 
1996, he resolt de proposar al Ple de la Corporació la següent  
 

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

" 1r.- Aprovar l'expedient núm. 7 de modificació de crèdits al Pressupost 
de 1996, d'acord amb el següent detall: 
 
EXPEDIENT NUM. 7 DE MODIFICACIó DE CRèDITS EN EL PRESSUPOST DE 
                     DESPESES DE 1996 
 
             * CRèDITS EXTRAORDINARIS (CEX-1/96): 
 
A) RELACIó D'AUGMENTS DE CRèDIT P/CRèDITS EXTRAORDINARIS: 
----------------------------------------------------------------- Codi   Concepte 
           Import 
----------------------------------------------------------------- 
10.12120.22405 Primes assegurances responsab.civil     4.503.997 
10.43220.22699 Altres despeses edificis corporació       100.000  
 
        TOTAL AUGMENTS P/CRèDITS EXTRAORDINARIS        4.603.997   
 
B) FONS DE FINANÇACIó DELS CRèDITS EXTRAORDINARIS: 
 
1) - BAIXES P/ANULACIó: 
----------------------------------------------------------------- Codi   Concepte 
           Import 
----------------------------------------------------------------- 
00.11100.16205 Assegurances càrrecs el.òrg.de govern    1.825.739 
00.46100.16205 Assegurances personal premsa               104.327 
10.12100.16205 Assegurances Secretaria General            104.327 
10.12120.16205 Assegurances Serveis Generals            1.564.920 
10.12130.16205 Assegurances accidents serveis tècnics     351.174 
10.22300.16205 Assegurances accidents Bombers de Mca.     188.362 
50.43210.16205 Assegurances O.Territori/Habitabilitat     365.148  10.43220.21200 
Conservació immobles edificis corporació   100.000  
                        TOTAL BAIXES P/anulació         4.603.997           
             * TRANSFERèNCIES DE CRèDIT (TRA-2/96):   
 
A) AUGMENTS DE CRèDITS P/TRANSFERèNCIA: 
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70.32200.14100 Altre personal substitucions Fodesma     3.414.523 
70.32200.16000 Seguretat Social Fodesma                 1.085.477 
 
       TOTAL AUGMENTS DE CRèDITS P/TRANSFERèNCIA        4.500.000              
B) BAIXES P/TRANSFERèNCIA: 
 
20.45310.22706 Estudis i treballs tècnics Svei.Patrim.  2.000.000 20.45400.22706 
Estudis i treballs tècnics Bibliot.Arxiu 2.500.000 
 
                TOTAL BAIXES P/TRANSFERèNCIA            4.500.000 
             

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

S'aprova la proposta per assentiment. 
 
 
  PUNT 8.- DECRETS A DONAR COMPTE. 

 
El ple en resta assabentat.   

 
 
  PUNT 9.- DECRETS A RATIFICAR. 
 

Es dòna compte del següent decret: 
 

" ASSUMPTE: Compareixença davant la Sala Tercera del Tribunal 
Suprem en el recurs de cassació interposat pel Sr. Juan José Vicens Colom contra la 
sentència dictada per la Sala Contenciosa-Administrativa del Tribunal Superior de 
Justícia de Balears a les Actuacions 398/94. 
 

Aquesta Presidència, vist l'informe de l'Assessoria Jurídica del C.I.M. de 
18 de juny de 1996, resolc, per raons d'urgència i amb fonament a l'article 34.1.h) de la 
llei 7/85, de 2 d'abril, que el Consell Insular de Mallorca comparegui com a recorregut 
davant la Sala Tercera del Tribunal Suprem en el recurs de cassació interposat contra 
la sentència dictada per la Sala Contenciosa-Administrativa del Tribunal Superior de 
Justícia de Balears a les Actuacions 398/94. Assumirà la representació del Consell 
Insular de Mallorca el Procurador de Madrid Sr. Alejandro Gonzalez Salinas i la direcció 
tècnica el Sr. Gabriel de Oleza Serra de Gayeta i la Sra. Carmen de España Fortuny, 
indistintament, lletrats integrants de l'Assessoria Jurídica del C.I.M., en base a l'article 
447.2 de la llei Orgànica 6/1986. 
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Que es doni compte de la present resolució al Ple a la primera sessió que 
farà." 
 

El Sr. Sampol (PSM) informa que el seu grup, continuant en la línia que 
ha mantingut en relació a aquest assumpte, s'abstendrà en la votació. 
 

La Sra. Salom (PP), demana que consti en acta que el Sr. González 
Ortea era fora de la sala durant el debat i la votació d'aquest punt. 
 

Se sotmet el decret a votació i es ratifica per vint-i-set vots a favor (PP, 
PSOE, UM, EU) i cinc abstencions (PSM-NM). 
 
 

CULTURA I PATRIMONI HISTÒRIC. 
 
 
  PUNT 10.- PROPOSTA DE MODIFICACIÓ ESTATUTS FUNDACIÓ 
PÚBLICA DE LES BALEARS PER A LA MÚSICA. 
 

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

" El C.I.M. forma part, juntament amb el Govern de la CAIB i l'Ajuntament 
de Palma, de la Fundació Pública de les Balears per a la Música, des de la seva 
constitució. 
 

Es tramet la proposta de la Junta Directiva de data 13 de maig en relació 
a la modificació dels Estatuts, concretament els arts. 25 i 26 que quedan redactats de 
la següent forma: 
 

Art. 25. El Gerent. El gerent es nomenat per la Junta Directiva a proposta 
del President, previ acord amb els Vicepresidents. La resta de l'article queda amb la 
redacció que tenia. Art. 26. L'administrador. Es l'òrgan que s'encarrega de la gestió 
econòmica de la Fundació. Es nomenat per la Junta Directiva a proposta del seu 
president, d'acord amb els vicepresidents. La resta de l'article queda igual. 
 

Com es pot comprovar, la modificació de l'article 25 tracta d'afegir que el 
nomenament serà "previ acord amb els vicepresidents". Pel que respecte a l'article 26 
tracta de matisar que l'Administrador s'encarrega de la gestió econòmica i que 
igulament el seu nomenament serà "previ acord amb els Vicepresidents". 
 

Per això es proposa que es prengui el següent 
 

A C O R D  
 

Aprovar les modificacions dels Estatuts de la Fundació pública de les 
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Balears per a la Música proposades per la Junta Directora de la Fundació en data 13 
de maig de 1996 i referides als articles 25 (el Gerent) i 26 (l'Administrador) en els 
termes proposats." 
 

S'aprova la proposta per assentiment. 
 
 
  PUNT 11.- APROVACIÓ MEMORIA 1995 DE LA COMISSIÓ DE 
CULTURA I PATRIMONI HISTÒRIC. 
 

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

" Com a conseqüència de la Llei 6/94 de 13 de desembre, d'atribució de 
competències als Consells Insulars en matèria de Patrimoni Històric, de promoció 
sociocultural, d'animació sociocultural, de dipòsit legal de llibres i d'esports, el CIM 
assumí, amb efectes de 1r.de gener de 1995, les referides competències. 
 

Segons l'article 24 de la Llei 5/89 de 13 d'abril de Consells Insulars, els 
Consells Insulars elaboren anualment una memòria sobre la gestió de les 
competències que els hagin estat atribuïdes per llei del Parlament. 
 

Es tracta d'aprovar la memòria 1995 referida als distints serveis i funcions 
integrats dins la Comissió de Cultura i Patrimoni Històric. 
 

Per això es proposa que es prengui el següent  
 

ACORD 
 

Aprovar la memória 1995 de la Comissió de Cultura i Patrimoni Históric 
adjunta, a l'efecte del què preveu l'article 24 de la Llei 5/89 de 13 d'abril de Consells 
Inslulars." 
 

S'aprova la proposta per assentiment. 
 
  PUNT 12.- RESOLUCIÓ DE L'EXPEDIENT SANCIONADOR QUE SE 
SEGUEIX CONTRA EL SR. JUAN MIGUEL VICENS OLIVER, PER OBRES 
REALITZADES SENSE AUTORITZACIÓ DE PATRIMONI HISTÒRIC. 
 

Es dóna 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, la Comissió 
Insular del Patrimoni Històrico-Artístic de Mallorca eleva al Ple la següent proposta de 
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resolució perquè n'adopti l'acord corresponent: 
 

 
 ANTECEDENTS DE FETS 
 

 
I.- En data 15 de maig de 1995 tengué entrada al registre del Consell 

Insular de Mallorca projecte d'ampliació de vivenda unifamiliar, sol×licitat pel Sr. Juan 
Miguel Vicens Oliver per tal que la Comissió Insular del Patrimoni Històrico-Artístic de 
Mallorca emetés la preceptiva autorització. 
 

De l'informe tècnic, de data 23 d'agost de 1995, que obra al expedient, es 
desprèn clarement que l'obra d'ampliació ja estava realitzada abans de l'atorgament de 
l'autorització de la Comissió de Patrimoni. 
 

Es per la qual cosa que, en data 21 de setembre de 1995, la Comissió 
Insular del Patrimoni Històrico-Artístic de Mallorca acordà, a més de l'autorització del 
projecte, l'inici d'un expedient sancionador contra el Sr. Juan Miguel Vicens Oliver, pel 
fets esmentats, donat que podien esser constitutius d'infracció administrativa prevista 
als apartats a) , d) i e) de l'article 76.1 de la Llei 16/1985, de 25 de juny, del Patrimoni 
Històric Espanyol. Aquest acord fou notificat a l'interessat en data 18 d'octubre de 
1995. 

 
II.- Dins el termini legalment establert, l'interessat presentà al×legacions, 

en la que, a més d'exposar una sèrie de circumstàncies atenuants sobre les raons per 
las quals va dur a terme les obres d'ampliació esmentades sense la preceptiva 
autorització de la Comissió de Patrimoni Històric, sol:licità la finalització de l'expedient, 
indicant la intenció d'assumir voluntàriament la infracció comesa i les possibles 
sancions que de la dita infracció es deriven. 
 

III.- Les obres duites a terme per l'interessat eren exactament les 
contemplades al projecte presentat, tal com es desprèn de l'informe del tècnic de  
patrimoni, ja esmentat; i a més, foren autoritzades per la pròpia Comissió Insular del 
Patrimoni Històrico-Arístic de Mallorca (acord adoptat en la sessió núm. 6, de 21 de 
setembre de 1995).  Per tant, no es pot afirmar en aquest cas l'existència de la infracció 
assenyalada a l'article 76.1, a) en relació amb l'article 36.1 de la Llei 16/1985, de 25 de 
juny, del Patrimoni Històric Espanyol, que disposa que "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."  
 

FONAMENTS JURÍDICS 
 
 

I.- Els fets exposats (realització d'obres a Paratge Pintoresc sense la 
preceptiva autorització prèvia de la Comissió Insular de Patrimoni Històrico-Artístic de 
Mallorca) són constitutius d'infracció administrativa prevista en la Llei 16/1985, de 25 de 
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juny, del Patrimoni Històric Espanyol, article 76.1, en l'apartat següent: 
 

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

II.- Decret 984/1972, de 24 de març, pel que es declara Paratge 
Pintoresc la costa noroest la illa de Mallorca. 
 

III.-Disposició Transitòria vuitena de la Llei 16/1985, de 25 de juny, del 
Patrimoni Històric Espanyol, que disposa: "Los Parajes Pintorescos a que se refiere la 
disposición transitoria de la Ley 15/1975, de 2 de mayo, de Espacios Naturales 
Protegidos, mientras no sean reclasificados conforme a su disposición final, 
conservarán las condiciones de Bienes de Interés Cultural." 
 

IV.- Sentència del Tribunal Suprem de 23 de gener de 1995. 
 

V.- Article 10 del Decret autonòmic 14/1994, de dia 10 de febrer, pel 
que s'aprova el Reglament del procediment a seguir per l'Administració de la CAIB en 
l'exercici de la potestat sancionadora, que disposa: "Si en qualsevol moment anterior a 
la resolució, l'infractor reconeix la seva responsabilitat, es podrà resoldre el 
procediment amb la imposició, sense més tràmits, de la sanció que procedeixi, i es 
facilitarà a l'interessat la documentació necesària per fer efectiva la sanció." 
 

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

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

A C O R D: 
 
 

I) Sancionar al Sr. Juan Miguel Vicens Oliver, per la infracció 
administrativa prevista en l'article 76.1, d) en relació amb l'article 22 de la Llei 16/1985, 
de 25 de juny, del Patrimoni Històric Espanyol, amb una multa de 50.000 pessetes. 
 

II) Notificar el present acord a l'interessat i comunicar-li que contra aquest 
podrà interposar directament RECURS CONTENCIÓS ADMINISTRATIU en el termini 
de dos mesos, a comptar des de el dia 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 
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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 
Fornalutx." 

S'aprova la proposta per assentiment. 
 
 
  PUNT 13.- RESOLUCIÓ DE L'EXPEDIENT SANCIONADOR QUE SE 
SEGUEIX CONTRA LA SOCIETAT "EL CORAZÓN PRODUCCIONES, S.A.", PER 
UNES OBRES REALITZADES SENSE AUTORITZACIÓ DE LA COMISSIÓ DE 
PATRIMONI A LA FINCA DE S'ESTACA, DEL TERME MUNICIPAL DE 
VALLDEMOSSA. 
 

Es dóna 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, la Comissió 
Insular del Patrimoni Històrico-Artístic de Mallorca eleva al Ple la següent proposta de 
resolució perquè n'adopti l'acord corresponent: 
 

ANTECEDENTS DE FETS 
 

I.- En data 13 d'abril de 1994, la Comissió de Patrimoni Històric de 
Mallorca, sobre l'assumpte de referència, va acordar: "Elevar al Conseller de Cultura, 
Educació i Esports la proposta d'inici d'un expedient per depurar responsabilitats, ja 
que s'han dut a terme unes obres sense la preceptiva autorització de la Comissió de 
Patrimoni Històric i s'ha incomplert d'aquesta manera la Llei 16/1985, de 25 de juny del 
patrimoni històric espanyol (article 20). Atès que l'indret de S'Estaca, ubicat a la Costa 
Nord-Oest de Mallorca, gaudeix de la condició de paratge pintoresc segons el Decret 
984/1972, de 24 de març, i en conseqüència sotmès al règim d'aquesta Llei." 
 

Aquesta proposta fou motivada, en primer lloc, per l'informe del zelador 
d'obres de l'Ajuntament de Valldemossa, de dia 28 de març de 1994, on va constatar 
"la realització d'obres a la finca de S'Estaca, de Valldemossa, consistents en la 
construcció d'un habitatge unifamiliar aïllat de dues plantes, realitzat sense la 
preceptiva llicència municipal. La promotora de les obres és l'entitat EL CORAZON 
PRODUCCIONES SA." Aquest informe provocà la paralització de les obres mitjançant 
Decret de batlia de data 29 de març de 1994. 
 

En segon lloc, la dita proposta va esser motivada per l'informe de 
l'inspector de patrimoni Sr. Homar, de data 30 de març de 1996, on constatà els fets 
més amunt indicats. 
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II.- Atès els fets exposats anteriorment, en data 31 de maig de 1994 el 

Conseller de Cultura, Educació i Esports del Govern Balear acordà l'inici d'un expedient 
sancionador per aquest fets. 
 

Aquest acord i el plec de càrrecs fou notificat als interessats el dia 16 de 
juny de 1994, sense que els mateixos formulassin al×legacions dins el termini 
legalment establert. 
 

III.- Atès el traspàs de competències que en matèria de patrimoni històric 
es produí en virtut de la Llei autonòmica 6/1994, de 13 de desembre, el Ple del Consell 
Insular de Mallorca, en la sessió celebrada dia 2 de maig de 1995, acordà, a proposta 
de la Comissió Insular del Patrimoni Històrico-Artístic de Mallorca, la continuació de 
l'expedient sancionador de referència. 
 

En quan a les proves proposades per l'instructor de l'expedient, inspecció 
ocular i certificació del secretari de la Comissió de Patrimoni Històric sobre si les obres 
de referència comptaven o no amb autorització de la Comissió de Patrimoni, la primera 
es dugué a terme dia 25 de maig de 1995 on es comprovaren els fets esmentats, i la 
certificació fou lliurada dia 23 de maig de 1995. (La realització efectiva de la inspecció 
ocular fou duita a terme pel nou instructor de l'expedient, el sotasignant, nomenat per 
acord de la Comissió Insular del Patrimoni Històrico-Artístic de Mallorca en la sessió 
celebrada dia 16 de maig de 1995). 
 

IV.- Sobre l'expedient de referència, la Comissió Insular del Patrimoni 
Històrico-Artístic del Consell Insular de Mallorca, en la sessió celebrada dia 21 de 
setembre de 1995, acordà declarar la caducitat de l'expedient sancionador incoat 
contra la societat "El Corazón Producciones, S.A. en data 31 de maig de 1994 i aprovar 
l'inici d'un nou expedient sancionador contra l'esmentada societat pels mateixos fets. 
 

Aquest acord va esser notificat als interessats, i dins el termini legalment 
establert de quinze dies hàbils, presentaren al×legacions on, a més de l'exposició dels 
fets i al×legacions de dret, sol×licità la realització d'una sèrie de proves, consistents en: 
  

a) La valoració de les obres realitzades fins ara. 
b) El cost de la restitució del paisatge a la seva situació anterior. 
c) Un informe pericial contradictori en relació a l'encaix de la legalització 

de les obres d'acord amb la nova normativa urbanística de l'Ajuntament de 
Valldemossa. 
 

Per altra banda, l'instructor de l'expedient, mitjançant resolució de data 29 
de novembre de 1995, acordà l'obertura d'un període de prova, en la que proposà la 
realització de les següents proves: 
 

- Prova Documental, consistent en la reproducció de tots els documents 
obrants a l'expedient sancionador incoat en data 31 de maig de 1994 i declarada la 
seva caducitat en data 21 de setembre de 1995. 
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- Prova de Confessió de l'interessat, per tal de prestar declaració sobre 
diverses qüestions relatives a l'assumpte de referència. 
 

En la mateixa resolució, de les proves proposades per l'interessat es 
declararen pertinents les proves a) i b), declarant-se impertinent la prova c). 
 

Per a l'efectiva realització de les proves proposades per l'interessat, 
l'instructor de l'expedient nomenà a l'arquitecte del Consell Insular de Mallorca Sr. 
Mariano Gual de Torrella Le Senne. 
 

Per la seva part, l'interessat proposà a l'arquitecte Sr. Juan A. Llobera 
Llorente. 
 

V.- La prova de confessió es dugé a terme dia 22 de gener de 1996, i la 
visita per a la realització de la prova pericial es dugué a terme dia 30 de gener de 1996. 
Com a conseqüència de la inspecció per part dels pèrits, l'arquitecte del Consell Insular 
de Mallorca, Sr. Gual de Torrella, remeté, en data 1 d'abril de 1995, a l'instructor de 
l'expedient informe sobre la valoració de les obres incloses a l'expedient sancionador 
que se segueix contra "El Corazón Producciones, S.A.", en el qual es reflecteix el 
següent: 
 

"a) El Cost estimat d'Execució material de les obres existents en el 
moment de la inspecció ocular puja a la quantitat de sis milions cinc-centes noranta mil 
quatre-centes noranta pessetes (6.590.490.- Pts.) 
 

 b) El Cost estimat per a la Restitució del Paisatge a la seva situació 
anterior puja a la quantitat de dos milions cinc-centes quaranta-vuit mil trenta-vuit 
pessetes (2.548.038.- Pts.).  
 

 Aquest informe-valoració adjunta els corresponents estats d'amidaments 
i valoració detallats, així com també la corresponent documentació fotogràfica." 
 

FONAMENTS JURÍDICS 
 

I.- Al punt 2 de l'acord de la Comissió Insular del Patrimoni Històrico-
Artístic de Mallorca, de data 21 de setembre de 1995, es tipifiquen els esmentats fets 
com a infraccions al patrimoni històric, previstes a l'article 76.1, paràgrafs a), d) i e), de 
la LLei 16/1985, de dia 25 de juny. 
 

II.- Pel que respecte a les al×legacions presentades per l'interessada, i 
en relació als fets, es reconeix que s'ha produit l'inici d'una construcció sense llicència 
municipal ni autorització de la Comissió del Patrimoni. 
 

També admet l'interessada que la caducitat no comporta la prescripció 
de les pressumptes infraccions a la Llei de Patrimoni Històric Espanyol. 
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En aquest sentit es manifesta l'article 92.3 de la Llei 30/1992, de 26 de 
novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment 
Administratiu Comú: "La caducidad no producirá por sí sola la prescripción de las  
acciones del particular o de la Administración, pero los procedimientos caducados no 
interrumpirán el plazo de prescripción." 
 

En quan a les al×legacions de dret, l'interessada argumenta que en el 
present cas, tractan-se d'unes obres a la Serra de Tramuntana, clasificades per Paratje 
Pintoresc, no son d'aplicació el disposat a la Llei 16/1985, de 25 de juny, del Patrimoni 
Històric Espanyol: "Aquests paratges pintorescos continúen conservant, en tant no sien 
reclassificats, la condició de Bé d'Interès Cultural. Però la Disposició Transitòria de la 
Llei 15/1975 els remetia al règim de la Llei de 13 de maig de 1993. Llei que està 
derogada per la Llei del Patrimoni Històric. Per tant, no hi ha cobertura legal per a 
sancionar obres sense autorització als Paisatges Pintorescos. Si la Llei sanciona les 
obres als Sitios Históricos o Zonas Arqueológicas (71.1 d), o a cualquier obra que 
contravenga lo dispuesto en los artículos 16, 19, 20, 21, 25, 37 y 39 (71.1 e), sempre 
referint-se a Sitios Históricos, Conjuntos o Zonas Arqueológicas, i en el nostre cas no 
ens existeix cap reclassificació que defineixi la Sera de Tramuntana com a tal, és obvi 
que no estam dins l'àmbit de la Llei. (...)." 
 

En contra de les tesis argumentades per l'interessada, el que sí es cert, hi 
està fora de tota dubta, és la condició de Bé d'Interès Cultural del Paratge Pintoresc 
(Disposició transitòria vuitena de la Llei 16/1985, de 25 de juny). Per tant, li és 
d'aplicació l'esmentada Llei. 
 

En aquest sentit, la sentència del Tribunal Suprem de data 23 de gener 
de 1995, en el seu fonament de dret nú. 3, afirma: 
 

"En cuanto al fondo del asunto, interesa señalar que la sentencia apelada 
decreta la nulidad de los acuerdos recurridos por entender, en esencia, que 
encontrándose el camino litigioso en una zona o paraje declarado bien de interés 
cultural, el mismo goza de la protección dispensada por la Ley de Patrimonio Histórico 
de 25 de junio de 1985, no tenida en cuenta en aquellos actos. Los apelantes, por el 
contrario, entienden inaplicable dicho ámbito normativo, considerando la zona de que 
se trata no un bien de interés cultural sino como un simple espacio natural protegido. 
Para determinar cuál es el régimen aplicable resulta imprescibdible hacer una breve 
incursión sobre la evolución legislativa seguida en relación con la protección de los 
denominados "parajes pintorescos". Conviene previamente resaltar, y en ello hay 
absoluta conformidad de las partes, que por Decreto 984/1972, de 24 de marzo, se 
declaró Paraje Pintoresco la costa noroeste de la Isla de Mallorca, donde está ubicada 
la finca y el camino litigioso, así como que su tutela quedaba bajo la protección del 
Estado, a través de la Dirección General de Bellas Artes. No hay duda, pues de que  
en ese primer momento el terreno en cuestión gozaba de la protección dispensada por 
la Ley de Patrimonio Artístico de 13 de mayo de 1933. La posterior publicación de la 
Ley 15/1975, de 2 de mayo, sobre Espacios Naturales Protegidos, no altera un ápice, 
en contra de lo aducido por los apelantes, la situación descrita, pues si bien es cierto 
que se establece en la disposición final primera que el Gobierno, en el plazo de un año, 
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dictará o propondrá a las Cortes las disposiciones precesas para incorporar al régimen 
de dicha Ley los terrenos que en dicho momento gozan de la condición, entre otras, de 
Parajes Pintorescos, también lo es que al mismo tiempo se preveía, en la disposición 
transitoria, que en tanto no se aprobasen las referidas disposiciones "el régimen de los 
Parques Nacionales ..., y Parajes Pintorescos existentes, será el establecido en las 
disposiciones de su creación y en las complementarias que les sean aplicables". Ni que 
decir tiene que la ausencia de las citadas disposiciones determinó la continuación del 
mismo régimen jurídico. Hasta tal punto ello es así que la disposición transitoria de la 
Ley 15/1975, de 2 de mayo, de Espacios Naturales, mientras no sean reclasificados 
conforme a su disposición final, conservarán la condición de Bienes de Interés 
Cultural." 
 

Així mateix, en el seu fonament cinquè, se senyala que: 
 

"... lo que se pretende "conservar" -hasta tanto se procede a la 
"reclasificación" de los Parajes Pintorescos- es su vinculación con el régimen del 
patrimonio histórico. Solución que, por otra parte, es la que más se acomoda a los 
principios de nuestra Constitución, pues, mientras no se proceda a la "reclasificación" 
del terreno en cuestión, los mismos seguirán manteniendo la condición de bienes del 
patrimonio histórico, y sabido es que tanto su conservación como su enriquecimiento 
constituye una obligación fundamental que vincula a todos los poderes públicos, según 
establece el artículo 46 de la norma constitucional." 
 

Aquesta sentència delTribunal Suprem venia a confirmar la núm. 434, de 
dia 11 de desembre de 1989, de la Sala Contenciós-Administrativa del Tribunal 
Superior de Justícia de les Illes Balears, que, en el seu fonament de dret VII, 
assenyala: 
 

"... se impone decir que el camino cuestionado se halla ubicado en una 
zona o paraje declarada bien de interés cultural, pues en el año 1972 se promulgó el 
Decreto 924, de 24 de marzo, en virtud del cual, toda el área de la Costa Noroeste de 
Mallorca fue declarada paraje pintoresco, y cuya tutela correspondía, dadas las 
disposiciones contenidas en el aludido Decreto, al Ministerio de Educación y Ciencia, a 
través de la Dirección General de Bellas Artes. La condición antedicha vino a ser 
confirmada, posteriormente, por la disposición transitoria 8ª de la Ley 16/1985, de 25 
de junio, del Patrimonio Histórico Español, de tal suerte que en cumplimiento de esta 
última, art. 20.1, el municipio o municipios en donde se ubique un bien de interés 
cultural, vendrá obligado a la redacción de un Plan Especial de Protección; y si ello no  
se lleva a cabo, hay que estar dispuesto en la misma Ley, art. 20.3, que dispone: 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, etc., precisará resolución favorable de la Administración competente para la 
protección de los bienes afectados y, en todo caso, no se permitirán alineaciones 
nuevas, alteraciones en la edificabilidad, parclaciones y agregaciones." 
 

En similars termes es pronuncia la sentència del Tribunal Suprem de 15 
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de febrer de 1995. 
 

De la jurisprudència esmentada, es dedueix clarament que la declaració 
de Paratge Pintoresc imposa als municipis afectats l'obligació de redactar un Pla 
Especial de Protecció o altre instrument de planejament dels prevists a la legislació 
urbanística que contempli les determinacions de la Llei 16/1985 (art. 20). I si això es 
així, és clara la simil×litud del paratge pintoresc amb el Lloc Històric, i no amb les altres 
dues figures assenyalades a l'art. 20 (Conjunt Històric i Zona Arqueològica). En aquest 
sentit, l'article 15.4 de la Llei 16/1985 senyala que: "Sitio Histórico es el lugar o paraje 
natural vinculado a acontecimientos o recuerdos del pasado, a tradiciones populares, 
creaciones culturales o de la Naturaleza y a obras del hombre, que posean valor 
histórico, etnológico, paleontológico o antropológico." 
 

En conseqüència, tant de l'article 20, donat que en el moment de l'inici de 
la construcció objecte del present expedient sancionador, com de l'art. 22 del mateix 
cos legal ("Cualquier obra o remoción de terreno que se proyecte realizar en un Sitio 
Histórico o en una Zona Arqueológica declarados Bien de Interés Cultural deberá ser 
autorizada por la Administración competente para la protección de dichos bienes, ..."), 
es desprèn que per a l'inici d'aquestes obres és necessària l'autorització prèvia de 
l'organisme competent en matèria de patrimoni històric, que, en virtut del traspàs de 
competències realitzat pel Govern de la CAIB als Consells Insulars, mitjançant la Llei 
6/1994, de dia 13 de desembre, correspon a la Comissió Insular del Patrimoni 
Històrico-Artístic de Mallorca. (Abans, aquestes competències eren assumides per la 
Comissió del Patrimoni Històric de la Conselleria de Cultura, Educació i Esports del 
Govern Balear). 
 

És d'aquesta manera, i no com pretèn l'interessada en les seves 
argumentacions, que se consegueix el cumpliment del ja mencionat principi 
constitucional de conservació del patrimoni històric, cultural i artístic (art. 46). Intentar 
argumentar la no aplicació de la Llei del Patrimoni Històric Espanyol al present cas, o 
afirmar que, cas de que sí tengui efectivitat la Llei esmentada, no existeixi cobertura 
sancionadora per als Paratges Pintorescos, és anar pura i simplement contra els propis 
preceptes constitucionals de conservació dels béns d'interès cultural; la no aplicació del 
Títol IX als Paratges Pintorescs duu, en definitiva, a la desprotecció total dels Paratges 
pintorescs, a la desprotecció, per tant, d'un Bé d'interès  
cultural, incomplint manifestament els dits principis constitucionals.  
 

III.-D'altra banda, s'accepten les argumentacions de la interessada, en el 
sentit de la no aplicació en el present cas, de l'article 76.1, a) de la Llei 16/1985, de 25 
de juny, en relació en l'article 36.1. És veritat que, en el present cas, encara no es pot 
determinar que les obres realitzades atemptin contra la conservació ni el manteniment 
del paratge pintoresc, no per què així ho manifesti l'interessada, sinó precisament 
perquè l'organisme competent per evaluar l'obra encara no ho ha fet, per la manca de 
presentació del corresponent projecte tècnic per part de l'interessada. Per la qual cosa, 
no s'ha determinat encara si en el present cas es poden o no autoritzar les obres de 
referència. 
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Sí en canvi es d'aplicació l'article 76.1, e), en relació amb l'article 20. 
 

Pel que respecte a l'aplicació de l'article 76.1, d), en relació amb l'article 
22, hem de concloure que es produiria una dualitat de sancions per una mateixa 
infracció (el començament d'obres a paratge pintoresc sense autorització de la 
Comissió de Patrimoni Històric), per la qual cosa tampoc és d'aplicació en el present 
cas. 
 

L'article 22 serà aplicable en tota la seva intensitat una vegada 
complertes les determinacions de l'article 20 per part dels municipis afectats, la qual 
cosa farà que en aquells municipis que ja tenguin un Pla Especial de Protecció o un 
altre instrument de planejament informat favorablement per la Comissió de Patrimoni 
Històric, totes les obres que es vulguin realitzar a Paratge Pintoresc requeriran 
autorització prèvia de la Comissió de Patrimoni, no ja en virtut de l'esmentat art. 20, 
sinó en base al disposat a l'article 22. 
 

IV.- En quan a la valoració de les proves realitzades, tant dels 
documents obrants a l'expedient sancionador incoat en data 31 de maig de 1994 i 
declarada la seva caducitat en data 21 de setembre de 1995 (Informe del Celador 
Municipal d'obres, de data 28 de març de 1994; Decret de Batlia de paralització 
d'obres, de 29 de març de 1994; acord de la Comissió de Patrimoni Històric de 
Mallorca, de 13 d'abril de 1994; certificació del secretari delegat de la Comissió Insular 
del Patrimoni Històrico-Artístic de Mallorca, de data 23 de maig de 1995; entre d'altres), 
com de la prova de confessió de l'interessat, on en cap moment quedà acreditada 
l'existència de la preceptiva autorització de Patrimoni Històric, existeix suficient claritat 
per afirmar, i per tant, queda suficientment demostrat, que les obres realitzades a la 
finca de S'Estaca per part de l'interessada, la societat "El Corazón Producciones, S.A.", 
representada en aquest expedient per l'Advocat Sr. Gabriel Feliu Vidal, consistents en 
la realització d'una construcció de dues altures, d'aproximadament 185 m2 la planta 
baixa i 115 m2 la planta pis, no comptaven, ni compten, amb la preceptiva autorització 
de la Comissió de Patrimoni Històric. 
 

Pel que fa referència a la prova pericial, la valoració assenyalada pel que 
fa referència a la Restitució del Paisatge, no es pot tenir en compte en el present cas, 
donat que, com ja s'ha argumentat més amunt, no es pot determinar si existeix o no 
infracció a l'article 36 de la LPHE fins que l'organisme competent examini el projecte de 
referència. 
 

Ara bé, evidentement, aquesta "interpretació favorable" de la norma en 
quant a la no aplicació al present cas de l'article 76.2 de la Llei 16/1985 ("Cuando la 
lesión al Patrimonio Histórico Español ocasionada por las infracciones a que se refiere 
el apartado anterior sea valorable económicamente, la infracción será sancionada con 
multa del tanto al cuádruplo del valor del daño causado.") no eximeix a l'interessada de 
l'obligació de presentar el projecte en qüestió davant la Comissió Insular del Patrimoni 
Històrico-Artístic de Mallorca per a la seva autorització, i, per tant, cas de denegació, sí 
que seria d'aplicació el referit article 76.2, en relació als articles 76.1, a) i 36.1 de la 
legislació del patrimoni històric espanyol. 
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V.- Pel que respecte a la quantia de la sanció, s'haurà d'estar a les 

diposicions contingudes als arts. 76.3 i 77 de la Llei del Patrimoni Històric Espanyol. 
 

De la lectura de l'art. 76.3 s'observa que la infracció comesa implica una 
sanció econòmica que pot arribar fins a 25.000.000 de pessetes; lo que vol dir, en 
terminologia clàssica, que ens trobam davant una infracció de les calificades com a 
greus. 
 

En el present cas, es pot afirmar sense cap tipus de dubte que la 
interessada, quan es realitzaven les obres objecte del present expedient, sabia 
perfectement l'obligació que tenia de obtenir, prèviament a l'inici de les obres, 
autorització de la Comissió del Patrimoni Històric. I és així precisament perquè 
l'interessada havia presentat diferents projectes de reforma i ampliació de vivendes de 
la finca de S'Estaca, piscina, aljub, que sí foren objecte d'autorització prèvia per part de 
la Comissió del Patrimoni Històric. I l'obra de referència no està contemplada als 
projectes abans esmentats, i, per suposat, no compten, per tant, amb la preceptiva 
autorització de l'esmentada Comissió. 
 

Per tant, en aquest cas s'hi descobreix l'existència de intencionalitat en 
quan a la realització dels fets objecte del present expedient sancionador. 
 

VI.- Són d'aplicació al present cas els articles 76.1, e), en relació amb 
l'article 20; i els articles 77 i 78. Tots ells, de la Llei 16/1985, de 25 de juny, del 
Patrimoni Històric Espanyol. 
 

També són d'aplicació la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim 
Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú i el  
Decret autonòmic 14/1994, de 10 de febrer, en quan al procediment a seguir en 
l'exercici de la potestat sancionadora. 
 

També és d'aplicació la Llei autonòmica 6/1994, de 13 de desembre, en 
quan a les competències assumides pel Consell Insular de Mallorca en matèria de 
patrimoni històric. 
 

Finalment, també són d'aplicació les sentències del Tribunal Suprem de 
23 de gener i 15 de febrer de 1995, i la sentència de la Sala de lo Contenciós-
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Balears de data 11 de desembre 
de 1989. 
 

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

A C O R D: 
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I) Sancionar a la societat "El Corazón Producciones, S.A.", per la infracció 
administrativa prevista a l'article 76.1, e) en relació amb l'article 20 de la Llei 16/1985, 
de 25 de juny, del Patrimoni Històric Espanyol, amb una multa de un milió de pessetes 
(1.000.000.- ptes.). 
 

II.- Enderrocar la construcció objecte del present expedient, reposant 
la situació a l'estat anterior a la realització de les obres, en el cas que, transcorregut el 
termini màxim de dos mesos des de la notificació d'aquesta resolució, l'interessada no 
ha instat, de conformitat amb la legislació urbanística vigent, la legalització de les obres 
que han motivat aquest expedient sancionador. 
 

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

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

S'aprova la proposta per assentiment. 
 
 
  PUNT 14.- RESOLUCIÓ DE L'EXPEDIENT SANCIONADOR QUE SE 
SEGUEIX CONTRA EL SR. GABRIEL GENOVARD CALDENTEY PER UNES OBRES 
REALITZADES SENSE AUTORITZACIÓ DE LA COMISSIÓ DE PATRIMONI. 
 

Es dóna 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, la Comissió 
Insular del Patrimoni Històrico-Artístic de Mallorca eleva al Ple la següent proposta de 
resolució perquè n'adopti l'acord corresponent: 

 
ANTECEDENTS DE FETS 

 
 

I.- En data 1 de març de 1995, el Sr. Genovard Caldentey sol×licità 
llicència municipal d'obres a l'Ajuntament de Valldemossa, per a l'adició d'un pis a 
l'edificació ja existent, de la seva propietat, situada al carrer Arxiduc Lluís Salvador 
cantonada amb el carrer Marquès de Vivot, sol×licitud que fou tramesa per part de 
l'Ajuntament a la Comissió Insular del Patrimoni Històrico-Artístic del Consell Insular de 
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Mallorca en data 5 de maig de 1996 per obtenir la preceptiva autorització de la dita 
Comissió, tal i com preveu la Llei del Patrimoni Històric Espanyol. 
 

En escrit de data 25 de maig de 1995, el President de la Comissió Insular 
del Patrimoni Històrico-Artístic de Mallorca comunicà a l'Ajuntament de Valldemossa 
que "aquest projecte no podrà ser analitzat per la Comissió Insular del Patrimoni 
Històrico-Artístic fins que aporteu reportatge fotogràfic de l'estat actual de l'edifici 
existent".  
 

No havent rebut la documentació fotogràfica exigida per tal d'analitzar el 
referit projecte, en data 17 d'agost de 1995 es personà al lloc l'inspector de patrimoni 
Sr. Homar, i lliurà la corresponent acta d'inspecció, on reflectà el següent: "Se ha 
podido comprobar por parte de esta inspección que se están realizando obras 
consistentes en la adición de un piso en el edificio sito en la confluencia de las calles 
Archiduque Luis Salvador y Marqués de Vivot de Valldemossa. Dichas obras no han 
sido autorizadas por la Comisión de Patrimonio de Mallorca." 
 

Com a consecuència de l'inspecció efectuada, en data 18 d'agost de 
1995, el President de la Comissió Insular del Patrimoni Històrico-Artístic de Mallorca 
remeté escrit a l'Ajuntament de Valldemossa demanant la immediata paralització de les 
obres, i la Comissió Insular del Patrimoni Històrico-Artístic de Mallorca, en la sessió 
celebrada dia 21 de setembre de 1995, acordà l'inici d'un expedient sancionador pels 
fets exposats, donat que podien esser constitutius d'infracció administrativa prevista als 
apartats a) i e) de l'article 76.1 de la Llei 16/1985, de 25 de juny, del Patrimoni Històric 
Espanyol. Aquest acord fou notificat a l'interessat en data 18 d'octubre de 1995. 

 
II.- Havent transcorregut el termini legalment establert de quinze dies 

hàbils sense que l'interessat presentàs al×legacions, l'instructor de l'expedient 
mitjançant resolució de data 29 de novembre de 1995, acordà l'obertura d'un període 
de prova, en la qual proposà les següents proves: 
 

- Prova documental, consistent en el projecte d'obres relatiu a l'adició de 
pis segon a la vivenda de la seva propietat, al carrer Arxiduc Lluís Salvador cantonada 
amb el carrer Marquès de Vivot, al terme municipal de Valldemossa. 

- Prova documental, consistent en l'informe realitzat per l'inspector de 
patrimoni Sr. Homar, de data 17 d'agost de 1995. 

- Prova documental, consistent en l'escrit del President de la Comissió 
Insular del Patrimoni Històrico-Artístic de Mallorca, de data 25 de maig de 1995. 
 

III.- De l'anàlisi de les esmentades proves, queda suficientment 
demostrat, i no contradit per l'interessat, Sr. Genovard, que les referides obres no 
comptaven amb la prèvia autorització de la Comissió de Patrimoni, tal i com exigeig la 
Llei del Patrimoni Històric Espanyol. 
 

Ara bé, les obres duites a terme eren les contemplades al projecte 
presentat, i, a més, no podem afirmar que les mateixes foren realitzades en tota la seva 
intensitat, sinó més aviat hem de suposar que, de conformitat amb l'acta d'inspecció, i 
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sobre tot, d'acord amb la fotografia adjuntada a la pròpia acta, les esmentades obres 
estaven en la seva fase d'inici. 
 

El que sí queda perfectament demostrat és la no existència d'impacte 
negatiu d'aquestes obres sobre el Conjunt Històric de Valldemossa, objecte de 
protecció. Podem afirmar que la localització de les obres era difícil, tal i com es desprèn 
de la fotografia adjuntada per l'inspector de patrimoni a l'acta d'inspecció, i la seva 
paralització posterior no ocasionà, per tant, un impacte visual negatiu; en la qual cosa 
hem d'afirmar que en el present cas no s'ha incomplert el que estableix l'article 36.1 de 
la Llei 16/1985, de 25 de juny, del Patrimoni Històric Espanyol, 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."  
 

El que no hi ha dubte, però, és l'existència d'infracció administrativa per la 
realització d'obres sense la preceptiva autorització de la Comissió Insular del Patrimoni 
Històrico-Artístic de Mallorca.  
 

 
FONAMENTS JURÍDICS 

 
 

I.- Els fets exposats (realització d'obres dins conjunt històric declarat 
sense la preceptiva autorització prèvia de la Comissió Insular de Patrimoni Històrico-
Artístic de Mallorca) són constitutius d'infracció administrativa prevista en la Llei 
16/1985, de 25 de juny, del Patrimoni Històric Espanyol, article 76.1, en l'apartat 
següent: 
 

Apartat e) en relació amb l'article 20: "La realización de cualquier clase de 
obra o intervención que contravenga lo dispuesto en el artículo 20", que, al seu apartat 
3, disposa: "Hasta la aprobación definitiva de dicho Plan el otorgamiento de licencias o 
la ejecución de las otorgadas antes de incoarse el expediente declarativo del Conjunto 
Histórico, Sitio Histórico o Zona Arqueológica, precisará resolució favorable de la 
Administración competente para la protección de los bienes afectados y, en todo caso, 
no se permitirán alineaciones nuevas, alteraciones en la edificabilidad, parcelaciones ni 
agregaciones." 
 

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

En conseqüència, d'acord amb el que s'ha exposat anteriorment, i en 
virtud del que disposa l'article 2, c) del Reglament d'Organització i funcionament per a 
l'exercici de les competències atribuïdes per la CAIB al Consell Insular de Mallorca en 
matèria de patrimoni històric, el Ple del Consell Insular de Mallorca adopta el següent 
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A C O R D: 
 
 

I) Sancionar al Sr. Gabriel Genovard Caldentey, 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. 
 

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

III) Comunicar aquest acord al Batle-President de l'Ajuntament de 
Valldemossa." 
 

S'aprova la proposta per assentiment. 
 
 

SERVEIS GENERALS I RECURSOS HUMANS 
 
 
  PUNT 15.-  ANUL.LACIÓ DE L'ACORD PLENARI DE DIA 1 D'ABRIL DE 
1996 SOBRE INCREMENT DE LES RETRIBUCIONS I APLICACIÓ DE LA 
CLAUSULA DE REVISSIÓ SALARIAL PER A L'ANY 1996, COM A CONSEQÜÈNCIA 
DEL REQUERIMENT DE LA DELEGACIÓ DEL GOVERN. 
 

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

" Atès que el Ple del Consell Insular de Mallorca, en sessió ordinària de 
dia 01 d'abril de 1996, va adoptar l'acord següent sobre increment de les retribucions i 
aplicació de la clàusula de revisió salarial per a l'any 1996: 
 

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

Primer.- Amb efectes de dia 1 de gener de 1996, i amb caràcter previ a 
l'aplicació de l'increment del 3,5% previst a la Resolució de Presidència de dia 29 de 
gener de 1996, sobre increments retributius, cotitzacions socials i descomptes per IRPF 
per a l'any 1996, es procedirà a incrementar d'un 0,8% les retribucions objecte de 
revalorització a l'esmentada Resolució. 
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L'abonament al personal d'aquest increment es realitzarà mitjançant la 
creació en la nòmina d'un concepte retributiu denominat "revisió 96". 
 

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

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

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

Atès que la Delegació del Govern a les Illes Balears, mitjançant escrit 
presentat el dia 16 d'abril de 1996 i a l'empara d'allò que estableix l'article 65 de la Llei 
7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les bases de règim local, ha formulat un 
requeriment a la Corporació perquè procedeixi a l'anul.lació de l'anterior acord, el qual, 
segons s'assenyala a l'esmentat escrit, infringeix l'ordenament jurídic, pels motius 
següents: 
 

Pel que es refereix a l'increment de les retribucions per a l'any 1996, 
l'esmentat acord vulnera allò que disposa l'article 4 del Reial Decret-Llei 12/1995, de 28 
de desembre, sobre mesures urgents en matèria pressupostària, tributària i financera, 
que preveu un increment màxim de les retribucions del personal al servei del sector 
públic del 3,5 % en relació amb les de 1995. 
 

Quant a la paga de compensació, aquesta està en contra de l'article 18 
de la Llei 41/1994, de 30 de desembre, de Pressuposts Generals de l'Estat per a l'any 
1995, ja que aquest precepte no inclou cap previsió per al cas de què l'IPC creixi per 
sobre del previst i, a més, l'esmentat article disposa textualment que: "Els acords, 
convenis o pactes que impliquin creixements retributius superiors als que s'estableixen 
en el present article -que el fixa en el 3,5 %- o en les normes que el desenvolupin 
hauran d'experimentar l'adequació oportuna, esdevenint inaplicables en cas contrari les 
clàusules que s'oposin al mateix".  
 

Com a conseqüència de l'anterior, aquesta Presidència eleva al Ple del 
Consell Insular de Mallorca, per a la seva aprovació, la següent: 
 
 

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

Procedeix ACCEPTAR el requeriment d'anul.lació formulat per la 
Delegació del Govern a les Illes Balears dia 16 d'abril de 1996 en relació amb l'acord 
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adoptat pel Ple del Consell Insular de Mallorca dia 01 d'abril de 1996, sobre l'increment 
del 0,8% de les retribucions per a l'any 1996 -d'aplicació amb caràcter previ a 
l'increment del 3,5% previst a la Resolució de Presidència de dia 29 de gener de 1996- 
i l'abonament de la paga de compensació per a l'any 1995 i, en conseqüència, DEIXAR 
SENSE EFECTE l'esmentat acord. 
 

Del present acord es donarà compte a la Delegació del Govern de les 
Illes Balears." 
 

 
Intervé el Sr. Grosske (EU). Anuncia que el seu grup votarà a favor de la 

proposta. Així i tot opina que la corporació va obrar correctament quan va prendre 
l'acord que avui s'anul×la, ja que es tractava de complir uns acords i un conveni 
vigents, negociats amb els treballadors.  
 

Ara, es tracta de complir un imperatiu legal i per això el seu grup no s'hi 
pot oposar i acata el requeriment. Convida els responsables a negociar amb els 
treballadors els conceptes retributius i els acords i el conveni. 
 

S'aprova la proposta per assentiment. 
 

DESPATX EXTRAORDINARI 
 

No s'inclou cap punt dins aquest apartat. 
 

PRECS I PREGUNTES 
 

No n'hi ha. 
 
 

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

 
 


