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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DEL  
CONSELL  INSULAR DE MALLORCA DE DIA DOS 
DE DESEMBRE 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. Consellers: Alejandro Pablo Espinós Bonmatí,  Margarita 
Ferrando i Barceló, Maria del Pilar Ferrer i Bascuñana, Carlos Felipe Cañellas Fons, 
Maria de los Reyes Carbonell Alberti, Andres Riera i Bennàsar, Mauricio Rovira de 
Alós, Juan Verger Pocoví, María Salom i Coll, José Maria Gonzàlez i Ortea, Bartomeu 
Blanquer i Sureda, Guillermo Vidal i Bibiloni, Juana Ana Vidal i Burguera, Francisco 
Antich Oliver, 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. 
 
 

L'Hble. Conseller Sr. Carlos F. Cañellas Fons surt al punt 4 i torna entrar 
al punt 5. 
 
 
 

PUNT 1.- APROVACIÓ ACTA ANTERIOR (11-11-96). 
 

S'aprova l'acta per assentiment. 
 
 

PRESIDÈNCIA 
 
 

PUNT 2.- DECRETS A DONAR COMPTE 
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Intervé la Sa. Salom (PP). Es refereix als decrets del Gabinet de 

Relacions Públiques i Protocol, de data 10-9-96, subvenció a la Federació Agrícola i 
Ramadera de Balears per a un butlletí informatiu; igualment el decret de data 1-10-96, 
subvenció a Es Jonc, 490.000 PTA per a un equip de música; decrets de data 7-10-96, 
subvenció Penya ciclista Gelabert, 200.000 PTA; subvenció Club Atlètic Balears, 
450.000 PTA per a 24 projectors de llum; subvenció Club Esportiu Espanyol, 250.000 
PTA, Federació de Bitlles, 100.000 PTA; subvenció Club Esportiu Valldemossa, per a 
diada esportiva, 75.000 PTA; subvenció Societat Esportiva de Caça, adquisició trofeus, 
34.000 PTA. També es refereix als decrets de data 8-10-96 de la Secretaria de 
Presidència de subvenció a l'Ajuntament de Llubí, adquisició porteries, 80.000 PTA; 
subvenció Associació Tennistes de Valldemossa, 75.000 PTA; subvenció associació 
Aviram, per a publicacions 375.000 PTA. 
 

Demana per quina raó des del Gabinet de Relacions Públiques i des de 
Secretaria de Presidència es donen totes aquestes ajudes,   tenint en compte que hi ha 
una Comissió de Cultura i n'hi ha una d'Esports que són les responsables de donar 
aquestas ajudes. 
 

La presidenta respon que els decrets de presidència són decrets de 
presidència, tant si provenen d'una comissió, com si provenen del Gabinet de 
Relacions Públiques o de Secretaria. Argumenta que el Consell no té uns serveis de 
Presidència amb prou entitat per poder gestionar aquests decrets i, per tant, algú ho ha 
de fer; en aquest cas al Gabinet hi havia la persona competent per gestionar-los i, per 
això provenen d'allà. 
 

Recorda que fer aquests decrets és una potestat de Presidència i el  fet 
que els gestioni Protocol o una altra Comissió és indiferent. 
 

La Sra. Salom (PP) recorda que quan es va constituir el Pacte de Progrés 
es va signar un document que proclamava la voluntat d'aplicar criteris objectius i evitar 
clientelismes a l'hora de concedir les subvencions. Recorda també que els presidents 
de diverses comissions han intentat fer una normativa per regular aquestes 
concessions. Pensa que les subvencions que es donen des del Gabinet de Protocol  
intenten evitar aquest criteri polític, ja que si realment fossin subvencions de cultura o 
d'esports es podrien donar des de les comissions respectives. 
 

La presidenta reconeix que el Pacte, des del primer moment, es va 
proposar la transparència en les subvencions. Recorda també que tota regla té 
excepcions i que hi ha coses que mai no es poden preveure amb una convocatòria 
pública de subvencions. Cita l'exemple d'una assemblea de donants de sang, que no 
es pot deixar d'atendre pel fet que no hi hagi una convocatòria pública prèvia; els casos 
com aquest són els que atenen els decrets de Presidència que, a més, se signen en ús 
d'una facultat ben establerta i que permet solucionar un tipus concret de problemes.  
Aquestes excepcions que assumeix Presidència, per acord de tot l'equip de govern, 
conclou, també es fan amb la màxima transparència, ja que se'n facilita la relació 
completa amb els destinataris i les quantitats. 
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El Ple en resta assabentat. 
 
PUNT 3.- DECRETS A RATIFICAR. 

 
Es dóna compte de la següents decrets: 

 
" 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 Sra. Maria del Romero Gaspar 
de l'Hotellerie, en representació del Sr. Gabriel Cuellar Pons, contra "resolució de 
l'Honorable Sra. Presidenta del Consell Insular de Mallorca de data 20 de juny de 1996, 
per la qual es deixava sense efecte la resolució de la concessió del suport transitori 
comunitari/salari social de data 19 d'abril passat per incompliment del contracte 
d'integració (base 15.a.). Expedient 184. Registre 3462". Actuacions 1355/96. 
 

Vist el meritat recurs contenciós-administratiu i examinat l'informe de 
l'Assessoria Jurídica del C.I.M. de 5 de novembre de 1996, aquesta Presidència, per 
raons d'urgència i amb fonament a l'article 34.1.h) de la llei 7/85, de 2 d'abril, resolc que 
el Consell Insular de Mallorca comparegui davant la Sala Contenciosa-Administrativa 
del Tribunal Superior de Justícia de Balears en dit recurs. Assumirà la representació del 
Consell Insular de Mallorca el Procurador de Palma Sr. Pedro Ferrer Amengual i la 
direcció tècnica el Sr. Gabriel de Oleza Serra de Gayeta i la Sra. Carmen de España 
Fortuny, indistintament, lletrats adscrits a l'Assessoria Jurídica del C.I.M., en base a 
l'article 447.2 de la llei Orgànica 6/85. 
 

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

Es ratifica el decret per unanimitat. 
 
 
 

" ASSUMPTE: Compareixença com a demandat davant la Sala 
Contenciosa-Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Balears en el recurs 
contenciós-administratiu interposat pel Procurador Sr. Juan Cerdó Frías, en 
representació de "INTEREURO S.L.", contra "la desestimació tàcita del recurs ordinari 
de 10-11-95, davant el Ple del Consell Insular de Mallorca, contra l'acord de la 
Comissió Insular d'Urbanisme de 22-9-95 "declarant la inadmissibilitat de la denúncia 
de mora en la resolució de la llicència", relativa a la construcció d'una vivenda 
unifamiliar a Son Macià (Manacor)". Actuacions 1387/96. 
 

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

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

Es ratifica el decret per unanimitat. 
 
 
 

" ASSUMPTE:Compareixença com demandat davant la Sala 
Contenciosa-Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Balears en el recurs 
contenciós-administratiu interposat per la Procuradora Sra. Monserrat Montane Ponce, 
en representació del Sr. José Luís Navas Garcia, contra "resolució dictada pel Consell 
Insular de Mallorca de data 16.9.96 per la qual s'acorda denegar la sol.licitut 
d'expedició de renovació de la cèdula d'habitabilitat de la vivenda situada en DS 
Diseminats, Predi Son Montaner, Possessió Cas Binissalamer, del terme municipal de 
Bunyola". Actuacions 1405/96. 
 

Vist el meritat recurs contenciós-administratiu i examinat l'informe de 
l'Assessoria Jurídica del C.I.M. de 21 de novembre de 1996, aquesta Presidència, per 
raons d'urgència i amb fonament a l'article 34.1.h) de la llei 7/85, de 2 d'abril, resolc que 
el Consell Insular de Mallorca comparegui davant la Sala Contenciosa-Administrativa 
del Tribunal Superior de Justícia de Balears en dit recurs. Assumirà la representació del 
Consell Insular de Mallorca el Procurador de Palma Sr. Pedro Ferrer Amengual i la 
direcció tècnica el Sr. Gabriel de Oleza Serra de Gayeta i la Sra. Carmen de España 
Fortuny, indistintament, lletrats adscrits a l'Assessoria Jurídica del C.I.M., en base a 
l'article 447.2 de la llei Orgànica 6/85. 
 

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

Es ratifica el decret per unanimitat. 
 

 
"ASSUMPTE: Compareixença davant la Sala Tercera del Tribunal 

Suprem en el recurs de cassació interposat pel Sr. Bernardo Rossello Riera i altres 
contra la sentència dictada per la Sala Contenciosa-Administrativa del Tribunal 
Superior de Justícia de Balears en les Actuacions 380/94. 
 

Aquesta Presidència, vist l'informe de l'Assessoria Jurídica del C.I.M. de 
22 de novembre de 1996, resolc, per raons d'urgència i amb fonament a l'article 34.1.h) 
de la llei 7/1985, de 2 d'abril, que el Consell Insular de Mallorca comparegui com a 
recorregut davant la Sala Tercera del Tribunal Suprem en el recurs de cassació 
interposat contra la sentència dictada per la Sala Contenciosa-Administrativa del 
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Tribunal Superior de Justícia de Balears Actuacions 380/94. Assumirà la representació 
del Consell Insular de Mallorca el Procurador de Madrid Sr. Alejandro Gonzalez Salinas 
i la direcció tècnica els Srs. Gabriel de Oleza Serra de Gayeta i Carmen de España 
Fortuny, indistintament, lletrats integrants de l'Assessoria Jurídica del C.I.M., en base a 
l'article 447.2 de la llei Orgànica 6/1.986. 
 

Que es doni compte la present resolució al ple a la primera reunió que 
farà per a la seva ratificació." 
 

Es ratifica el decret per unanimitat. 
 

 
PUNT 4.- PROPOSTA COMPOSICIÓ DE LES COMISSIONS 

INFORMATIVES PERMANENTS. 
 

Es dóna compte de la següent proposta de Presidència: 
 

"El Ple del CIM en sessió de data 17-7-95 al tractar el punt de 
denominació, composició i competències de les Comissions Informatives permanents, 
determinà que dites comissions s'integrarien per nou consellers representants dels 
diferents grups polítics que constitueixen el CIM de la manera següent: 4 membres del 
Grup de Consellers del P.P., 2 membres del Grup de Consellers Socialistes i 1 membre 
de cadascun dels Grups del PSM-Nacionalistes de Mallorca, d'Unió Mallorquina i 
d'Esquerra Unida. 
 

Atès que circumstàncies posteriors a aquest acord han conduit a 
constituir el Grup Mixt, tot i respectant la proporcionalitat existent i procurar en la 
mesura del posible es procuri la presència dels distints grups als òrgans 
complementaris, aquesta Presidència proposa modificar la composició de les 
Comissions Informatives permanents que estaran integrades per 3 membres del Grup 
de Consellers Populars, 2 membres del Grup de Consellers Socialistes i 1 membre de 
cadascun dels Grups del PSM-Nacionalistes de Mallorca, d'Unió Mallorquina, 
d'Esquerra Unida i del Grup Mixt." 
 

Intervé el Sr. Rovira (PP). Fa una proposta alternativa que es concreta en 
l'augment del nombre dels components de les comissions que així tindrien 11 
membres. D'aquestes dues incorporacions en correspondria una al grup mixt i l'altra es 
repartiria, segons les comissions, entre els grups de la majoria. D'aquesta manera no 
es modificarien les majories del Ple i el PP no veuria reduïda la seva presència en les 
comissions. 
 

La presidenta recorda que hi va haver una reunió prèvia on es va acordar 
la proposta que avui es presenta a aprovació.  
 

La presidenta, després de consultar amb els vicepresidents decideix 
mantenir la proposta i anuncia que en un futur es pot estudiar la possibilitat de fer 
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canvis. 
 

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

El Sr. Grosske (EU) lamenta que a l'hora de mantenir la proposta, la 
presidenta no hagi consultat EU. Per altra banda recorda que en la reunió en què es va 
arribar al consens ell mateix hi va proposar una fórmula en el sentit que ha exposat el 
Sr. Rovira. Comenta que qualsevol solució no altera les correlacions de forces 
polítiques de les comissions,  cosa que també fa  la proposta alternativa. De tota 
manera  i essent una cosa delicada i tenint en compte les circumstàncies, considera 
que seria bo intentar recompondre el consens que es va obtenir a la darrera reunió de 
portaveus i, per això demana que, amb aquest objectiu, la proposta es deixi damunt la 
taula.  Això no significaria retard en la solució ja que hi ha un Ple extraordinari previst 
dins aquest mateix mes. 
 

La presidenta considera que la solució no pot esperar perquè hi ha 
reunions de comissions que són urgents i, quan són les 11 hores i 20 minuts, decideix 
suspendre la sessió durant quinze minuts per fer consultes amb els portaveus. 
 

Es reprèn la sessió a les 11 hores i 35 minuts. 
 

La presidenta anuncia que s'ha acordat mantenir la proposta sense 
modificacions. 
 

El Sr. Grosske (EU) opina que si el PP considerava inacceptable que la 
pèrdua d'un dels consellers es tradueix en la pèrdua d'un membre en les Comissions 
informatives, EU consideraria també que la institució havia d'esser sensible a les 
circumstàncies per les quals un grup veu afectada la seva representació i estaria 
d'acord a fer el sacrifici d'inflar un poc les comissions. De tota manera com que el PP 
ha anunciat l'abstenció i no en fa un casus belli perquè comprèn que les conseqüències 
pràctiques són nul×les, anuncia l'abstenció per indiferència també sobre el resultat 
pràctic final. 
 

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

 
PUNT 5.- COMUNICACIONS DEL GRUP DE CONSELLERS 

POPULARS DEL CIM. 
 

Es dóna compte dels següents escrits: 
 

"Reunit el Grup de Consellers Populars del Consell Insular de Mallorca en 
sessió extraordinària tenint com a únic punt de l'Ordre del Dia el següent: Acords 
referents a la situació de la Consellera Donya Joana Aina Vidal Burguera, 
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EXPOSA 
 

Vist l'acord pres pel Comité de Conflictes i Disciplina del Partit Popular de 
Balears reunit dia 8 de novembre de 1996, a saber: 
 

"Se impone a Doña Joana Aina Vidal Burguera tres años de suspensión 
de militancia y la sanción de inhabilitación por el mismo tiempo para desempeñar 
cargos en el seño del Partido o en representación de éste" 
 

ACORDA 
 

Que la Consellera Joana Aina Vidal Burguera deixa de pertànyer al Grup 
de Consellers Populars del Consell Insular de Mallorca i per lo tant deixa de 
representar en tots els càrrecs que ostenti al citat Grup. 
 

La qual cosa certific i trasllat per al seu coneixement i per als efectes 
oportuns a Palma a 13 de novembre de 1.996." 
 
 
 

     "Per la present vull posar en coneixement d'aquesta Presidència la 
reorganització que aquest Grup de Consellers ha considerat oportú realitzar, de la seva 
participació a les distintes Comissions d'aquest Consell, i és la següent: 
 
- COMISSIÓ DE COOPERACIÓ, FOMENT I OCUPACIÓ. 
 
    Baixa: .......................Joana Aina Vidal  Burguera. 
 

Alta:   ......................Andreu Riera Bennàssar. 
 
- COMISSIÓ DE BENESTAR SOCIAL. 
 

Baixa: ......................Joana Aina Vidal Burguera. 
 

Alta:   ......................Alejandro Espinós Bonmatí. 
 
- COMISSIÓ DE CULTURA I PATRIMONI HISTÒRIC. 
 

Baixa de Suplència: ....Joana Vidal Burguera. 
 
         Alta de Suplència:......Carlos Cañellas Font. 
 
- COMISSIÓ D'HISENDA, ESPECIAL DE COMPTES I CONTRACTACIÓ. 
 
           Baixa de Suplència: ....Joana Aina Vidal Burguera. 

Alta de Suplència: ......Mauricio Rovira de Alós. 
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- COMISSIÓ DE MEDIAMBIENT I ORDENACIÓ DEL TERRITORI. 
 

Baixa de Suplència: ....Joana Aina Vidal Burguera. 
 

Alta de Suplència: ......José ramón Orta Rotger. 
 

La qual cosa li comunic, als efectes oportuns. A Palma a 14 de novembre de 
1996." 
 
 
 
         "Per la present notific a la Presidència d'aquest Consell Insular la decisió del Grup 
de Consellers de modificar la representació que aquest te a la Comissió de Cultura i 
Patrimoni Històric, de la següent manera : 
 
Baixa de la comissió: Alejandro Espinós Bonnmatí 
 
Alta de la Comissió : Mauricio Rovira de Alos. 
 
              Per al efectes oportuns, vos queda comunicat dita" 
 
 
 
              "Per la present notific a la Presidència d'aquest Consell Insular la decisió del 
Grup de Consellers de modificar la representació que aquest te a la Comissió Tècnica 
Interinsular, de la següent manera : 
 
Baixa de la Comissió (Suplent) : Joana Aina Vidal Burguera 
 
Alta de la Comissió ( Suplent ): Mauricio Rovira de Alos 
 
              Per al efectes oportuns, vos queda comunicat dita modificació." 
 
 
              "Per la present notific a la Presidència d'aquest Consell Insular la decisió del 
Grup de Consellers de modificar la representació que aquest te a la Comissió 
Avaluadora i de Seguiment del Suport Transitori Comunitari/Salari Social de la següent 
manera : 
 
Baixa de la Comissió : Joana Aina Vidal Burguera 
 
Alta de la Comissió : Marga Ferrando Barceló. 
 
              Per al efectes oportuns, vos queda comunicat dita modificació." 
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              "Per la present notific a la Presidència d'aquest Consell Insular la decisió del 
Grup de Consellers de modificar la representació que aquest te a la Comissió de 
Benestar Social, de la següent manera : 
 
Baixa de la comissió: Rosa Estaràs Ferragut 
 
Alta de la Comissió : José Ramón Orta Rotger. 
 
              Per al efectes oportuns, vos queda comunicat dita modificació." 
 
 
 
              "Per la present notific a la Presidència d'aquest Consell Insular la decisió del 
Grup de Consellers de modificar la representació que aquest te a la Comissió de Medi 
Ambient i Ordenació del Territori, de la següent manera : 
 
Nou membre titular de la comissió: José Ramón Orta Rotger 
 
Baixa com a membre titular i alta com a suplent: Maria Salom Coll. 
 
              Per al efectes oportuns, vos queda comunicat dita modificació." 
 
 
 

"El Grup de Consellers Populars del Consell Insular de Mallorca, reunits 
en la seva totalitat el dia 25 de novembre de 1996 i segons el que disposa el Reial 
Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, 
Fncionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals prenen el següent  
 

ACORD 
 

Nomenar l'Hble. Mauricio Rovira de Alos, com a nou Portaveu titular del 
Grup de Consellers del Consell Insular de Mallorca, i l'Hble. Sr. José Ramón Orta 
Rotger com a sustitut. 
 

I per als efectes necessaris, adjuntam firmes de tots i cada un dels 
Consellers." 
 
 

La presidenta demana precisions sobre la composició de diverses 
comissions informatives, per tal com les comunicacions del PP preveuen quatre 
representants d'aquest grup amb comptes dels tres que els atorga la nova proposta de 
composició de les comissions. 
 

El Sr. Rovira (PP), pensa que seria molt complicat decidir ara la 
composició i anuncia que el seu grup presentarà una proposta definitiva avui mateix si 
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aquestes comunicacions   es deixen damunt la taula. 
 

La presidenta decideix deixar les comunicacions referides als 
representants del PP en les comissions informatives damunt la taula. 
 

El Ple resta assabentat en relació a les altres comunicacions. 
 
 

PUNT 6.- COMUNICACIONS DE L'HBLE. SRA. CONSELLERA SRA. 
JOANA A. VIDAL. 
 

Es dóna compte dels següents escrits: 
 

"Atès que el Grup de Consellers Populars del C.I.M. ha comunicat que 
aquesta Consellera deixa de pertanyer al dit Grup, sol.licit quedar adscrita al Grup Mixt 
als efectes de poder participar als distints òrgans complementaris del CIM." 
 

 
"Joana Aina Vidal Burguera, Consellera del CIM, en la seva condició de 

Consellera adscrita al Grup Mixt, comunica la voluntat de participar com a membre de 
les Comissions Informatives següents:  
 

Hisenda i Especial de Comptes; Contractació; Cooperació Municipal, 
Foment i Ocupació; Serveis Generals i Recursos Humans; Esports i Joventut; Cultura i 
Patrimoni Històric; Benestar Social; i Medi Ambient i Ordenació del Territori".  
 
 

"Joana Aina Vidal Burguera, Consellera del CIM, en la seva condició de 
Consellera adscrita al Grup Mixt, comunica la voluntat de participar com a membre de 
la Comissió Insular d'Urbanisme de mallorca, de la Comissió Insular del Patrimoni 
Històric de Mallorca i de la Comissió Avaluadora i de seguiment de S.T.C./SS." 
 
 

El Ple en resta assabentat. 
 
  

PUNT 7.- PROPOSTA D'INCORPORACIÓ DEL CONSELL INSULAR DE 
MALLORCA AL CENTRE BALEARS EUROPA. 
 

Es dóna compte de la següent proposta de Presidència: 
 

" Vists els Estatuts del Consorci Centre Balears Europa ( BOCAIB nº 108 
de 29-08-96) en els quals es preveu l'incorporació del Consell Insular de Mallorca al dit 
consorci, aquesta Presidència proposa sol.licitar formalment l'adhesió del Consell 
Insular de Mallorca al Centre Balears Europa." 
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S'aprova la proposta per unanimitat. 
 
 
 

SERVEIS GENERALS I RECURSOS HUMANS 
 
 

PUNT 8.- INICI DEL PROCÉS DE L´OFERTA D´OCUPACIÓ PÚBLICA 
CORRESPONENT A L´ANY 1996 I APROVACIÓ DE LES BASES PER AL 
PROVEÏMENT DE LLOCS DE TREBALL DEL CIM CORRESPONENTS AL 
PERSONAL FUNCIONARI, MITJANÇANT ELS SISTEMES DE CONCURS DE 
MÈRITS I DE LLIURE DESIGNACIÓ. 
 

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

" Atès que un dels acords polítics d´aquesta Corporació és el donar 
prioritat absoluta al tema de l´oferta d´ocupació pública corresponent a l´any 1996, la 
qual s´ha d´iniciar amb la convocatòria per al proveïment de llocs de treball 
corresponents al personal funcionari, mitjançant els sistemes de concurs de mèrits i de 
lliure designació. 
 
   Atès allò que en relació amb el proveïment de llocs de treball es preveu a 
la Llei 7/1985, de 2 d´abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, el Reial Decret 
Legislatiu 781/1986, de 18 d´abril, mitjançant el qual s´aprova el Text Refós de les 
Disposicions Legals Vigents en Matèria de Règim Local, la llei 30/1984, de 2 d´agost, 
de Mesures per a la Reforma de la Funció Pública i el Reglament General d´Ingrés del 
Personal al Servei de l´Administració General de l´Estat i de Proveïment de Llocs de 
Treball i Promoció Professional dels Funcionaris Civils de l´Administració General de 
l´Estat, aprovat pel Reial Decret 364/1995, de 10 de març. 
 

Atès que la Mesa de Negociació del Personal Funcionari del CIM, 
integrada per la representació de la Corporació i dels sindicats CCOO, UGT i CSI-CSIF, 
desprès de tractar el tema les bases per al proveïment de llocs de treball del personal 
funcionari en sessions realitzades els dies 8, 13 i 20 de novembre de 1996, va acordar 
acceptar la darrera proposta del CIM presentada el dia 20 de novembre, incorporant-hi 
algunes rectificacions que ja s´han recollit en la present proposta. 
 

Atès que correspon al Ple de la Corporació l´aprovació de les 
corresponents bases que han de regular el proveïment de llocs de treball, segons 
preveu l´article 70,8 del Reglament d´Organització, Funcionament i Règim Jurídic de 
les Entitats Locals, aprovat pel Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre. 

 
El President de la Comissió Informativa de Serveis Generals i Recursos 

Humans 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  
 

INICIAR el procés de l´oferta d´ocupació pública corresponent a l´any 
1996 i, en conseqüència, APROVAR les bases que s´adjunten a la present proposta, 
les quals han de regir el  
proveïment de llocs de treball del Consell Insular de Mallorca per al personal funcionari 
de la Corporació, mitjançant els sistemes de concurs de mèrits i de lliure designació i 
AUTORITZAR l´Honorable Sra. Presidenta per efectuar la corresponent convocatòria 
d´acord amb les bases assenyalades anteriorment." 
 
 

Intervé el Sr. Sansó (PSM-NM). Manifesta que es tracta d'un acord 
important, esperat i desitjat pel personal al servei del Consell. Recorda que es tractava 
d'una prioritat de l'equip de govern ja que des de l'any 90 no s'havia fet aquesta oferta. 
 

Informa que avui s'inicia el procés d'oferta amb aquesta primera decisió,  
resultat de la voluntat de majoria i de la negociació constructiva amb els sindicats.    
 

En aquesta primera fase es podran cobrir 160 places de funcionari a 
través del concurs de trasllat, la segona fase serà la promoció interna i, després, hi 
haurà l'oferta pública. 
 

Pensa que tots els grups es poden felicitar per aquesta decisió d'avui. 
 

La presidenta felicita el Sr. Sansó per haver plasmat les aspiracions dels 
treballadors en aquesta proposta concreta.  
 

S'aprova la proposta per assentiment. 
 
 
 

PUNT 9.- APROVACIÓ DE LES BASES QUE HAN DE REGIR EL 
CONCURS ORDINARI PER AL PROVEÏMENT DEL LLOC DE TREBALL DE 
SECRETARIA.INTERVENCIÓ ADSCRIT AL SAT. 
 

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

" Atès que el Ple del Consell Insular, en sessió de dia 29 de juliol de 1996, 
creà el lloc de treball de Secretaria-Intervenció adscrit al SAT. 
 

Atès que per resolució de l'Hble. Sr. Conseller de la Funció Pública i 
Interior, de data 7 d'octubre de 1996, es classificà el referit lloc de treball com a 
Secretaria classe tercera. 
 

Atès que l'Hble. Presidenta ha de trametre la convocatòria del concurs 
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ordinari per al proveïment d'aquell lloc de treball dins els deu primers dies del mes de 
febrer de 1997 a la Comunitat Autònoma, en aplicació d'allò que disposa l'article 19 del 
Reial Decret 1732/1994, de 29 de juliol. 
 

Atès que les bases del concurs, de conformitat amb l'article 13 de 
l'esmentat Reial Decret, han d'esser aprovades pel Ple de la Corporació i contindran 
indicacions relatives a la classe a la qual pertany el lloc convocat, la subescala i 
categoria, nivell de complement de destinació, característiques especials, i 
determinació dels mèrits específics i forma d'acreditació i valoració d'aquests, 
puntuació mínima, i també la composició del tribunal qualificador. 
 

Aquesta Presidència proposa que pel Ple s'adopti l'acord següent: 
 

Aprovar les bases -que s'uneixen com a annex- del concurs ordinari per al 
proveïment del lloc de treball de Secretaria-Intervenció adscrit al Servei d'Assistència 
Tècnica als Municipis."  
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El Sr. Rovira (PP) recorda que, en comissió, el seu grup va proposar que 

en el barem de mèrits hi figuràs la llicenciatura en ciències econòmiques i empresarials, 
i fa notar que s'ha recollit en la proposta, però no en la forma d'acreditar els mèrits 
específics. 
 

La presidenta considera que es pot solucionar com una rectificació d'error 
material. 
 

S'aprova la proposta per assentiment. 
 
 

PUNT 10.- MODIFICACIO DE L'ACORD PLENARI DE DIA 31 DE 
JULIOL DE 1995 SOBRE LLOCS DE TREBALL CORRESPONENTS AL PERSONAL 
EVENTUAL. 
 

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

" Atès que mitjançant l'anterior acord del Ple de la Corporació, adoptat el 
dia 31 de juliol de 1995, es va procedir a fixar, amb efectivitat a partir de l'1 d'agost de 
1995, els llocs de treball corresponents al personal eventual del Consell Insular de 
Mallorca, entre els quals hi consten, a l'apartat primer, els llocs de treball adscrits a 
partits polítics. 
 

Atesa la comunicació presentada el dia 26 de novembre de 1996 per la 
senyora Joana Vidal i Burguera, integrant del Grup Mixt del Consell Insular de Mallorca, 
en la qual sol.licita que es realitzin els tràmits oportuns per dotar el Grup Mixt d´una 
plaça de personal eventual, amb la categoria d´Administratiu, com a conseqüència de 
la constitució d´aquest Grup en el Consell Insular de Mallorca, amb la finalitat de 
disposar del personal necessari per atendre les tasques pròpies del Grup. 
 

Atesa l´existència de crèdit pressupostari suficient a la partida núm 
001110011000 que permet dur a terme aquesta modificació. 
 

Atès que de la present proposta es va donar compte a la Comissió 
Informativa de Serveis Generals i Recursos Humans en sessió celebrada dia 25 de 
novembre de 1996, el President de l´esmentada Comissió sotmet al Ple de la 
Corporació per a la seva aprovació la següent: 
 
 

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

MODIFICAR, amb efectes a partir de l´aprovació de la  present proposta, 
l'anterior acord del Ple de la Corporació, adoptat el dia 31 de juliol de 1995, sobre els 
llocs de treball corresponents al personal eventual del Consell Insular de Mallorca, 
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incloent-hi, al seu apartat primer, corresponent als llocs adscrits als partits polítics, un 
lloc d´Administratiu del Grup Mixt, amb una retribució mensual (14 pagues) de 198.996 
PTA." 
 

El Sr. Espinós (PP), recorda que fa més d'un any i mig el seu grup va 
sol×licitar que s'estudiàs l'adscripció d'un administratiu més al grup del PP, ja que un tot 
sol era massa poc. Consideren que està bé que el grup mixt pugui comptar amb un 
administratiu, però també voldrien tenir resposta a la sol.licitud del grup. 
 

El Sr. Sansó (PSM-NM) recorda que el compromís era estudiar la solució 
dins la plantilla del 97. No té inconvenient a estudiar aquest punt en una comissió 
informativa i pensa que es pot trobar una solució.    
 

El Sr. Grosske (EU) considera que s'ha de debatre el tema de la proposta 
i no aprofitar el debat per fer peticions ad hoc. Per altra banda opina que els grups 
estan administrativament infradotats en relació, per exemple, a l'Ajuntament de Palma. 
 

No té gens clar que un grup mixt constituït en aquestes circumstàncies 
hagi d'esser equivalent en dotacions a un grup constituït normalment després d'unes 
eleccions. Comprèn que l'acord va en la línia d'allò que està aprovat i que no tindria 
sentit oposar-s'hi sense fer una proposta alternativa que reglamentàs aquesta 
possibilitat. Per tant, anuncia l'abstenció del seu grup. 
 

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

CULTURA I PATRIMONI HISTÒRIC. 
 
 

PUNT 11.- RESOLUCIÓ DE L'EXPEDIENT SANCIONADOR QUE SE 
SEGUEIX CONTRA LA SRA. BIRGIT MARIANNE ZIEL, PER LA REALITZACIÓ 
D'OBRES SENSE LA PRECEPTIVA AUTORITZACIÓ DE LA COMISSIÓ DE 
PATRIMONI HISTÒRIC AL PREDI DE SON ORLANDIS, AL TERME MUNICIPAL 
D'ANDRATX. 
 

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: 
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 ANTECEDENTS DE FETS 
 

 
I.- En data 17 d'octubre de 1995, l'inspector de patrimoni del Consell 

Insular de Mallorca, es personà al lloc dels fets i lliurà acta 'inspecció en la qual informa 
que "se comprueba en el día de hoy que se están realizando obras de gran 
envergadura en el lugar denominado "Son Orlandis" en el T.M. de Andratx, obras 
consistentes en una restauración y rehabilitación integral de las edificaciones así como 
construcción de muro de H.A. y movimientos de tierra de consideración. Por tratarse de 
un BIC., dichas obras debieran ser autorizadas por la C.P.H. de Mallorca." 
 

II.- Com a conseqüència d'aquesta acta d'inspecció, i a proposta del 
President de la Comissió Insular del Patrimoni Històrico-Artístic de Mallorca, el Ple del 
Consell Insular acordà la suspensió d'aquestes obres i l'inici d'un expedient 
sancionador per aquests fets. 
 

III.- En data 16 de novembre de 1995, l'instructor de l'expedient formulà 
plec de càrrecs en el que tipificà els fets com a infracció prevista en l'article 76.1, e), en 
relació amb l'article 19, de la Llei 16/1985, de 25 de juny, del patrimoni històric 
espanyol. 
 

IV.- Dins el termini legalment procedent, la representació de la 
interessada presentà escrit d'al×legacions, on es sol×licita la reconsideració de la  
possible sanció, així com es procedeixi, en el termini més breu possible, a l'autorització 
de les obres, si és el cas. 
 

V.- Mitjançant resolució de data 9 de gener de 1996, l'instructor de 
l'expedient acordà l'obertura d'un període de prova, proposant 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 17 d'octubre de 1995, així 
com les fotografies adjuntes. 

- Prova documental, consistent en el projecte tècnic presentat per la 
propietat a la Comissió del Patrimoni Històrico-Artístic de Mallorca. 
 

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

a) Descripció de les obres realitzades fins a la present data al predi 
de Son Orlandis per part dels actuals propietaris i interessats en el present 
procediment. 
    b) Indicació sobre si les obres duites a terme al predi de Son 
Orlandis compten amb llicència municipal. 

c) Indicació de la data de sol×licitud de llicència municipal per part 
de la propietat del predi de Son Orlandis. 

- Prova documental, consistent en la petició a l'Ajuntament d'Andratx del 
Decret de paralització de les obres objecte del present expedient. 
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- Prova de confessió de l'interessat, per tal de prestar declaració sobre 
diverses qüestions relatives a l'assumpte de referència. 
 

VI.- De les proves practicades, queden com a fets provats que 
efectivament les obres denunciades per l'inspector de patrimoni no comptaven amb 
l'autorització de la Comissió Insular del Patrimoni Històrico-Artístic de Mallorca, obres 
que segons el propi interessat consistien en retirar escombralles, refer un mur de 
contenció de marge en el camí d'entrada a base de formigó, sanejar la part posterior de 
la vivenda refent l'aljub que hi havia primitivament, començant a col×locar els ferros de 
la base de l'lajub sense el formigó, així com fer una explanació a la façana sud netejant 
tot l'entorn. 
 
 
 FONAMENTS JURÍDICS 
 
 

I.-Al punt 2 de l'acord del plec de càrrecs formulat per l'instructor, de data 
16 de novembre de 1995, es tipifiquen els esmentats fets com a infracció al patrimoni 
històric, prevista a l'article 76.1, paràgraf e), en relació amb l'art. 19, de la LLei 16/1985, 
de dia 25 de juny. 
 

II.- De les manifestacions contingudes en les al×legacions presentades 
pel representant de la interessada, es desprèn clarament el reconeixement dels fets 
objecte d'aquest expedient, es a dir, l'inici d'una sèrie d'obres sense comptar amb la 
preceptiva autorització de l'organisme competent en matèria de patrimoni històric, tal 
com preceptúa l'article 19 de la Llei 16/1985, de 25 de juny, del patrimoni històric 
espanyol. També queda demostrada la voluntat de la interessada en la regularització 
de les obres començades, obres que , desprès d'introduir una sèrie de modificacions, 
foren autoritzades per la Comissió Insular del Patrimoni Històrico-Artístic de Mallorca en 
la sessió de data 23 de febrer de 1996. 
 

III.- Vistes les anteriors argumentacions i fets provats, i vist que ens 
trobam davant el supòsit d'obres a un immoble declarat Bé d'Interès Cultural, és 
aplicable al present cas l'article 76.1, e) en relació amb l'article 19 de la Llei 16/1985, de 
25 de juny, del patrimoni històric espanyol.  
 

IV.- En quant a a valoració de les proves realitzades, tal i com ja ha 
quedat suficientment acreditat en el fonament de dret II, tant dels documents obrants a 
l'expedient sancionador, com de la prova de confessió de l'interessat, queda 
demostrada l'existència d'obres que no compten amb l'autorització prèvia i preceptiva 
de la Comissió Insular del Patrimoni Històrico-Artístic de Mallorca. 
 

V.- Pel que respecte a la quantia de la sanció, s'haurà d'estar a les 
diposicions contingudes als arts. 76.3 i 77 de la Llei del Patrimoni Històric Espanyol. 
 

De la lectura de l'art. 76.3 s'observa que la infracció comesa implica una 
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sanció econòmica que pot arribar fins a 25.000.000 de pessetes. 
 

Ara bé, en el present cas, es pot afirmar sense cap  
tipus de dubte la inexistència de circumstàncies que agreugin la responsabilitat de la 
interessada, més aviat al contrari, la interessada ha demostrat en tota la tramitació de 
l'expedient la voluntat de regularització de les obres de referència, obtenint, com ja hem 
afirmat en el fonament de dret II, l'autorització per part de la Comissió Insular del 
Patrimoni Històrico-Artístic de Mallorca. 
 

També es pot afirmar que les obres realitzades sense comptar amb 
l'autorització de la Comissió del Patrimoni Històric no han causat ni causen cap 
perjudici al conjunt del predi de Son Orlandis ni al monument en sí. 
 

Per tant, en aquest cas no s'hi descobreix l'existència de intencionalitat ni 
reiteració en quan a la realització dels fets objecte del present expedient sancionador. 
 

VI.- Són d'aplicació al present cas, a més de l'article 76.1, e), en relació 
amb l'article 19, i els articles 77 i 78, de la Llei 16/1985, de 25 de juny, del Patrimoni 
Històric Espanyol, la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les 
Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, el Decret autonòmic 
14/1994, de 10 de febrer, en quan al procediment a seguir en l'exercici de la potestat 
sancionadora, i les disposicions contingudes a la Llei autonòmica 6/1994, de 13 de 
desembre, en quan a les competències assumides pel Consell Insular de Mallorca en 
matèria de patrimoni històric. 
 

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 
 
 
 ACORD: 
 
 

I.- Sancionar a la Sra. Birgit Marianne Ziel per la infracció administrativa 
prevista a l'article 76.1, e) en relació amb l'article 19 de la Llei 16/1985, de 25 de juny, 
del Patrimoni Històric Espanyol, amb una multa de cent mil pessetes (100.000.- ptes.). 
 

II.- Notificar el present acord a la 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. 
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III.- Comunicar aquest acord al Batle-president de l'Ajuntament d'Andratx." 
 

S'aprova la proposta per assentiment. 
 
 

PUNT 12.- RESOLUCIÓ DE L'EXPEDIENT SANCIONADOR QUE SE 
SEGUEIX CONTRA L'ENTITAT MERCANTIL GONED, S.L., PER LA REALITZACIÓ 
D'OBRES SENSE LA PRECEPTIVA AUTORITZACIÓ DE LA COMISSIÓ DE 
PATRIMONI HISTÒRIC A L'INDRET CONEGUT COM "PUNTA DE L'AVANÇADA (LA 
FORTALESA I EL SEU ENTORN) DEL TERME MUNICIPAL DE POLLENÇA. 
 

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 a Ple la següent proposta de resolució 
perquè n'adopti l'acord corresponent:  
 
 
 ANTECEDENTS DE FETS 
 

 
I.- En escrit de data 22 de setembre de 1995, adreçat al Consell Insular 

de Mallorca, l'entitat GONED, S.L. comunicà l'inici d'obres a l'indret de La Fortalesa, 
edificacions i espais anexes, escrit que fou contestat pel president de la Comissió 
Insular del Patrimoni Històrico-Artístic de Mallorca en data 9 d'octubre de 1995 en el 
sentit de que les obres que es pretenien iniciar no comptaven amb l'autorització de la 
Comissió, i que, havent transcorregut més de tres mesos des de la sol×licitud, opera el 
silenci negatiu (Decret autonòmic 107/1994, de 20 d'octubre); per la qual cosa, l'inici 
d'aquestes obres podien esser constitutives d'infracció administrativa, o, si era el cas, 
de delicte penal. 

La resposta a aquest escrit, de data 18 d'octubre de 1995, més enllà 
d'altres consideracions,  sol×licitava de la Comissió el pronunciament sobre el projecte 
d'obres presentat (projecte d'execució dels bàsics autoritzats). 
 

D'altra banda, l'Ajuntament de Pollença, primer via fax, i desprès 
mitjançant escrit, traslladà a la Comissió Insular del Patrimoni Històrico-Artístic de 
Mallorca el Decret de batlia de data 29 de setembre de 1995, on es comunica al Sr. 
Riusech com a representant de l'entitat GONED, S.L. que les obres no podran 
començar fins que el projecte d'execució no compti amb  
l'autorització prèvia de la Comissió Insular del Patrimoni Històrico-Artístic de Mallorca. 
 

Així mateix, el batle-president de l'Ajuntament de Pollença comunicà a la 
Comissió els decrets de batlia de paralització i d'inici d'expedient d'infracció urbanística, 
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de dates 10 i 30 d'octubre de 1995. 
 

II.- Com a conseqüència de l'anteriorment exposat, inici d'obres a la 
Fortalesa i edificacions i espais annexes, el Ple del Consell Insular de Mallorca en la 
sessió celebrada dia 6 de novembre de 1995 acordà la immediata paralització de les 
obres a Punta de l'Avançada de Pollença (la Fortalesa i edificacions i espais annexes), 
així com l'inici d'un expedient sancionador per aquests fets, acord que fou notificat al 
representant de l'entitat mercantil GONED, S.L., Sr. Riusech, en data 16 de novembre 
de 1996. 
 

Així mateix, el plec de càrrecs formulat per l'instructor de l'expedient fou 
notificat a la interessada en data 27 de novembre de 1995. En aquest es contemplen 
les presumptes infraccions a la Llei del Patrimoni Històric Espanyol de 25 de juny de 
1985 que els esementats fets poden originar. 
 

III.- Dins el termini legalment procedent, l'interessada formulà 
al×legacions per a la defensa dels seus interessos, i proposà la realització d'una sèrie 
de proves (inspecció ocular, pericial, documental). 
 

IV.- Mitjançant resolució de data 11 de gener de 1996, l'instructor de 
l'expedient acordà l'obertura d'un període de prova, de trenta dies hàbils, on, a més de 
les proves proposades per la interessada, proposà la realització d'altres proves,  
documentals i de confessió de la interessada. 
 

V.- Com a conseqüència de les proves documentals proposades, el batle-
president de l'Ajuntament de Pollença, mitjançant escrit de data 21 de febrer de 1996, 
remeté informe signat per l'arquitecte municipal en el que, a petició de l'instructor, 
exposa el següent: 
 

"Primer. Les obres i actuacions duites a terme per la propietat que 
motivaren l'inici de l'expedient d'infracció urbanística núm. 185/95 són: 

- L'execució de murs de contenció de pedre al final de  
l'escalonada per reforçar els murs exteriors de la zona de les piscines. 

- Demolició d'un forjat a un dels edificis i reconstrucció de forjats, al mateix 
edifici, de formigó armat. 

- Excavació amb retro-excavadora de part de la terrassa-passeig central. 
 

 Segon: El projecte d'execució que desenvaolupa els bàsics autoritzats no 
s'havia aprovat el 9-10-95, dia en que es va iniciar l'expedient d'infracció urbanística 
esmentat. 
 

La Comissió de Govern, el dia 13 de desembre de 1995, va acordar 
denegar el dit projecte d'execució tota vegada que el preceptiu informe de la Comissió 
del Patrimoni del dia 13 de novmebre de 1995 es va emetre en sentit desfavorable." 
 

Així mateix, mitjançant escrit de data 22 de febrer de 1996, el Secretari de 
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la Comissió Insular del Patrimoni Històrico-Artístic de Mallorca remeté certificació sobre 
tots els acords adoptats per la Comissió en relació a l'indret de "La Fortalesa", del 
terme municipal de Pollença. 
 

VI.- La proves d'inspecció ocular i pericial es dugueren a terme el dia 1 de 
març de 1996, les quals motivaren l'emissió d'informe per part dels pèrits nomenats.  
 

L'informe emès pel pèrit proposat per l'interessada, l'arquitecte Sr. Javier 
Massanet, de data 22 de març de 1996, relaciona totes les obres duites a terme fins a 
la data d'emissió de l'informe, indicant que, excepte dues, totes les feines corresponen 
a treballs de consolidació i restauració necessaris per al desenvolupament dels 
projectes bàsics autoritzats, necessaris per a complir el deure de conservació del 
conjunt monumental. Assenyala finalment que, excepte unes petites obres (la 
relacionada amb el número 9), eren necessàries per a consolidar el conjunt 
monumental. 
 

D'altra banda, l'informe emès per l'inspector de patrimoni històric 
assenyala que totes les obres realitzades es contemplen en el projecte d'execució 
recentment presentat per la interessada, fent constar així mateix que totes les obres  
s'han de considerar urgents per evitar que se segueixi degradant l'esmentat conjunt 
monumental. 
 

Pel que respecte a la pràctica de la prova de confessió  
de la interessada, aquesta es practicà el dia 11 de març de 1996, a les 10'00 hores, a 
les dependències del Servei de Patrimoni Històric del Consell Insular de Mallorca, amb 
l'assistència del Sr. Riusech Cànaves com a representant de la interessada, davant 
l'instructor d'aquest expedient. 
 
 
 FONAMENTS JURÍDICS 
 
 

I.-Al punt 2 de l'acord del plec de càrrecs formulat per l'instructor, de data 
16 de novembre de 1995, es tipifiquen els esmentats fets com a infraccions al patrimoni 
històric, previstes a l'article 76.1, paràgrafs d), en relació amb l'art. 22; e), en relació 
amb l'art. 19; i e), en relació amb l'art. 20, de la LLei 16/1985, de dia 25 de juny. 
 

II.- En quant a les al×legacions, les manifestacions contingudes en el punt 
primer, aquestes no passen d'esser meres consideracions subjectives de l'interessada, 
que responen més a una declaració d'intencions que a plantejaments jurídics. Cap 
comentari mereixen dins aquest expedient sancionador. 
 

És cert el que manifesten a la alegació segona, en el sentit que res a 
veure té en aquest expedient la posició de l'Ajuntament de Pollença en relació al 
projecte d'excecució,  però no es pot admetre que la presentació per part dels 
promotors del projecte d'execució, on es contemplaven variacions, no tengui cap 
rellevància a l'àmbit competencial de la Comissió Insular del Patrimoni Històrico-Artístic 
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de Mallorca. 
 

Precisament, sí és competència d'aquesta Comissió de Patrimoni Històric 
quan el projecte d'execució no ho és dels bàsics autoritzats, perquè hi ha 
modificacions, (grosses o petites, però en definitiva modificacions) no compreses als 
bàsics autoritzats. Hi és competència de la Comissió vetlar per la conservació i 
rehabilitació de monuments pertanyents al Patrimoni Històric Espanyol, declarats Bé 
d'Interès Cultural, com és el cas de La Fortalesa, i el seu indret. 
 

És competència de l'Administració encarregada de vetllar per al 
compliment de les normes urbanístiques totes aquelles infraccions d'aquest caire; però, 
en aquest cas, si el projecte d'execució compté modificacions no contemplades en els 
bàsics autoritzats, aquestes modificacions també han de comptar  
amb la preceptiva autorització de la Comissió de Patrimoni Històric, per trobar-nos 
davant la rehabilitació del conjunt monumental d'un bé d'interès cultural, a més d'estar 
inclòs dins Paratge Pintoresc. Si existeixen altres infraccions de tipus urbanístic, serà 
l'Ajuntament o l'Administració que correspongui l'encarregada de corregir aquestes 
situacions.  
 

Si la Comissió de Patrimoni Històric autoritzà els dos projectes bàsics per 
a la rehabilitació del conjunt de la Fortalesa, d'existir un projecte d'execució que no 
sigui estrictament d'execució dels bàsics autoritazts, és clar que aquestes 
modificacions han de comptar amb un altre autorització de Patrimoni Històric. El dia de 
començament de l'obra aquesta autorització no existia. 
 

Les alegacions tercera i quarta fan referència a les obres realitzades, on 
es manifesta que són obres urgents i de consolidació. Així mateix, es sol×licita la 
realització d'una prova pericial per determinar si hi ha obres duites a terme que no 
figurassin als projectes bàsics autoritzats, i determinar si les obres eren o no 
imprescindibles per a consolidar el conjunt monumental. 
 

De la prova pericial realitzada, queda provada l'existència d'obres sense 
la preceptiva autorització de la Comissió de Patrimoni Històric, per tractar-se 
precisament d'obres no contemplades als projectes bàsics autoritzats per la Comissió 
de Patrimoni Històric. Aquestes obres són les que l'arquitecte proposat per la 
interessada, Sr. Massanet, assenyala amb el número 9 en el seu informe de data 22 de 
març de 1996. 
 

D'aquest informe es desprèn així mateix que totes les obres realitzades, 
excepte les no contemplades als projectes bàsics, eren necessàries per a la 
conservació del conjunt monumental. Obres de conservació que venen ratificades per 
l'informe de l'inspector de Patrimoni Històric, Sr. Vicenç Homar, de data 26 de març de 
1996. 
 

Ara bé, tal i com assenyala l'informe pericial de data 22 de març de 1996, 
les obres realitzades no previstes als projectes bàsics autoritzats, i que per tant, no 
compten, a l'hora de dur-se a terme, amb autorització de Patrimoni Històric, són obres 
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"que no afecta a ningún elemento singular, y que, si fuere menester podría fácilmente 
reponerse al estado inicial, tanto por los medios normales necesarios para ello como 
por su  
escaso costo económico." Fet que queda provat, i en cap moment discutit, al llarg del 
present expedient. 
 

III.- Vistes les anteriors argumentacions i fets provats, és aplicable al 
present cas l'article 76.1, e) en relació amb l'article 19 de la Llei 16/1985, per la 
realització d'obres no autoritzades al conjunt monumental de la Fortalesa, Bé d'Interès 
Cultural, amb categoria de Monument. 
 

No és aplicable l'article 76.1, d) i e), en relació amb els articles 20 i 22, ja 
que les obres es produeixen al conjunt monumental en sí mateix considerat, amb 
independència de si és o no paratge pintoresc; per tant, l'aplicació d'aquests paràgrefs 
produiria una dualitat de sancions per una mateixa acció. 
 

IV.- En quant a a valoració de les proves realitzades, tal i com ja ha 
quedat suficientment acreditat en el fonament de dret II, tant dels documents obrants a 
l'expedient sancionador, com de la prova de confessió de l'interessat, queda 
demostrada l'existència d'obres que no compten amb l'autorització prèvia i preceptiva 
de la Comissió Insular del Patrimoni Històrico-Artístic de Mallorca, així com també 
queda demostrada la poca importància que les mateixes ténen dins el conjunt 
monumental. 
 

V.- Pel que respecte a la quantia de la sanció, s'haurà d'estar a les 
diposicions contingudes als arts. 76.3 i 77 de la Llei del Patrimoni Històric Espanyol. 
 

De la lectura de l'art. 76.3 s'observa que la infracció comesa implica una 
sanció econòmica que pot arribar fins a 25.000.000 de pessetes. 
 

Ara bé, en el present cas, es pot afirmar sense cap tipus de dubte la 
inexistència de circumstàncies que agreugin la responsabilitat de la interessada. 
També es pot afirmar que les obres realitzades sense comptar amb l'autorització de la 
Comissió del Patrimoni Històric no han causat ni causen cap perjudici al conjunt 
monumental de la Fortalesa ni al seu entorn. 
 

Per tant, en aquest cas no s'hi descobreix l'existència de intencionalitat ni 
reiteració en quan a la realització dels fets objecte del present expedient sancionador. 
 

VI.- Són d'aplicació al present cas, a més de l'article 76.1, e), en relació 
amb l'article 19, i els articles 77 i 78,  
de la Llei 16/1985, de 25 de juny, del Patrimoni Històric Espanyol, la Llei 30/1992, de 
26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment 
Administratiu Comú, el Decret autonòmic 14/1994, de 10 de febrer, en quan al 
procediment a seguir en l'exercici de la potestat sancionadora, i les disposicions 
contingudes a la Llei autonòmica 6/1994, de 13 de desembre, en quan a les 
competències assumides pel Consell Insular de Mallorca en matèria de patrimoni 
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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 
 
 
 PROPOSTA DE RESOLUCIÓ: 
 
 

I.- Sancionar a l''entitat mercantil GONED, S.L., per la infracció 
administrativa prevista a l'article 76.1, e) en relació amb l'article 19 de la Llei 16/1985, 
de 25 de juny, del Patrimoni Històric Espanyol, amb una multa de cent mil pessetes 
(100.000.- ptes.). 
 

II.- Reposar a l'estat anterior a la realització de les obres objecte del 
present expedient, es a dir, les obres que fan referència a la conexió entre el 
magatsem i l'estudi del pintor a un nivell inferior, en un petit tram que no afecta 
l'avinguda de jardins entre l'estudi del pintor i la Fortalesa. 
 

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

IV.- Comunicar aquest acord al Batle-president de l'Ajuntament de 
Pollença." 
 
 

S'aprova la proposta per assentiment. 
 
 
 

COOPERACIÓ MUNICIPAL, FOMENT I OCUPACIÓ 
 
 

PUNT 13.- CONVENI MARC AMB LA UNIÓ DE COOPERATIVES 
AGRÀRIES DE LES BALEARS. 
 

Es dóna compte de la següent proposta de la Comissió de Cooperació 
Municipal, Foment i Ocupació: 
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" ANTECEDENTS: "El Consell Insular de Mallorca dóna suport a aquelles 
iniciatives dirigides a promoure la millora i el benestar del colectiu rural, així com el 
foment del cooperativisme agrari a l'illa de Mallorca. La Unió de Cooperatives Agràries 
de les Balears (UCABAL) ve realitzant accions dirigides a la representació, informació, 
formació i assessorament dins l'àmbit de la pagesia, a més de l'elaboració de 
programes concrets per al foment de productes agropecuaris mallorquins, per la qual 
cosa i atés que la Intervenció d'aquest Consell informa favorablement de l'existència de 
crèdit amb el núm. 1996040991, es sotmet a votació la següent proposta d' 
 

ACORD 
 

1.- Aprovar la proposta de Conveni adjunta entre la  Unió de Cooperatives 
Agràries de les Balears (UCABAL) i el Consell Insular de Mallorca. 
 

2.- Autoritzar l'Hble. Sra. Presidenta del Consell Insular de Mallorca, Sra. 
Mª Antònia Munar Riutort, a signar la proposta de Conveni annexa. 
 

3.- Aprovar l'aportació econòmica de 2.500.000.-PTA. a la Unió de 
Cooperatives Agràries de les Balears (UCABAL), N.I.F. G-07280290, amb domicili 
social al carrer Via Sindicat, 42 2n. dta.,de Palma, en concepte de despeses de suport 
als estudis i programes esmentats al conveni annex. 
 

4.- Obrir una línía de subvencions a cooperatives agràries de Mallorca, 
dotada amb 2.500.000.-PTA., amb la qual es col.laborarà fins a un 50% de la quota 
que aquestes cooperatives aporten a UCABAL, quota que serà incrementada als 
efectes de possibilitar un augment de serveis, sense que repercuteixi en majors 
despeses a les cooperatives." 
 

Intervé la Sra. Bover (PSM-NM). Informa que els grups de la majoria 
consideren que el conveni és molt positiu per a les cooperatives agràries, ja que 
suposa un incentiu econòmic i un suport polític per a tota la seva activitat. 
 

El suport, explica, no es limita a establir una línia de subvencions, sinó 
que també comprèn tot un grapat de programes que es durien a terme durant el 96 i 
com a punt de partida d'altres programes per al 97. 
 

Informa que es tracta d'una opció molt positiva que s'origina en un dels 
punts del pacte de progrés. 
 

El Sr. Rovira (PP) informa que el seu grup s'abstindrà en la votació pel fet 
que, tot i que consideren que és bo donar suport a totes aquestes actuacions, no 
entenen per quina raó s'ha de fer a través d'un conveni i no a través de programes 
complets coneixent-ne el contingut i les actuacions concretes que s'han de dur a terme. 
Pensa que fer un conveni i donar una subvenció de dos milions i mig per a satisfer els 
quotes d'afiliació a UCABAL no és la forma més adequada de dur endavant aquests 
projectes.  
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La Sra. Bover (PSM-NM) respon que l'opció del conveni possibilita 
l'establiment d'un marc general en què es poden crear unes línies d'ajudes que sempre 
són més positives que les ajudes puntuals. Reconeix que és ver que el conveni està 
pensat per a unes ajudes concretes, però també recorda que les ajudes són només per 
començar els projectes. 
 

Informa que el Consell de Menorca, després d'haver vist aquest conveni 
ha decidit també fer-ne un amb les cooperatives  d'aquella illa. 
 

El Sr. Rovira (PP) vol deixar clar que la voluntat del PP és donar suport a 
programes complets i no a una unió de cooperatives, i molt manco subvencionant 
l'afiliació. Això és, assegura, entrar en una dinàmica que pot induir moltes de peticions 
similars.  
 

La Sra. Bover (PSM-NM) recorda que hi ha la voluntat d'incentivar les 
cooperatives agràries i que la proposta va en aquesta direcció. Fa notar que de 25 
cooperatives que hi ha a Mallorca la UCABAL n'aplega 23. 
 

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

PUNT 14.- PLA BIENNAL D'INVERSIONS LOCALS 1997 - 1998. 
 

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

" Amb la publicació del Reial Decret 665/1990 de 25 de maig, pel que es 
regula la cooperació econòmica de l'Estat a les inversions de les Entitats Locals, 
apareix en el món jurídic un altre concepte en relació a la cooperació econòmica de 
l'Estat a les inversions locals, independentment de què, d'acord amb el que estableix la 
Llei Reguladora de les Bases de Règim Local, el Pla Provincial de Cooperació, (en 
aquest cas insular), hagi d'aprovar-se amb caràcter anual. 
 

Aquesta exigència de planificació biennal es fonamenta en la necessitat 
d'aconseguir una actuació més efectiva i coordinada, al possibilitar la seva incorporació 
en els Programes d'Inversions Públiques de l'Estat i el Desenvolupament Regional 
Comunitari, així com poder realitzar projectes amb un criteri de racionalitat. 
 

En compliment de l'article 4 del R.D. 665/1990, el Consell Insular de 
Mallorca va procedir a la convocatòria del Pla Biennal d'Inversions Locals, juntament 
amb el Pla d'Obres i Serveis de 1997, per l'Illa de Mallorca a l'efecte de què els 
Ajuntaments, mitjançant l'escrit aportiu procedeixin a formular les peticions, 
acompanyant-li les dades interessades i també la documentació tècnica de les 
mateixes. 
 

Amb base a aquesta documentació remesa al Consell Insular de Mallorca 
pels Ajuntaments interessats, s'ha elaborat el Pla Biennal d'Inversions Locals per al 
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periode 1997 - 1998 per un import total de 1.936.338.869 pessetes. 
 

Els criteris de finançament que s'han adoptat són els mateixos que els 
que s'han tengut en compte per al finançament del Pla d'Obres i Serveis de 1997. 
 

El President de la Comissió de Cooperació Municipal, Foment i Ocupació 
fa la següent proposta d' 
 
 
 ACORD 
 

"Aprovar la previssió del Pla Biennal per al període 1997 - 1998 amb les 
quantitats anuals següents: 
 

Any 1997: 1.491.300.743 pessetes. 
Any 1998:   453.628.786 pessetes. 
TOTAL:    1.944.929.529 pessetes. 

 
 

Amb les previssions d'actuació i finançament que especifiquen en 
la documentació adjunta que s'incorpora a l'expedient, el qual ha estat elaborat amb la 
participació dels municipis de l'illa de Mallorca." 
 
 

Intervé el Sr. Alorda (PSM-NM). Es refereix simultàniament als punts 14 i 
15.  
 

Informa que hi ha una rectificació d'errors materials que afecta Consell i 
Lloret. 
 

Informa també que en dos anys s'arriba als dos mil milions de pessetes, 
una quantitat que permet dur a terme 80 obres que contribuiran notablement a millorar 
les infraestructures municipals. Recorda que és probable que l'aportació prevista del 
Ministeri sigui inferior, però també informa que si la reducció és de l'ordre previst, el 
Consell la podrà assumir. 
 

S'aprova la proposta per unanimitat. 
 
 

PUNT 15.- APROVACIÓ INICIAL DEL PLA D'OBRES I SERVEIS DE 
1997. 
 

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

" A l' art. 32 del Reial Decret Legislatiu 781/1986 de 19 d'abril, pel que 
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s'aprova el Text Refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local, 
expressament s'hi fa constar: "Per al desenvolupament de la Cooperació, les 
Diputacions (en el nostre cas el Consell Insular de Mallorca)amb la participació dels 
ajuntaments han de redactar els Plans Provincials, establerts a art. 36 de la Llei 
7/1985, de 2 d'abril. 
 

A l'art. 41, apartat 3, els Consells Insulars de les Illes Balears, als quals 
són d'aplicació les normes d'aquesta Llei que regulen l'organització i el funcionament 
de les Diputacions Provincial, assumeixen les competències d'acord amb les 
disposicions d'aquesta Llei i les que corresponguin conformement amb l'Estatut 
d'Autonomia de les Illes Balears. 
 

El Consell Insular de Mallorca va pprocedir a la convocatòria del Pla 
d'Obres i Serveis de 1997 per a l'illa de Mallorca a l'efecte que els Ajuntaments, 
mitjançant l'escrit oportú, procedissin a formular les peticions acompanyant-hi les dades 
interessades i també la documentació tècnica referida a les obres sol.licitades. 
 

Els Ajuntaments requirits, han remés les peticions corresponents, a partir 
de les quals s'ha tengut en compte el total de què es disposa per dur a terme 
l'el.laboració del Pla per part del Fons del Consell Insular i de les subvencions del 
Ministeri per a les Administracions Públiques. 
 

S'ha tengut en compte, també, quant disposa el Reial Decret 665/1990 de 
25 de maig, pel que es regula la cooperació econòmica de l'Estat a les inversions de 
les Entitats Locals, en tot el que respecta a l'objectiu de la cooperació estatal, 
financiació, aportació obligada de les Entitats locals, projecte mínim objecte de 
subvenció, aportació estatal, crèdit local,etc. 
 

S'ha pres en consideració que els serveis a què ha d'arribar la cooperació 
són en tot cas, els relacionats com a mínim a l'art. 26 de la Llei 7/85 de 2 d'abril, i a 
aquest efecte és de destacar que en la convocatòria mateixa dirigida als ajuntaments 
per sol.licitar la inclusió en el Pla s'hi indicava aquest aspecte. 
 

Igualment s'ha tengut molt present el que preveu la Llei 7/85 de 2 d'abril 
Reguladora de les Bases de Règim Local, a l' 36-2a., pel que fa als criteris de 
distribució dels fons tal com es raona a la memòria que s'adjunta a aquest Pla. 
 

 S'ha de tenir en compte el que preveu l'art. 32 del Reial Decret Legislatiu 
781/1986 de 18 d'abril pel qual s'aprova el Text Refós de les disposicions legals vigents 
en matèria de règim local perquè el Pla s'inserti en el Butlletí Oficial de la CAIB i s'hi 
puquin formular al.legacions i reclamacions durant el termini de deu dies. 
 

El Pla Provincial de Cooperació es remetra per el seu informe, als efectes 
de l'esmentat R.D. 665/1990, a la Comissió Provincial de Col.laboració de l'Estat amb 
les Entitats Locals, i una vegada complimentades totes les exigencies legals de 
publicitat, i tramitació, i amb caracter previ a la seva aprovació definitiva, serà remès al 
M.A.P. amb sol.licitut de subvenció i la relació de prioritats establertes pel mateix 
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Consell Insular. 
 

Conseqüentment amb tot quan s'ha exposat, el President de la Comissió 
de Cooperació Municipal, Foment i Ocupació fa la següent proposta d' 
 
 ACORD 
 

1r.- Aprovar inicialment el Pla de Cooperació a les Obres i Serveis 
municipals per l'any 1997, corresponent a l'illa de Mallorca, en la forma que està 
redactada en la documentació adjunta i d'acord amb el finançament següent: 
 
 
- Fons del Consell Insular de Mallorca ...    405.069.739  pts. 
- Aportació Comunitat Autònoma (a traves CIM)      200.000.000 .- 
- Aportació M.A.P.  ......................    277.532.955 .- 
- Aportació Ajuntaments  .................    608.698.049 .- 
- Aportació empreses  ....................              0 .- 
- Import dels pressuposts  ...............  1.491.300.743 .- 
 
 

El fons del Consell Insular de Mallorca corresponen a prèstecs que 
gestionaran amb al B.C.L.C. per l'import de 401.081.964 pts. 
 

2n.- La documentació a que es refereix l' art. 7.2. del R.D. 665/90 de 25 
de maig, serà tramessa al Ministeri per les Administracions Públiques, Direcció General 
d'Anàlisi Econòmic Territorial. 
 
 

3r.- La contractació de les esmentades obres no és podrà dur a terme 
mentre a aquest Consell Insular no aprovi definitivament l'esmentat Pla, i hagin estat 
revisats pel Consell Insular de Mallorca els projectes corresponents. 
 

4r. Les obres incloses en el Pla s'han de contractar amb la suficient 
antelació per que puguin començar-se abans del dia 1 d'octubre de l'any 1996 (art. 12), 
llevat de casos de força major. 
 

Si l'obra no s'adjudica dins el termini concedit l'import de la subvenció 
quedarà sense efecte. 
 

5è.- Amb independència que el Consell Insular de Mallorca o els 
Ajuntaments respectius facin les obres i en els supòsits en que pertoqui la imposició de 
contribucions especials, la tramitació, la gestió, i la recaptació d'aquestes la farà la 
Corporació municipal corresponent. 
 

6è.- Independentment de la inspecció i vigilància que el Consell Insular de 
Mallorca pugui realitzar en qualsevol moment de l'execució de les obres, els 
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ajuntaments que hagin procedit a la contractació d'una obra han d'adjuntar a la darrera 
certificació, que serà, com a mínim d'un 20% del total pressupostat de l'obra, l'acta de 
recepció provisional, que serà subscrita conjuntament pel Director de l'obra, el 
contractista i un tècnic designat pel Consell Insular de Mallorca. 
 

7è.- Sol.licitar al M.A.P., en base al que està previst 
a l' art. 7.2. del Reial Decret 665/1990 de 25 de maig, la concessió de la subvenció de 
277.532.955 pts. per les obres compreses dins la relació prioritzada de projectes per 
les quals es sol.licita l'ajuda estatal. 
 

8è.- D'acord amb l'article 17 del RD 665/90 de 25 de maig, els romanents 
que es produeixin com a conseqüència de la contractació del Pla, s'utilitzaran en base 
a les  previsions del Pla Biennal." 
 

S'aprova la proposta per unanimitat. 
 
 

MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ DEL TERRITORI. 
 

PUNT 16.- PROPOSTA SOBRE AMPLIACIO DEL PORT DE LA 
COLÒNIA DE SANT JORDI. SES SALINES 
 

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

"Vist l'acord de la Comissió Insular d'Urbanisme de dates 4 i 11 d'octubre 
de 1996 adoptat per majoria dels vocals presents, a la vista de la documentació 
tramesa pel Servei de Ports i Litoral, de la Conselleria de Medi Ambient del Govern 
Balear, tot donant audiència per tal que s'informi en relació a la so×licitud de concessió 
de terrenys a la zona de serveis del Port de la Colònia de Sant Jordi, Ses Salines, per a 
la construcció d'una dàrsena esportiva, la Comissió de Medi Ambient i Ordenació del 
Territori eleva al  Ple la següent proposta d' 
 
 A C O R D 
 

 1.- Atès el caràcter d'Organisme afectat del Consell Insular de Mallorca -
Comissió Insular d'Urbanisme de Mallorca s'hauria d'haver seguit, en tot cas, el 
procediment prescrit per l'Article del Pla en qüestió -9.1.2.2 ò 9.1.2.3 segons pertoqui-, 
el qual preveu la citació als Organismes afectats prèvia a l'Acte de Confrontació. No 
consta en aquests S.T. l'esmentada citació prèvia. 
 

2.- Com que la competència sobre Urbanisme es troba transferida en la 
seva totalitat als Consells Insulars en virtut de la Llei 9/90, hauria d'haver-se sol×licitat, 
també, informe segons l'article i apartat corresponent, com a Organisme autonòmic 
competent en matèria d'Urbanisme 
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3.- El Projecte compleix el que preceptua el Pla pel que fa a que es 
consideraran prioritàries, quan les condicions físiques i de l'entorn ho facin 
aconsellable, l'ampliació, tant exteriorment com interiorment, de les dàrsenes existents, 
abans que no pas la creació d'altres de noves, com també que es consideraran 
preferents aquelles sol×licituds en les quals els terrenys confrontants estiguin dotats o 
hagin d'esser dotats simultàniament de suport urbanístic, per bé que, en aquest punt, 
només en la mesura en què resulta confrontant amb la instal×lació portuària existent, a 
manera d'apèndix d'aquesta, no integrant-se coherentment en l'estructura urbana 
existent mitjançant una zona d'accès còmode i ampli, sinó, al contrari, produint un 
embut que, si bé compleix els mínims prescrits en el Pla Director, concentraria el trànsit 
induït en un sol punt, ja actualment amb problemes de congestió de transit rodat. En 
aquest aspecte cal recordar que l'article 91 del Reglament de la Llei de Costes 
estableix, en el seu punt 2n que "...els projectes...hauran de  
preveure l'adaptació de les obres a l'entorn en què es trobin situades..." I no pareix 
adequada dita adaptació a la zona terrestre propera, ja que l'únic que es preveu és 
l'ampliació de l'actual entrada a la zona portuària -antic pont- amb un vial de 10 metres 
d'amplària, amb dues voreres d'1,50 metres cadascuna d'elles. Pel que fa a la zona 
marítima, el front que presentaria el dic i l'escullera projectats, a manera de baluard, 
tampoc compleixen la prevista adaptació a l'entorn, sinó que, més aviat, el modifiquen 
substancialment. 

 
 4.- Entendre que la voluntat del Pla és la d'aconseguir un major recer per 

a l'actual port de la Colònia, en moments de males condicions, amb una millora del 
disseny de la bocana, però sense ampliacions que, en tot cas, afectin les platges 
confrontants: Platja del Port i Platja d'es Dolç 
 

 5.- Assenyalar que els amarratges dissenyats no presenten cap solució 
per a la descongestió ni del port actual ni de les embarcacions fondejades davant de la 
platja del Port, ja que són majoritàriament, tant les amarrades com les fondejades, de 
molt inferior eslora a la prevista en el present projecte 
 

 6.- Com sigui que la zona es troba afectada per restes arqueològiques, 
es recomana que sigui tenguda en compte aquesta circumstància en consideració a 
l'aportació de la documentació d'ARCA feta per la vocal de la Ponència Sra. Mercè 
Truyols en la sessió de la mateixa Ponència. 
 

7.- Comunicar el present acord a la Conselleria de Medi Ambient, 
Ordenació del Territori i Litorial del Govern Balear." 
 
 

S'aprova la proposta per unanimitat. 
 
 

PUNT 17.- APROVACIÓ DEL PLA PLURIANUAL DE LA XARXA VIÀRIA 
LOCAL PER  AL QUATRIENI 1.997-2.000. 

 



 
 

32 

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

 
"La Comissió de Medi Ambient i Ordenació del Territori fa la 

següent proposta d' 
 

A C O R D 
 

1r.- Aprovar el Programa Sectorial Plurianual de la Xarxa Viària Local 
1997-2000 del Consell Insular de Mallorca, tal i com vé redactat en el model 1.C.1, 
incorporat a l'expedient, per un import total de 168.671.934 pessetes, i la corresponent 
programació financera, desglossat en les següents anualitats: 
 

Any 1.997 ............................................................. 168.671.934 
Any 1.998 ............................................................. 300.000.000 
Any 1.999 ............................................................. 325.000.000 
Any 2.000 ............................................................. 350.000.000 

 
 

2n.-Remetre certificat d'aquest acord, juntament amb la resta de 
documentació de l'esmentat Pla Plurianual a la Direcció General d'Anàlisi Econòmica-
Territorial del Ministeri d'Administracions Públiques." 
 

Intervé la Sra. Amer (PSOE). Es refereix simultàniament als punts 17 i 18. 
 

 Informa que, igual que el Pla d'Obres i Serveis, es tracta d'un projecte de 
finançament plurianual en què cada any el Ministeri aporta les quantitats definitives. 
 

Informa que es tracta d'incidir en la millora de la xarxa viària especialment 
en els aspectes que poden disminuir la sinistralitat, especialment tres: la millora de 
l'adherència, millores puntuals necessàries a partir de les informacions facilitades per la 
Direcció General de Trànsit i , finalment, la millora de la senyalització horitzontal, 
projectes que han estat aprovats en comissió per unanimitat. 
 

S'aprova la proposta per unanimitat.  
 
 

PUNT 18.- APROVACIÓ INICIAL DEL PLA DE LA XARXA VIÀRIA 
LOCAL PER A L'ANY 1.997. 
 

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

"Amb la finalitat de prestació selectiva de determinats serveis i obres de 
competència local que contribueixin a una millor qualitat de vida intermunicipal, el 
Consell Insular de Mallorca assumeix la millora i manteniment de la Xarxa viària Local 
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de la seva competència i per tal motiu es proposa annualment la confecció del Pla de la 
Xarxa Viària Local. 
 

La tramitació, gestió i seguiment de l'esmentat Pla de la Xarxa Viària 
Local es regirà per la mateixa normativa que la dels Plans d'Obres i Serveis. 
 

La Comissió de Medi Ambient i Ordenació del Territori del Consell Insular 
de Mallorca en sessió de dia 12 de novembre de 1.996, eleva al Ple la següent 
proposta d' 
 
 A C O R D 
 

1r.Aprovar els projectes següents que s'inclouen al Programa Sectorial 
Anual de la xarxa viària local per a 1997: 
 
 
camí Indentificació Pressupost  
 
Capa de rodada drenant: 
 
PM-V 323-2 Enlace Sant Joan-Sineu 19.463.640 
PM-V 344-1 Llubí a Carr.Inca-Muro 14.011.060 
PM-V 351-2 Sineu a PM 344 24.847.200 
PM-V 401-5 Camino de Son Forteza  21.120.120 
PM-V 601-4 Circuito estratégico 37.270.800 
PM-V 101-4 C-712 a PM-V 101-5 6.574.157 

 
Reforçament de ferm i millora: 
 
PM-V 213-1 Selva-Moscari-Campanet 22.931.677 

 
Senyalització horitzontal: 
 
Zones Nort i Centre-Nort 22.453.280 
 
2n. Aprovar inicialment el Programa Sectorial Anual de la Xarxa Viària Local per a 

l'any 1.997 del Consell Insular de Mallorca, en la forma i quantia que està redactat en el 
model 6.C.1., incorporat a l'expedient, per un import total de 168.671.934 de pessetes, 
amb el següent resum de finançament: 
 
TOTAL IMPORT                        FINANÇAMENT 
 PROJECTES 
                       MAP                       CIM 
              Ajuda que es sol.licita         Fons propis 
______________________________________________________________ 
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168.671.934  84.253.000 
  84.418.934 
 
 
3r.- La documentació corresponent será tramesa a la Direcció General d'anàlisi 

Econòmic Territorial del M.A.P., prèvia l'oportuna tramitació. 
 
4r. Aprovar inicialment la priorització dels projectes d'obres inclosos en aquest 

Programa Sectorial de referència, conforme a l'ordre en que apareixen descrits en el 
Model 6.C.1. incorporat a l'expedient i sotmetre a informació pública el present acord 
per un termini de DEU DIES de conformitat amb el que preveu l'apartat3 de l'art.32 del 
RD Legislatiu 781/86. 
 
 
5è.- Sol.licitar el Ministeri per a les Administracions Públiques en base al que està 

previst a l'article 29 amb relació a l'article 7.2 del R.D. 665/90, la concessió de la 
subvenció de 84.253.000 pessetes per a les obres incloses en la relació prioritzada de 
projectes per als quals se sol.licita ajuda estatl, inclosa en el model 6.C.1. del Programa 
Sectorial Anual de Xarxa Viària Local del Consell Insular de Mallorca, per a l'any 
1.995." 
 
S'aprova la proposta per unanimitat. 

 
 
PUNT 19.- PROPOSTA D'APROVACIÓ CONVENI ENTRE EL CONSELL INSULAR 

DE MALLORCA, L'AJUNTAMENT DE LLUCMAJOR I EL GRUP AIR EUROPA 
RELATIU A LA IMPLANTACIÓ D'UN CENTRE DE FORMACIÓ I SERVEIS 
CENTRALS DEL GRUP AIR EUROPA. 
 
Es dóna compte de la següent proposta de la comissió de Medi Ambient i Ordenació 

del Territori: 
 
"Atès que la Comissió Provincial d'Urbanisme de Balears, Secció Insular de Mallorca, 

en sessió celebrada dia 15 de gener de 1990, acordà declarar l'INTERÈS SOCIAL de 
les obres consistents en un CENTRE PER A SIMULADORS DE VOL a la finca 
anomenada SON NOGUERA, situada a la carretera de Llucmajor a S'Arenal, del terme 
municipal de Llucmajor, promogut per l'entitat FOMENT INDUSTRIAL, S.A. 
 
Atès que AIR ESPAÑA, S.A., coneguda comercialment com AIR EUROPA, S.A., és 

una empresa que es va constituir el 1984 a Palma i que en l'actualitat opera ja amb 
vols regulars internacionals; i que és, a més, titular del 100% de l'accionariat de Viajes 
Halcón, S.A. i Travelplan, S.A. La dita empresa està interessada en la creació d'un 
Centre de Formació tècnico-aeronàutica, atès que la funció d'instrucció és una tasca 
fonamental per a una companyia dedicada a la navegació aèria. 
 
Atès que l'article 4.1.d) de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic  de les 
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Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, assenyala que les 
Administracions públiques, en el desenvolupament de la seva activitat i en les seves 
relacions mútues, hauran de prestar, dins el seu àmbit propi, la cooperació i assistència 
actives que les altres Administracions puguin demanar per a l'eficaç exercici de les 
seves competències. A més a més, l'article 55.d) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, 
Reguladora de les Bases de Règim Local, es pronuncia en els mateixos termes. 
 
 
Per tot això, la Comissió de Medi Ambient i Ordenació del Territori fa la següent 

proposta  
 

A C O R D 
 
1. Aprovar l'esborrany del conveni annex a la proposta entre el Consell Insular de 

Mallorca, l'ajuntament de Llucmajor i el Grup Air Europa relatiu a la implantació del 
centre de formació i serveis centrals del Grup Air Europa en terrenys annexes al 
polígon industrial SON NOGUERA. 
 
2. Facultar l'Hble. Sra. Presidenta del Consell Insular de Mallorca per a la signatura del 

conveni i de tots els documents públics o privats que en siguin adients per a l'execució 
del present acord." 
 
 

Intervé el Sr. Quetglas (PSOE). Informa que la Comissió Provincial d'Urbanisme, 
el 1990, va declarar l'interès social per a un centre de simuladors de vol a la finca de 
Son Noguera i que el centre actualment està en situació d'inoperativitat. 
 

L'empresa Air Europa té interès per aquest centre amb la finalitat de tornar-lo 
posar en marxa i, per altra banda, demana la modificació de l'interès social per tal 
d'instal×lar-hi els serveis centrals del grup format per les empreses Air Europa, Halcon i 
Travelplan. 
 

Recorda que el Consell  és molt meticulós a l'hora de concedir aquestes 
declaracions, sobretot si hi ha la possibilitat de la implantació dins polígons industrials. 
Però atès l'interès d'aquesta petició i el fet que la primera declaració d'interès social ja 
comptava amb el desenvolupament del polígon industrial limítrof, la proposta d'avui és 
de concedir l'interès social sempre que l'Ajuntament, el grup de companyies i el Consell 
facin les passes per tal que la zona declarada d'interès social quedi integrada en la 
primera revisió de planejament que hi hagi dins el pla parcial del polígon industrial. 
 

Els avantatges serien importants: l'administració de carreteres podrà evitar un 
accés, l'ajuntament  millorarà el grau del planejament i rebrà les compensacions 
corresponents de la incorporació de la zona, i la política de racionalitat  d'implantació 
d'instal×lacions industrials que propugna el Consell es veurà satisfeta. 
 

Considera important recuperar el centre de simulació i al mateix temps mantenir 
el respecte al planejament urbanístic municipal i assegura que aquesta proposta 
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permet complir els dos objectius 
 

Intervé el Sr. Grosske (EU). Considera que seria millor integrar el centre de 
formació en la zona del polígon industrial actualment existent. La proposta però és 
acceptable per dues coses, una figura al conveni i és que a partir de l'aprovació 
d'aquestl conveni s'abandona la línia de recórrer a l'interès social de manera 
automàtica i es fixa un compromís per part de l'Ajuntament per modificar al planificació 
en aquella zona i integrar els serveis en l'ampliació del polígon. La segona  és la 
dificultat tècnica existent perquè els serveis s'ubiquin dins el polígon actual. Pensa que 
el conseller hauria d'explicar les raons per les quals no s'hi integra. 
 

Anuncia el vot a favor del seu grup   
 

Intervé el Sr. Orta (PP). Manifesta la conformitat del seu grup amb la proposta, ja 
que seria una pèrdua per a la nostra illa el fet que unes instal×lacions com aquestes 
poguessin desaparèixer. 
 

El Sr. Quetglas (PSOE) agraeix el suport anunciat i l'oportunitat d'explicar més 
detalladament la proposta. Informa que les instal×lacions no es poden situar dins el 
polígon per qüestions tècniques que afecten aspectes de disseny, de volum i  
d'edificabilitat de les parcel×les. Explica que la parcel×lació que té el polígon actual 
impedeix la incorporació d'una volumetria tan considerable com la que té  el centre per 
al qual ara es demana, no més volum, però sí més superfície cosa que, per altra 
banda, és una alteració que s'ha hagut de fer a la resta del polígon industrial per tal de 
fer-lo més atractiu comercialment, ja que hi ha empreses que necessiten una relació 
superfície volum diferent de les empreses estrictament industrials. La modificació 
permet simultàniament acostar els paràmetres de la declaració d'interès social anterior 
als que actualment són vigents en el polígon i, alhora, permet aprofitar la declaració 
d'interès social per implantar els altres serveis de caràcter més administratiu a què 
aspira el grup sol×licitant. 
 

S'aprova la proposta per unanimitat.  
 
 
HISENDA I ESPECIAL DE COMPTES. 

 
PUNT 20.- PROPOSTA D'APROVACIÓ DEFINITIVA DE L'ORDENAÇA FISCAL DE 

LA TAXA PER A TRACTAMENT I TRANSFERÈNCIA I TRANSPORT DELS RESIDUS 
SÒLIDS URBANS DE L'ILLA DE MALLORCA. 
 

La presidenta decideix deixar damunt la taula aquest punt, ja que així ho ha 
sol×licitat el grup del PP per poder arribar a un consens en un breu període de temps. 
 
 

PRECS I PREGUNTES. 
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Intervé el Sr. Rovira (PP). Recorda que el seu grup, en un Ple anterior, va 
demanar poder rebre el resum de premsa i que el 6 de novembre va reiterar la petició 
per escrit. Demana una resposta. 
 

La presidenta informa que no hi ha cap grup que rebi el resum de premsa, que el 
resum està a disposició del grup que el vulgui consultar al Gabinet de Premsa. Si els 
portaveus decideixen que s'hauria de fer d'una altra manera es pot fer. 
 

El Sr. Rovira agraeix la informació i proposa que es reparteixi el resum a tots els 
grups. 
 
 
    I, no havent-hi més assumptes a tractar, la Sra. Presidenta, aixeca la sessió 

a les dotze hores i quinze minuts de tot el qual se n'esten la present acta, que jo com a 
Secretari certific, amb el vist-i-plau del l'Hble. Sra. Presidenta del Consell Insular de 
Mallorca. 
 
   V.i P, 
LA PRESIDENTA, 

 
 
 
 

 
 
 


