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ACTA  DE LA  SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DEL 
CONSELL INSULAR  DE  MALLORCA  DE DIA SET  
D'OCTUBRE 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, Maria dels Reis Carbonell 
Albertí, Juan Verger Pocoví, María Salom i Coll, José Maria 
Gonzàlez i Ortea, 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, 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. 
 

Secretari General: Sr. Bartomeu Tous i Aymar. 
 

Interventora General: Sra. Pilar García Docio. 
 
 

El Conseller Sr. Gonzalez Ortea entre al 4t. punt dels 
Decrets a ratificar (punt 3r. de l'ordre del dia); al mateix 
temps surt el Sr. Verger, el qual entra novament al punt cinquè 
de l'ordre del dia. El Sr. Blanquer entra en el punt de precs i 
preguntes.  
 
 

PUNT 1.- APROVACIÓ ACTA ANTERIOR (29-7-96). 
 

S'aprova l'acta per assentiment. 
 
 

PRESIDÈNCIA 
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PUNT 2.- DECRETS A DONAR COMPTE  

 
El Ple en resta assabentat. 

 
 
 

PUNT 3.- DECRETS A RATIFICAR 
 

Es dona compte dels següents decrets: 
 

1.-" ASSUMPTE: Compareixença com a demandat davant la 
Sala Contenciosa-Administrativa del Tribunal Superior de Justícia 
de Balears en el recurs contenciós-administratiu interposat pel 
Procurador Sr. Antonio Obrador Vaquer, en representació dels Srs. 
Maria Antònia Burguera Rigo, Pere Sampol Mas, Antoni Sansó 
Burguera i el Grup Balear d'Ornitologia i Defensa de la 
Naturalesa, contra "acord del Ple del Consell Insular de Mallorca 
de 12.4.96, desestimant recurs ordinari contra acord de la 
Comissió Insular d'Urbanisme de Mallorca on s'aprova esmena de 
deficiències de les normes subsidiàries de planejament del 
Municipi de Santanyí". Actuacions 915/96. 
 

Vist el meritat recurs contenciós-administratiu i 
examinat l'informe de l'Assessoria Jurídica del C.I.M. de 29 de 
juliol de 1996, aquesta Presidència, per raons d'urgència i amb 
fonament a l'article 34.1.h) de la llei 7/85, de 2 d'abril, 
resolc que el Consell Insular de Mallorca comparegui davant la 
Sala Contenciosa-Administrativa del Tribunal Superior de Justícia 
de Balears en dit recurs. Assumirà la representació del Consell 
Insular de Mallorca el Procurador de Palma Sr. Pedro Ferrer 
Amengual, i la direcció tècnica el Sr. Gabriel de Oleza Serra de 
Gayeta i la Sra. Carmen de España Fortuny, indistintament, 
lletrats adscrits a l'Assessoria Jurídica del C.I.M., en base a 
l'article 447.2 de la llei Orgànica 6/85. 
 

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

Es ratifica el decret per vint-i-sis vots a favor (PP, 
PSOE, UM, EU) i cinc en contra (PSM-NM).  
 
 
 

2.-"ASSUMPTE: Compareixença com a demandat davant la 
Sala Contenciosa-Administrativa del Tribunal Superior de Justícia 
de Balears en el recurs contenciós-administratiu interposat pel 
Procurador Sr. Juan Cerdó Frías, en representació dels Srs. 
Miguel Ramis Caldentey i altres contra "Resolució del Consell 
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Insular de Mallorca de 14.6.96 desestimant la petició dels 
recurrents de revalorització del complement personal d'integració 
i del complement d'integració per antiguetat". Actuacions 
1010/96. 
 

Vist el meritat recurs contenciós-administratiu i 
examinat l'informe de l'Assessoria Jurídica del C.I.M. de 11 de 
setembre 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 6/1985. 
 

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

Es ratifica el decret per assentiment. 
 
 
 

3.-"ASSUMPTE: Compareixença com a demandats en les 
Actuacions 881/96  davant la Sala Contensiosa-Administrativa del 
Tribunal Superior de Justícia de Balears en el recurs contenciós-
administratiu interposat per l'Advocat Sr. Rafael Ortíz Portela, 
en representació del Sr. Jaques Louis Victor Rambaud contra 
"resolució del Consell Insular de Mallorca de 16 d'abril de 1.996 
per la qual es posa fí a l'expedient sancionador per suposada 
extracció de restes arqueològics". Actuacions 881/96. 
 

Vist l'informe de l'Assessoria Jurídica del C.I.M. de 
dia 11 de setembre de 1996 i amb fonament del que preveu 
l'article 34.1.h) de la llei 7/85, de 2 d'abril, Reguladora de 
les Bases de Règim Local, resolc que el Consell Insular de 
Mallorca comparegui en les meritades Actuacions número 881/96 
seguides davant la Sala Contenciosa-Administrativa del Tribunal 
Superior de Justícia de Balears en dit recurs. Assumirà la 
representació del Consell Insular de Mallorca el Procurador de 
Palma Sr. Pedro Ferrer Amengual i la direcció tècnica els 
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 
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la primera sessió que farà, per a la seva ratificació." 
 

Es ratifica el decret per assentiment. 
 
 
 

4.-"ASSUMPTE: Compareixença com a demandat davant la 
Sala Contenciosa-Administrativa del Tribunal Superior de Justícia 
de Balears en el recurs contenciós-administratiu interposat pel 
Procurador Sr. Antonio Obrador Vaquer, en representació de la 
Sra. Francisca Montserrat Manresa contra "acord del Ple del 
Consell Insular de Mallorca adoptat en sessió plenària de 3-6-96 
desestimant recurs ordinari interposat contra acord de la Comisió 
Insular d'Urbanisme en sessió de dia 22-9-95, aprovant 
definitivament amb una prescripció el projecte de delimitació de 
sol urbà de Felanitx i contra aquest darrer acord". Actuacions 
1054/96. 
 

Vist el meritat recurs contenciós-administratiu i 
examinat l'informe de l'assessoria Jurídica del C.I.M. de 12 de 
setembre de 1.996, aquesta Presidència, per raons d'urgència i 
amb fonament a l'article 34.1.h) de la llei 7/85, de 2 d'abril, 
resolc que el Consell Insular de Mallorca comparegui davant la 
Sala Contenciosa-Administrativa del Tribunal Superior de Justícia 
de Balears en dit recurs. Assumirà la representació del Consell 
Insular de Mallorca el Procurador de Palma Sr. Pedro Ferrer 
Amengual i la direcció tècnica el Sr. Gabriel de Oleza Serra de 
Gayeta i la Sra. Carmen de España Fortuny, indistintament, 
lletrats adscrits a l'Assessoria Jurídica del C.I.M., en base a 
l'article 447.2 de la llei orgànica 6/85. 
 

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

Es ratifica el decret per assentiment. 
 
 
 

5.-"ASSUMPTE: Compareixença com demandat davant la Sala 
Contenciosa-Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de 
Balears en el recurs contenciós-administratiu interposat pel 
Procurador Sr. Antonio Obrador vaquer, en representació del Sr. 
Raimundo Muelas Obrador y "Arbustos Mallorquines S.A.", contra 
"acord de data 3-6-96 desestimant el recurs ordinari interposat 
davant el Consell Insular de Mallorca impugnant acord de 22 de 
setembre de 1995 pel qual s'aprovava el projecte de delimitació 
de sòl urbà de Felanitx". Actuacions 1077/96. 
 

Vist el meritat recurs contenciós-administratiu i 
examinat l'informe de l'Assessoria Jurídica del C.I.M. de 15 de 
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març de 1996, aquesta Presidència, per raons d'urgència i amb 
fonament a l'article 34.1.h) de la llei 7/85, de 2'abril, resolc 
que el Consell Insular de Mallorca comparegui davant la Sala 
Contenciosa-Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de 
Balears en dit recurs. Assumirà la representació del Consell 
Insular de Mallorca el Procurador de Palma Sr. Pedro Ferrer 
Amengual i la direcció tècnica el Sr. Gabriel de Oleza Serra de 
Gayeta i la Sra. Carmen de España Fortuny, indistintament, 
lletrats adscrits a l'Assessoria Jurídica del C.I.M., en base a 
l'article 447.2 de la llei Orgànica 6/85. 
 

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

Es ratifica el decret per assentiment. 
 

 
6.-"ASSUMPTE: Vist l'informe de Serveis Generals i 

Recursos Humans, Secció Nòmines, de 11 de octubre de 1996, així 
com el de l'Assessoria Jurídica aquesta Presidència, per raons 
d'urgència i en fonament a l'article 34.1.h) de la llei 7/85, de 
2 d'abril, resolc que prèvia la comunicació davant la Tresoreria 
de la Seguretat Social a que es refereix l'article 110.3 de la 
Llei 30/92  s'interposi Recurs Contenciós-Administratiu contra la 
resolució única 30-8-1996 als dos recursos ordinaris del Consell 
Insular de Mallorca, interposats contra la "reclamación de deuda 
por cuotas y otros conceptos debidos a la Seguridad Social, 
Desempleo, F. Garantía Salarial y F. Profesional": 
 

Número de reclamació: 079613457302 
Règim General. 
Codi compte cotització: 07101079808 
Número de treballadors: 64 
Termini: Des de setembre/94 fins a setembre/94 
Import Principal: 4.001 pessetes. 
Naturalesa del descobert: "Dif., ERRORES MATERIALES  

 O DE CALCULO". 
i contra "Reclamación de deuda por cuotas y otros conceptos 
debidos a la Seguridad Social, Desempleo, F. Garantía Salarial y 
F. Profesional": 
 

Número de reclamació: 079613457403. 
Règim General. 
Codi compte cotització: 07101079808. 
Número de Treballadors: 63 
Termini: Des d'octubre/94 fins a octubre/94. 
Import Principal: 2.816 pessetes. 
Naturalesa del descobert: "Dif., ERRORES MATERIALES  

 O DE CALCULO." 
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I que es sol.liciti la suspensió del procediment 
recaptori motivat per la interposició del recurs contenciós-
administratiu i sense necessitat de presentar aval, fonamentant-
se en l'exempció establerta per les entitats locals a la LHL. 
154.  
 

Assumirà la representació del Consell Insular de 
Mallorca el Procurador de Palma Sr. Pedro Ferrer Amengual i la 
direcció tècnica el Sr. Gabriel de Oleza Serra de Gayeta i la 
Sra. Carmen de España Fortuny, indistintament, lletrats adscrits 
a l'Assessoria Jurídica del C.I.M., en base a l'article 447.2 de 
la llei Orgànica 6/85. 
 

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

Es ratifica el decret per assentiment. 
 
 

7.-"ASSUMPTE: Compareixença com demandat davant la Sala 
Contenciosa-Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de 
Balears en el recurs contenciós-administratiu interposat pel 
Procurador Sr. José Luis Nicolau Rullàn, en representació del Sr. 
Guillermo Morro Veny contra "acord de la Comissió Insular 
d'Urbanisme de 22-9-95 relatiu a la denegació de la modificació 
puntual nº 64 del terme municipal de SANTANYI". Actuacions 
1112/96. 
 

Vist el meritat recurs contenciós-administratiu i 
examinat l'informe de l'Assessoria Jurídica del C.I.M. de 18 de 
setembre de 1.996, 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 el Procurador de Palma Sr. Pedro Ferrer Amengual i la 
direcció tècnica el Sr. Gabriel de Oleza Serra de Gayeta i la 
Sra. Carmen de España Fortuny, indistintament, lletrats adscrits 
a l'Assessoria Jurídica del C.I.M., en base a l'article 447.2 de 
la llei Orgànica 6/85. 
 

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

Es ratifica el decret per assentiment. 
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8.-"ASSUMPTE: Compareixença com a demandat davant la 
Sala Contenciosa-Administrativa del Tribunal Superior de Justícia 
de Balears en el recurs contenciós-administratiu interposat per 
la Procuradora Monserrat Montané, en representació del Sr. Andrés 
Bennassar Monserrat i altres, contra "acord de la Comissió 
Insular d'Urbanisme Consell Insular de Mallorca, de 22 de 
setembre de 1995 pel qual s'aprovà definitivament el projecte de 
delimitació del sòl urbà de Felanitx, contra el Ple del Consell 
Insular de 3 de juny de 1996, pel qual es va desestimar el recurs 
ordinari". Actuacions 1108/96. 
 

Vist el meritat recurs contenciós-administratiu i 
examinat l'informe de l'Assessoria Jurídica del C.I.M. de 18 de 
setembre de 1996, aquesta Presidència, per raons d'urgència i amb 
fonament a l'article 34.1.h) de la llei 7/85, de 2 d'abril, 
resolc que el Consell Insular de Mallorca comparegui davant la 
Sala Contenciosa-Administrativa del Tribunal Superior de Justícia 
de Balears en dit recurs. Assumirà la representació del Consell 
Insular de Mallorca el Procurador de Palma Sr. Pedro Ferrer 
Amengual i la direcció tècnica el Sr. Gabriel de Oleza Serra de 
Gayeta i la Sra. Carmen de España Fortuny, indistintament, 
lletrats adscrits a l'Assessoria Jurídica del C.I.M., en base a 
l'article 447.2 de la llei Orgànica 6/85. 
 

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

Es ratifica el decret amb l'abstenció del Sr. Riera 
Bennàssar (PP) i el vot favorable de tots els altres consellers. 
 
 
 

9.-"ASSUMPTE: Compareixeça com a demandat davant la 
Sala Contenciosa-Administrativa del Tribunal Superior de Justícia 
de Balears en el recurs contenciós-administratiu interposat per 
la Procuradora Sra. Monserrat Montané, en representació de Sa 
Mola S.A., contra "acord de la Comissió Insular d'Urbanisme 
(Consell Insular de Mallorca) de 22 de setembre de 1995 pel qual 
s'aprovà definitivament el projecte de delimitació del sòl urbà 
de Felanitx i contra l'Acord del Ple del Consell Insular de 
Mallorca de dia 3 de juny de 1996 en el que se va desestimar el 
recurs ordinari". Actuacions 1123/96. 
 

Vist el meritat recurs contenciós-administratiu i 
examinat l'informe de l'Assessoria Jurídica del C.I.M. de 24 de 
setembre de 1.996, 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 
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de Balears en dit recurs. Assumirà la representació del Consell 
Insular de Mallorca el Procurador de Palma Sr. Pedro Ferrer 
Amengual i la direcció tècnica el Sr. Gabriel de Oleza Serra de 
Gayeta i la Sra. Carmen de España Fortuny, indistintament, 
lletrats adscrits a l'Assessoria Jurídica del C.I.M., en base a 
l'article 447.2 de la llei Orgànica 6/85. 
 

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

Es ratifica el decret per assentiment. 
 
 

10.-"ASSUMPTE: PREPARACIÓ I INTERPOSICIÓ DE RECURS DE 
CASSACIÓ CONTRA LA DECISIÓ JUDICIAL DE DIA 24 DE SETEMBRE DE 
1996, RECAIGUDA A LES ACTUACIONS 763/96 SEGUIDES DAVANT LA SALA 
CONTENCIOSA-ADMINISTRATIVA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA DE 
BALEARS. 
 

Vista la Decisió Judicial de dia 24 de setembre de 
1996, de la Sala Contenciosa-Administrativa del Tribunal Superior 
de Justícia de Balears a les Actuacions 763/96 i examinat 
l'informe de l'Assessoria Jurídica del C.I.M. de 26 de setembre 
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 es 
prepari i s'interposi recurs de cassació contra dita Decisió 
Judicial. Cuidarà la representació jurídica del C.I.M. en dit 
recurs de cassació el Procurador del Tribunals de Madrid Sr. 
Alejandro Gonzalez Salinas i la direcció tècnica del mateix els 
lletrats integrants de l'Assessoria Jurídica del C.I.M. Srs. 
Gabriel de Oleza Serra de Gayeta i Carmen de España Fortuny, 
indistintament, en virtut del que disposa l'article 447.2 de la 
llei Orgànica del Poder Judicial. 
 

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

Es ratifica el decret per assentiment. 
 
 
 

11.-"ASSUMPTE: PREPARACIÓ I INTERPOSICIÓ DE RECURS DE 
CASSACIÓ CONTRA LA SENTÈNCIA NÚM. 469, DE 13 DE SETEMBRE DE 1996, 
RECAIGUDA A LES ACTUACIONS 633 I 734 DE 1994 SEGUITS DAVANT LA 
SALA CONTENCIOSA-ADMINISTRATIVA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA 
DE BALEARS. 
 

Vista la sentència núm. 469, de 13 de setembre de 1996, 
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pronunciada per la Sala Contenciosa-Administrativa del Tribunal 
Superior de Justícia de Balears a les Actuacions 633 i 734 de 
1994, 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 
prepari i interposi recurs de cassació contra la precitada 
sentència. Cuidarà de la representació jurídica del C.I.M. en el 
meritat recurs de cassació el Procurador dels Tribunals de Madrid 
Sr. Alejandro Gonzalez Salinas i la direcció tècnica del mateix 
els lletrats adscrits a l'Assessoria Jurídica del C.I.M. Srs. 
Gabriel de Oleza Serra de Gayeta i Carmen de España Fortuny, 
indistintament, en virtut del que disposa l'article 447.2 de la 
llei Orgànica del Poder Judicial. 
 

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

Es ratifica el decret per assentiment. 
 
 
 

12.-"ASSUMPTE: Aquesta Presidència, vista la citació 
del Jutjat Social núm. 3 de Palma dictada a les Actuacions 
promogudes pel Sr. Antonio Company Bonet contra el Consell 
Insular de Mallorca en reclamació de quantitat, expedient 92/96 i 
examinat l'informe de l'Assessoria Jurídica del C.I.M. de 19 de 
setembre de 1.996, recolc, que per raons d'urgència i amb 
fonament a l'article 34.1.h) de la llei 7/85, de 2 d'abril, que 
el Consell Insular de Mallorca se personi a les meritades 
Actuacions. Cuidarà la representació i defensa del Consell 
Insular de Mallorca els lletrats integrants de l'Assessoria 
Jurídica Sr. Gabriel de Oleza Serra de Gayeta i la Sra. Carmen de 
España Fortuny indistintament, en base a l'article 447.2 de la 
llei Orgànica del Poder Judicial. 
 

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

Es ratifica el decret per assentiment. 
 
 
 

PUNT 4.- ESCRIT DE SECRETARIA ADVERTINT DE L'ERROR 
MECANOGRÀFIC A L'ACTA DE DIA 6-6-96. 
 

Es dona compte del següent escrit de Secretaria: 
 

" A l'acta del Ple del CIM de data 6 de juny de 1996 
s'ha advertit un error mecanogràfic en el títol del punt dos, on 
diu " Punt dos. Inici de les operacions i posada en marxa de la 
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planta de tractament de Son Reus i de les estacions de 
transferència" ha de dir " Inici de les operacions de posada en 
marxa de la planta de tractament de Son Reus i de les estacions 
de transferència", tal com està previst a la convocàtoria de la 
sessió i a la proposta de la comissió de medi ambient i ordenació 
del territori de data 28 de maig de 1996." 
 
 

El Ple constata i resta assabentat de la correcció de 
l'error mecanogràfic. 

 
 
 

PUNT 5.- EXECUCIÓ SENTÈNCIA NÚM. 356 DE DIA 17 DE JUNY 
DE 1996 DE LA SALA CONTENCIOSA-ADMINISTRATIVA DEL TRIBUNAL 
SUPERIOR DE JUSTÍCIA DE BALEARS, RECAIGUDA A LES ACTUACIONS 8/95, 
PROMOGUDES PEL SR. JOSE TEJERO ROIG. 
 

Es dona compte de la següent proposta de Presidència:  
 

" El President del Consell Insular de Mallorca, dia 31 
d'octubre de 1994, va dictar resolució desestimatòria del recurs 
de reposició interposat contra el Decret de dita Presidència de 
20 de juliol de 1994.  
 

La Sala Contenciosa-Administrativa del Tribunal 
Superior de Justícia de Balears, dia 17 de juny de 1996, va 
dictar sentència corresponent a les Actuacions 8/95, per la qual 
es va acordar: 
 

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

 
"SEGUNDO.- DECLARAMOS adecuados al ordenamiento 

jurídico los actos administrativos impugnados y, en su 
consecuencia, los CONFIRMAMOS." 

 
"TERCERO.- No hacemos declaración en cuanto a las 

costas procesales." 
 

Exposat l'anterior i vist l'informe de l'Assessoria 
Jurídica del Consell Insular de Mallorca de 5 de setembre de 1996 
aquesta Presidència du al Ple la següent 
 
 PROPOSTA D'ACORD 
 

Executar, en els estrictes termes, la sentència 
dictada, dia 17 de juny de 1996, per la Sala Contenciosa-
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Balears 
recaiguda a les Actuacions 8/95 part substantiva de la qual és 
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del següent tenor literal: 
 

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

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

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

S'aprova la proposta per assentiment. 
 
 
 

PUNT 6.- EXECUCIÓ SENTÈNCIA NÚM. 380 DE LA SALA 
CONTENCIOSA-ADMINISTRATIVA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA DE 
BALEARS, DE 26 DE JUNY DE 1996, CORRESPONENT A LES ACTUACIONS 
1095/94, PROMOGUDES PER LA SRA. MARIA VICTÒRIA CAMPS PALOU. 
 

Es dona compte de la següent proposta de Presidència: 
  

" El President del Consell Insular de Mallorca, dia 12 
de novembre de 1993, va dictar resolució sobre convocatòria per a 
provisió de llocs de feina de la Corporació pel personal 
funcionari, mitjançant sistema concurs de mèrits de lliure 
designació. 
 

La Sala Contenciosa-Administrativa del Tribunal 
Superior de Justícia de Balears, dia 26 de juny de 1996, va 
dictar sentència corresponent a les Actuacions 1095/94, per la 
qual va acordar: 
 

"PRIMERO: DESESTIMAMOS las causas de inadmisibilidad." 
 

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

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

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

Exposat l'anterior i vist l'informe de l'Assessoria 
Jurídica del Consell Insular de Mallorca de dia 10 de setembre de 
1996 aquesta Presidència du al Ple la següent 
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 PROPOSTA D'ACORD 
 
 
 

Executar, en els estrictes termes, la sentència 
dictada, dia 26 de juny de 1996, per la Sala Contenciosa-
Administrativa del tribunal Superior de Justícia de Balears 
corresponent a les Actuacions 1095/94 part substantiva de la qual 
és del següent tenor literal: 
 

"PRIMERO: DESESTIMAMOS las causas de inadmisibilidad." 
 

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

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

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

S'aprova la proposta per assentiment. 
 
 

 
PUNT 7.- EXECUCIÓ SENTÈNCIA SALA TERCERA DEL TRIBUNAL 

SUPREM, DE DIA 27 D'ABRIL DE 1996, RECURS D'APEL.LACIÓ Nº 
9522/91, ACTUACIONS 523/89. 
 

Es dona compte de la següent proposta de Presidència:  
 

" El Consell Insular de Mallorca, en data 19 de 
desembre de 1988 va desestimar la petició formulada pel Sr. José 
Alcaraz Barrios sobre responsabilitat patromonial del C.I.M.  
 

La Sala Tercera del tribunal Suprem, dia 27 d'abril de 
1996, va dictar la sentència següent corresponent al recurs 
d'apel.lació nº 9522/91, Actuacions 523/89 per la qual va 
acordar:  
 

"Que desestimando el recurso de apelación sostenido por 
el Procurador D. Carlos de Zulueta Cebrián, en nombre y 
representación de D. José Alcaraz Barrios, contra la sentencia 
pronunciada, con fecha 13 de junio de 1.991, por la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
las Islas Baleares en recurso Contencioso-Administrativo nº 523 
de 1989, debemos confirmar y confirmamos íntegramente dicha 
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sentencia, sin hacer expresa condena al pago de las costas 
procesales causadas en este recurso de apelación". 
 

Exposat l'anterior i vist l'informe de l'Assessoria 
Jurídica del Consell Insular de Mallorca de dia 24 de setembre de 
1996, aquesta Presidència du al Ple la següent 
 
 PROPOSTA D'ACORD 
 

Executar, en els estrictes termes, la sentència 
dictada, dia 27 d'abril de 1996, per la Sala Tercera del Tribunal 
Suprem, recurs d'apel.lació nº 9522/91, Actuacions 523/89, part 
substantiva de la qual és del següent tenor literal: 
 

"Que desestimando el recurso de apelación sostenido por 
el Procurador D. Carlos de Zulueta Cebrián, en nombre y 
representación de D. José Alcaraz Barrios, contra la sentencia 
pronunciada, con fecha 13 de junio de 1.991, por la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justícia de 
las Islas Baleares en recurso Contencioso-Administrativo nº 523 
de 1989, debemos confirmar y confirmamos íntegramente dicha 
sentencia, sin hacer expresa condena al pago de las costas 
procesales causadas en este recurso de apelación". 
 
 

S'aprova la proposta per assentiment. 
 
 

 
PUNT 8.- PROPOSTA NOMENAMENT REPRESENTANT DEL CIM AL 

"CONSELL DE COMUNITATS BALEARS ASSENTADES FORA DEL TERRITORI 
BALEAR". 
 

Es dóna compte de la següent proposta de Presidència: 
 

"Vists els escrits presentats pel Grup de Consellers 
Socialistes en data 3 de setembre de 1.996, de renúncia de la 
Sra. Teresa Riera Madurell com a representant del CIM al "Consell 
de Comunitats Balears assentades fora del territori balear" i la 
proposta de nomenament de l'Hble. Sr. Francesc Triay Llopis en 
substitució de la Sra. Riera per representar al CIM a l'esmentat 
Consell, aquesta Presidència 
 

PROPOSA 
 

Nomenar l'Hble. Sr. Francesc Triay Llopis representant 
del CIM al "Consell de Comunitats Balears assentades fora del 
territori balear" en substitució de la Sra. Teresa Riera 
Madurell." 
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Se sotmet la proposta a votació i s'aprova per desset 
vots a favor (PSOE, PSM-NM, UM, EU) i quinze abstencions (PP). 
 
 
 
 

PUNT 9.- PROPOSTA NOMENAMENT REPRESENTANT DEL CIM AL 
PROGRAMA LEADER II, GRUP SERRA DE TRAMUNTANA I GRUP PLA DE 
MALLORCA. 
 

Es dóna compte de la següent proposta de Presidència: 
 

"Vist l'escrit presentant pel Grup de Consellers del 
PSM-Nacionalistes de Mallorca en data 19 de setembre de 1.996, 
pel qual sol.licita la substitució del Conseller Sr. Antoni 
Alorda Vilarrubies representant del CIM a la Iniciativa 
Comunitària Leader 2 Serra de Tramuntana i Pla de Mallorca per la 
Consellera Sra. Catalina Mª. Bover Nicolau , aquesta Presidència 
 

PROPOSA  
 

Nomenar l'Hble. Sra. Catalina Bover Nicolau 
representant del CIM al Programa Leader II, Grup Serra de 
Tramuntana i Grup Pla de Mallorca en substitució de l'Hble. Sr. 
Antoni Alorda Vilarrubies." 
 
 

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

PUNT 10.- DONAR COMPTE DE L'ACORD DE LA COMISSIÓ DE 
GOVERN REFERIT AL 5È. EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS EN EL 
PRESSUPOST DE 1996. 
 

Es dona compte del següent acord de la comissió de 
govern: 

 
" La qui subscriu, Presidenta d'aquest Consell Insular, 

en justificació del 5è. expedient de modificació de crèdits en el 
pressupost de 1996 per incorporació de romanents (ROM-4/96), a 
proposta dels responsables dels serveis afectats, exposa la 
següent 
 

       MEMòRIA 
 

Aplicant els articles 163 de la Llei 39/1988 de 28 de 
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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 , 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 el 5è expedient de modificació de crèdits en el 
pressupost de despeses de 1996 per incorporació de romanents (ROM 
4/96) corresponents a partides de l'exercici de 1995 en les quals 
queda justificada l'existència de suficients recursos financers, 
quedant les noves partides pressupostàries de la següent forma: 
             
 

AUGMENT DE DESPESES (PARTIDES SENSE FINANÇAMENT AFECTAT) 
 
Partida    Denominació      Import  
50.51100.62590 Mobiliari i estris Carreteres i Camins  1.685.363 
60.32200.22694 Publicacions Fodesma                    6.785.800 
60.32200.62290 Edificis i altres construccions Fodesma 5.000.000 
60.32200.62390 Maquinà.i instal.lacions Fodesma          847.134 
60.32200.62690 Equipament informàtic Fodesma             714.069 
80.43210.62590 Mobiliari i estris O.Territ/Habitab.      191.126 
                             TOTAL AUGMENT DESPESES   15.223.492 
                        
                    
AUGMENT EN INGRESSOS 
 
99.87002        Romanent de tresoreria p/incor- 
                poració de crèdits                     15.223.492 
 

    TOTAL AUGMENT INGRESSOS   15.223.492 
 

Per la qual cosa queda anivellat el Pressupost." 
 

S'aprova la proposta per assentiment." 
 
 

El Ple en resta assabentat. 
 
 
 

  PUNT 11.-DONAR COMPTE DE L'ACORD DE LA COMISSIÓ DE 
GOVERN REFERIT AL EXPEDIENT NúM. 6 DE MODIFICACIó DE CRèDITS EN 
EL PRESSUPOST DE 1996. 
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Es dóna compte del següent acord de la comissió de 

Govern: 
 
 

" La qui subscriu, Presidenta d'aquest Consell Insular, 
per Decret de dia tres de juny de mil nou-cents noranta sis, 
ordenà l'incoació d'un expedient de modificació de crèdits en el 
pressupost de despeses de 1996 , a proposta dels responsables del 
serveis afectats, i, tot en justificació de l'expedient núm. 6 de 
modificació de crèdits al pressupost de l'exercici de 1996 per 
tranferències (TR-1/96), exposa la següent  

 
MEMòRIA 

 
Aplicant els articles 160 i 161 de la Llei 39/1988 de 

28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals, 40, 41 i 42 
del R.D. 500/1990, de 20 d'abril y Base 7 de les d'execució del 
Pressupost General per a l'exercici de 1996, es procedeix a 
confeccionar el present expedient de modificació de crèdits per 
transferències entre partides pressupostàries amb diferent 
vinculació jurídica incloses a un mateix grup de funció. Per tot 
això, es proposa a la Comissió de Govern la següent 
  

          PROPOSTA D'ACORD    
 

Aprovar l'expedient núm.6 de modificació de crèdits al 
Pressupost de 1996 per transferències (TR-1/96) entre partides 
pressupostàries amb diferent vinculació juridica que afecten a un 
mateix grup de funció, o a crèdits de personal inclosos a 
diferents grups de funció, d'acord amb el següent detall: 
 
A) RELACIó D'AUGMENTS DE CRèDITS P/TRANFERèNCIES: 
--------------------------------------------------------------
 Codi    Concepte         Import 
-------------------------------------------------------------- 
20.45110.14100 Altre personal substit.C.C.La Miseric. 6.442.560'- 
20.45110.16000 Seguretat Social C.C.La Misericòrdia   2.126.045'- 
20.45110.62600 Equips informàtics C.C.La Misericòrdia 1.000.000'- 
30.45280.22707 Serveis esportius esport escolar      37.777.000'- 
 
                              
                                                         -2- 
--------------------------------------------------------------
 Codi    Concepte         Import 
-------------------------------------------------------------- 
40.42210.20300 Lloguer maquinària i altres C.Cipres     300.000'- 
50.44500.62500 Mobiliari i estris Svei.Activit.classif. 350.000'- 
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           TOTAL AUGMENTS P/TRANFERèNCIES.........   47.995.605'- 
      
 B) RELACIó DE BAIXES P/TRANSFERèNCIES: 
----------------------------------------------------------------- 

Codi        Concepte     Import 
----------------------------------------------------------------- 
20.45400.22706  Estudis i treb.tècnics bibl.arx.i m.  8.568.605'- 
20.45500.76200  Tr.a Ajuntam:Infraestr.Arxius i bibl. 1.000.000'- 
30.45280.48900  Altres transferències esport escolar 37.777.000'- 
40.42210.22605  Treballs acollits Centre Cipres         300.000'- 
50.44500.22000  Mat.d'oficina no inv.Svei.Act.classif.  350.000'- 

  TOTAL BAIXES P/TRANSFERèNCIES            47.995.605'- 
              
 

Per la qual cosa queda anivellat el Pressupost." 
 

S'aprova la proposta per assentiment." 
 
 

El Ple en resta assabentat. 
 
 
 
 

COOPERACIÓ MUNICIPAL, FOMENT I OCUPACIÓ. 
 
 

PUNT 12.- MODIFICACIO DEL PROJECTE "SANEJAMENT, 4ª 
FASE" DE L'AJUNTAMENT DE SANTA MARIA DEL CAMI, OBRA INCLOSA EN EL 
PLA D'OBRES I SERVEIS DE 1995. 
 

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

  "En relació a l'obra nº 35 "Sanejament, 4ª fase" de 
l'Ajuntament de Santa Maria del Cami, obra inclosa en el Pla 
d'Obres i Serveis de 1995, i adjudicada per la Comissió de Govern 
d'aquest Consell Insular en sessió celebrada el dia 24 de juliol 
de 1995 a l'empresa Pavimentos y Hormigones Carreras , S.A., i 
vista la petició de l'Ajuntament d'una modificació del projecte 
que no afectaria per res al pressupost total de l'obra,  i atès 
que la Comissió de Cooperació Municipal, Foment i Ocupació en 
sessió celebrada el dia 24 de juliol de 1996 va quedar damunt la 
taula per la mancança dels plànols de l'esmentada modificació, 
l'Ajuntament de Santa Maria en data 4 de setembre de 1996 ha 
remes els esmentats plànols de la modificació, la Comissió de 
Cooperació Municipal, Foment i Ocupació eleva al Ple la següent 
proposta d' 
                     
                          A C O R D 
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          Aprovar la modificació sol.licitada per l'Ajuntament de 
Santa Maria del Cami del projecte "Sanejament, 4ª fase", obra 
inclosa en el Pla d'Obres i Serveis de 1995, ja que l'emsntada 
modificació no altera el pressupost total de l'obra." 
 

S'aprova la proposta per assentiment. 
 
 
 

PUNT 13.- ANUL.LACIO DE ROMANENTS D'OBRES INCLOSES A 
PLANS ANTERIORS A 1994. 
 

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

     "Atès que en els Plans anteriors a 1994 hi figuren 
Ajuntaments que no han acabat les obres o que no han trames la 
corresponent certificació final i queden per liquidar uns 
romanents per poder tancar tots els exercicis anteriors a 1994, 
es va dur a terme una revissió de tots els Plans anteriors a 
1994,  i la comissio de Govern en sessio celebrada el dia 29 de 
gener de 1996 va concedir un termini fins el dia 30 de juny de 
1996 per justificar les quantitats corresponents a obres a Plans 
anteriors a 1994, i si no es justificaven en el termini 
assenyalat, aquest Consell Insular procedirà  a anul.lar els 
esmentats romanents, i es donara l'obra per acabada. 
 
     Una vegada transcorregut l'esmentat termini, queden sense 
justificar  uns romanents  corresponents a obres d'Ajuntaments 
incloses a Plans anteriors a 1994,per tot això s'ha de procedir  
a l'anul.lació de l'esmentats romanents , per tot  això la  
Comissió de Cooperació Municipal, Foment i Ocupació eleva al Ple 
la següent proposta d'       
  
 
                           A C O R D  
 
      1r.-  Anul.lar els romanents d'obres incloses a Plans 
anteriors a 1994, ja que no han estat justificats en el termini 
assenyalat de dia 30 de juny de 1996 concedit per la Comissió de 
govern del Consell Insular en sessió celebrada el dia 29 de gener 
de 1996, i donar les obres per acabades. Els romanents de les 
obres son els següents:    
 
  
        AJUNTAMENT DE MARIA DE LA SALUT:  
      - Pla d'Obres i Serveis de 1991: Obra: "Abastament i 
sanejament, 2n. fase". Falta justificar la quantitat de 821.805 
pessetes. 
      - Pla complementari d'Obres i Serveis de 1993: Obra: 
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Il.luminació vial cementiri". Falta justificar la quantitat de 
252.981 pessetes. 
 
 

     AJUNTAMENT DE SON SERVERA: Pla complementari d'Obres i 
Serveis de 1993. Obra: "Guarderia municipal, 2n. fase". Falta 
justificar: la quantitat de 1.553.698 pessetes.  
 

     2n.- Comunicar aquest acord a tots als Ajuntaments 
relacionats a l'apartat anterior. 
 
          3r.- Comunicar aquest acord a Intervenció d'aquest 
Consell Insular per que doni de baixa els romanents de l'apartat 
anterior." 

 
 

Intervé el Sr. Alorda (PSM-NM). Explica que la proposta 
és el resultat d'aplicar una política de rigor que vol dur 
endavant la Comissió de Cooperació. Precisa que l'acord se 
circumscriu al POS del 91, ja que els ajuntaments de Maria de la 
Salut (POS 1993) i el de Son Servera (POS 1993), ja han 
certificat el total de les obres compreses en aquest. 
 

La manca de justificació d'una part de els obres de 
l'Ajuntament de Maria de la Salut (POS 91) sembla que ha tingut 
aquest estalvi i la proposta és suprimir aquesta part de la 
subvenció, o sigui 821.805 ptes. 
 
 

S'aprova la proposta per unanimitat. 
 

 
 
      PUNT 14.- APLICACIO DE ROMANENTS DEL PLA D'OBRES I 
SERVEIS DE 1996. 
 

Es dóna 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 va aprovar definitivament el 
Pla d'Obres i Serveis de 1996 i també el Pla Plurianual 1997-
1998, l'esmentat Pla de l'any 1996 ha estat adjudicat per els 
propis Ajuntaments; les obres plurianuals o sia les obres que 
corresponen a dues anualitats també s'han adjudicades per el 
propis Ajuntaments. 
 

     Una vegada adjudicades les obres, les  baixes que s'han 
produit de l'adjudicació del l'anualitat de 1996, s'han aplicat a 
obres que corresponien a l'anualitat de 1997, o sia obres que se 
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vien de fer durant dos anys, ara es podran dur a terme dins l'any 
1996.  
 
      Per tot això  la Comissió de Cooperació Municipal, 
Foment i Ocupació, eleva al Ple del Consell Insular de Mallorca  
la següent proposta d' 
 
                       A C O R D  
 
      1r.-  Aplicar els romanents de les baixes produides per 
l'adjudicació de les obres del Pla d'Obres i Serveis corresponent 
a l'any 1996 a les següents obres totes elles incloses en el Pla 
Plurianual 1997-1998, o sia obres que se vien de fer durant dos 
anys 1996-1997, es realitzaran l'anualitat de 1996, degut a 
l'aplicació de les esmentades baixes: 
 
     AJUNTAMENT D'ALARO: "Col.lector Pluvials carrers". 
Pressupost: 7.912.565.- Aport MAP: 2.769.398.- Aport CIM: 
2.769.398.- Aport. Ajuntament: 2.373.770.- Total subvenció: 
5.538.796.- 

AJUNTAMENT D'ARTA: "Dotacio serveis sa pista". Pressupost: 
9.428.309.- Aport MAP: 3.299.908.- Apot CIM: 2.357.077.- Aport 
Ajuntament: 3.771.324.- Total subvenció 5.656.985.- 

AJUNTAMENT DE BINISSALEM: "Drenatge pluvials C 713". 
Pressupost: 7.775.242.- Aport MAP: 2.721.335.- Aport CIM: 
2.721.335.- Aport Ajuntament: 2.332.573.- Total subvenció: 
5.442.669.- 

AJUNTAMENT DE BUNYOLA: "Enllumenat nucli". Pressupost: 
16.543.958.- Aport. CIM: 13.235.166.- Aport. Ajuntament: 
3.308.792.- Total subvenció: 13.235.166.- 

AJUNTAMENT DE CAPDEPERA: "Pav. c'an Patilla". Pressupost: 
8.374.500.- Aport. MAP: 2.931.075.- Aport CIM: 2.093.625.- Aport. 
Ajuntament: 3.349.625.- Total subvenció: 5.024.700.- 

AJUNTAMENT DE CAMPOS: "Sanejament 2a. fase". Pressupost: 
18.555.209.- Aport. MAP: 6.494.323.- Aport CIM: 4.638.802.- Aport 
Ajuntament: 7.422.083.- Total subvenció: 11.133.125.- 

AJUNTAMENT DE DEIA: "Aparcament Arx. Luis Salvador" 
Pressupost: 3.428.567.- Aport MAP: 1.199.998.- Aport. CIM: 
1.714.284.- Aport. Ajuntament: 514.285.- Total subvenció: 
2.914.282.- 

AJUNTAMENT DE FELANITX: "Pavimentació carrers". Pressupost: 
7.500.000.- Aport CIM: 3.375.000.- Aport Ajuntament: 4.125.000.- 
Total subvenció: 3.375.000.- 

AJUNTAMENT D'INCA: "Col.lector Balaguer-Escorxador". 
Pressupost: 28.720.588.- Aport. MAP: 10.052.206.- Aport. CIM: 
1.436.029.- Aport Ajuntament: 17.232.353.- Total subvenció: 
11.488.235.-  

AJUNTAMENT DE LLOSETA: "Ampl. cementiri". Pressupost: 
9.265.500.- Aport MAP: 3.242.475.- Aport CIM: 4.169.975.- Aport 
Ajuntament: 1.853.100. Total subvenció: 7.412.400.- 
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AJUNTAMENT DE MONTUIRI: "Pav. vials urbans 3a. fase". 
Pressupost: 8.437.000.- Aport MAP: 2.952.950.- Aport CIM: 
3.796.650.- Aport Ajuntament: 1.687.400.- Total subvenció: 
6.749.600 

AJUNTAMENT DE MURO: "Col.lector c/ sta. Ana". Pressupost: 
13.587.711.- Aport MAP: 4.755.699.- Aport CIM: 2.038.157.- Aport. 
Ajuntament: 6.793.856.- Total subvenció: 6.793.856.-  

AJUNTAMENT DE PETRA: "Abast. sanejament sector V": 
Pressupost: 12.571.547.- Aport MAP: 4.400.041.- Aport CIM: 
5.657.196.- Aport Ajuntament: 2.514.309.- Total subvenció: 
10.057.238.- 

AJUNTAMENT DE SANTA EUGENIA: "Plaça Puget". Pressupost: 
3.200.000.- Aport MAP: 1.120.000.- Aport CIM: 1.760.000.- Aport 
Ajuntament: 320.000.- Total subvenció: 2.880.000.-  

AJUNTAMENT DE SANTA MARIA: "Sanejament 6a. fase". 
Pressupost: 45.000.000.- Aport CIM: 36.000.000.- Aport 
Ajuntament: 9.000.000.- Total subvenció: 36.000.000.- 

AJUNTAMENT DE SES SALINES: "Ampl. escoleta Colònia Sant 
Jordi", Pressupost: 13.878.105.- Aport CIM: 9.714.674.- Aport 
Ajuntament: 4.163.432.- Total subvenció: 9.714.674.- 

AJUNTAMENT DE SON SERVERA: "Pav. camins Poliesportiu". 
Pressupost: 2.882.390.- Aport MAP: 1.008.837.- Aport CIM: 
144.120.-Aport Ajuntament: 1.729.434.- Total subvenció: 
1.152.959.- 

AJUNTAMENT DE VALLDEMOSSA: 5.751.190.- Aport MAP: 
2.012.917.- Aport CIM: 1.437.798.- Aport Ajuntament: 2.300.476.- 
Total subvenció: 3.450.714.- 
     

    2n.- Comunicar aquest acord al Ministeri per les 
Administracions Públiques." 
 

S'aprova la proposta per unanimitat. 
 
 
 

PUNT 15.- APLICACIO DE ROMANENTS DEL PROGRAMA D'ACCIO 
ESPECIAL DE LA MANCOMUNITAT DEL PLA PER L'ANY 1996. 
 

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

     "Una vegada adjudicat el Programa d'Acció Especial de 
la Mancomunitat del Pla per l'any 1996, s'han produit baixes en 
l'adjudicació de les obres incloses a l'esmentat Pla, per un 
total de 85.088.401 pessetes. Dins l'esmentat Pla d'Acció 
Especial hi figura inclosa l'obra "Millora i condicionament de la 
Carretera V. de Sineu", l'adjudicació de l'esmentada obra s'ha 
duit a terme de forma plurianual o sia s'han adjudicat les 
anualitats 1996 i 1997.   

     Les baixes produides per l'adjudicació de totes les 
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obres, inclosa l'obra nº 8 "Millora i condicionament de la 
Carretera Vella de Sineu" es podran aplicar a obres que ja 
estaven aprovades e incloses en el mateix Programa d'Acció 
Especial, en aquest cas l'unica obra que estava adjudicada de 
forma plurianual  es l'obra nº 8 "Millora i condicionament de la 
Cra. Vella de Sineu", i per aixó s'han aplicat els romanents de 
les baixes a l'obra abans esmentada i aixi es podra realitzar mes 
obra dins l'anualitat de 1996.  
       
      La Comissió de Cooperació Municipal, eleva al Ple del 
Consell Insular la següent proposta d' 
 
                           A C O R D  
 
      Aplicar els romanents de les baixes produides per 
l'adjudicació de les obres incloses en el Programa d'Acció 
Especial de la Mancomunitat del Pla per l'any 1996 , per un 
import  total de 85.088.401 pessetes a l'obra nº 8 "Millora i 
condicionament de la Cra. Vella de Sineu", aixi es podra 
realitzar part de l'obra corresponent a l'anualitat de 1997. 
 
      El finançament de l'esmentada obra una vegada 
adjudicada i aplicades les baixes de l'anualitat de 1996, quedara 
de la següent forma: 
                         ANY 1996 
    Pressupost adjudicat: 180.406.951 pessetes 
    Aportació MAP:         92.487.676 pessetes 
    Aportació CIM:         87.919.275 pessetes 
 
 
                         ANY 1997 
    Pressupost adjudicat:  31.412.049 pessetes                   
   Aportació MAP:         13.421.824 pessetes  
    Aportació CIM:         17.990.225 pessetes" 
 
 

S'aprova la proposta per unanimitat. 
 
 
 

     PUNT 16.- APROVACIO INICIAL DEL PLA COMPLEMENTARI DEL 
PROGRAMA D'ACCIO ESPECIAL DE LA MANCOMUNITAT DEL PLA . 
 

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

     "Una vegada adjudicat el Programa d'Acció Especial de 
la Mancomunitat del Pla per l'any 1996, les baixes produides per 
l'adjudicació de les esmentades obres, s'han aplicat a l'obra nº 
8 "Millora i condicionament de la carretera de Sineu", i s'ha 
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pogut fer més obra dins l'any 1996. Degut a tot això dins l'any 
1997 hi haura un sobrant que corresponia a l'obra que ja s'ha 
feta l'any 1996, aquest romanent o sobrant es podra aplicar a 
unes altres obres que es realitzarán dins l'anualitat de 1.997, o 
sia es farà un Pla complementari del Programa d'Acció Especial 
per l'anualitat de 1997, independentment de les obres ja 
aprovades al Pla d'Acció Especial 1997.  
 
     Les obres que estarán incloses en el Pla complementari del 
Programa d'Acció Especial han d'estar aprovades, i complimentades 
totes les exigencies legals de publicitat i tramitació d'acord 
amb l'article 7 del R.D. 665/1990 de 25 de maig sobre Cooperació 
Economica de l'Estat a les inversions de les Entitats Locals. 
 
     La Comissió de Cooperació Municipal, Foment i Ocupació eleva 
al Ple del Consell Insular de Mallorca la següent proposta  
                         
                          A C O R D  
 
     1r.-  Aprovar inicialment el Pla complementari de l'any 1997 
del Programa d'Acció Especial de la Mancomunitat del Pla per els 
anys 1994-1997, que es realitzarà amb el romanent o sobrant que 
correspon a obres que ja s'han fetes dins l'any 1996. 
    

2n.- Les obres incloses a l'esmentat Pla complementari son 
les següents:  
 
     AJUNTAMENT D'ALGAIDA: "Ronda Ponent Algaida". Pressupost: 
6.000.052.- Aport MAP: 3.000.026.- Aport CIM: 2.400.021.- Aport 
Ajuntament: 600.005.- 

AJUNTAMENT D'ARIANY: "Remodelació pes mpal." Pressupost: 
4.200.000.- Aport MAP: 2.100.000.- Aport CIM: 1.680.000 Aport 
Ajuntament: 420.000.- 

AJUNTAMENT DE COSTITX: ""Pav. cami i soterrani ennllumenat". 
Pressupost: 11.217.349.- Aport MAP: 5.608.675.- Aport CIM: 
4.486.940.- Aport Ajuntament: 1.121.735.- 

AJUNTAMENT DE MARIA DE LA SALUT: "Pavimentació camins". 
Pressupost: 10.333.570.- Aport MAP: 5.166.785.- Aport CIM: 
4.133.428.- Aport Ajuntament: 1.033.357.-  

AJUNTAMENT DE SANTA EUGENIA: "Substitució cable. 
enllumenat". Pressupost: 5.386.737.- Aport MAP: 2.693.369.- Aport 
CIM: 2.154.695.- Aport Ajuntament: 538.674.- 

AJUNTAMENT DE SANT JOAN: "Pavimentació camins". Pressupost: 
20.000.000.- Aport MAP: 10.000.000.- Aport CIM: 8.000.000.- Aport 
Ajuntament: 2.000.000.- 

AJUNTAMENT DE SENCELLES: "Pou Biniali i conduccions". 
Pressupost: 12.000.000.- Aport MAP: 6.000.000.- Aport CIM: 
4.800.000.- Aport Ajuntament: 1.200.000.-  

AJUNTAMENT DE SINEU: "Millora enllumenat públic". 
Pressupost: 10.458.518.- Aport MAP: 5.229.259.- Aport CIM: 
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4.183.407.- Aport Ajuntament: 1.045.852.- 
AJUNTAMENT DE VILAFRANCA: "Pavimentació camins". Pressupost: 

10.060.576.- Aport MAP: 5.030.288.- Aport CIM: 4.024.230.- Aport 
Ajuntament: 1.006.058.- 
     

     3r.- Remetre l'esmentat Pla complementari per el seu 
informe, als efectes del RD 665/1990a la Comssió Provincial de 
Col.laboració de l'Estat amb les Entitats Locals. 
 
       4t.- Remetre l'esmentat Pla complementari al BOCAIB 
perque es puguin formular al.legacions i reclamacions durant el 
termini de deu dies. 
 

      5è.- La documentació a que es refereix l'art. 7 del RD 
665/90 de 25 de maig serà tramessa al Ministeri per les 
Administracions Públiques, Direcció General d'Anàlisi Econòmic 
Territorial. 
 
       6è.- La contractació de les esmentades obres no és 
podrà dur a terme mentre aquest Consell Insular no aprovi 
definitivament l'esmentat Pla complementari, i hagin estat 
revistats pel Consell Insular de Mallorca els projectes 
corresponents.  
 
       7è.- Les obres incloses en el Pla complementari s'han 
de contractar amb la suficient antelació per que puguin començar 
abans de dia 1 d'octubre de 1997 i estar finalitzades dia 31 de 
desembre de 1998." 
 

El Sr. Alorda (PSM) informa que es tracta de 
l'aprovació inicial d'un Pla complementari que s'ha pogut 
redactar aprofitant els 300 milions de pessetes que resulten de 
reaprofitar el Pla d'Obres i Serveis i el Pla d'Acció especial. 
Les obres contractades més les que hi hagi dins el Pla del 97 
permetran un nou complementari. Pensa que recuperar més de 90 
milions per noves aplicacions de baixes és una bona notícia i 
mostra la confiança que aquesta mateixa política de rigor en la 
contractació i de compliment de terminis permetrà poder rescatar 
encara més superàvits. 

S'aprova la proposta per assentiment.  
 
 
 
 

PUNT 17.- ESTATUTS DE LA MANCOMUNITAT DEL NORD DE 
MALLORCA. 
 

Es dóna compte de la següent proposta de la comissió de 
Cooperació Municipal, Foment i Ocupació: 
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"Vist l'expedient tramès pel Batle de l'Ajuntament de 
Pollença relatiu al projecte d'Estatuts de la Mancomunitat del 
Nord de Mallorca, formada pels Ajuntaments d'Alcúdia, Artà, Muro, 
Pollença, Santa Margalida i Sa Pobla. 
 

Vist l'informe, de data 17 de setembre de 1996, emès 
pel Servei d'Assistència Tècnica als Municipis sobre l'esmentat 
projecte, el President de la Comissió de Cooperació Municipal, 
Foment i Ocupació fa la següent proposta d' 
 
 
 
 A C O R D 
 
 
 

1r.) Informar favorablement el projecte d'Estatuts de 
la Mancomunitat del Nord de Mallorca, formada pels Ajuntaments 
d'Alcúdia, Artà, Muro, Pollença, Santa Margalida i Sa Pobla, 
d'acord amb el que preveuen els arts. 44 de la Llei 7/1985, de 2 
d'abril, 35 del R. Decret 1690/1986, d'11 de juliol, i 8 de la 
Llei de la CAIB 5/1991, de 27 de febrer, de Mancomunitats de 
Municipis. 
 

2n.) Notificar el present acord al President de 
l'Assemblea de Regidors que ha aprovat inicialment els Estatuts i 
als Ajuntaments mancomunats." 
 
 

El Sr. Alorda (PSM) informa que hi va haver unanimitat 
entre  tots els regidors i també a la Comissió. Aprofita per 
donar la benvinguda al món de l'Administració a aquesta 
Mancomunitat del  Nord. 
 

S'aprova la proposta per assentiment.  
 
 
 

 
MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ DEL TERRITORI. 

 
 

PUNT 18.- PLA PARCIAL D'ORDENACIO POLG. 4.21, NN.SS. 
MANACOR (CALA PETITA).- 
 

Es dóna compte de la següent proposta de la CIU: 
 

"A la vista que la Ponència Tècnica, en sessió de dia 
27 de maig de 1996, va acordar elevar a aquesta Comissió el text 
següent: "Expressar la preocupació perquè l'aprovació del Pla 
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[Cala Petita] implicaria la continuïtat d'un model territorial 
d'ocupació de sòl basat en la consolidació de la urbanització 
costanera, amb el perjudici de la privació d'un espai verge 
limitat com és l'espai costaner", aquesta Comissió, per 
unanimitat dels vocals presents, va acordar elevar al Ple del CIM 
la següent proposta d' 
 
 ACORD 
 

1r. Encarregar a l'Area d'Urbanisme del Consell Insular 
de Mallorca, que dugui a terme les actuacions i estudis o 
informes previs per tal d'escometre la conservació de la zona que 
conforma el Pla Parcial d'Ordenació de Polígon 4-21, NNSS Manacor 
(Cala Petita), amb inclusió de l'elaboració, si n'és el cas, de 
la documentació necessària per a la iniciació de l'expedient de 
suspensió del planejament municipal a l'esmentada zona, tot això 
conformement al que estableix l'article 130 del Text Refús de la 
Llei del Sòl de 1992. 
 

2n.- Facultar la Presidència d'aquest Consell Insular 
per a la negociació dels termes d'un conveni amb el Govern Balear 
i l'Ajuntament de Manacor, per a l'actuació coordinada i 
solidària de les tres institucions en el procés al qual s'ha fet 
esment en el paràgraf anterior". 
 
 

Intervé el Sr. Quetglas (PSOE). Informa que es tracta 
d'un acord de la Comissió Insular d'Urbanisme, sorgit d'una 
proposta de la Ponència Tècnica. 
 

Recorda que la Comissió Insular tramita el Pla parcial 
de Cala Petita per subrogació de les competències municipals. 
Quan la Ponència va estudiar la tramitació del projecte, va 
manifestar a la Comissió la preocupació pel fet que la 
continuació de la tramitació d'aquest Pla implicaria la 
continuïtat d'un model territorial d'ocupació del sòl. A partir 
d'aquesta reflexió de la Ponència, la Comissió va acordar 
traslladar al Ple la proposta d'adreçar-se als Serveis Tècnics 
d'Urbanisme perquè estudiïn el procés de desclassificació del sòl 
de Cala Petita i encarregar la Presidència perquè, en termes 
semblants als de la possible desclassificació dels Canons, 
s'adreci a les altres administracions, Govern Balear i Ajuntament 
de Manacor, per tal d'arribar a un conveni que permeti finançar  
conjuntament i solidàriament aquest procés. 
 

Informa que el Pacte de Progrés preveu aquest tipus 
d'intervencions excepcionals en què s'arribarà fins allà on es 
pugui arribar amb la capacitat financera de la institució per 
intentar combatre el model invasor i depredador de la costa, més 
enllà de les simples declaracions. 
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Recorda que el pensament ecologista recomana pensar en 

termes universals i actuar en les petites accions que estan al 
nostre abast i fa veure que ara hi ha l'oportunitat de passar de 
la retòrica als fets concrets.  
 

Convida  el grup del Partit Popular a sumar-se a 
aquesta iniciativa, ja que ara té l'ocasió de passar de la 
retòrica als fets. En aquest sentit fa veure que la col⋅laboració 
del PP és vital, ja que tant en el Govern com en l'Ajuntament de 
Manacor hi tenen la majoria. 
 

Manifesta l'esperança que si amb el nou finançament hi 
ha més recursos disponibles, el Consell podrà participar també en 
l'increment de disponibilitat financera, fet que permetrà abordar 
de manera més racional aquest tipus d'accions que avui s'han 
d'emprendre puntualment i de forma urgent sense comptar amb un 
pla de prevenció i d'eradicació d'aquest tipus de problemes que 
amenacen el nostre territori. 
 

Intervé el Sr. Grosske (EU). Considera que es tracta de 
la proposta d'acord de més pes polític de l'ordre del dia d'avui. 
Manifesta que EU hi està absolutament a favor. 
 

Recorda que les competències del Consell en matèria 
d'urbanisme són limitades i es mouen entre les d'Ordenació 
Territorial que són del Govern i les de planejament urbanístic 
que són pròpies del municipi. Aquest fet podria fer caure el 
Consell en la temptació d'exercir passivament les seves 
competències urbanístiques. Opina, però, que aquest acord 
simbolitza que el Consell vol exercir les competències activament 
des de la perspectiva de voler preservar el territori de l'illa 
entès com un tot. El interessos generals exigeixen posar un fre a 
la política de consum de territori. En qüestions de caràcter 
emblemàtic, com ara Cala Petita, és molt important que el Consell 
prengui acords com aquest i, fins i tot, que es mostri favorable 
a utilitzar els instruments que li dóna l'art. 130 del text refós 
de la Llei del sòl. També considera molt necessari involucrar 
dins aquesta política, tant l'Ajuntament implicat, com el Govern 
Balear. 
 

Intervé el Sr. Verger (PP). Anuncia l'abstenció. 
Explica que aquesta actitud es basa en el fet que no s'ha vist 
mai que el Ple encarregui a una àrea del Consell fer estudis i 
informes, ja que es poden fer sense el mandat del Ple. El 
tècnics, raona, hi són per això i per tant es poden fer 
perfectament aquests estudis sense necessitat de prendre l'acord. 
Igualment passa amb la Presidència, que pot negociar tant com 
vulgui sense l'acord del Ple. Si arriba a un acord, llavors serà 
el moment de votar la proposta d'acord dins el Ple. 
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Convida a esser realistes i recorda que el Govern, pel 

que fa als Canons d'Artà, fa temps que ha manifestat la voluntat 
d'aportar el 50% dels fons i està pendent de les decisions de 
l'Ajuntament d'Artà i del Consell. Per tant, sembla que el Pacte 
de Progrés té molt bo de fer desqualificar si paguen els altres. 
 

Tot i així considera que pot esser bo fer l'informe i, 
per tant, no s'hi oposaran, però tampoc no hi votaran a favor. 
 

Torna intervenir el Sr. Quetglas (PSOE). Agraeix el 
suport manifestat per EU. 
 

Al Sr. Verger li fa notar que l'àrea d'Urbanisme no pot 
iniciar un expedient de la transcendència d'una suspensió, sense 
tenir l'aval d'un acord polític. En relació als Canons d'Artà, fa 
notar que el compromís del Govern, rotundament expressat a la 
premsa, resulta molt suavitzat en el text de la proposta del 
conveni, de manera que el Consell proposa, amb una altra 
redacció, fermar molt més aquest compromís del Govern. 
 

El mateix esquema i el mateix nivell d'implicació 
activa que el Consell té la voluntat d'aplicar al cas dels Canons 
és el que proposa per a Cala Petita. Pensa que una qüestió tan 
emblemàtica com aquesta requereix la unanimitat i lamenta que el 
PP no ho entengui així.    
 

El Sr. Verger (PP) fa notar que avui no s'aprova 
l'inici de l'expedient de suspensió. Convida a fermar bé els 
aspectes que fan referència als Canons, ja que hi ha la bona 
disposició del Govern i reitera l'opinió que l'encàrrec no 
requereix l'acord del Ple. 
 

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

PUNT 19.- PROPOSTA EN RELACIÓ A L'INFRACCIÓ URBANÍSTICA 
AL CARRER ENAGISTES, 1 ILLETA V POLÍGONO CAN VALERO. 
 

Es dóna compte de la següent proposta de la CIU: 
 

"Atesa la documentació tramesa per l´Ajuntament de 
Palma relativa  a un expedient sancionador per infracció ur-
banística, del que en resulten afectats El Corte Ingles, S.A, com 
a promotor, Hermorios, S.A, com a empresa constructora, el Sr 
Antonio Fernandez Oliva, com a Enginyer Industrial, El Sr. 
Feliciano Zubillaga Estanga i el Sr. Enrique Velasco Boto, com a 
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Aparelladors, per a la realitzció d´actes d´edificació i ús del 
sòl, consistents en la construcció d´una nau al Carrer Enagistes-
1, Illeta V, Polígono Can Valero, aquesta Comissió, escoltat 
l´informe jurídic i la proposta de la Ponència Tècnica, es va 
acordar, en el tràmit de l´Article 1.2 del Reglament Organitzatiu 
d´aquesta Comissió, dictaminar davant el Ple del CIM, que s´ha de 
requerir a l´Ajuntament, a fi de poder determinar si el 
procediment seguit s´ha ajustat al Decret Autonòmic 14/94, de 10 
de Febrer, sobre Procediment sancionador, per tal que aporti la 
documentació següent: 1.- Expedient complet de sol.licitud de 
llicencia municipal (inclòs el projecte tècnic); 2.- Constància 
que en el moment d´iniciació dels expedients sancionadors les 
obres efectivament realitzades coincidïen amb el prjeste que 
obtingué la corresponent llicència, en resultar aquest la base 
sobre la qual es fonamenta la valoració de les obres amb  vista a 
fixar la quantia de la sanció; 3.- Documents o actuacions que 
acreditin la participació de l´Enginyer Industrial i els Aparel-
ladors  com a Tècnics Directors de les obres. 4.- Proposta de 
resolució formulada contra els Aparelladors en la seva qualitat 
de tècnics Directors de l´obra, en tenir aquesta la mateixa 
íntima connexió amb la sanció proposada a l´Enginyer Industrial 
Tècnic Director". 
 

S'aprova la proposta per unanimitat. 
 
 
 

PUNT 20.- RECURS ORDINARI INTEPROSAT SR. FRANCESC 
AVELLÀ EN REPRESENTACIÓ GOB. CAPDEPERA.   
 

Es dóna compte de la següent proposta de la CIU: 
 

"A la vista  del recurs ordinari formulat pel Sr. 
Francesc Avellà Salvà, en representació del GOB, contra acord 
d'aquesta Comissió Insular, per majoria, a proposta de la 
Ponència Tècnica i en el tràmit de l'Article 1.2 del Reglament 
organitzatiu d'aquest òrgan col⋅legiat, es va acordar elevar al 
Ple del CIM la següent 
 

PROPOSTA D'ACORD: 
 

1) Desestimar el recurs ordinari interposat pel Sr. Francesc 
Avellà Salvà, en representació del GOB, contra l'acord de la 
Comissió Insular d'Urbanisme de Mallorca, adoptat en sessió de 22 
de setembre de 1995, pel qual es va declarar la utilitat pública 
d'unes instal⋅lacions promogues per la companyia "Telefónica de 
España, S.A.", en Sòl No Urbanitzable, al Puig des Racó del terme 
de Capdepera, tot això d'acord amb els dictàmens jurídics de 
dates 22.05.1996 i 12.06.1996, que s'adjunten en la notificació 



 
 

30 

d'aquest acord. 
 

2) Notificar aquest acord al recurrent i a l'Ajuntament de 
Capdepera". 
 
 

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

PUNT 21.- MODIFICACIO NÚM. 10. PLA GENERAL D'INCA. 
 

Es dóna compte de la següent proposta de la CIU: 
 

"A la vista de la modificació anomenada núm. 10 del Pla 
General d'Inca, aquesta Comissió, per unanimitat, i en el tràmit 
de l'article 1.2 del seu Reglament organitzatiu, eleva al Ple del 
Consell Insular de Mallorca la següent 
 
 PROPOSTA D'ACORD: 
 

"I. Aprovar definitivament, d'acord amb el dictamen del 
Consell Consultiu de les Illes Balears, de 13 de juny de 1996, la 
modificació núm. 10 del Pla General d'Inca, amb les prescripcions 
que assenyala en el seu informe de 29 de març de 1996 aquesta 
mateixa Comissió, i que són les següents: 1ª) Respecte a la 
modificació de la nova zona verda en el carrer J. Toledo, s'haurà 
de completar el plànol d'ordenació tot diferenciant les altàries 
aplicables, en concret en els cossos amb planta baixa d'ús 
públic, i corregir a l'edifici principal les altàries de la zona, 
d'acord amb l'Estudi de Detall aprovat; 2ª) Ha de quedar definida 
com a protegida la porció de la Zona Residencial Unifamiliar 
afectada pel Catàleg dels "Canats"; 3ª) Respecte a la modificació 
de l'alienació del carrer Pius X, entre els carrers García Morato 
i Chopin, a l'efecte de protegir un pou que hi ha, s'hauria de 
catalogar aquesta instal⋅lació, garantint d'aquesta manera la 
seva protecció; 4ª) L'article 184 (dels ascensors) haurà de 
quedar redactat de la manera següent: "Sens perjudici del que 
estableixen els articles anteriors del Títol present, les obres 
de nova planta i d'ampliació o reforma, superior o igual al 
cinquanta per cent de l'existent en edificis de 3 o més plantes, 
hauran de deixar un espai mínim d'1,60 metres de profunditat per 
1,50 d'amplària, on sigui possible la instal⋅lació, en el futur, 
d'un ascensor.= Davant la possible porta de l'ascensor, s'ha de 
deixar un espai lliure, on s'ha de poder inscriure un cercle 
d'1,50 metres de diàmetre.= S'exclouen d'aquesta exigència les 
edificacions en les quals tots els habitatges tenguin accés per 
la segona planta o inferior"; II. Del compliment d'aquestes 
prescripcions es donarà compte al Consell Insular de Mallorca; 
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III. Donar trasllat d'aquest acord al Consell Consultiu de les 
Illes Balears, en compliment de l'article 25.2 del Decret 118/93, 
de 14 d'octubre". 
 

S'aprova la proposta per unanimitat. 
 
 

PUNT 22.- RECURS ORDINARI INTERPOSAT PEL SR. ENTIQUE 
SUREDA. MANACOR. 
  

Es dóna compte de la següent proposta de la CIU: 
 

"A la vista del recurs ordinari formulat pel Sr. 
Enrique Sureda Moragues, contra acord d'aquesta Comissió Insular, 
per unanimitat, a proposta de la Ponència Tècnica i en el tràmit 
de l'Article 1.2 del Reglament organitzatiu d'aquest òrgan 
col⋅legiat, es va acordar elevar al Ple del CIM la següent 
 

PROPOSTA D'ACORD: 
 
 

1) Desestimar el recurs ordinari interposat pel Sr. Enrique 
Sureda Moragues contra la resolució del Director de l'Area 
d'Urbanisme del CIM de 7 de març de 1996, de no subrogació en la 
competència de l'Ajuntament de Manacor sobre disciplina 
urbanística, tot això en relació a uns actes d'edificació situats 
a la Ronda de l'Oest, Porto Cristo (Parcel⋅les 79, 80 i 81), 
d'acord amb els dictàmens jurídics de dates 5 de juny de 1996 i 
12 de juny de 1996, que s'adjunten en la notificació d'aquest 
acord. 
 

2) Notificar aquest acord al recurrent, a l'Ajuntament i al 
tercer afectat, Sr. Miguel Ferrer Brunet." 
 

S'aprova la proposta per unanimitat. 
 
 
 

PUNT 23.- RECURS ORDINARI STA. MARIA DEL CAMI, 
INTERPOSAT PEL SR. MATEU MORRO MARCÈ. 
 

Es dóna compte de la següent proposta de la CIU: 
"A la vista del recurs ordinari formulat pel Sr. Mateu 

Morro i Marcè, Batle de l'Ajuntament de Sta. Maria del Camí, 
contra acord d'aquesta Comissió Insular, per unanimitat, a 
proposta de la Ponència Tècnica i en el tràmit de l'Article 1.2 
del Reglament organitzatiu d'aquest òrgan col⋅legiat, es va 
acordar elevar al Ple del CIM la següent 
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     PROPOSTA D'ACORD: 
 

1) Estimar el recurs ordinari interposat pel Sr. Mateu Morro 
i Marcè, Batle-President de l'Ajuntament de Santa Maria del Camí, 
contra l'acord de la Comissió Insular d'Urbanisme de Mallorca, 
adoptat en sessió de dia 26 de gener de 1996, pel qual, en l'acte 
d'aprovació de la modificació de les Normes Subsidiàries, es va 
imposar la prescripció que en el Sòl No Urbanitzable Agrícola-
Ramader, la data per considerar una parcel⋅la legalment antiga, 
havia d'esser la de l'aprovació de la modificació (10.05.1995), 
tot això d'acord amb el dictamen jurídic de data 14 de juny de 
1996 del Lletrat-en-Cap del CIM, que s'adjuntarà en la 
notificació d'aquest acord. 
 

2) Significar, que com a conseqüència d'això s'anul⋅la 
l'esmentada prescripció i queda sense efecte, restant com a data 
per considerar "antiga" una parcel⋅la en Sòl No Urbanitzable 
Agrícola-Ramader la de l'aprovació de les Normes Subsidiàries i 
no la de l'aprovació inicial de la modificació de les mateixes 
Normes. 
 

3) Notificar aquest acord al recurrent. 
 

4) Publicar-lo en el BOCAIB". 
 
 

S'aprova la proposta per unanimitat. 
 
 
 

PUNT 24.- RECURS ORDINARI PALMA, INTERPOSAT PEL SR. 
JUAN NADAL AGUIRRE. 
 

Es dóna compte de la següent proposta de la CIU: 
 

"A la vista del recurs ordinari formulat pel Sr. Juan 
Nadal Aguirre, en representació de "Balear de Inversiones, S.A.", 
contra acord d'aquesta Comissió Insular, per unanimitat, a 
proposta de la Ponència Tècnica i en el tràmit de l'Article 1.2 
del Reglament organitzatiu d'aquest òrgan col⋅legiat, es va 
acordar elevar al Ple del CIM la següent 
 

PROPOSTA D'ACORD: 
 

1) Desestimar el recurs ordinari interposat pel Sr. 
Juan Nadal Aguirre, en representació de "Balear de Inversiones, 
S.A." contra l'acord de la Comissió Insular d'Urbanisme de 
Mallorca, adoptat en sessió de 4 d'abril de 1995, pel qual es va 
declarar la caducitat de l'expedient del Camp de Golf de Son Gual 
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(PALMA), tot això d'acord amb els dictàmens jurídics de dates 
16.05.1996 i 22.05.1996, que s'adjunten en la notificació 
d'aquest acord. 
 

2) Notificar aquest acord al recurrent." 
 
 

S'aprova la proposta per unanimitat. 
 
 
 

PUNT 25.- RECURS ORDINARI ARTÀ, INTERPOSAT PEL SR. 
FRANCESC AVELLA EN REPRESETNACIÓ GOB. 
 

Es dóna compte de la següent proposta de la CIU: 
 

"A la vista del recurs ordinari formulat pel Sr. 
Francesc Avellà i Salvà, en representació del GOB, contra acord 
d'aquesta Comissió Insular, per majoria, a proposta de la 
Ponència Tècnica i en el tràmit de l'Article 1.2 del Reglament 
organitzatiu d'aquest òrgan col⋅legiat, es va acordar elevar al 
Ple del CIM la següent 
 

PROPOSTA D'ACORD: 
1) Desestimar el recurs ordinari interposat pel Sr. 

Francesc Avellà i Salvà, en representació del GOB, contra l'acord 
de la Comissió Insular d'Urbanisme de Mallorca, adoptat en sessió 
de 22 de setembre de 1995, pel qual es va declarar la utilitat 
pública d'unes instal⋅lacions promogues per la Conselleria 
d'Agricultura i Pesca del Govern Balear, en Sòl No Urbanitzable, 
al Puig des Racó, del terme d'Artà, tot això d'acord amb els 
dictàmens jurídics de dates 22.05.96 i 13.06.96, que s'adjunten 
en la notificació d'aquest acord. 
 

2) Notificar aquest acord al recurrent i a l'Ajuntament 
d'Artà". 
 

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

CULTURA I PATRIMONI HISTÒRIC. 
 

 
PUNT 26.- INICI EXPEDIENT PER A LA CONTRACTACIÓ DEL 

LLOGUER D´UN LOCAL DESTINAT A EMMAGATZEMAR TOT EL MATERIAL 
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ESCENOGRÀFIC I VESTUARIS DEL TEATRE PRINCIPAL, MITJANTÇANT 
CONCURS AMB PROCEDIMENT OBERT. 
 

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

"INFORME: El Director del Teatre Principal en escrit de 
data 25 d´abril de 1996 ens comunica que amb motiu de la 
representació de les òperes, sarsueles i també algunes obres 
teatrals, s´ha acumulat molt de material escenogràfic i vestuari 
que, per manca d´espai adeqüat està actualment emmagatzemat sense 
unes mínimes condicions de seguretat i de bona conservació. Per 
posar un exemple, hi ha material acumulat al fossat de 
l´escenari, també al segon pis de la Casa de la Misericòrdia, a 
l´Hipodrom Son Pardo, a la vivenda del conserge del Teatre, amb 
tots el problemes que suposa aquesta dispersió, fent-se molt 
costós el moviment de qualsevol d´aquests decorats. 
 

1.- NORMATIVA APLICABLE: El contracte de lloguer de béns 
immobles té caràcter privat a tenor de l´article 5.3 de la Llei 
13/1995, de 18 de maig, de Contractes de les Administracions 
Públiques, i en conseqüència, d´acord amb l´article 9 del mateix 
texte legal, se regirà pel que fa als efectes i extinció, per les 
normes del Dret Privat, essent l´ordre jurisdiccional civil 
competent per resoldre les controversies que pugin sorgir entre 
les parts. No obstant, se consideraràn actes jurídics separables 
el que es dictin en relació amb la preparació i adjudicació del 
mateix, que se regiràn per les disposicions que la Legislació de 
Contractes (constituida per l´esmentada Llei 13/1995, de 18 de 
maig, Reial Decret 390/1996, de 1 de març, de desenrotllo parcial 
de la LLei 13/1995, i pel Reglament General de Contractació de 
l´Estat, en tot allò, que sia d´aplicació) dedica als contractes 
de naturalesa administrativa, especialment les referents al 
contracte de subministraments, essent competent en aquest cas la  
jurisidicció contenciosa administrativa d´acord amb la normativa 
reguladora d´aquesta jurisdicció. 
 

D´acord amb la Disposició Derogatòria Ùnica de l´esmentada 
Llei de Contractes de les Administracions Públiques,  ha quedat 
derogat expressament el Reglament de Contractació de les 
Corporacions Locals, aprovat per Decret de 19 de gener de 1953. 
En conseqüència, entenem que pel que fa a la normativa aplicable 
en el contracte de lloguer de béns immobles, haurem d´aplicar la 
nova Llei de Contractes de les Administracions Públiques, en tot 
el que fa referència a la preparació i adjudicació, i per les 
normes del Dret privat pel que fa als efectes i extinció.        
                                          
 

2.- CAPACITAT JURÍDICA: D´acord amb l´article 9-1. del 
Reglament de Béns de les Entitats Locals, " Las Entidades locales 
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tendrán capacidad jurídica plena para adquirir y poseer bienes  
de todas las clases y ejercitar las acciones y recursos 
procedentes en defensa de su patrimonio (...)". 

 
3.- ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ COMPETENT: El Ple del Consell 

Insular de Mallorca en sessió de dia 17 de juliol de 1995 adoptà 
l´acord següent: 
 

"1. De conformitat amb el que determina l´article 71 
del ROF en relació a l´article 76 del mateix text legal, es 
delega en la Comissió de Govern del Consell perquè a partir 
d´aquest acord, ostenti les atribucions que es relacionen a 
l´Annex I. (...) 
 

Annex I. A) En matèria de béns.  
 

a) L´adquisició de béns i drets, sempre que no es faci 
per expropiació i no sigui superior a deu milions de pessetes. 
(...)" 
 

En conseqüència, atès que es preveu un contracte de 
lloguer per un termini de 3 anys i un mes, el preu de licitació  
 
 
 
es superior als deu milions de pessetes, i, per tant, l´òrgan de 
contractació competent és el Ple.   
 

4.- PROCEDIMENT: Pel que fa al procediment, cal 
destacar la necessitat de complir el que preveu l´article 50 de 
la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, que es 
transcriu a continuació: 
 

"1. Deberán aprobarse, previa o conjuntamente a la 
autorización del gasto y siempre antes de la perfección y, en su 
caso, licitación del contrato, los pliegos de cláusulas 
administrativas particulares que incluirán los pactos y 
condiciones definidoras de los derechos y obligaciones que 
asumirán las parte del contrato.  

2. La aprobación de dichos pliegos corresponderá al 
órgano de contratación competente."  
 

Atesos aquests antecedents, es proposa l´adopció del 
següent 
 
 
 A C O R D 
 

1.- Autoritzar l´inici de l´expedient de contractació 
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pel lloguer d´un local destinat a l´emmagatzemar tot el material 
escenogràfic i vestuari del Teatre Principal, mitjantçant concurs 
amb procediment obert, d´acord amb el que preveu l´article 86 i 
següents de la Llei 13/1995, de 18 de maig, de Contractes de les 
Administracions Públiques. 
 

2.- Aprovar el Plec de Clàusules Administratives 
Particulars que han de regir aquesta contractació, amb un preu de 
licitació de 350.000,- pessetes mensuals més el 16% IVA que fan 
un total de 406.000,- PTA. amb càrrec al Capítol 2 del Pressupost 
de despeses del Consell Insular de Mallorca, partida 
20.45700.20200. Reserva de crèdit: núm operació 1996020190, i una 
durada de tres anys i un mes (de ú de desembre de 1996 a trenta-ù 
de desembre de 1999), mitjantçant despesa de caràcter plurianual, 
d´acord amb el que preveu l´article 80 b) del Reial Decret 
500/90, de 20 d´abril, que desenrotlla el Titol VI de la Llei 
39/1988, de 28 de desembre, d´Hisendes Locals, i segons el 
següent pla: 
 

ANY 1996: (periode de 1 de desembre a 31 de desembre): 
Renda mensual de 350.000,- més el 16% IVA: 406.000,- PTA 

 
El dia 1 de gener de 1997 i, posteriorment, al 

compliment de cada any de vigència del contracte, la renda serà 
actualitzada en base a les variacions que experimenti l´Index de 
Preus al Consum de l´any immediatament anterior. 
 

3.- Obrir el procediment de licitació mitjantçant 
publicació del corresponent anunci al Butlletí Oficial de la 
Comunitat Autònoma." 

 
Intervé el Sr. Orta (PP). Recorda que en Comissió es va 

acordar que s'havia de precisar el temps de durada del contracte 
de lloguer, ja que s'havia de cercar un lloc més adient, fins i 
tot comprar una nau. Per altra banda pensa que el lloguer és 
excessiu. 
 

El Sr. Pons (PSM-NM) afegeix que també a la Comissió es 
va detectar una necessitat que s'ha de resoldre i que no hi pot 
haver un material dispers. La solució en aquest moment requereix 
llogar una nau. Es compromet a estudiar la possibilitat de 
convertir el lloguer en una compra a partir de pressuposts 
posteriors, però no pot avançar dates fixes ara mateix. 
 

S'aprova la proposta per unanimitat.   
 
 
 

PUNT 27.- DENEGACIÓ RECURS ORDINARI INTERPOSAT DIA 16 
DE JULIOL DE 1996, PEL SR. JERÓNIMO ALZAMORA BAUZÁ. 
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Es retira la proposta de l'ordre del dia. 
 
  
 

PUNT 28.- RESOLUCIÓ DE L'EXPEDIENT SANCIONADOR QUE SE 
SEGUEIX CONTRA LA SRA. JUANA ECHEVERRIA ZULAICA. 
 

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 atribuides 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 17 de juny de 1995, la interessada Sra. 
Echeverría Zulaica, actuant en nom i representació de la 
Comunitat  de Propietaris de l'edifici en qüestió i en calitat de 
presidenta de la mateixa, va presentar sol⋅licitud d'obra menor 
per a la realització únicament i exclussivament de "limpieza y 
pintado de fachada". Aquesta sol⋅licitud fou tramesa per 
l'Ajuntament de Palma a la Comissió Insular del Patrimoni 
Històrico-Artístic del Consell Insular de Mallorca en data 8 de 
setembre de 1995, per tal d'obtenir la preceptiva autorització de 
la dita Comissió, tal i com preveu la Llei del Patrimoni Històric 
Espanyol. 
 

Sobre l'expedient de referència, i havent-se constatat 
que les obres de les quals es sol⋅licitava l'autorització ja 
havien estat duites a terme, la Comissió Insular del Patrimoni 
Històrico-Artístic de Mallorca, en la sessió celebrada dia 19 
d'octubre de 1995, acordà, a més de l'aprovació d'aquest projecte 
per ajustar-se a la normativa vigent sobre patrimoni històric, 
l'inici d'un expedient sancionador pels fets exposats, donat que 
podien ser constitutius d'infracció administrativa prevista a 
l'apartat e) de l'article 76.1 de la Llei 16/1985, de 25 de juny, 
del Patrimoni Històric Espanyol. 
 

L'acord d'inici d'expedient sancionador fou notificat a 
la interessada en  data 1 de desembre de 1995. 
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II.- Havent transcorregut el termini legalment 

establert de quinze dies hàbils sense que la interessada 
presentàs al⋅legacions, l'instructor de l'expedient mitjaçant 
resolució de data 9 de gener de 1996, acordà l'obertura d'un 
període de prova, en la qual proposà les següents proves: 
 

- Prova documental, consistent en el projecte tècnic i 
sol⋅licitud de llicència presentats davant l'Ajuntament de Palma. 
 

- Prova de confessió de l'interessat, per tal de 
prestar declaració sobre diverses qüestions a l'assumpte de 
referència. 
 

La notificació d'aquesta resolució fou practicada, en 
segona instància, en data 12 de març de 1996. 
 

III.- De l'anàlisi de les esmentades proves, queda 
suficientment demostrat, i no contradit per la interessada, Sra. 
Echeverría, que les referides obres no comptaven amb la prèvia 
autorització de la Comissió de Patrimoni, tal i com exigeix la 
Llei de Patrimoni Històric Espanyol. 
 

Així mateix, l'interessada fa constar a la seva 
declaració que ella solament actua en representació de la 
Comunitat de Propietaris de l'edifici; que, a més, desconeix la 
tramitació de l'expedient, delegant aquest assumpte al mestre 
d'obres i a la pròpia Comunitat de Propietaris, donada la 
malaltia que pateix i al desplaçament efectuat a San Sebastián. 
També assenyala que malgrat la manca d'autorització, es va 
respectar absolutament l'estat originari de l'edifici. 
 

Les obres duites a terme eren les contemplades al 
projecte presentat. 
 

No hi ha dubte, donç, de l'existència al present cas 
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 del Patrimoni Històrico-Artístic de Mallorca) 
són constitutius d'infracció administrativa prevista a la Llei 
16/1985, de 25 de juny, del Patrimoni Històric Espanyol, article 
76.1, en l'apartat següent: 
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Apartat e) en relació amb l'article 20: "La realización 

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

II.- En el present cas, no s'hi descobreix l'existència 
d'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'organitzaicó i funcionament per a l'exercici de les 
competències atribuides 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 a la Comunitat de Propietaris de l'edifici 
situat al carrer Carme, 17, del terme municipal de Palma, 
representada en aquest expedient per la Sra. Juana Echeverría 
Zulaica, per la infracció administrativa prevista a 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 vint-
i-cinc mil pessetes (25.000,- ptes). 
 

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 Palma." 
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S'aprova la proposta per unanimitat. 
 
 
 

PUNT 29.- RESOLUCIÓ DE L'EXPEDIENT SANCIONADOR QUE SE 
SEGUEIX CONTRA L'EMPRESA PÚBLICA DEL GOVERN BALEAR INSTITUT 
BALEAR DE SANEJAMENT (IBASAN). 
 

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 atribuides 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 19 d'octubre de 1995, la Comissió de 

Patrimoni Històric de Mallorca, sobre l'assumpte de referència, 
va acordar aprovar l'inici d'un expedient sancionador contra 
l'empresa pública IBASAN per la construcció d'una estació 
depuradora a Formentor sense la preceptiva autorització de la 
Comissió de Patrimoni Històric, donada la condició de Bé 
d'Interès Cultural (paratge pintoresc) de la zona. 
 

Aquest acord es va adoptar en base a les manifestacions 
del tècnic municipal i del batle-president de l'Ajuntament de 
Pollença, en la Ponència Tècnica i Comissió Insular de Patrimoni 
Històrico-Artístic, respectivament, en el sentit que manifestaren 
que es tractava d'una legalització d'obres, donat que la 
construcció ja s'havia finalitzat.   
 

Com a conseqüència de l'anteriorment exposat, 
l'inspector de patrimoni Sr. Homar lliurà acta d'inspecció, de 
data 26 d'octubre de 1995, on constatà que "las obras de la 
depuradora están finalizadas conforme al proyecto elaborado por 
IBASAN." 
 

II.- L'acord d'inici d'expedient sancionador fou 
notificat a l'interessada el dia 1 de desembre de 1995, a 
conseqüència de la qual, i en el termini legalment establert, 
presentà escrit d'al⋅legacions, de data 20 de desembre de 1995 
(reg. entrada núm. 14359, de 21.12.1995). 
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III.- En data 9 de gener de 1996, l'instructor de 
l'expedient acordà l'obertura d'un període de prova, per a un 
termini màxim de trenta dies hàbils, on proposà les següents 
proves: 

- Prova documental, consistent en l'informe realitzat 
per l'inspector de patrimoni Sr. Vicenç Homar i Ferrer de Sant 
Jordi, de data 26 d'octubre de 1995, així com les fotografies 
adjuntes. 

- Prova documental, consistent en el projecte tècnic 
presentat per l'empresa pública IBASAN a l'Ajuntament de 
Pollença. 

- Prova documental, consistent en la petició a 
l'Ajuntament de Pollença d'informe tècnic on constin els següents 
extrems: 

a) Indicació sobre si les obres de l'estació 
depuradora, en el moment de dur-se a terme, comptaven amb 
llicència municipal. En concret, indicació sobre si aquestes 
obres comptaven amb algún tipus d'autorització per part de 
l'Ajuntament. 

b) Indicació sobre si les obres duites a terme per 
part de l'empresa pública IBASAN, s'ajusten al projecte tècnic 
presentat. 

c) Indicació de la data de sol⋅licitud de 
llicència municipal per part de l'empresa pública IBASAN per a la 
construcció de l'estació depuradora objecte del present 
expedient. 

- Prova documental, consistent en l'aportació per part 
de l'empresa pública IBASAN, si és el cas, d'un pla de previsió 
de construcció de depuradores dins l'àmbit de la Comunitat 
Autònoma, tant si és anual com plurianual. 

- Prova de confessió de l'interessat, mitjançant 
representant, per tal de prestar declaració sobre diverses 
qüestions relatives a l'assumpte de referència. 
 
 

 
 FONAMENTS JURÍDICS 
 
 

I.- Al punt 2 de l'acord de la Comissió Insular del 
Patrimoni Històrico-Artístic de Mallorca, de data 19 d'octubre de 
1995, es tipifiquen els esmentats fets com a infraccions al 
patrimoni històric, previstes a l'article 76.1, paràgrafs d) i 
e), de la LLei 16/1985, de dia 25 de juny. 
 

Vists els fets objecte del present expedient, hem 
concloure que no es d'aplicació el que disposa l'article 22 de la 
Llei 16/1985, perque la seva aplicació ens conduiria a una 
duplicitat d'infraccions pels mateixos fets en matèria de 
patrimoni històric. (L'article 22 entraria en joc una vegada 
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aprovat aquest Pla Especial de Protecció, quant no es comptàs amb 
l'autorització de Patrimoni Històric als Paratges Pintorescs). 
 

II.- Pel que respecte a les al⋅legacions presentades 
per l'interessada, i en relació als fets, les argumentacions van 
encaminades a traslladar la possible responsabilitat a 
l'Ajuntament de Pollença. 
 

És certa la manifestació efectuada a la al⋅legació 
primera, en quant a l'obligació que ténen els municipis que 
comptin amb Conjunt Històric, Lloc Històric o Zona Arqueològica 
de redactar un Pla Especial de Protecció (o un altre tipus 
d'instrument de planejament urbanístic anàleg).  
 

Però aquesta obligació que ténen els municipis no 
eximeix en cap cas de l'obligació que ténen els particulars de 
comptar amb la preceptiva autorització de l'Administració 
competent en matèria de patrimoni històric. 
 

Efectivament, tal i com determina el paràgref tercer de 
l'article 20 de la Llei 16/1985, de 25 de juny, del patrimoni 
històric espanyol, "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 
Històrico, Sitio Histórico o Zona Arqueológica, precisará 
resolución favorable de la Administración competente para la 
protección de los bienes afectados y, en todo caso, no se 
permitirán alineaciones nuevas, alteraciones en la 
edificabilidad, parcelaciones ni agregaciones." 
 

Però en el nostre cas, no podem parlar de l'existència 
de l'atorgament de llicència d'obres ni de l'execució d'una 
llicència concedida, donat que les obres es dugueren sense la 
preceptiva llicència municipal. Per tant, traslladar la 
responsabilitat a l'Ajuntament de Pollença per no haver efectuat 
la sol⋅licitud d'autorització davant la Comissió Insular del 
Patrimoni Històrico-Artístic de Mallorca és, en tot cas, gratuïta 
i sense cap tipus de rigor jurídic, ja que per acomplir tal 
obligació s'ha d'iniciar primer l'expedient administratiu 
d'atorgament de llicència, procediment que s'obrirà davant la 
petició de l'interessat. Precisament, desprès de la sol⋅licitud 
de llicència d'obres per part de l'empresa pública IBASAN, 
l'Ajuntament de Pollença remeté, en data 22 d'agost de 1995, el 
projecte de construcció de l'estació depuradora a la Comissió 
Insular del Patrimoni Històrico-Artístic de Mallorca, per a la 
seva autorització prèvia, acomplint, per tant, el preceptuat a la 
Llei del patrimoni històric espanyol. 
 

En quant a l'al⋅legació segona, la interessada, per a 



 
 

43 

la defensa dels seus drets, s'ampara en el Conveni Marc de 
Col⋅laboració suscrit per IBASAN i l'Ajuntament de Pollença, i 
unes informacions verbals sobre la no existència d'inconvenients 
per obtenir la llicència corresponent. 
 

Tal i com quedà reflexat a la prova de confesió, que 
més endevant examinarem, l'existència del Conveni de 
col⋅laboració no implica en cap cas el desconeixement de les 
obligacions legals que té l'empresa pública IBASAN de sol⋅licitar 
la corresponent llicència d'obres, amb les preceptives 
autoritzacions previstes a l'ordenament jurídic vigent, abans del 
començament de qualsevol tipus d'obra. Examinat el Conveni, no 
apareix en cap moment, com no podia esser d'altra manera,  
l'existència de cap tipus de clàusula d'exhoneració de les 
obligacions legals que té l'empresa pública IBASAN pel que 
respecte a la matèria de patrimoni històric, i d'haver 
aparegut, aquestes serien, òbviament, il⋅lícites. 
 

En quant a les afirmacions de que havia obtingut 
informació verbal en el sentit de no existir cap inconvenient per 
a l'atorgament de l'oportuna llicència municipal d'obres, és 
irrelevant a l'hora de determinar les possibles infraccions 
administratives comeses en matèria de patrimoni històric. A més, 
la interessada no ha demostrat, mitjançant cap dels medis de 
prova legalment establerts, que aquestes afirmacions, d'existir, 
exhonerassin a l'empresa pública IBASAN de les presumptes 
infraccions comeses.  
 

De esser certa l'anterior afirmació, que aquest 
instructor no vol posar en dubte, hem de dir que ténen el valor 
que ténen; és lògic que no ha d'existir cap tipus de problema si 
l'empresa que vol duu a terme l'estació depuradora ajusta la seva 
actuació a l'ordenament jurídic vigent; cosa lògica, i més 
encara, tractan-se d'una empresa pública depenent del Govern 
Balear. 
 

D'altra banda, tampoc és admissible l'alegació tercera 
que fa la interessada, en quant a l'emergència existent per a 
l'execució de les obres de referència, basant-se en la reunió de 
Caps d'Estat que s'havia de celebrar en les properes dates. 
 

La urgència d'unes obres no ha de servir mai per 
l'incompliment de l'ordenament jurídic. D'existir urgència 
motivada, i ara no és el cas determinar-ho, l'obligació de 
l'empresa pública IBASAN era sol.licitar immediatament, i abans 
de l'inici de l'obra, l'autorització prèvia a la Comissió Insular 
del Patrimoni Històrico-Artístic de Mallorca. 
 

A més, la interessada, en aquest cas, tampoc ha 
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demostrat la "presumpta" emergència que alega. Ni tan sols es pot 
tenir en compte la certificació, que presenta la interessada, 
acreditativa del caràcter urgent de les obres, perque aquesta 
certificació l'únic que certifica és la urgència que li dona el 
Consell d'Administració de l'empresa pública a la construcció 
d'aquesta depuradora   
 

Comentari apart mareix l'alegació quarta. Segons exposa 
la interessada, "la única consecuencia que, en su caso, podría 
derivarse serían las de carácter urbanístico previstas en el 
artículo 249 del Texto Refundido de la Ley del Suelo 
(otorgamiento de la licencia o demolición, si las obras no fueren 
conformes con el Planeamiento) lo cual, en todo caso, es 
competencia municipal". 
 

Té raó la interessada quan manifesta l'existència de 
presumptes infraccions urbanístiques, i que són competència, o 
més ben dit, obligació de l'Ajuntament de Pollença exercitar-les.  
 

En aquest sentit, desconeixem l'existència o no d'un 
expedient sancionador per presumpta infracció urbanística; serà, 
en tot cas, responsabilitat de l'Ajuntament de Pollença vetllar 
pel compliment de la legalitat urbanística vigent al seu terme 
municipal, i arbitrar les mesures correctores previstes a 
l'ordenament jurídic.   
 

Però el que aquí jutjam no és precisament si els fets 
de referència vulneren la legalitat urbanística vigent, que, com 
ja he dit, correspon a l'Ajuntament de Pollença, sinó, la/les 
presumpta/es infracció/ons a l'ordenament jurídic vigent en 
matèria de patrimoni històric, que, atès el traspàs de 
competències regulat per la Llei 6/1994, de 13 de desembre, 
correspon al Consell Insular de Mallorca. 
 

La realització d'obres sense la llicència està 
tipificat com a infracció a la Llei del Sòl, i la realització 
d'obres sense la preceptiva autorització de l'organisme competent 
en matèria de patrimoni històric està tipificat com a infracció a 
la Llei del Patrimoni Històric Espanyol. Per tant, es tracta de 
distintes infraccions administratives: una urbanística, l'altre, 
en matèria de patrimoni històric. 
 

De la qual cosa, i com a contestació a l'al⋅legació 
sisena, no es aplicable aquí el principi "non bis in idem", ja 
que, malgrat la identitat de subjectes (IBASAN), és clara 
l'existència de dos fets distints (realització d'obres sense 
llicència, i realització d'obres sense la preceptiva autorització 
de l'autoritat competent en matèria de patrimoni històric), i de 
dos fonements diferenciats. A més, tal i com ha reiterat abundant 
doctrina del Tribunal Suprem, el principi "non bis in idem" està 
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per evitar que en idèntiques circumnstàncies (que no és el 
present cas) recaiguin dues infraccions (administratives o 
penals). I, com ja ha manifestat aquest instructor, es desconeix 
l'existència d'altra expedient administratiu. 
 

Finalment, no mareix cap comentari el disposat a 
l'al⋅legació cinquena, donat que és irrellevant l'elecció del 
solar per ubicar l'estació depuradora. 
 

III.- En quant a la valoració de les proves 
practicades, tant de les proves documentals com de la prova de 
confessió de l'interessada, queda acreditat i demostrat la 
inexistència de la preceptiva autorització de Patrimoni Històric 
al moment de dur-se a terme l'estació depuradora, objecte del 
present expedient. 

 
IV.- 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; el que vol dir, en terminologia clàssica, 
que ens trobam davant una infracció de les calificades com a 
greus. 
 

Ara bé, aquesta calificació com a falta greu, es veu 
atemperada en la no existència de cap tipus de dany al patrimoni 
històric, donat que les obres de referència foren aprovades per 
la Comissió Insular del Patrimoni Històrico-Artístic de Mallorca 
en la sessió celebrada dia 19 d'octubre de 1995. 
 

V.- En aquest cas, no s'hi descobreix l'existència de 
intencionalitat en quant a la realització dels fets objecte del 
present expedient sancionador. 
 

Però en aquest cas concret, també hem de tenir en 
compte que la infracció ha estat comesa per una empresa pública, 
que com a tal, ha de sotmetre la seva actuació a tot l'ordenament 
jurídic vigent, si cal en major rigor que els propis particulars. 
En aquest sentit, cal recordar aquí el principi de sotmetiment a 
la legalitat i a l'ordenament jurídic vigent (articles 9 i 103 de 
la Constitució espanyola). 
 

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 
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novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del 
Procediment Administratiu Comú i el Decret autonòmic 14/1994, de 
10 de febrer, en quant 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 quant a les competències assumides pel Consell 
Insular de Mallorca en matèria de patrimoni històric. 
 

VII.- En conseqüència, d'acord amb el que s'ha exposat 
anteriorment, i en virtut del que disposa l'article 2, c) del 
Reglament d'organització i funcionament per a l'exercici de les 
competències atribuides 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 a l'empresa pública del Govern Balear 
Institut Balear de Sanejament (IBASAN), 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 cent mil pessetes (100.000.- 
ptes.). 

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 Pollença." 
 

S'aprova la proposta per unanimitat. 
 
 
 
 

SERVEIS GENERALS I RECURSOS HUMANS. 
 
 
   PUNT 30.- DESESTIMACIÓ DE LA RECLAMACIÓ DE LA SRA. 
MARÍA ALCALÁ GARCÍA, DE DATA 1 DE MARÇ DE 1996, EN MATÈRIA DE 
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RESPONSABILITAT PATRIMONIAL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES. 
 

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

"Vista la reclamació de data 1 de març de 1996 de la 
Sra. María Alcalá García, per un furt del que fou víctima 
presumptament a la seu central del Consell Insular el dia 29 de 
febrer de 1996, demanant una indemnització al Consell Insular de 
cinc mil pessetes. 
 

Vist l'expedient instruït a conseqüència d'aquesta 
reclamació i especialment l'informe jurídic de data 12 de juliol 
de 1996 que serveix de motivació de l'acord que es proposa, el 
President de la Comissió de Serveis Generals i Recursos Humans 
del Consell Insular fa la següent proposta  d' 
 
 
 A C O R D 
 
 

1) Desestimar íntegrament, pels motius que es fan 
constar a l'informe jurídic de data 12 de juliol de 1996 que obra 
a l'expedient, la reclamació de data 1 de març de 1996 de la Sra. 
María Alcalá García, sol⋅licitant una indemnització de cinc mil 
pessetes per responsabilitat patrimonial derivada d'un furt del 
que fou víctima el dia 29 de febrer de 1996, presumptament 
ocorregut a les oficines centrals del Consell Insular. 
 

2) Notificar el present acord a la interessada 
indicant-li que contra el mateix pot interposar directament el 
recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa 
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes 
Balears, en el termini de dos mesos, comptadors a partir del dia 
de la notificació d'aquest acord, havent-ho de comunicar 
prèviament a aquesta Corporació." 

 
S'aprova la proposta per unanimitat. 

 
 

PUNT 31.- ESESTIMACIÓ DE LA RECLAMACIÓ DEL SR. 
SEBASTIÁN FRAU GAYÁ, DE DATA 22 D'ABRIL DE 1996 EN MATÈRIA DE 
RESPONSABILITAT PATRIMONIAL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES. 
 
 

Es dóna compte de la següent proposta de la comissió de 
Serveis Generals i Recursos Humans: 
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"Vista la reclamació de data 22 d'abril de 1996 del Sr. 
Sebastián Frau Gayá, advocat, c/ Pere Dezcallar i Net, núm. 13, 
8è., 4a. (07003 Palma), actuant en nom i representació de la Sra. 
María Dávila Trias, sol⋅licitant una indemnització al Consell 
Insular de trenta milions de pessetes a causa del suïcidi del que 
fou espòs de la Sra. Dávila, el Sr. Rafael Vargas Suárez, 
ocorregut el dia 15 de desembre de 1992, en el punt quilomètric 
4'5 de la línia fèrria Palma-Sóller, el qual es trobava en aquell 
temps ingressat a l'Hospital Psiquiàtric, que era de titularitat 
del Consell Insular de Mallorca. 
 

Vist l'expedient instruït a conseqüència d'aquesta 
reclamació i especialment l'informe jurídic de 24 de juny de 1996 
que serveix de motivació de l'acord que es proposa, i les 
al⋅legacions presentades per la part reclamant, de data 3 de 
juliol de 1996, que es reafirmen amb els arguments de la 
reclamació principal, el President de la Comissió de Serveis 
Generals i Recursos Humans del Consell Insular fa la següent 
proposta  d' 
 
 
 A C O R D 
 
 

1) Desestimar íntegrament, pels motius que es fan 
constar a l'informe jurídic de data 24 de juny de 1996 que obra a 
l'expedient, la reclamació de data 22 d'abril de 1996 del Sr. 
Sebastián Frau Gayá, advocat, amb despatx al c/ Pere Dezcallar i 
Net, núm. 13, 8è., 4a. de Palma (07003) actuant en nom i 
representació de la Sra. María Dávila Trias, demanant una 
indemnització al Consell Insular per responsabilitat patrimonial 
de trenta milions de pessetes, a conseqüència del suïcidi del Sr. 
Rafael Vargas Suárez, espòs que era de la Sra. Dávila, que tengué 
lloc el dia 15 de desembre de 1992 en el P.K. 4'5 de la línia 
fèrria Palma-Sóller, atès que es trobava ingressat en aquell 
temps a l'Hospital Psiquiàtric, que era de titularitat de la 
Corporació. 
 

2) Notificar el present acord a l'interessat indicant-
li que contra el mateix pot interposar directament el recurs 
contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa 
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes 
Balears, en el termini de dos mesos, comptadors a partir del dia 
de la notificació d'aquest acord, havent-ho de comunicar 
prèviament a aquesta Corporació." 
 

S'aprova la proposta per unanimitat. 
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PUNT 32.- RECTIFICACIÓ D´ERRADES DE L´ACORD PLENARI DE 
DIA 29 DE JULIOL DE 1996, SOBRE MODIFICACIÓ DE LES PLANTILLES 
VIGENTS. 
 

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

 
"El Ple del Consell Insular de Mallorca, en sessió 

celebrada el passat dia 29 de juliol, va aprovar una proposta de 
la Comissió Informativa de Serveis Generals i Recursos Humans 
sobre modificació de la vigent plantilla, en la qual, amb 
posterioritat a la seva aprovació, s´han detectat algunes errades 
que cal procedir a esmenar. 
 

Atès que l´article 105,2 de la Llei 30/1992, de 26 de 
novembre, de Règim jurídic de les administracions públiques i del 
procediment administratiu comú, faculta les administracions 
públiques per rectificar, en qualsevol moment, les errades 
materials, de fet o aritmètiques existents en els seus actes. 
 

El President de la Comissió Informativa dels Serveis 
Generals i Recursos Humans del Consell Insular de Mallorca eleva 
al Ple de la Corporació, per a la seva aprovació, la següent: 
 
 

P R O P O S T A    D´A C O R D  
 

Procedeix RECTIFICAR les errades contingudes a l´acord 
plenari de dia 29 de juliol de 1996, mitjançant el qual es va 
aprovar la modificació de la vigent plantilla, efectuant les 
següents correccions: 
 

 A l´apartat 1, relatiu a la RECONVERSIÓ O REUBICACIÓ 
DE PLACES, s´han de realitzar les següents: 
 

A la columna de places que es reconverteixen de la Llar 
dels Ancians, on diu: "Auxiliar Geriàtric  -Funcionari- 8", ha de 
dir: "Auxiliar Geriàtric -Funcionari- 9". En aquest mateix 
apartat, la nota núm 7, on diu: "Farà funcions d´animador i 
ajudant de rehabilitació", ha de dir: "Un d´ells farà funcions 
d´animador i ajudant de rehabilitació". 
 

Al mateix apartat anterior, a les 25 places d´Auxiliar 
Geriàtric de programa que s´incorporen en plantilla en règim de 
personal laboral, s´ha de suprimir el núm 7 de l´apartat de 
notes.  
 

A la columna de places que es reconverteixen de la 
Residència d´Uialfas, on diu: "Auxiliar Geriàtric, 2 
(Funcionari), x (AE), D (Gr), 13 (CD), 13 b (CE)"; ha de dir:  
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"Auxiliar Geriàtric, 2 (Funcionari), x (AE), D (Gr), 13 (CD), 13 
a (CE)"; i on diu: "Auxiliar Geriàtric, 4 (Laboral), D (Gr), 13 
(CD), 13 b (CE)"; ha de dir: "Auxiliar Geriàtric, 4 (Laboral), D 
(Gr), 13 (CD), 13 a (CE)". 
 

A la columna de places que es reconverteixen de les 
Llars del Menor, on diu: "Tècnic Grau Mitjà -1(Funcionari)-", ha 
de dir: "Tècnic Grau Mitjà -1(Laboral)-". 
 

A la columna de places que es reconverteixen dels 
Serveis Generals, on diu: "Tècnic Ad. General (A 23 23), 1 
(Funcionari), x (AG), A (Gr), 23 (CD), 23 (CE)"; ha de dir: 
"Tècnic Ad. General (A 22 22), 1 (Funcionari), x (AG), A (Gr), 22 
(CD), 22 (CE)". 
 

A l´apartat 2, relatiu a la CREACIÓ DE PLACES, s´han 
d´efectuar les següents rectificacions: 
 

Al Servei de Medicina Esportiva, on diu: "Auxiliar de 
Consulta -1 (Laboral)-", ha de dir: "Auxiliar de Consulta -
1(Funcionari)-". 
 

Al Teatre Principal, on diu: "Coordinador Activitats 
Teatrals, 1 (Laboral), C (Gr), 17 (CD), 17 (CE)", ha de dir: 
"Coordinador Activitats Teatrals, 1 (Laboral), C (Gr), 17 (CD), 
17 a (CE)".   
 

Al mateix apartat anterior, on diu: "Suprimir 1 Mosso 
d´Oficis", ha de dir: "Suprimir 1 Peó". 
 
 

Intervé el Sr. Grosske (EU). Demana que es confirmi i 
consti en acta si les modificacions han estat sotmeses a la 
consideració de la mesa de la funció pública i si hi ha hagut 
acords o desacords. 
 

Respon el Sr. Sansó (PSM). Confirma que la proposta es 
va estudiar divendres passat a la mesa negociadora. Hi ha haver 
acord en tot llevat de dos punts, un és el que fa referència a 
convertir un tècnic de grau mitjà funcionari en tècnic de grau 
mitjà laboral. Explica que el Consell el converteix en laboral 
perquè efectivament es tracta d'un error de la plantilla, ja que 
no és lògic que dins 28 places de la Llar del Menor n'hi hagi una 
de funcionari i totes les altres de laborals. Totes han d'esser 
laborals i quan es doni el procés de funcionarització l'expedient 
ha de poder esser global. Tampoc no hi va haver acord amb el 
tècnic, TAG A 23 23, que passava de Recursos Humans a Serveis 
Generals. Els nivells que corresponien eren A 22 22, ja que una 
persona que comença ha de començar de baix i ha d'ascendir per 
promoció.  
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La Comissió va aprovar la proposta en els termes que es 

presenta, conclou. 
 

El Sr. Grosske (EU) pensa que el tema més rellevant és 
el de la condició de laboral o funcionari de tècnic de la LLar i 
en el marc de la voluntat de funcionarització, que vol que consti 
en acta, expressada pel Sr. Sansó, reconeix que té la seva lògica 
interna, no establir prèviament una situació d'excepcionalitat. 
Anuncia el vot favorable a la proposta. 
 

S'aprova la proposta per unanimitat.  
 
 
 

PUNT 33.-  INCREMENT RETRIBUTIU DE LES MILLORES SOCIALS 
EL PERSONAL DEL CONSELL INSULAR DE MALLORCA PER A L'ANY 1996. 
 

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

"Atès que l'article 35 del text dels Acords de Personal 
Funcionari del Consell Insular de Mallorca i el mateix article 
del Conveni Col.lectiu del Personal Laboral, ambdós aprovats en 
sessió plenària de la Corporació celebrada el dia 11 de novembre 
de 1991, la vigència actual dels quals va ser reconeguda per 
acords plenaris adoptats el dia 12 d´abril d´enguany, preveuen 
que les prestacions contemplades en els articles 31 (ajuda per 
minusvalidesa), 32 (ajuda per escolaritat), 33 (beques per 
estudis) i 34 (premis per jubilació anticipada) es revaloritzaran 
anualment, mitjançant negociació amb la Comissió Paritària, en el 
primer trimestre de l'any. 
 

Atès que per la representació del CIM a la Comissió 
Paritària Conjunta de Personal Laboral i Funcionarial s´han 
estudiat les propostes formulades per les representacions 
sindicals de l´esmentada Comissió i que aquesta, en sessió 
celebrada dia 9 d´agost de 1996 i en relació a la revisió per 
enguany de les millores socials assenyalades anteriorment, va 
acordar un increment del 4,5% des de l'1 de gener d'enguany. 
 

Atès que en el pressupost aprovat per la Corporació el 
dia 1 d´abril de 1996 es va preveure un crèdit suficient que 
permet dur endavant l´anterior increment de les millores socials. 
     

El President de la Comissió Informativa de Serveis 
Generals i Recursos Humans Consell Insular de Mallorca eleva al 
Ple de la Corporació, per a la seva aprovació, la següent: 
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P R O P O S T A    D'A C O R D 

 
 

APROVAR, amb efectes des de l'1 de gener de 1996, 
d'acord amb allò que es preveu a l'article 35 del text dels 
Acords del Personal Funcionari i el mateix article del Conveni 
Col.lectiu del Personal Laboral del Consell Insular de Mallorca; 
l'increment del 4,5% sobre les prestacions contemplades en els  
articles 31 (ajuda per minusvalidesa), 32 (ajuda per 
escolaritat), 33 (beques per estudis) i 34 (premis per jubilació 
anticipada) dels textos assenyalats anteriorment." 
 
 

S'aprova la proposta per unanimitat. 
 
  

PUNT 34.- PROPOSTA DE REVISIO DEL CONVENI SUBSCRIT 
ENTRE ASISA I EL CONSELL INSULAR DE MALLORCA. 
 

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

"A la vista de l´escrit presentat per la Delegació de 
Balears de l'Entitat "Assistència Sanitària Interprovincial" 
(ASISA), la qual té al seu càrrec la prestació de l'assistència 
sanitària del personal funcionari que presta serveis a la 
Corporació, en el que se sol.licitava, per a l´any 1996, 
l'augment de la prima mensual que per assegurat abona el Consell 
Insular de Mallorca a l´esmentada Entitat, fixant-la en 4.960 PTA 
(representa un increment d´un 11,21% en relació amb l´abonada 
actualment que és de 4.460 PTA), com a conseqüència de què 
l´increment dels costs hospitalaris i de les noves tècniques 
estan per sobre de l´IPC; s'han mantingut, per part de la 
Corporació, conversacions amb els responsables de l'Entitat amb 
la finalitat d'arribar a un acord sobre l'augment proposat, els 
quals han acceptat, finalment, la proposta de la Corporació 
d´incrementar la prima mensual per assegurat en un 4,48% i, per 
tant, aquesta restaria fixada en 4.660 PTA.   
 

Com a conseqüència de l'anterior, el President de la 
Comissió Informativa de Serveis Generals i Recursos Humans de la 
Corporació eleva al Ple del CIM, per a la seva aprovació, la 
següent:  
 
 

PROPOSTA D'ACORD  
 

Procedir a la revisió del Conveni subscrit entre el 
Consell Insular de Mallorca i "Assistència Sanitària 
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Interprovincial" (ASISA) el dia 25 de febrer de 1982 per a la 
prestació de l'assistència sanitària als funcionaris de la 
Corporació, d'acord amb allò que es preveu a la clàusula sisena, 
apartat segon de l'esmentat Conveni, i fixar en 4.660 PTA la 
prima mensual que per assegurat abona el Consell Insular de 
Mallorca, amb efectivitat des de l´1 de gener de 1996. 
 

També es proposa autoritzar l'Honorable Sra. Presidenta 
del Consell Insular de Mallorca per a signar la modificació del 
Conveni subscrit amb ASISA, als efectes d'incorporar-hi 
l´anterior modificació." 
 

S'aprova la proposta per unanimitat. 
 
 
 

BENESTAR SOCIAL. 
 

PUNT 35.-PROPOSTA DE RESOLUCIÓ A PARTIR DE DIA 1 DE 
GENER DE 1997 L'ACORD DE PRESTACIÓ DEL SERVEI DE VEHICLES 
SANITARIS I ALTRES DE LA CREU ROJA ALS CENTRES ASSISTENCIALS I 
SANITARIS DEL CIM.  
 

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

"Atès que el Ple del Consell Insular de Mallorca en 
sessió extraordinària i urgent de dia 22 de juny de 1992 aprovà 
el Conveni Marc de Col.laboració i tres Annexos entre el Consell 
Insular de Mallorca i Creu Roja Espanyola, entre els quals figura 
l'Annex núm. 2 sobre prestació de Serveis de Vehicles Sanitaris i 
altres de la Creu Roja als Centres Assistencials i Sanitaris del 
Consell, signat el dia 20 d'agost de 1992, amb una durada fins el 
31 de desembre de 1992, prorrogable per anualitats naturals si 
cap de les parts no manifesta per escrit a l'altre la voluntat de 
resoldre'l amb seixanta dies d'antelació a la data d'acabament.  
 

Atès que mitjançant Decret 32/1994, de 28 de març, es 
transferiren els centres depenents del Consell Insular de 
Mallorca, Hospitals General i Psiquiàtric, a la Comunitat 
Autónoma de les Illes Baleras i que en l'actualitat el Centre de 
la Llar dels Ancians no utilitza els esmentats serveis per la via 
del Conveni. 
 

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

A C O R D 
 

Únic.- Resoldre, a partir de dia 1 de gener de 1997, 
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"l'Acord de Col.laboració sobre prestació de serveis de vehícles 
sanitaris i altres de la Creu Roja als Centres Assistencials i 
Sanitaris del Consell" (ANNEX NÚM 2 al Conveni Marc de 
Col.laboració entre el Consell Insular de Mallorca i Creu Roja 
Espanyola), d'acord amb el que disposa la clausula quarta de 
l'esmentat Conveni. 
 
 
 

S'aprova la proposta per assentiment. 
 
 

PUNT 36.- PROPOSTA DE RESOLDRE A PARTIR DE DIA 1 DE 
GENER DE 1997, EL CONVENI DE COL.LABORACIÓ ENTRE L'OFICINA 
D'AJUDA A LES VÍCTIMES DEL DELICTE DEPENENT DE LA CONSELLERIA 
ADJUNTA A LA PRESIDÈNCIA DEL GOVERN BALEAR I EL CONSELL INSULAR 
DE MALLORCA. 
 

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

"Atès el Conveni de Col.laboració, subscrit el dia 21 
de juny de 1990, entre l'Oficina d'Ajuda a les Víctimes del 
Delicte depenent de la Conselleria Adjunta a la Presidència del 
Govern Balear i i el Consell Insular de Mallorca amb una durada 
de fins a 31 de desembre de 1990, amb possibles pròrrogues anuals 
si cap de les dues parts no manifesta a l'altre per escrit, la 
seva voluntat de resoldre'l, amb trenta dies d'antelació a la 
data d'acabament. 
 

Atés que mitjançant Decret 32/1994 de 28 de març, va 
esser transferit l'Hospital General centre depenent del Consell 
Insular de Mallorca a la Comunitat Autónoma de les Illes Balears, 
i atés que des de la signatura de l'esmentat conveni no s'ha 
produït en els Serveis Socials d'aquest Consell Insular de 
Mallorca cap demanda de remissió de víctimes de delictes a 
l'A.V.D., el President de la Comissió de Benestar Social atesa la 
manca d'operativitat d'aquest Conveni fa la següent proposta d' 
 

A C O R D 
  
 

Únic.- Resoldre, a partir del dia 1 de gener de 1997 el 
Conveni de Col.laboració, subscrit el dia 21 de juny de 1990, 
entre l'Oficina d'Ajuda a les Victimes del Delicte depenent de la 
Conselleria Adjunta a la Presidencia del Govern Balear i el 
Consell Insular de Mallorca, d'acord amb el que disposa la 
clàusula cinquèna del Conveni esmentat." 
 

S'aprova la proposta per assentiment. 
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PUNT 37.- PROPOSTA DE RESOLDRE ELS CONVENIS SIGNATS 
ENTRE EL CONSELL INSULAR DE MALLORCA I AJUNTAMENTS DE MALLORCA 
PER A LA COBERTURA DE PLACES PER VÀLIDS I PER ASSISTITS DE LA 
RESIDÈNCIA "LLAR DELS ANCIANS" DEL CONSELL INSULAR DE MALLORCA, I 
PRÒRROGA DELS CONVENIS VIGENTS ENTRE EL CONSELL INSULAR DE 
MALLORCA I ELS AJUNTAMENTS DE LLUCMAJOR I MANACOR.  
 

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

 
"Atès que el Ple del Consell Insular de Mallorca en 

sessió ordinària celebrada el dia 5 d'abril de 1993 aprovà el 
Conveni de Col.laboració entre el Consell Insular de Mallorca i 
els Ajuntaments de Mallorca que ho sol.licitin per a la cobertura 
de places per a assistits i excepcionalment per a persones 
vàlides, de la Residència de la Llar dels Ancians. 
 

Atès que el Ple del Consell Insular de Mallorca en 
sessió celebrada el dia 12 d'abril de 1996 aprovà un nou Protocol 
per a l'admissió en els Centres Llar dels Ancians i Residència 
Huialfàs del Consell Insular de Mallorca, al qual es sotmetran 
tots els Ajuntaments de l'illa de Mallorca, als efectes de que el 
procediment d'admissió s'articuli amb xarxa socio-assistencial 
primària dels municipis de l'illa de Mallorca. 
 

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

A C O R D  
 

1.- Resoldre, a partir de dia 1 de gener de 1997, els 
Convenis per a la cobertura de places per vàlits i per assistits 
de la LLar dels Ancians del Consell Insular de Mallorca, subscrit 
entre el Consell Insular de Mallorca i els Ajuntaments que a 
continuació es relacionen, d'acord amb el que disposa la clàusula 
7 dels esmentats Convenis: 
 

AJUNTAMENT   DATA DE SIGNATURA 
 

ALARÓ     23/09/93 
STA. MARIA    04/06/93 
ARTÀ     04/06/93 
BINISSALEM    04/06/93 
SELVA     04/06/93 
SES SALINES    04/06/93 
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BÚGER     08/11/93 
VALLDEMOSSA    08/11/93 
SA POBLA     08/11/93 
FORNALUTX     08/11/93  
CAPDEPERA     15/07/94 
ALCÚDIA     15/07/94 
DEIÀ     15/07/94      

 
 

2.- Prorrogar, d'acord amb el que disposa la clàusula 
7, els Convenis vigents entre el Consell Insular de Mallorca i 
els Ajuntaments de Llucmajor i Manacor, signats els dies 4 de 
juny de 1993 i 8 de novembre de 1993, respectivament, per a la 
cobertura de places per vàlits i assistits de la Residència Llar 
dels Ancians del Consell Insular de Mallorca, en modificació de 
la clàusula 3.2 i supressió de la clàusula 3. i canvi del ordre 
numèric de la clàusula 3.4, a partir de dia 1 de gener de 1997. 
 

3.- Remetre a tots els Ajuntaments de l'Illa de 
Mallorca el nou Protocol per a l'admissió al Centre Llar 
d'Ancians i Residència Huialfàs del Consell Insular de Mallorca, 
aprovat pel Ple del Consell Insular de Mallorca en sessió 
celebrada el dia 12 d'abril de 1996." 
 

S'aprova la proposta per assentiment. 
 
    
 
 

DESPATX EXTRAORDINARI. 
 

La presidenta sol⋅licita al Ple la inclusió d'un punt 
dins aquest apartat referit a la "Desafectació parcial carretera 
PMV 214 1, accés a sa Calobra" 
 

S'aprova per assentiment incloure aquest punt dins 
l'apartat del Despatx Extraordinari. 
 
 

PRIMER PUNT.- PROPOSTA DE DESAFECTACIÓ PARCIAL DE LA 
CARRETERA PM-V 214-1 (ACCÉS A SA CALOBRA) 
 

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

"Vist l'escrit de data 30 d'abril de 1996 del Batle de 
l'Ajuntament d'Escorca sol⋅licitant la cessió dels terrenys 
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urbans propietat del Consell Insular de Mallorca del port de Sa 
Calobra als efectes de poder desenvolupar el projecte de 
"Peatonització i passeig marítim dins el port de Sa Calobra", i 
vist, també, l'informe de data 27 d'agost de 1996 de l'Enginyer 
Cap del Servei de Vies i Obres del Consell en el que manifesta 
que "Tenint en compte que el tram de carretera del qual se 
sol⋅licita la cessió discorre per sòl urbà, que no hi ha connexió 
amb cap altra carretera i que s'està negociant un conveni entre 
l'Ajuntament d'Escorca i la Conselleria de Turisme per tal de 
desenvolupar el projecte de peatonització i de passeig marítim 
del port de Sa Calobra, no hi ha inconvenient, tècnicament, 
perquè es tramiti la cessió esmentada, si bé s'han de tenir en 
compte les prescripcions següents: 

1r.- S'haurà de mantenir la circulació rodada per la 
circumvalació que hi ha actualment, des de la bifurcació, de 
manera que es garanteixi la continuïtat del trànsit. 

2n.- La futura peatonització del denominat camí de Cals 
Reis (tram final de la PM-V 214-1) haurà d'esser parcial per tal 
de poder garantir l'accés rodat als solars de sòl urbà 
confrontats, de manera que, es pugui fer les operacions de 
càrrega i de descàrrega que en siguin pertinents.". 
 

Atès que prèviament a la cessió del tram de la 
carretera s'ha de procedir a desafectar-lo de la qualificació 
d'ús públic (domini públic) que té actualment, el President de la 
Comissió de Serveis Generals i Recursos Humans, d'acord amb el 
que preveu l'article 8 del Reglament de Béns de les Entitats 
Locals de 13 de juny de 1986, fa la següent proposta d' 
 
 
 
 A C O R D 
 
 
 

1) Alterar, inicialment, la qualificació del tram final 
de la carretera PM-V 214-1 (accés a La Calobra), d'una longitud 
de 910 ml. i una superfície estimada de 6.210 m2, d'acord amb el 
plànol que s'adjunta, desafectant-los del domini públic i ús 
públic, quedant qualificats com a béns patrimonials. 
 

2) Que se sotmeti a informació pública, per un termini 
d'un mes, aquesta desafectació perquè es puguin formular les 
al⋅legacions que es creguin convenients. De no presentar-se 
reclamacions durant aquest tràmit es considerarà aprovada 
definitivament l'alteració de la qualificació jurídica de 
l'esmentat tram de carretera. 
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3) Una vegada els béns desafectats tenguin la 
qualificació de béns patrimonials, es procedirà a la tramitació 
de l'expedient de cessió a l'Ajuntament d'Escorca d'aquest bé amb 
els condicionants que determina l'informe de data 27 d'agost de 
1996 de l'Enginyer Cap del Servei de Vies i Obres. 
 

4) D'aquest acord se'n donarà compte a la Comissió 
Informativa de Serveis Generals i Recursos Humans a la primera 
sessió que celebri." 
 
 

S'aprova la proposta per assentiment. 
 
 
 

PRECS I PREGUNTES. 
 
 

Intervé la Sra. Thomàs (EU). Prega que les futures 
adquisicions de màquines agranadores que acordi la Comissió de 
Medi Ambient, per als ajuntaments, com les que va aprovar no fa 
gaire la Comissió de Govern, es facin per concurs públic i s'hi 
puguin acollir tots els ajuntaments. 
 

El Sr. Antich (PSOE) respon que l'acord va esser 
subvencionar les peticions que hi havia de quatre ajuntaments. 
Anuncia que hi ha la previsió d'obrir un concurs per a l'any que 
ve a través de la Comissió de Cooperació. 
 

També la Sr. Thomàs (EU) demana el compromís manifestat 
davant el Ple perquè, en el termini més breu possible, la 
Comissió de Benestar Social presenti un calendari d'aprovació del 
Pla Estratègic d'actuació, amb el possible compromís 
pressupostari per a l'any 97. 
 

El Sr. Pons (PSOE) recorda que el Pla es va repartir a 
tots els grups i que ara queden una sèrie de qüestions menors que 
es faran arribar abans de la primera sessió de la Comissió. Pel 
que fa al calendari i la dotació pressupostària demana prudència, 
ja que aquest Pla, no només depèn de les possibilitats 
pressupostàries del Consell, sinó que també va vinculat als 
pressuposts de la Comunitat i a la línia d'actuació social del 
Govern central. Per això no s'han de despertar expectatives, no 
fos cosa que hi hagués retallades en aquesta matèria. 
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Intervé el Sr. Riera (PP). Demana per quin motiu s'ha 
retirat de l'organització de les corregudes de Son Pardo la Reial 
Societat Hípica i si el Consell té l'autorització de la Federació 
per organitzar aquestes proves. 
 

Per altra banda també demana perquè es varen suspendre 
les corregudes d'ahir. 
 

El Sr. Diéguez (PSOE) respon que l'organització de les 
corregudes va esser objecte de solució per part de la corporació 
anterior quan el president del Consell i el president de la 
Federació acordaren que el Consell és l'organisme que organitza 
les proves de trot. La Federació de Trot té la tutela de les 
corregudes de trot segons les atribucions que li confereix l'art. 
3 C del Decret de Federacions. La Reial Societat Hípica no ha 
organitzat mai aquestes corregudes. 
 

Pel que fa a la suspensió informa que la pluja va 
enllotar les pistes i els menadors, d'acord amb el comissari, 
l'àrbitre i el director del recinte, varen decidir que per raons 
de seguretat era aconsellable no fer els proves. Tal vegada 
podria semblar que les condicions no fossin tan dolentes, a 
jutjar per algunes fotos publicades, però s'hi havien fet obres 
amb addició d'una capa d'arena i la pluja va impedir que es 
consolidàs bé. 
 

El Sr. Riera (PP) fa notar que tota la premsa diu que 
la causa era el bunyol de reparació que s'havia fet i no la pluja 
la vertadera causa de la suspensió. 
 

Demana com és que si el Consell va signar un conveni 
amb la Federació de Futbol per 10.325.000 PTA, el Sr. Diéguez diu 
als mitjans de comunicació que el Consell aportarà 40.000.000 
PTA. 
 

El Sr. Diéguez explica que hi ha els deu milions del 
conveni que comprenen el període que va fins al final d'enguany. 
Amb càrrec al pressupost de l'any que ve se signarà un altre 
conveni per a la resta de la temporada que significarà uns 16 
milions més. La resta fins als 40 milions no es donen a la 
Federació, sinó que és estalvi que fan els clubs, ja que els 
jugadors queden inclosos en la pòlissa general que té subscrita 
el Consell, cosa que suposa una reducció de 2.500 PTA per 
jugador, que per 9.000 jugadors que hi ha, fan els 20 milions de 
reducció de cost sense despesa per al Consell. 
 

Intervé el Sr. Cañellas (PP). Es refereix als informes 
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citats pels mitjans de comunicació i referits a ITEMA en relació 
a l'execució de la sentència. Com que el seu grup no té aquests 
informes, demana si hi són i en cas afirmatiu en sol⋅licita una 
còpia. 
 

La Sra. Bover (PSM) recorda que el grup de PP ja té dos 
informes jurídics. L'informe a què s'ha referit la premsa no és 
sobre l'execució de la sentència, sinó que és un seguiment a 
partir de l'acord de Ple d'executar la sentència. Dins aquest 
acord, continua, hi havia un punt que demanava la valoració de 
les instal⋅lacions. Quan es varen tenir les valoracions, una de 
feta per ITEMA i una altra pel Consell es va demanar als Serveis 
Jurídics que determinassin quina era la tramitació posterior. És 
a dir que no és un informe complementari, sinó que es tracta 
d'una tramitació aprovada, que és vigent, i que es va duent a 
terme.  
 

Recorda que tota la informació referida a ITEMA sempre 
s'ha duit a Comissió i també s'ha donat en mà. Pensa que cap grup 
no pot dir que no s'hagi volgut donar informació, ni que s'hagi 
volgut aturar aquesta tramitació. 
 

El Sr. Cañellas (PP) afirma que només ha demanat si hi 
havia un informe i si en podien tenir còpia, però que no ha dit 
que s'hagi volgut amagar res. 
 

Per altra banda, com que el grup del PP no té les 
valoracions a què acaba de fer referència la Sr. Bover, en demana 
també una còpia.    
 

El Sr. Orta (PP) informa que fa uns deu dies el Sr. D. 
Pons (PSM-NM) els va passar un dossier referit a la casa de 
l'escriptor Llorenç Villalonga. L'Última Hora d'ahir informa que 
el CIM adquirirà la casa de Llorenç Villalonga per un acord entre 
el propietari i el president de la Comissió per un preu pactat de 
50 milions i el Diari Balears també informa que tan sols restaven 
detalls perquè el Consell acordàs aquesta adquisició i també 
informa que, de forma paral⋅lela, els tècnics han duit a terme 
les gestions per declarar Can Sabater bé d'interès cultural. 
 

Considera que en aquests cas tots els membres de la 
Comissió han fet el paper de comparses, ha faltat informació, no 
se sap amb quins mitjans ha de comptar aquesta adquisició, bi en 
quins termes s'establirà el conveni amb l'Ajuntament. Pensa que 
se n'hauria de parlar un poc més sense fer, com sempre, 
declaracions als diaris sense passar primer per Comissió.       
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El Sr. D.Pons (PSM) informa que l'única cosa que hi ha 
és una oferta del propietari al Consell de venda de l'edifici en 
què l'escriptor Llorenç Villalonga va escriure una part important 
de la seva obra i que, a més, és un edifici que fa molts de mesos 
que és objecte d'expedient com a BIC, fet que no va lligat amb 
l'oferta de venda, sinó que és anterior. Una vegada rebuda 
l'oferta, l'equip de govern del Consell valora que pot esser 
interessant comprar la casa, sobretot tenint en compte que l'any 
que ve es compleix el centenari del naixement de l'escriptor, amb 
un possible projecte de conversió de la casa amb un museu dedicat 
a ell i a la seva obra. Amb el propietari hi ha hagut contactes, 
com és lògic, per intentar lligar un possible acord. 
 

Recorda al Sr. Orta que fa més de quinze dies hi va 
haver interès per explicar-li aquesta qüestió. Si la cosa es 
concreta evidentment, com passa sempre, tota la tramitació 
passarà per les comissions corresponents. 
 

El Sr. Orta (PP) repeteix que és pràctica habitual 
anunciar a la premsa els acords que s'han de prendre dins la 
Comissió i que per això no caldria reunir-la, ja que no es compta 
amb la col⋅laboració dels altres membres i el Sr. Pons ho 
decideix tot. 
 

El Sr. Pons (PSM) assegura que difícilment trobarà una 
Presidència de Comissió que doni més informació. Allò que no es 
pot fer, continua, és davant una pregunta formulada per un 
periodista no aportar tot quant hi ha en cada moment. En aquest 
cas l'aportació a la premsa ha estat manifestar la voluntat que 
hi ha per part de l'equip de govern de comprar Can Sabater. 
 

El Sr. Crespí (PSOE) considera que el Sr. Orta no ha de 
parlar en nom de tots els grups. En nom del grup socialista, 
afirma que dóna suport al Sr. Pons dins la Comissió. 
 

La Sra. Vidal (PP) recorda que el Consell aprovava en 
matèria d'acció social un pla d'actuació dotat amb el pressupost 
del Consell amb independència d'allò que pogués venir d'altres 
administracions. El Ple, recorda, va aprovar que es duria el Pla 
Estratègic per al 96 dins el mes d'agost i encara no s'ha duit a 
Comissió Informativa. Demana quan es durà per al 96, no per al 
97. 
 

El Sr. Pons (PSOE) explica que el Pla Estratègic no és 
un document referit al 96, sinó que és un document complex amb un 
abast mitjà. Allò que s'ha de fer el 96 està perfectament clar. 
El problema són les previsions, amb què cal anar amb prudència, 
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com ha dit abans, perquè no se sap quines seran les aportacions 
de les altres administracions. Assegura que abans de la propera 
reunió, tots els membres tindran els elements complementaris que 
els falten. La Comissió decidirà quan anirà al Ple. Convida la 
Sra. Vidal a aclarir els dubtes que hi pugui haver per als anys 
vinents, ja que pertany al mateix partit que té el poder a la 
Comunitat Autònoma i al Govern Central. 
 

La Sra. Vidal (PP) fa notar que el Sr. Pons no ha 
contestat la resposta referida a enguany en què no hi ha cap 
dubte pressupostari. 
 

Per altra banda recorda que cada any es fa una 
convocatòria pública per a diferents sectors. Enguany es va 
publicar el més de juny i encara ara no ha estat possible que 
aquests sectors rebin les ajudes. Considera que la Comissió va 
molt lenta. Demana quan pensa el Sr. Pons fer efectives aquestes 
ajudes. 
 

El Sr. Pons (PSOE) recorda que aquestes coses que 
demana que es facin amb urgència, abans les feia la Sra. Vidal 
sense convocatòria. Addueix l'exemple dels lloguers de les 
associacions de la tercera edat, en què el Consell no va rebre la 
transferència degudament dotada. Hi havia una llista 
d'associacions que cobraven el lloguer i se n'hi varen anar 
incorporant d'altres. Aquesta convocatòria ha destapat el 
problema, ja que el Consell haurà de decidir què fa. Explica que 
si es reparteix el pressupost hi haurà associacions que passaran 
de no cobrar res a cobrar el 45%, però les que cobraven el 100% 
baixarien el 45%. Per això considera que és més prudent estudiar 
la solució perquè és un tema greu que justifica la demora i que 
demana parlar amb el Govern.     
 

La presidenta recorda que aquest apartat és el de precs 
i preguntes, amb les respostes corresponents, que no és un 
apartat de debat i que no pot esser que s'allargui més temps que 
tota la resta del Ple. Per tant demana concisió. 
 

La Sra. Vidal (PP) diu que no tot són lloguers que, hi 
ha molts d'altres sectors dins la convocatòria. Ella vol posar en 
evidència que no es du el Pla Estratègic i que es fa una 
convocatòria i el mes d'octubre encara que s'ha donat un duro. 
Per tant demana que s'agilitin els pagaments d'aquesta 
convocatòria. 
 

Per altra banda recorda que el desembre de l'any passat 
el Consell va aprovar fer una valoració de les relacions amb els 
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ajuntaments pel que fa a la xarxa primària. Demana si està feta i 
si en pot tenir còpia. 
 

El Sr. Pons (PSOE) respon que farà arribar la valoració 
immediatament. 
 

La Sra. Vidal (PP) demana si s'ha firmat o quan es 
pensa firmar el conveni amb la Creu Roja sobre marginació. 
 

El Sr. Pons (PP) explica que no s'ha firmat perquè Creu 
Roja vol veure abans el centre degudament rehabilitat. Informa 
que les obres estan acabades i ara hi falta el mobiliari. Després 
de la visita Creu Roja pensa fer el conveni. 
 

La Sra. Vidal (PP) pensa que és una falta de previsió 
encara no tenir el mobles. Fa notar que és una qüestió urgent. 
 

El Sr. Pons (PSOE) no vol que se li imputin 
responsabilitats per casos heretats. Recorda que amb 
l'advertència en contra dels tècnics del Consell es va dur una 
associació allà dins sense saber com funcionava a fora. El Pacte 
del Progrés va trobar les coses fetes. El dia que se signi el 
conveni es podrà veure la diferència. 
 
 

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

 
 


