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ACTA  DE  LA  SESSIÓ  ORDINÀRIA DEL PLE 
DEL CONSELL INSULAR DE MALLORCA DE TRES 
DE MARÇ DE  MIL NOU-CENTS  NORANTA-SET. 

 
 
 
 

A les onze hores i dotze minuts del dia tres de març de mil nou-cents 
noranta-set 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, Bartomeu 
Blanquer i Sureda , Juan Verger Pocoví, Margarita Ferrando i Barceló, Maria del Pilar 
Ferrer i Bascuñana,  Maria de los Reyes Carbonell Alberti, Andres Riera i Bennàsar, 
Mauricio Rovira de Alós,  María Salom i Coll, Guillermo Vidal i Bibiloni, José Maria 
Gonzàlez i Ortea,  Juana Ana Vidal i Burguera, Francisco Antich Oliver,  Juan Flaquer 
Riutort, José Ramón Orta Rotger, Carlos Felipe Cañellas Fons, Antonio José Diéguez i 
Seguí, Juan Mesquida Ferrando,  Catalina Mercedes Amer i Riera, Andres Crespí i 
Plaza, Damià Pons i Pons, Francesc Quetglas i Rosanes,  Juan Francisco Triay i 
Llopis, Antoni Alorda i Vilarrubias,  Damià Pons i Pons, Pere Sampol i Mas, Antoni 
Sansó Servera, Antonio Pascual i Ribot, Eberhard Grosske i Fiol, Maria Margarita 
Thomas i Andreu. 
 
 

Consellers que excusen la seva assistència: Hbles. Sres. María Rosa 
Estaras Ferragut, Catalina Maria Bover i   Nicolau, 
 
 

Secretari General: Sr. Bartomeu Tous i Aymar. 
 

Interventora General: Sra. Pilar García Docio. 
 

L'Hble. Sr. José Ramón Orta surt al punt 6 i torna entrar al punt 8 i l'Hble. 
Sr. Francesc Quetglas surt al punt 16 i torna entrar en el punt 18. 
 

Abans de començar a debatre les punts de l'ordre del dia, el Sr. Quetglas 
(PSOE) demana la retirada del punt núm. 15, ja que, de manera un poc sorprenent, ha 
aparegut un informe del cap de l'Assessoria Jurídica de la casa, amb uns criteris 
absolutament contraris a la suspensió de la norma. Com que l'informe de l'àrea jurídica 
de la Comissió Insular té un sentit contrari, resulta que el Ple es troba en una situació  
d'haver de decidir entre informes contradictoris i, per això, considera que seria millor no 
prendre la decisió en aquestes circumstàncies i demanar una altre informe, tal vegada 
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extern, per tal de garantir la legalitat de la proposta i que els consellers puguin decidir 
amb tranquil⋅litat. 
 

El Sr. Rovira (PP), se sorprèn que el Sr. Quetglas se sorprengui, ja que 
l'assessor jurídic va manifestar verbalment que hi prodria haver problemes de legalitat. 
No ha vist l'informe, però suposa que deu tenir relació amb aquelles paraules. Es 
mostra d'acord a retirar el punt de l'ordre del dia, ja que volen tenir la certesa que no hi 
ha problemes de legalitat, tot i que han presentat mocions amb la idea de cercar el 
consens. 
 

El Sr. Quetglas (PSOE) considera que no és el moment d'entrar en el 
debat de la qüestió. S'estranya que el Sr. Rovira pugui arribar a les conclusions a què 
arriba sense haver vist l'informe. Així i tot assegura que allò que diu l'informe no és el 
que va dir l'assessor en la Comissió. 
 

La presidenta retira aquest punt de l'ordre del dia. 
 
 

PUNT 1.- APROVACIÓ DE  L'ACTA ANTERIOR (18-02-97). 
 

S'aprova l'acta per unanimitat. 
 
 
 

PRESIDÈNCIA. 
 
 

PUNT 2.- DECRETS A DONAR COMPTE. 
 

Intervé la Sra. Carbonell (PP). Demana informació sobre els decrets de 
data 10-12-96 referits a un curs sobre Turisme i Medi Ambient i uns cursos als quals 
assistiren Martí Mayol i Consuelo Vaño; de data 16-12-96 referits a un curs sobre SIDA 
a Granada i a unes jornades a Las Palmas; de data 18-12-96 d'abonament de factures 
en concepte de cursets del Centre Social de Manacor; de data 19-12-96 per una classe 
setmanal de guitarra, llaüt i bandúrria; de data 19-12-96 d'abonament factura per un 
curs de desenvolupament i formació del professorat; de data 20-12-96 per assistència 
d'un seminari a Sant Sebastià i de data 30-12-96 per un curs denominat " Envelliment i 
deteriorament cognitiu" i per la factura pagada al Sr. Antonio Ferragut Llinàs.   
  

La presidenta respon que es tracta dels cursos que organitzen les Aules 
d'Inca. Els decrets corresponen als abonaments respectius. Demana al Sr. Pons que 
vulgui ampliar la informació. 
 

El Sr. Pons (PSM) assegura que només recorda que correspongui a la 
seva àrea el curs de llaüd i guitarra que organitzen les Aules de la Tercera Edat d'Inca i 
que s'imparteix al centre d'Inca. 
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El Sr. Pons (PSOE) opina que s'han mesclat coses absolutament 

heterogènies. Si es vol més informació suggereix que li passin per escrit la relació de 
les coses que demanen i també hi respondrà. Ara no pot donar detalls. 
 

La Sra. Carbonell (PP) afirma que la pregunta deriva de la sorpresa de 
veure que es fan tots aquests viatges quan no es cobreix el Pla de Formació. 
 

El Sr. Pons (PSOE) demana si la Sra. Carbonell vol un debat sobre uns 
cursos determinats o si vol una informació. La convida a concretar i s'ofereix a 
correspondre. 
 

La Sra. Carbonell (PP) concreta que allò que vol és més informació. 
 
 

PUNT 3.- DECRETS A RATIFICAR. 
 

Es llegeixen els 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 pel Procurador Sr. Juan J. Cerdó Frías, en 
representació del Sr. Guillermo Alcover Bretin i altres, contra "acord del Ple del Consell 
Insular de Mallorca, d'11-11-96 pel qual es supèn la vigència del planejament de Calvià 
en determinades àrees, publicat en el BOCAIB de 30 de novembre de 1996". 
Actuacions 167/97. 
 

Vist el meritat recurs contenciós-administratiu i examinat l'informe de 
l'Assessoria Jurídica del C.I.M. de 13 de febrer de 1.997, 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 
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contenciós-administratiu interposat per la Procuradora Sra. Margarita Jaume Noguera, 
en representació del Sr. Juan Cladera Martorell, contra "Acord del Ple del Consell 
Insular de Mallorca de 23.12.96 pel qual s'aprova definitivament l'ordenança fiscal de la 
Taxa per a tractament i transferència i transport dels residus sòlids urbans". Actuacions 
206/97. 
 

Vist el meritat recurs contenciós-administratiu i examinat l'informe de 
l'Assessoria Jurídica del C.I.M. de 17 de febrer de 1997, 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. Gabriel Buades Salom, en 
representació de CALA CRISTAL S.A., contra "acord del Ple del Consell Insular de 
Mallorca, d'11-11-96 pel qual es supèn la vigència del planejament de Calvià en 
determinades àrees, publicat en el BOCAIB de 30 de novembre de 1996". Actuacions 
164/97. 
 

Vist el meritat recurs contenciós-administratiu i examinat l'informe de 
l'Assessoria Jurídica del C.I.M. de 20 de febrer de 1.997, 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. 



 
 

5 

 
 
 

"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. Miguel Buades Salom, en 
representació de "URBAMAR S.A.", contra "acord del Ple del Consell Insular de 
Mallorca, en sessió d'11-11-96, pel qual es procedeix a la suspensió de la vigència del 
planejament a l'àmbit de les àrees del Pla General d'Ordenació de Calvià, classificades 
com a sòl urbanitzalbe i com a sòl urbanitzable programat transitori". Actuacions 
194/97. 
 

Vist el meritat recurs contenciós-administratiu i examinat l'informe de 
l'Assessoria Jurídica del C.I.M. de 21 de febrer de 1997, 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. 
 
 
 

PUNT 4.- ESCRIT DEL GRUP DE CONSELLERS POPULARS REFERIT 
A MODIFICACIÓ REPRESERNANTS A LA COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I 
ORDENACIÓ DEL TERRITORI. 
 

Es dóna compte del següent escrit: 
 
          "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: Reyes Carbonell Albertí 
 
Baixa com a membre titular: José Maria González Ortea 
 

Per al efectes oportuns, vos queda comunicada dita modificació." 
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El Ple en resta assabentat. 
 
 
 

PUNT 5.- ADHESIÓ DEL CIM AL CONSORCI DE MUSEU D'ART 
MODERN I CONTEMPORANI DE PALMA, SOL.LICITANT LA INCORPORACIÓ EN 
LA CONDICIÓ DE MEBRE FUNDADOR. 
 

Es dóna compte de la següent proposta de Presidència: 
 

"Exposició de Motius: 
 

Atès la necessitat de crear un Museu d’Art dedicat al període que va de 
finals de segle XIX i el segle XX, i destinat a l’exposició de l’obra pictòrica existent a 
Mallorca com una passa més en la tasca de difusió del nostre patrimoni artístic. 
 

 Atès que fins aquests moments no existeix a Palma un espai museístic 
dedicat als moviments artístics contemporanis.  
 
 

Atès que la iniciativa privada, a través de la Fundació d’Art Serra, s’ha 
convertit en la promotora de la iniciativa de creació  d’un Museu d’Art Modern i 
Contemporani que s’ubicarà a la ciutat de Palma. 
 
   Atès que altres ciutats europees de la importància de Palma també 
disposen de museus similars. 
 

Atès que el Consell de Mallorca expressa la seva voluntat de participar en 
la tasca de difusió del patrimoni de Mallorca. 
 

Atès que el Consell de Mallorca disposa d’un patrimoni pictòric que 
comprèn el període de finals de segle XIX i principis del segle XX, amb obres  que en 
molts casos podria ser exposat en el futur Museu d’Art Modern i Contemporani. 
 

Per tots aquests motius, aquesta Presidència PROPOSTA: 
 

El Consell Insular de Mallorca acorda sol·licitar la seva integració com a 
membre Fundador en el Consorci del Museu d’Art Modern i Contemporani promogut 
per la Fundació d’Art Serra." 
 
 

Intervé el Sr. Orta (PP). Es congratula perquè la Presidència hagi 
presentat una moció pràcticament idèntica a la que va presentar el PP el dia 19 de 
febrer. El PP hi demanava que el CIM participàs o s'adherís al Consorci Museu d'Art 
Contemporani de Palma. La diferència és que ara ja se n'han aprovat els Estatuts i 
sembla possible que el Consell s'hi pugui afegir com a membre fundador. Fa notar, 
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però, que la proposta no està quantificada.  i demana que es faci aquesta quantificació. 
La presidenta matisa que les coses no són exactament com les ha 

explicades el Sr. Orta. La proposta de Presidència, explica, unifica propostes de 
diversos partits. A més de la proposta del PP, hi havia la proposta d'EU. La proposta 
d'avui demana en primer lloc formar part del Museu, demana la possibilitat d'esser-ne 
membre fundador o, alternativament, membre adherit, i finalment, una cosa que no han 
tingut en compte cap de les mocions i que és la possibilitat d'aportar el patrimoni que el 
Consell posseeix de pintura dels segles XIX i XX. Com que hi ha diverses possibilitats 
d'adhesió i d'aportació, no és possible, abans de determinar la forma d'adhesió, fer cap 
quantificació, ja que aquesta dependrà de la fórmula final d'adhesió.  
 

Intervé la Sra. Thomàs (EU). Fa seves les paraules de la presidenta en el 
sentit que EU va fer una petició formal d'adhesió amb la figura de soci fundador, petició 
recollida en la proposta. Fa notar que la proposta del Sr. Orta no demanava la qualitat 
de soci fundador per al Consell.  
 

Torna intervenir el Sr. Orta (PP). Recorda que la moció del PP es va 
presentar en una Comissió a la qual no va assistir la Sra. Thomàs. En aquella moció 
s'hi demanava l'aportació de les obres del patrimoni del Consell. 
 

Reitera el vot favorable del seu grup i insisteix en el fet que la iniciativa va 
correspondre al Grup de Consellers Populars. 
 

S'aprova la proposta per unanimitat. 
 
 
 

COOPERACIÓ MUNICIPAL, FOMENT I OCUPACIÓ 
 
 

PUNT 6.- FINALITZACIÓ DE LES OBRES INCLOSES EN EL PLA 
COMPLEMENTARI D'OBRES I SERVEIS DE 1995. 
 

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

" El Ple del Consell Insular de Mallorca de dia 23 de desembre de 1996 
aprovà concedir un termini que finalitzà el dia 17 de febrer de 1997 per acabar les 
obres incloses en el Pla Complementari d'Obres i Serveis de 1995. 
 

Els Ajuntaments que finalitzat aquest termini encara no han acabat les 
obres són: 
 

- INCA: "Dotació serveis diversos carrers" 
- PORRERES: "Vial circumvalació (rotonda cra. Campos)" 
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i l'Ajuntamenet d'Alcúdia, acabades les obres, n'ha deixat d'executar del 
pressupost aprovat per import de 553.005 ptes. per a la qual cosa s'ha de procedir a 
anul.lar l'aportació del CIM, que era del 60% d'aquesta quantitat. 
 

L'Ajuntament d'Inca reitera una sol.licitud de l'any 1995 demanant un 
canvi de destí de la subvenció. Proposen donar de baixa el projecte inclòs al Pla 
Complementari de 62.648.737 ptes. i que es subvencioni l'avantprojecte "Col.lector 
d'aigües pluvials en el Polígon industrial Secor II" per import total de 34.895.983 ptes. 
 

L'Ajuntament de Porreres sol.licita mitjançant escrit de 24 de gener de 
1997 una pròrroga per acabar les obres esmentades.  
 

Per tot això, el President de la Comissió de Cooperació Municipal, 
Foment i Ocupació fa la següent proposta d' 
 
 A C O R D  
 

"1.- Anul.lar la subvenció del Consell d e  331.803 ptes. a l'Ajuntament 
d'Alcúdia per a la part d'obra  no realitzada (553.005 ptes.) de la inclosa en el Pla 
Complementari d'Obres i Serveis de 1995 denominada "Condicionament exterior 
Poliesportiu". 
 

2.- Modificar l'obra a incloure en el Pla Complementari de 1995 de 
l'Ajuntament d'Inca, anul.lant la de 62.648.737 ptes. corresponent a "Dotació serveis 
diversos carrers" i incorporant la sol.licitada per l'Ajuntament de 34.895.983 ptes. 
denominada "Col.lector d'aigües pluvials en el Polígon industrial Sector II", la qual 
haurà d'estar adjudicada abans de dia 30 de juny de 1997, i finalitzada abans de dia 31 
de desembre de 1997. 
 

3.- Concedir una pròrroga a l'Ajuntament de Porreres fins al dia 31 de 
març de 1997 per a la finalització de l'obra "Vial circumvalació(rotonda cra. Campos)" 
inclosa en el Pla Complementari d'Obres i Serveis de 1995." 
 
 

Intervé el Sr. Alorda (PSM). Informa que la moció segueix la línia del rigor 
en l'execució i el compliment dels terminis, especialment d'ençà que el Ministeri retira 
íntegrament les subvencions per incompliment de terminis, ja que es creava un greuge 
entre aquells ajuntaments que reben subvencions del Ministeri i els que no en reben. 
Ara s'està al dia, llevat del Pla complementari del 95, amb dos ajuntaments que no han 
acabat els obres, un és Porreres, que demana una pròrroga i hi ha la intenció de 
concedir-la-hi fins al 31 de març d'enguany. L'altre ajuntament és Inca que ni tan sols 
no ha contractat una obra amb un pressupost de 62 milions, amb 25 de subvenció. Hi 
ha la sol⋅licitud d'un canvi de destinació. La Comissió proposa una solució salomònica, 
amb una subvenció de la meitat de la prevista.  Probablement pertocaria retirar aquesta 
subvenció, però, tenint en compte que no es va respondre a una primera sol⋅licitud de 
canvi de destinació, a més que Inca necessita aquestes obres i el fet que no s'hagi 
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retirat mai una subvenció d'aquest import, pensa que aquesta solució pot esser 
raonable i confia en el suport de tots els grups, com ja va passar en Comissió. 
 

 
S'aprova la proposta per unanimitat. 

 
 
 

PUNT 7.- PROPOSTA SOBRE EL MANTENIMENT EN EL PLA 
D'OBRES I SERVEIS DE 1996 DE L'OBRA "ADEQUACIÓ IMMOBLE CENTRE 
JOVENTUT" DE L'AJUNTAMENT DE SA POBLA. 
 

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

" Vist l'expedient iniciat per un grup de regidors de l'Ajuntament de Sa 
Pobla mitjançant escrit de data 25 d'octubre de 1996 en relació a unes obres de 
remodelació del Centre de Joventut "Sa Congregació" de l'Ajuntament de Sa Pobla, 
incloses en el Pla d'Obres i Serveis de 1996, en el qual sol.liciten al Consell Insular com 
a òrgan gestor i responsable del Pla: 
 

Primer: L'anulació de l'adjudicació de les obres a la Unió Temporal 
d'Empreses Coexa-Andreu Seguí, per esser contrari a la normativa vigent. 
 

Segon: Es procedesqui a subsanar les deficiències assanyalades al 
projecte bàsic i d'execució, així com a la redacció del projecte d'activitat. 
 

Vistes les actuacions que s'han duit a terme i principalment els informes 
tècnic i jurídic dels funcionaris de la Comissió de Cooperació de Cooperació Municipal 
de dates, respectivament, 14 de febrer de 1997 i 18 de febrer de 1997, el President de 
la Comissió de Cooperació Municipal, Foment i Ocupació fa la següent proposta d' 
 
 A C O R D  
 

"Condicionar el manteniment de l'obra  "Adequació immoble Centre de 
Joventut" de l'Ajuntament de Sa Pobla en el Pla d'Obres i Serveis de 1996 d'acord amb 
els informes tècnic i jurídic de dates, respectivament, 14 de febrer de 1997 i 18 de 
febrer de 1997 dels funcionaris de la Comissió de Cooperació Municipal que serveixen 
de motivació del present acord, a que per part de l'Ajuntament de Sa Pobla es 
procedeixi en el termini màxim de tres mesos comptadors des de la notificació del 
present acord al compliment de les següents determinacions: 
 

a.- Tramitar el corresponent expedient pel compliment de les obres de la 
Llei d'Activitats Classificades vigent. 
 

b.- Declarar la nul.litat de l'expedient de contractació i adjudicació de les 
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obres esmentades d'acord amb el que preveu l'art. 65 i concordants de la Lei 13/1995, 
de 18 de maig, de Contractes de les Administracions Públiques i procedir a convocar 
ajustada a dret una nova subhasta. 
 

c.- Adequar el projecte tècnic a les prescripcions de l'art. 84 de les 
Normes Subsidiàries del municipi." 
 
 

El Sr. Alorda (PSM) informa que, com a resultat d'una denúncia que 
indicava que aquesta obra no s'adequava al projecte, i que, a més l'adjudicació era 
il⋅legal, confirmada en part pels tècnics, s'ha redactat un nou projecte i se n'ha anul⋅lat 
l'adjudicació. Tot i això, opina que l'obra no s'ha d'excloure del Pla, ja que és una obra 
important i, amb aquestes noves condicions, el Consell concedirà uns nous terminis 
d'execució. 
 

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

CULTURA I PATRIMONI HISTÒRIC 
 

El Sr. Pons (PSM) es refereix conjuntament als punts 8, 9, 10, 11 i 12 de 
l'ordre del dia. Els tres primers i el darrer corresponen a propostes de resolució 
d'expedients sancionadors, el quart és arxivar un expedient, ja que la infracció es va 
jutjar per la via penal i se n'ha derivat una sanció amb què caduca la sanció que es 
podria derivar de la Comissió de Patrimoni.  
 

Finalment hi ha el punt 13 que es refereix a la denegació contra el recurs 
interposat en relació a la protecció a favor de l'Era de Son Fiol. 
 
 

PUNT 8.- PROPOSTA DE RESOLUCIÓ DE L'EXPEDIENT 
SANCIONADOR QUE SE SEGUEIX CONTRA LA SOCIETAT THE DISNEY STORE 
SPAIN, S.A., PER LA REALITZACIÓ D'UNES OBRES SENSE LA PRECEPTIVA 
AUTORITZACIÓ DE LA COMISSIÓ DE PATRIMONI HISTÒRIC AL NÚM. 2 DEL 
CARRER DE SANT MIQUEL, DEL TERME MUNICIPAL DE PALMA. 
 

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 3 de maig de 1996, l'inspector de patrimoni històric del Consell 
Insular de Mallorca efectuà visita a l'indret de referència, i lliurà acta d'inspecció, 
assenyalant que: "Se ha podido comprobar que las obras de reforma interior del local 
sito en el nº. 2 de la calle Sant Miquel de Palma (expte. 84/96) se encuentran en un 
avanzado estado de ejecución." 
 

II.- Com a conseqüència d'aquesta acta d'inspecció, el President de la 
Comissió Insular del Patrimoni Històrico-Artístic de Mallorca, en ús de les atribucions  
atorgades per l'article 9, a) del Reglament d'organització i funcionament d'aquesta 
Comissió, resolgué iniciar un expedient sancionador per la realització d'obres sense la 
prèvia autorització de la Comissió de Patrimoni Històric. 
 

Per la seva banda, linstructor de l'expedient formulà el corresponent plec 
de càrrecs, de data 4 de juny de 1996,  en el qual es contempla la presumpta infracció 
a la Llei del Patrimoni Històric Espanyol de 25 de juny de 1985. 
 

III.- Dins el termini legalment procedent, l'interessada formulà al⋅legacions 
per a la defensa dels seus interessos. 
 

IV.- Mitjançant resolució de data 11 de novembre de  
1996, l'instructor de l'expedient acordà l'obertura d'un període de prova, per a un 
termini de 30 dies hàbils, on proposà la realització d'unes proves  documentals. 
 

V.- Per la seva part, en data 28 de novembre de 1996 l'interessada 
remeté escrit on adjuntava còpia dels següents documents per a la defensa dels seus 
interessos: 
 

1.- Sol⋅licitud de llicència d'obres(12 de març de 1996). 
2.- Informe favorable de la Comissió de Centre Històric i Catalogació (25 

de març de 1996). 
3.- Llicència d'obres aprovada (9 d'octubre de 1996). 
4.- Informe d'Inspecció de Patrimoni Artístic (3 de maig de 1996). 

 
 
 FONAMENTS JURÍDICS 
 
 

I.-Al punt 3 del plec de càrrecs formulat per l'instructor, de data 4 de juny 
de 1996, es tipifiquen els esmentats fets com a infracció al patrimoni històric, prevista a 
l'article 76.1, paràgraf e), en relació amb l'art. 20, de la LLei 16/1985, de dia 25 de juny. 
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II.- En quant a les al⋅legacions, cal dir que la interessada, a més 
d'assenyalar una sèrie d'extrems tendents a la obtenció dels permissos necessaris, al 
punt 4 reconeix la necessitat d'autorització prèvia de la Comissió del Patrimoni 
Històrico-Artístic.  
 

D'altra banda, de les proves realitzades queda demostrada la inexistència 
de l'autorització de la Comissió Insular del Patrimoni Històrico-Artístic de Mallorca en el 
moment d'iniciar les obres que han motivat l'inici d'aquest expedient. 
 

III.- Vistes les anteriors argumentacions i fets provats, és aplicable al 
present cas l'article 76.1, e) en relació amb l'article 20 de la Llei 16/1985, per la 
realització d'obres per part de la interessada en aquest expedient sense la prèvia 
autorització de la Comissió Insular del Patrimoni Històrico-Artístic en el núm. 2 del 
carrer de Sant Miquel, del terme municipal de Palma. 
 

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. 
 

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 
quant, com ja s'ha assenyalat abans, la pròpia interessada reconeix la infracció comesa 
en el seu propi escrit d'al⋅legacions. 
 

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. 
 

V.- Són d'aplicació al present cas, a més de l'article 76.1, e), en relació 
amb l'article 20, 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. 
 

VI.- 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 
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I.- Sancionar a la societat The Disney Store Spain, S.A., per la infracció 

administrativa prevista a l'article 76.1, e) en relació amb l'article 20 de la Llei 16/1985, 
de 25 de juny, del Patrimoni Històric Espanyol, amb una multa de setanta cinc mil 
pessetes (75.000.- 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. 
 

III) Comunicar aquest acord al Batle president de l'Ajuntament de Palma." 
 
 

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

PUNT 9.- PROPOSTA DE RESOLUCIÓ DE L'EXPEDIENT 
SANCIONADOR QUE SE SEGUEIX CONTRA EL SR. DAMIÁN BISBAL GRIMALT 
PER UNES OBRES DUITES A TERME SENSE AUTORITZACIÓ DE PATRIMONI A 
LA FINCA DE LA SEVA PROPIETAT AL CARRER ALBA NÚM. 19, DEL TERME 
MUNICIPAL DE FORNALUTX. 
 

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.- Com a conseqüència de l'escrit del jutjat de primera instància núm. nou 

de Palma, de data 2 d'octubre de 1996, l'inspector de patrimoni històric Sr. Homar lliurà 
acta d'inspecció de data 18 d'octubre de 1996, on feia constar la realització d'unes 
obres amb llicència municipal, al carrer Alba, núm. 19 de Fornalutx sense comptar amb 
autorització prèvia de Patrimoni Històric. 
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II.- En base a l'acta d'inspecció esmentada, la Comissió Insular del 
Patrimoni Històrico-Artístic de Mallorca en la sessió de data 1 de desembre de 1995 
acordà l'inici d'un expedient sancionador per aquests fets. 
 

III.- Dins el termini legalment procedent, l'interessat presentà escrit 
d'alegacions en el que, en síntesi, sol⋅licità el sobreseïment de les actuacions i l'arxiu 
de l'expedient sancionador. 
 

IV.- A més de les proves proposades per la interessada, l'instructor de 
l'expedient, mitjançant resolució de data 2 d'abril de 1996, proposà la realització d'una 
prova documental, consistent en l'acta d'inspecció de 18 d'octubre de 1995, més amunt 
esmentada, i la confessió de l'interessat, per tal de prestar declaració sobre diverses 
qüestions relatives a l'assumpte de referència. 
 

V.- De les proves realitzades, tant de l'examen de les proves documentals 
proposades ( certificació del Secretari de l'Ajuntament de Fornalutx de data 27 
d'octubre de 1995, informe de l'arquitecte de l'Ajuntament de Fornalutx de data 25 
d'octubre de 1995, i certificació del secretari de la Comissió Insular del Patrimoni 
Històrico-Artístic de Mallorca de data 23 d'octubre de 1995), com de la prova de 
confessió de l'interessat realitzada en data 27 de maig de 1996, queda clar la 
inexistència d'autorització prèvia de la Comissió de Patrimoni Històric per a la 
realització de les obres que han originat l'obertura d'aquest expedient sancionador.   
 
 FONAMENTS JURÍDICS 
 
 

I.- Al punt 2 de l'acord de la Comissió Insular del Patrimoni Històrico-
Artístic de Mallorca, de data 1 de desembre de 1995, es tipifiquen els esmentats fets 
com a infraccions al patrimoni històric, previstes als articles 76.1, paràgrafs a), d) i e) de 
la LLei 16/1985, de dia 25 de juny. 
 

II.- Pel que respecte a les al⋅legacions de dret formulades per la 
interessada, l'exigència d'autorització prèvia no recau tan sols sobre els Ajuntaments 
afectats, sino que la Llei 16/1985, de 25 de juny, del Patrimoni Històric Espanyol 
vincula a tots els poders públics i a tots els particulars. No cal excusar-se, com fa 
l'interessat,  en l'obtenció d'una llicència d'obres per part de l'Ajuntament de Fornalutx: 
"La ignorancia de las leyes no excusa de su cumplimiento." (art. 6.1 del Codi Civil). Si 
bé es cert que l'Ajuntament de Fornalutx va atorgar la llicència indebudament, això no 
implica en cap cas la falta de responsabilitat de l'interessat; en tot cas, implica la també 
responsabilitat de l'Ajuntament de Fornalutx per l'atorgament indebut d'una llicència. El 
que sí és indubtable és que la possessió d'aquesta llicència ha de ser causa 
d'aminoració de la responsibilitat a que hi hagi lloc. 
   

En el cas que ens ocupa, el que està fora de tota dubta, és la realització 
d'obres a zona que gaudeix de la condició de Bé d'Interès Cultural (Paratge Pintoresc), 
segon Disposició transitòria vuitena de la Llei 16/1985, de 25 de juny. Per tant, li és 
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d'aplicació l'esmentada Llei. 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

Per tant, abans de la realització de qualsevol obra dins Paratge Pintoresc 
ha de comptar amb la prèvia i preceptiva autorització de la Comissió Insular del 
Patrimoni Històrico-Artístic de Mallorca. 
 

III.- Els fets exposats son constitutius de la infracció administrativa 
prevista a l'article 76.1, lletra e), de la Llei 16/1985, de 25 de juny, del Patrimoni Històric 
Espanyol: "La realización de cualquier clase de obra o intervención que contravenga  lo 
dispuesto en el artículo 20.", el qual disposa al seu apartat 3: "Hasta la aprobación 
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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, parcelaciones ni agregaciones." 
 

No és d'aplicació l'article 76.1, d), en relació amb l'article 22 de la Llei 
16/1985, de 25 de juny, perquè en el moment de la comissió dels fets la normativa 
urbanística de l'Ajuntament de Fornalutx no havia estat informat favorablement pel 
Consell Insular de Mallorca, i l'aplicació d'aquest article produïria una dualitat de 
sancions per un mateix fet. 
 

D'altra banda, tampoc és d'aplicació l'article 76.1, a) en relació amb 
l'article 36 de l'esmentat cos legal, precisament perquè no consta la presentació del 
projecte a la Comissió de Patrimoni Històric; per tant, no es pot valorar en  
aquest moment si les obres en qüestió posen o no en perill els valors que conformen el 
Paratge Pintoresc. No obstant, això no eximeix la obligació dels propietaris de 
presentar aquest projecte davant la Comissió Insular del Patrimoni Històrico-Artístic de 
Mallorca, per tal d'obtenir-ne la preceptiva autorització que mana la Llei, poguent exigir-
se les responsabilitats que pertoquin, per infracció a la Llei del Patrimoni Històric 
Espanyol, cas de no presentació del corresponent projecte.      
 

IV.- També és d'aplicació la disposició transitòria 8 de la Llei 16/1985, de 
25 de juny, del patrimoni històric espanyol, amb relació en la sentència del Tribunal 
Suprem de data 23 de gener de 1995. 
 

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

En conseqüència, d'acord amb el que s'ha exposat anteriorment, i en 
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 al Damián Bisbal Grimalt 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 50.000 pessetes. 
 

II)  Presentar, d'acord amb la legislació vigent, el projecte de les obres 
objecte d'aquest expedient sancionador davant la Comissió Insular del Patrimoni 
Històrico-Artístic del Consell Insular de Mallorca, per a la seva legalització, dins el 
termini màxim de dos mesos, a comptar des de la notificació d'aquesta resolució. 



 
 

18 

 
III) Notificar el present acord a l'interessat i comunicar-li que contra aquest 

podrà interposar directament RECURS CONTENCIÓS ADMINISTRATIU en el termini 
de dos mesos, a comptar des de el dia següent al de la notificació, d'acord amb  
el que disposa l'article 58 de la Llei de la Jurisdicció Contenciós Administrativa. Abans 
de la interposició del recurs, s'haurà d'efectuar la comunicació prèvia que es preveu a 
l'article 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 
Fornalutx." 
 
 

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

PUNT 10.- PROPOSTA DE RESOLUCIÓ DE L'EXPEDIENT 
SANCIONADOR QUE SE SEGUEIX CONTRA L'AJUNTAMENT DE FORNALUTX EN 
RELACIÓ A UNES OBRES DUITES A TERME SENSE AUTORITZACIÓ DE 
PATRIMONI AL CARRER ALBA, NÚM. 19, DEL TERME MUNICIPAL DE 
FORNALUTX. 
 

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.- Com a conseqüència de l'escrit del jutjat de primera instància núm. 
nou, de Palma, on interessava de la Comissió Insular del Patrimoni Històrico-Artístic de 
Mallorca certificació sobre varis extrems en relació les obres duites a terme al carrer 
Alba, núm. 17, del terme muncipal de Fornalutx, l'inspector de patrimoni històric Sr. 
Vicenç Homar efectuà inspecció al lloc en data 18 d'octubre de 1996, lliurant acta 
d'inspecció en la que feia constar el següent: 
 

"1) No se ha podido, pese a las tentativas, poder inspeccionar la obra 
realizada desde la vivienda de la parte demandada (Damián Bisbal Grimalt). 

 2) En los archivos de Patrimonio no consta solicitud alguna a nombre de 
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Damián Bisbal Grimalt. 
 3) En su día, fue concedida por el Ayuntamiento de Fornalutx licencia de 

obras consistentes en un cambio de pendiente de un pequeño porche adosado a la 
vivienda de D. Pedro Buades Ordinas. Dicha licencia supone un aumento de volumen 
(Doc. nº. 1). 

 4) De la inspecció ocular realizada desde la vivienda propiedad de D. 
Pedro Buades Ordinas se desprende que la obra realizada excede en 20/25 cm. la 
altura grafiada en el croquis adjunto (Doc. nº 2). 

 5) Se comprueba que la ventana a que hace referencia las fotografías nº 
4 y 5 aportadas por el juzgado de 1ª instancia, además de exterior, ha sido cegada 
interiormente por parte del Sr. Buades Ordinas. 

 6) El nº 17 de la calle Alba, consta actualmente con  
el nº 19." 
 

II.- En base en aquesta acta d'inspecció, la Comissió Insular del Patrimoni 
Històrico-Artístic de Mallorca, en la sessió de data 1 de desembre de 1995, acordà 
l'inici d'un expedient sancionador contra l'Ajuntament de Fornalutx per l'atorgament de 
llicència sense la preceptiva autorització de la Comissió de Patrimoni Històric, per 
incompliment del disposat a l'article 23 de la Llei 16/1985, de 25 de juny, del Patrimoni 
Històric Espanyol. 
 

III.- Dins el termini legalment procedent, l'Ajuntament de Fornalutx 
presentà escrit d'al⋅legacions on es sol⋅licitava l'arxiu de les actuacions per considerar 
la no existència de la infracció administrativa imputada. 
 

IV.- De les proves realitzades, tant de l'examen de les proves 
documentals proposades ( certificació del Secretari de l'Ajuntament de Fornalutx de 
data 27 d'octubre de 1995, informe de l'arquitecte de l'Ajuntament de Fornalutx de data 
25 d'octubre de 1995, i certificació del secretari de la Comissió Insular del Patrimoni 
Històrico-Artístic de Mallorca de data 23 d'octubre de 1995), com de la prova testifical 
realitzada en data 27 de maig de 1996, queda clarament demostrat que l'Ajuntament de 
Fornalutx atorgà llicència d'obres sense la preceptiva autorització de l'autoritat 
competent en matèria de patrimoni històric al Sr. Damián Bisbal Grimalt en la sessió 
plenària de dia 6 d'abril de 1994, per "levantar i cambiar de direcció cobertizo en 
terraza existente en la casa nº 19 (hoy 17) de la calle Alba. 
 

 
 FONAMENTS JURÍDICS 
 
 

I.- Al punt 2 de l'acord de la Comissió Insular del Patrimoni Històrico-
Artístic de Mallorca, de data 1 de desembre de 1995, es tipifiquen els esmentats fets 
com a infracció al patrimoni històric, prevista a l'article 76.1, paràgraf c), de la LLei 
16/1985, de dia 25 de juny. 
 

II.- Pel que respecte a les al⋅legacions de dret, l'interessada 
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argumenta, en síntesi,  que en el present cas, tractan-se d'unes obres a la Serra de 
Tramuntana, clasificades per Paratje Pintoresc, no son d'aplicació les diposicions de la  
Llei 16/1985, de 25 de juny, del Patrimoni Històric Espanyol, i menys les infraccions 
establertes a l'article 76.1 de l'esmentada Llei. 
 

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

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

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

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

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

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

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

De la jurisprudència esmentada, es dedueix clarament que la declaració 
de Paratge Pintoresc imposa als municipis afectats l'obligació de redactar un Pla 
Especial de Protecció o altre instrument de planejament dels prevists a la legislació 
urbanística que contempli les determinacions de la Llei 16/1985 (art. 20). I si això es 
així, és clara la simil⋅litud del paratge pintoresc amb el Lloc Històric, i no amb les altres 
dues figures assenyalades a l'art. 20 (Conjunt Històric i Zona Arqueològica). En aquest 
sentit, l'article 15.4 de la Llei 16/1985 senyala que: "Sitio Histórico es el lugar o paraje 
natural vinculado a acontecimientos o recuerdos del pasado, a tradiciones populares, 
creaciones culturales o de la Naturaleza y a obras del hombre, que posean valor 
histórico, etnológico, paleontológico o antropológico." 
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En conseqüència, tant de l'article 20, donat que en el moment de l'inici de 
la construcció objecte del present expedient sancionador, com de l'art. 22 del mateix 
cos legal ("Cualquier obra o remoción de terreno que se proyecte realizar en un Sitio 
Histórico o en una Zona Arqueológica declarados Bien de Interés Cultural deberá ser 
autorizada por la Administración competente para la protección de dichos bienes, ..."), 
es desprèn que per a l'inici d'aquestes obres és necessària l'autorització prèvia de 
l'organisme competent en matèria de patrimoni històric, que, en virtut del traspàs de 
competències realitzat pel Govern de la CAIB als Consells Insulars, mitjançant la Llei 
6/1994, de dia 13 de desembre, correspon a la Comissió Insular del Patrimoni 
Històrico-Artístic de Mallorca. (Abans, aquestes competències eren assumides per la 
Comissió del Patrimoni Històric de la Conselleria de Cultura, Educació i Esports del 
Govern Balear). 
 

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

Per tant, abans de qualsevol atorgament de llicència municipal dins 
Paratge Pintoresc ha de comptar amb la prèvia i preceptiva autorització de la Comissió 
Insular del Patrimoni Històrico-Artístic de Mallorca. 
 

III.- Els fets exposats son constitutius de la infracció administrativa 
prevista a l'article 76.1, lletra c), de la Llei 16/1985, de 25 de juny, del Patrimoni Històric 
Espanyol: "El otorgamiento de licencias para la realización de obras que no cumpla lo 
dispuesto en el artículo 23.", el qual disposa al seu apartat 1: "No podrán otorgarse 
licencias para la realización de obras que, conforme a lo previsto en la presente Ley, 
requieran cualquier autorización administrativa hasta que ésta haya sido concedida." 
 

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

En conseqüència, d'acord amb el que s'ha exposat anteriorment, i en 
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 
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I)   Sancionar a l'Ajuntament de Fornalutx per la infracció administrativa 

prevista a l'article 76.1, c) en relació amb l'article 23 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'interessat i comunicar-li que contra aquest 
podrà interposar directament RECURS CONTENCIÓS ADMINISTRATIU en el termini 
de dos mesos, a comptar des de el dia següent al de la notificació, d'acord amb  
el que disposa l'article 58 de la Llei de la Jurisdicció Contenciós Administrativa. Abans 
de la interposició del recurs, s'haurà d'efectuar la comunicació prèvia que es preveu a 
l'article 110.3 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les 
Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú. 
 

III) Comunicar aquest acord al Batle president de l'Ajuntament de 
Fornalutx." 
 
 

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

PUNT 11.-  PROPOSTA DE RESOLUCIÓ DE L'EXPEDIENT 
SANCIONADOR QUE SE SEGUEIX CONTRA EL SR. JUAN CABRERA PEÑALVER, 
PER LA REALITZACIÓ D'UNES OBRES A ZONA AFECTADA PER RESTES 
ARQUEOLÒGIQUES, SENSE LA PRECEPTIVA AUTORITZACIÓ DE PATRIMONI 
HISTÒRIC, AL POLÍGON 1 PARCEL⋅⋅⋅⋅LA 162, DEL TERME MUNICIPAL DE 
SENCELLES. 
 

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 de desembre de 1995 tengué entrada al Consell Insular de 
Mallorca escrit de l'associació ARCA, en el qual s'assenyalava que s'estaven realitzant 
una sèrie d'obres molt prop del jaciment arqueològic de Son Fred, fent constar 
l'existència d'un altra talaiot no inventariat. En aquest escrit, l'associació ARCA sol⋅licita 
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que la Comissió Insular del Patrimoni Històrico-Artístic de Mallorca "prengui les 
mesures adients per a que es protegeixi tota la zona". 
 

II.- Com a conseqüència de l'esmentat escrit, es realitzà una inspecció per 
part dels serveis tècnics de patrimoni històric. L'inspector de Patrimoni Històric, Sr. 
Homar,informà, en data 15 de gener de 1996, el següent: 
 

"El solar se encuentra en zona arqueológica, muy próximo al talaiot de 
Son Fred. 

Se ha podido comprobar, después de la inspección rrealizada 
conjuntamente con el arqueólogo de Patrimonio, la existencia de abundantes restos 
cerámicos. 

Se propone informarlo desfavorablements." 
 

D'altra banda, l'arqueòleg del servei de Patrimoni Històric, Sr. Cardell, va 
emetre informe de data 15 e gener de 1996, en el que fa constar el següent: 
 

"Com a resultat de la inspecció realitzada es constatà que les obres ja 
estaven iniciades i que es realitzaven a uns 10  
metres d'un talaiot. En la totalitat de la parcel⋅la hi ha ceràmica talaiòtica i romana en 
superfície. De qualsevol de les maneres s'hauria d'haver realitzat control arqueològic ja 
que les obres s'han efectuat el subsòl en una zona que està expressament mencionada 
a les cartes arqueològiques. 
 

Per tant inform desfavorablement la realització del projecte pel fet que 
desvirtua una Zona arqueològica." 
 

Aquests informes foren emesos dins l'expedient 303/1995, de sol⋅licitud 
de la preceptiva autorització de la Comissió Insular del Patrimoni Històrico-Artístic de 
Mallorca, interessada per l'Ajuntament de Sencelles mitjançant escrit de data 22 de 
desembre de 1995. 
 

III.- En base als referits informes, la Comissió Insular del Patrimoni 
Històrico-Artístic de Mallorca, en la sessió de data 26 de gener de 1996, acordà 
"denegar per unanimitat el projecte de referència, perquè afecta negativament el talaiot 
situat a la parcel⋅la núm 162 del jaciment de Son Fred (Art. 22 i 36.1 i 2 de la Llei 
16/1985 del Patrimoni Històric Espanyol). Així mateix, la Comissió acordà l'inici d'un 
expedient sancionador per les obres realitzades." 
 

IV.- Dins el termini legalment procedent, l'interessat presentà escrit 
d'al⋅legacions en el que, en síntesi, exposà la no existència de cap reste arqueològic 
dins la seva parcel⋅la, sol⋅licitant així mateix la realització al lloc d'una inspecció ocular 
de l'instructor de l'expedient. 
 

V.- D'altra banda, l'instructor de l'expedient, mitjançant resolució de data 5 
de juny de 1996, acordà l'obertura d'un període de prova, en la qual, a més d'admetre 
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la prova proposada per l'interessat (inspecció ocular), l'instructor en proposà d'altres pel 
millor aclariment dels fets. 
 

VI.- De les proves practicades, queden com a fets provats, primer, la 
inexistència d'autorització de la Comissió Insular del Patrimoni Històrico-Artístic del 
Consell Insular de Mallorca, tal i com reconeix el propi interessat. En segon lloc, el 
poblat talaiòtic "Son Fred" afecta a la parcel⋅la 162, a), justament la parcel⋅la propietat 
del Sr. Cabrera Peñalver, poblat talaiòtic que figura a l'Inventari Arqueològic de la 
Conselleria de Cultura i el Servei de Patrimoni Històric, així com a les Normes 
Subsidiàries del terme municipal de Sencelles; per tant,  
sotmès a les determinacions contingudes a la Llei 16/1985, de 25 de juny, del 
Patrimoni Històric Espanyol (abans, decret 2563/1966, de 10 de setembre, de protecció 
de tots els monuments prehistòrics i protohistòrics de l'illa de Mallorca). 
 

Així mateix, queda clara l'existència de restes arqueològiques dins la 
parcel⋅la propietat de l'interessat de l'examen dels informes arqueològics de data 1 i 3 
de juliol de 1996, declarats Béns d'Interès Cultural per la Disposició Adicional Primera 
de la Llei 16/1985. 
 
 
 FONAMENTS JURÍDICS 
 
 

I.- Al punt 2 de l'acord de la Comissió Insular del Patrimoni Històrico-
Artístic de Mallorca, de data 26 de gener de 1996, es tipifiquen els esmentats fets com 
a infraccions al patrimoni històric espanyol, previstes als articles 76.1, paràgrefs a) i e), 
de la Llei 16/1985, de 25 de juny. 
 

II.- Pel que respecta a les al⋅legacions, ha quedat clar dels fets abans 
exposats l'existència de restes d'un talaiot dins la parcel⋅la de l'interessat, com així 
consta a les pròpies Normes Subsidiàries del terme municipal de Sencelles. 
 

També ha quedat prou clara en aquest cas la inexistència d'autorització 
de la Comissió Insular del Patrimoni Històrico-Artístic de Mallorca. 
 

És possible que no ens trobem dins el que legalment es coneix per "Zona 
Arqueològica", tal i com es fa constar a l'informe de l'arquitecte municipal de data 22 de 
juny de 1996, remès per l'Ajuntament de Sencelles com a prova documental. Si bé és 
cert que les Normes Subsidiàries no parlen de zona arqueològica, sí que recullen el 
poblat talaiòtici li dispensen la protecció genèrica del Decret 2563/1966, de 10 de 
setembre, de protecció dels monuments prehistòrics i protohistòrics, el qual al seu 
article 2 estableix que "los propietarios, poseedores o usuarios de los terrenos en los 
cuales se hallan emplazados dichos monumentos no podrán realizar obras sobre los 
mismos o en los alrededores que constituyen su marco ambiental sin autorización 
previa del Ministerio de Educación y Ciencia."  
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Ara bé, tots aquests monuments han estat declarats Béns  
d'Interès Cultural mitjançant la disposició adicional primera de la Llei 16/1985, de 25 de 
juny, del patrimoni històric espanyol. Per tant, els hi és d'aplicació l'article 19 d'aquesta 
Llei, la qual cosa implica que per la realització d'obres a l'entorn afectat per la 
declaració és requisit legalment indispensable l'autorització prèvia de la Comissió 
Insular del Patrimoni Històrico-Artístic de Mallorca. (Tractan-se d'aquests tipus de 
monuments prehistòrics i protohistòrics l'entorn afectat per la declaració ve donat pel 
propi decret 2563/1966, es a dir, la parcel⋅la on es troben). 
 

III.- Els fets exposats són constitutius de la infracció administrativa 
prevista a l'article 76.1, e) de la Llei 16/1985, de 25 de juny, del patrimoni històric 
espanyol: "La realización de cualquier clase de obra o intervención que contravenga lo 
dispuesto en el artículo 19", al qual disposa al seu apartat primer: "En los Monumentos 
declarados Bienes de Interés Cultural no podrá realizarse obra interior o exterior que 
afecte directamente al inmueble o a cualquiera de sus partes integrantes o 
pertenencias sin autorización expresa de los Organismos competentes para la 
ejecución de esta Ley. Será preceptiva la misma autorización para colocar en fachadas 
o en cubiertas cualquier clase de rótulo, señal o símbolo, así como para realizar obras 
en el entorno afectado por la declaración." 
 

No és d'aplicació l'article 76.1, a) en relació amb l'article 36, de la Llei 
16/1985, de 25 de juny, del patrimoni històric espanyol, per quant les restes talaiòtiques 
no s'han vist afectades negativament. 
 

IV.- També és d'aplicació la Disposició Adicional Primera de la Llei 
16/1985, de 25 de juny, del Patrimoni Històric Espanyol. 
 

V.- En el present cas, no s'hi descobreix l'existència d'intencionalitat o 
reiteració en els fets que han originat aquest expedient sancionador. 
 

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 al Sr. Juan Cabrera Peñalver 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 setanta cinc mil pessetes (75.000,- 
ptes.). 
 

II) Notificar el present acord a l'interessat i comunicar-li que contra aquest 
podrà interposar directament RECURS CONTENCIÓS ADMINISTRATIU en el termini 
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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 
Sencelles." 
 
 

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

PUNT 12.- SOL⋅⋅⋅⋅LICITUD D'ARXIU DE L'EXPEDIENT SANCIONADOR 
1/95, INCOAT MITJANÇANT ACORD DE PLE DE DATA 6 DE JUNY DE 1995 
CONTRA ELS SRS. JACQUES I MARC RAMBAUD, PER L'EXTRACCIÓ IL⋅⋅⋅⋅LÍCITA 
DE RESTES ARQUEOLÒGIQUES A L'ILLA DE NA GUÀRDIA, COLÒNIA DE SANT 
JORDI. 
 
 

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

" El Consell Insular de Mallorca, mitjançant acord de Ple de data 6 de juny 
de 1995, acordà l'inici d'un expedient sancionador contra els Srs. Jacques i Marc 
Rambaud per la presumpta extracció de restes arqueològiques a l'illa de Na Guàrdia de 
la Colònia de Sant Jordi; expedient que finalitzà amb acord de Ple de data 1 d'abril de 
1996, on es sancionava als Srs. Jacques i Marc Rambaud amb una multa de 300.000,- 
pessetes a cadasqun d'ells, per infracció administrativa prevista a l'article 76.1, f) de la 
Llei 16/1985, de 25 de juny, del patrimoni històric espanyol.  
 

Que al mateix temps, es va seguir davant el jutjat de lo penal 7 de Palma 
procediment abreviat 415/95 pels mateixos fets, i contra els presumptes responsables, 
que motivaren la incoació de l'expedient sancionador per part d'aquesta Corporació, 
recaiguent sentència condemnatòria, núm. 172/96, condemnant als srs. Jacques i Marc 
Rambaud com a responsables d'un delicte de furt en grau de frustració, amb una multa 
de 100.000,- pessetes a cadasqun d'ells, i 10 dies d'arrest substitutori cas 
d'impagament., sentència que fou ratificada per la de l'Audiència Provincial núm. 
187/96, ja ferme. 
 

Mitjançant escrit de data 7 de gener de 1997, el representant legal dels 
Srs. Jacques i Marc Rambaud sol⋅licità l'arxiu de l'expedient sancionador 1/95. 
 

Vist l'informe jurídic de data 22 de gener de 1997, on es proposa deixar 
sense efecte la sanció administrativa imposada als srs. Jacques i Marc Rambaud per 
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aquesta Corporació, i es procedeixi a l'arxiu del corresponent expedient sancionador. 
 

Aquest Conseller, vist el precitat informe jurídic, du a Ple la següent 
 
 PROPOSTA:    
 

Acordar l'arxiu de l'expedient sancionador 1/95, seguit contra els srs. 
Jacques i Marc Rambaud per l'extracció il⋅lìcita de restes arqueològiques a l'illa de Na 
Guàrdia, Colònia de Sant Jordi, i en conseqüència, deixar sense efecte la sanció 
administrativa interposada per aquests fets; tot això, en base a l'informe jurídic de data 
22 de gener de 1997 que s'adjunta, serveix de base, i forma part integrant del present 
acord." 
 
 

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

PUNT 13.- DENEGACIÓ RECURS ORDINARI INTERPOSAT DIA 9 DE 
SETEMBRE DE 1996, PER L'AJUNTAMENT DE CONSELL CONTRA L'ACORD DE 
LA COMISSIÓ INSULAR DEL PATRIMONI HISTÒRICO-ARTÍSTIC DE MALLORCA, 
ADOPTAT DIA 6 D'AGOST DE 1996, REFERENT A L'ASSUMPTE 18/96, 
SOL⋅⋅⋅⋅LICITUD DE PROTECCIÓ A FAVOR DE L'ERA DE SON FIOL DE CONSELL. 
 

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

" L'Ajuntament de Consell va interposar, en data 9 de setembre de 1996, 
recurs ordinari contra l'acord de la Comissió Insular del Patrimoni Històrico-Artístic de 
Mallorca, de data 6 d'agost de 1996, referent a l'assumpte 18/96, sol⋅licitud de protecció 
a favor de l'Era de Son Fiol de Consell per part de l'associació ARCA i la Sra. Francisca 
Socías i Llabrés de Jornets. 
 

Dit recurs ordinari va esser objecte dels informes jurídics de 11 de 
desembre de 1996 i 10 de gener de 1997, per part del tècnic jurídic de Patrimoni 
Històric i de la Lletrada del Consell Insular de Mallorca, els quals proposen la 
desestimació del mateix. 
 

Aquest Conseller, vists els precitats informes jurídics, du a Ple la següent 
 
 PROPOSTA:    
 

Desestimar el recurs ordinari interposat dia 9 de setembre de 1996, per 
l'Ajuntament de Consell, contra l'acord de la Comissió Insular del Patrimoni Històrico-
Artístic de Mallorca, de dia 6 d'agost de 1996, sobre l'assumpte 18/96 referent a la 
sol⋅licitud de protecció a favor de l'Era de Son Fiol per part de l'associació ARCA i la 
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Sra. Francisca Socías i Llabrés de Jornets; tot això, amb base als informes jurídics de 
data 11 de desembre de 1996 i 10 de gener de 1997 que s'adjunten, serveixen de 
base, i formen part integrant del present acord." 
 
 

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

MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ DEL TERRITORI. 
 
 

PUNT 14.- SUSPENSIÓ PLANEJAMENT POLÍGON 4-21, MANACOR. 
 

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

"A la vista de la proposta de la Ponència Tècnica, per majoria, i en el 
tràmit de l'article 1.2 del Reglament Organitzatiu d'aquesta Comissió, es va acordar 
elevar al Ple del CIM la proposta d'acord següent:  
 

1r.- Suspendre la vigència de les Normes Subisdiàries del Planejament 
del municipi de Manacor pel que fa al Polígon 4-21, a l'efecte de la seva revisió. 
 

2n.- El precedent acord comporta la suspensió de l'atorgament de 
llicències en l'àrea afectada pel mateix (Polígon 4-21) fins a l'aprovació definitiva de les 
Normes Subsidiàries del Planejament (esmentades a l'art. 130, Text Refús de la Llei 
del Sòl) que es dictin per a ordenar provisionalment el dit territori, mentre que no 
s'aprovi el Pla revisat. 
 

3r.- Publicar els acords de supensió en el Butlletí Oficial de la Comunitat 
Autònoma de les Illes Balears i en un dels diaris de més difusió dins aquestes". 
 
 

Intervé el Sr. Quetglas (PP). Assenyala que aquesta denominació del 
polígon afectat, 4-21, en vocabulari assequible indica que es tracta de cala Petita. 

Qualifica la proposta de resposta a la demanda social per part d'uns 
sectors, cada vegada més preocupats pel procés de depredació territorial que ha 
afectat el nostre territori. 
 

Recorda que el Ple del Consell, el 17 d'octubre del 96, va acordar iniciar 
el procediment per suspendre el planejament i esvair definitivament la possibilitat 
d'urbanització de cala Petita. 
 

Informa que la via que s'ha triat és el mecanisme de l'art. 130 del Text 



 
 

30 

Refós de la Llei del sòl que atorga facultats a l'òrgan que exerceix les competències en 
matèria d'urbanisme, per raons extraordinàries i excepcionals, que concorren 
sobradament en aquest cas, per a la preservació. 
 

Informa que el Consell vol donar una resposta emblemàtica i clarament 
diferenciada de les que fins ara es donaven per part del Govern de la Comunitat 
Autònoma i que ha estat votar sempre a favor de les iniciatives d'urbanització del litoral. 
Ara el Consell es proposa respondre amb una fórmula de protecció i preservació que la 
majoria de l'Ajuntament de Manacor no ha volgut donar. 
 

Pensa que la proposta tindrà una influència positiva sobre l'objectiu 
d'ordenació territorial de preservació, ja  que la ruptura del contínuum urbanitzable és 
important, i serà comparable a la que va tenir la preservació de la punta de n'Amer. 
 

La mesura s'emmarca en les hipòtesis expressades pel Govern en relació 
a les estratègies de recuperació paisatgística, especialment en les àrees del litoral. 
 

Considera que és una satisfacció dur avui aquesta proposta al Ple i 
assegura que també en serà una poder dir que el Consell ha salvat cala Petita. 
 

Intervé el Sr. Grosske (EU). Considera que aquest serà l'acord més 
important que adoptarà avui el Consell, i probablement el més important de tot aquest 
mandat, tant pel seu valor intrínsec com pel seu valor simbòlic. 
 

Es tracta d'un projecte d'urbanització que afecta una de els escasses 
àrees del litoral d'aquella zona encara preservades de la pressió urbanitzadora. Un 
intent que ha estat molt polèmic, tant del punt de vista polític, com social. Tal volta, el 
Consell no és la institució que té més eines al seu abast per intervenir en aquesta 
qüestió i de la millor manera possible. Si el Govern de la Comunitat es decidia a arbitrar 
els instruments de planejament que la Llei d'ordenació territorial li encarrega o si 
l'Ajuntament de Manacor tenia uns altres criteris, probablement l'acord d'avui seria 
superflu. Si es volen introduir criteris de racionalitat, és evident que el Consell no té 
altra opció que utilitzar aquest instrument jurídic propi de l'àmbit de les seves 
competències per salvar cala Petita, com ha anunciat el Sr. Quetglas i aquest Ple, que 
ha estat precedit per una tensió informativa, serà un Ple que acabarà feliçment, ja que 
passarà a la nostra petita història com el Ple en què es va preservar cala Petita. 
 

Intervé el Sr. Sampol (PSM). Recorda que la zona és urbanitzable des de 
l'any 80 i que la decisió la pren el Consell per subrogació de competències, després 
que l'Ajuntament no tramita el Pla Parcial. 
 

Recorda també que el juny del 95, la Comissió Insular d'Urbanisme, és a 
dir, abans de prendre possessió la nova corporació, va admetre a tràmit el Pla Parcial. 
Aleshores es va produir el canvi polític i el Ple del Consell va acordar iniciar l'expedient 
de desclassificació, amb la voluntat clara de protegir cala Petita. 
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Exposa ha tres motius per prendre aquesta decisió. El primer, es basa en 
els valors naturals i paisatgístics de la zona, amb una rica flora i fauna, amb una pausa 
encara verda i necessària entre les urbanitzacions de Portocristo i Cala Morlanda. Això, 
a banda del fet que la urbanització projectada se situaria damunt una cova, encara no 
prou investigada i que també requereix la preservació. 
 

Un altre motiu és econòmic. De vegades s'ha sostingut que protegir era 
contrari a l'economia. Avui, a Mallorca, protegir és una raó que no demanen només les 
organitzacions ecologistes, sinó també tot el món econòmic, principalment el món 
turístic. 
 

En tercer lloc, esmenta la voluntat popular que, no només s'ha expressat 
en recollides de firmes i manifestacions, sinó també en enquestes i estudis del Govern 
Balear mateix que demostren que el 90% dels mallorquins consideren que l'illa està 
prou urbanitzada. 
 

Per tot això, el Consell ha d'actuar. Reconeix que la competència 
originària és de l'Ajuntament i que el Parlament tindria més eines per actuar. El Consell, 
però, està obligat a actuar per criteris de planificació general, ja que protegir cala Petita 
és d'interès per als manacorins, però també ho és per a tots els mallorquins. 
 

Qualifica l'acord d'una gran notícia per a Mallorca, una de les millors que 
el Consell generarà durant aquest mandat. Convida, però, a no conformar-se i a esser 
conscients del valor que té aquest acord quan se sap què costa protegir el territori. 
 

En nom del seu grup manifesta que avui és un gran dia, ja que més que 
mai experimenta que el Pacte dins el Consell és útil per a Mallorca i que, encara que 
només fos per cala Petita, es pot ben dir que bé ho paga haver-lo subscrit. 

Intervé el Sr. Pascual (UM). Explica que en Comissió UM es va abstenir 
com a conseqüència del fet que el representant de l'Ajuntament de Manacor va opinar 
que hi podria haver una invasió de competències. Després de repassar l'expedient i 
comprovar que es tracta d'una subrogació de competències per part del Consell, fruit 
de la manca d'actuació de l'Ajuntament de Manacor, han arribat a la conclusió que està 
plenament justificat votar a favor de la proposta. 
 

Una altre dubte jurídic també es va resoldre i, per això, anuncia el suport 
del seu grup a la proposta. 
 

Intervé el Sr. Blanquer (PP). Matisa al Sr. Quetglas que el polígon 4-21 no 
coincideix exactament amb cala Petita i, per això, al convida a no parlar tant de cala 
Petita i a no fer tant de foc a la caldera dels mitjans de comunicació. Cala Petita està a 
1 Km aproximadament d'aquest polígon i en sòl rústic i, per tant, no es pot urbanitzar. 
Allò que hi ha dins aquest polígon és el caló de sa Ferradura. Convida a no parlar tant 
de depredació del litoral mirant cap a Manacor, ja que el qui parla pensa en Calvià. 
 

Fa notar que es confonen, tal vegada interessadament, el termes "Pla 
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Parcial" i "suspensió de planejament". El Pla Parcial, per una actuació no correcta de 
l'Ajuntament de Manacor, va passar al Consell. Des de l'aleshores hi ha hagut intents 
reiterats, tant per part de l'equip de govern del PP com par part de l'oposició, com ara el 
PSM, per recuperar aquest Pla, però els tècnics del Consell varen opinar que la decisió 
corresponia al Consell. El debat d'avui no se centra, per tant, en aquell Pla Parcial, sinó 
en la suspensió del planejament d'aquell polígon. 
 

Per tant, la tramitació del Pla Parcial correspon al Consell, però la 
suspensió del planejament és una altra cosa i, en aquest sentit, fa notar que tots els 
grups de l'Ajuntament de Manacor varen coincidir que significava una invasió de 
competències que el Consell el tramitàs. 
 

Assegura que, contràriament al to de la intervenció, és personalment 
favorable a la requalificació del polígon 4-21, i fa a saber que dins al Pla General de 
Manacor, que ara es revisa, hi queda com a no urbanitzable. A partir d'aquest fet opina 
que les raons econòmiques adduïdes pel Sr. Sampol queden un tant esvaïdes, ja que, 
amb la requalificació, el valors dels terrenys baixen. 
 

En relació a la proposta i a l'informe es mostra d'acord amb la 
interpretació de l'article 130, però no hi està en el fet que en aquests cas hi concorrin 
circumstàncies excepcionals i opina que l'informe no justifica prou l'interès 
supramunicipal de la decisió. Fa veure que l'art 130 és de dret positiu, però els altres 
arguments no són sòlids. En primer lloc les directrius d'ordenació territorial no estan 
aprovades, només són un document d'estudi i no se'n pot invocar més que l'esperit, ja 
que no constitueixen dret positiu; els criteris aprovats pel Parlament no són tampoc 
invocables, ja que estaven  destinats a la redacció del POOT i no hi ha cap referència a 
cap article, sinó només a l'esperit. 
 

Insisteix en el fet que ni l'Ajuntament de Manacor ni el Grup de Consellers 
Populars no estan a favor de la urbanització de cala Petita, però que no poden admetre 
que el Consell retiri competències de l'Ajuntament i que, a més, ho faci aplicant un 
article de manera no prou justificada. 
 

Argumenta que si el seu grup votava en contra de la proposta, algú podria 
treure punta d'aquest fet i afirmar que estan a favor de la urbanització. Per això anuncia 
que l'opció que triaran serà l'abstenció. 
 

Intervé el Sr. Quetglas (PSOE). Fa notar que el PP va votar en contra de 
la proposta en Comissió i s'alegra del canvi d'actitud.  
Pel que fa a la invasió de competències municipals, assegura que l'article 130 és ben 
clar i que atorga la capacitat de la suspensió únicament i exclusivament al Consell i a 
ningú més, fins al punt que si un municipi, per iniciativa pròpia vol suspendre no ho pot 
fer i ho ha de sol⋅licitar al Consell. Fa notar que si la suspensió no la decideix el 
Consell, hi haurà urbanització i, això, el Sr. Blanquer ho sap perfectament. Fa avinent 
que reclamar les competències parteix de l'embull entre Pla Parcial i suspensió. El Pla 
parcial, per error de l'Ajuntament va passar al Consell i ara s'ha de tramitar, perquè una 
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vegada feta la subrogació s'ha de resoldre. Atès que el Consell ha de resoldre i atès 
que per l'art 130 el Consell té la competència de suspendre, és el Consell que ho ha de 
fer.  
 

Opina que el PP hauria pogut esser més valent i votar a favor de la 
proposta, ja que aleshores l'alegria per la protecció de cala Petita podria esser molt 
més completa. 
 

En qualsevol cas reconeix el canvi de criteri i agraeix l'abstenció que el 
PP ha anunciat. 
 

Intervé el Sr. Sampol (PSM). Es refereix a la defensa de l'autonomia 
municipal que ha fet el Sr. Blanquer. Reclama la defensa que el PSM en va fer a través 
dels seus representants a l'Ajuntament de Manacor, on va esser l'únic grup que la va 
defensar, fins al punt que varen demanar el retorn de les competències al Consell. 
Com que els informes jurídics no els varen donar la raó, el grup municipal va 
comprendre que el temps d'actuar per a l'Ajuntament de Manacor havia passat, no per 
voluntat del Consell, sinó perquè l'Ajuntament ho va voler. 
 

El PSM confiava que fins i tot amb les competències l'Ajuntament 
protegiria la cala perquè dins el municipi hi havia tot un clam a favor. 
 

Recorda també que l'Ajuntament va demanar al Consell que protegís cala 
Petita i el Sr. Blanquer ho sap perquè era present a la visita institucional en què el batle 
va fer la petició formal, basada en la manca de capacitat econòmica de l'Ajuntament 
per atendre possibles indemnitzacions. De manera que si el Consell protegeix cala 
Petita, l'actitud de l'Ajuntament hauria d'esser d'agraïment i no d'oposició. 
 

Recorda que si no s'actua amb urgència podria resultar que hi hagués un 
Pla Parcial aprovat per silenci administratiu. 
 

Torna intervenir el Sr. Blanquer (PP). Considera que el Sr. Quetglas no és 
la persona més indicada per dir qui està embullat, quan la primera intervenció que s'ha 
produït avui ha estat del Sr. Quetglas per dir, precisament, que estava embullat. 
 

Assegura que quan ha fet referència a la confusió Pla Parcial-suspensió 
ho feia a partir de la referència que el Sr. Sampol ha fet de l'existència d'una cova i 
que, segons els mitjans de comunicació, és un dels motiu que els tècnics addueixen 
per paralitzar la tramitació de l'expedient. 
 

Recorda que, des de l'Ajuntament, no queda altre remei que defensar 
l'autonomia municipal. Insisteix en la intenció de l'Ajuntament de deixar el sòl igual que 
el de cala Petita, de manera que la construcció dependrà de la concreció de l'altre punt 
de l'ordre del dia que s'ha retirat al principi. 
 

Insisteix que en cap moment s'ha manifestat a favor de la urbanització del 
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polígon 4-21 i molt manco de cala Petita. Explica que el vot en contra en la Comissió va 
esser provocat per ell mateix com a representant també de l'Ajuntament, un vot en 
contra que el cos li demana també avui dins el Ple, no per urbanitzar, sinó per defensar 
l'autonomia municipal i votar en contra de la intromissió del Consell en les 
competències municipals. Només la possibilitat que es pugui interpretar com un vot en 
contra de la protecció de cala Petita els fa decantar cap a l'abstenció. 
 

Es refereix a la intervenció del Sr. Sampol i li recorda que no pot reclamar 
l'exclusivitat de la defensa de l'autonomia municipal per al seu grup, ja que el grup del 
govern de l'Ajuntament també va reclamar el retorn i que ho va fer el consistori anterior. 
 

El Sr. Sampol (PSM) matisa que si el Sr. Blanquer fa referència a la 
desclassificació de tot Cales de Mallorca, l'exclusivitat correspon al PSM, i si es refereix 
a l'execució de plans parcials aprovats per l'anterior consistori la raó és per al Sr. 
Blanquer. 
 

El Sr. Quetglas (PSOE) assegura que l'existència de la cova no té res a 
veure amb la suspensió d'avui, senzillament faltava grafiar-ne l'extensió i estudiar-ne 
els possibles efectes i era un tema prou important perquè la Comissió en demanàs 
l'esmena de les deficiències.  
 

Té tan poc a veure això amb el Pla Parcial, continua, que quan es fa la 
suspensió no s'invadeix ni mínimament la competència municipal perquè es tracta 
d'una competència que l'Ajuntament no té i, per tant, no la pot reclamar. Recorda una 
vegada més que l'alternativa a la no suspensió és la urbanització, és a dir amb la 
proposta aprovada es protegeix cala Petita i sense aprovar-la s'urbanitza.  
 

El fet que les directrius només s'hagin concretat en hipòtesis és el resultat 
de la manca d'actuació del Govern Balear que en 10 anys no les ha aprovades. 
 

El Sr. Blanquer (PP) matisa que no és cert que si no s'aprovava la 
proposta l'alternativa seria la urbanització, perquè el Pla Parcial el té el Consell i hi ha 
un argument que el Sr. Blanquer  creia que podria implicar-ne la denegació. Així que, sí 
bé es cert que el Pla i la suspensió s'han de diferenciar, també s'ha de convenir que 
són dues coses íntimament relacionades. 
 

És cert que l'Ajuntament no té la competència directa per suspendre el 
planejament i, per això, és podria dir estrictament que no es tracta d'invasió, però, de 
fet, és una intervenció dins una àrea que qualsevol municipalista consideraria 
inadmissible.  
 

La presidenta es congratula perquè la suspensió del planejament es 
pugui aprovar avui. Això significarà sens dubte que no hi haurà un Pla Parcial i, per 
tant, que no hi haurà urbanització, amb què se salvarà cala Petita i el caló de sa 
Ferradura. 
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Considera també que el Consell es pot congratular de l'actitud dels 
diferents partits i del fet que s'aprovi, no només amb els vots de l'equip de govern, sinó 
també amb els vots d'un grup de l'oposició i amb l'abstenció de l'altre i, sobretot, 
després d'un debat en què ha quedat molt clara la preocupació col⋅lectiva per la 
depredació del territori.  
 

Fa notar que, encara que en parlar-ne, uns grups mirin cap a Manacor i 
altres cap a Calvià, el fet cert és que el Consell pren mesures que evitaran el 
deteriorament del territori a tots els llocs. 
 

Ha quedat també clar que no hi ha intenció d'invadir les competències 
municipals. Simplement hi ha qüestions que en un moment determinat, si el municipi no 
ha pres la mesura adient, el Consell ho ha de fer en nom seu. 
 

Considera que s'ha arribat a un bon acord, cosa que, en definitiva, és 
bona per a Mallorca. 

El Sr. Rovira (PP), per una qüestió d'ordre, convida el Sr. Alorda a 
presentar com més aviat millor el Reglament de funcionament, ja que considera 
increïble que, cada vegada que hi ha un debat, hi hagi qualcú que al final en pugui fer 
un resum i es pugui posar flors. 
 

La presidenta recorda que ningú no pretén posar-se flors. Cadascú ha 
procurat fer la defensa de les seves posicions tan bé com ha sabut amb una actitud 
més que tolerant per part de la Presidència. Allò que no pot criticar és que aquesta 
Presidència faci ús de la seva funció d'ordenar el debat i, al final, de tancar-lo. 
 

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

PUNT 15.- SUSPENSIO VIGÈNCIA TOTALITAT D'INTRUMENTS DE 
PLANEJAMENT GENERAL MUNICIPAL DE L'ILLA DE MALLORCA PEL QUE FA A 
LES PARCEL.LES SITUADES EN SÒL NO URBANITZABLE O URBANITZABLE 
PROGRAMAT SENSE PROGRAMA D'ACTUACIÓ URBANÍSTICA I APROVACIÓ 
INICIAL DE LES NN SS DEL PLANEJAMENT QUE MANA L'ART. 130 TRLS 1.992. 
 
 

S'ha retirat de l'ordre del dia al començament de la sessió. 
 
 
 

PROPOSTES GRUPS POLÍTICS 
 
 

PUNT 16.- MOCIÒ DEL GRUP MIXT EN RELACIÓ A LA 
CONVOCATÒRIA  
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Es dona compte de la següent Moció del Grup Mixt: 

 
" MOCIO 

 
Joana A. Vidal i Burguera, com a Portaveu del Grup de 

Consellers del Grup Mixt, presenta per a la seva consideració del 
Plenari del CIM la següent moció: 
 
 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 

TITOL 
 
 

NOVA LÍNIA DE FINANÇAMENT 
 
 

Davant la intenció de la Comissió de Cooperació, 
manifestada en el projecte de convocatòria del Pla d'Obres i 
Serveis, d'obrir una nova línia de finançament per tal de 
fomentar la creació d'una xarxa de teatres municipals, 
contemplant l'adequació dels ja existents i la compra de nous. 
 
 

Considerant necessari conèixer en profunditat la realitat 
actual en tres sentits: 
 
 

1.- Conèixer la dotació, la distribució al territori, 
l'estat actual de conservació, activitats que realitzen, resposta 
per part del públic. 
 

2.- Definir la planificació estratègica, és a dir, què es 
vol fer, a on, quin són els objectius, quins són els recursos 
totals necessaris, etc. per tal de garantir que aquest projecte 
sigui desenvolupat amb criteris d'equilibri territorial. 
 

3.- Tangent amb compte que existeix, en aquest Consell 
Insular de Mallorca, un inventari de recursos elaborat fa vuit 
anys.  

 
ACORD 

 
 

S'actualització d'aquest inventari de recursos  
territorialitzat, amb l'avaluació corresponent, per tal de poder 
establir prioritats a l'hora de definir una correcta actuació i 
planificant aquesta línia de finançament." 
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Intervé la Sra. Vidal (Mixt). Informa que la moció es relaciona amb la 

darrera Comissió de Cooperació en què el president va presentar 
un projecte de convocatòria del Pla d'Obres i Serveis que preveia 
la possibilitat d'obrir una nova línia destinada a fomentar la 
creació d'una xarxa de teatres municipals i que incloïa, tant 
l'adequació dels existents, com la possibilitat de comprar-ne de 
nous. 
 

La moció pretén esser una aportació positiva, de manera que quan 
s'aprovi la convocatòria hi pugui haver a disposició del Consell 
unes eines que permetin implantar de la millor manera possible 
aquella xarxa.  
 

Per tant, considera interessant poder conèixer la distribució, l'estat 
actual de conservació, les activitats que es duen a terme i la 
resposta que tenen per part del públic. Igualment es interessant 
definir la planificació estratègica, és a dir, establir què es 
vol fer i a on, i quantificar els recursos necessaris per tal de 
garantir que el projecte es durà a terme  amb criteris 
d'equilibri territorial. Fa notar que es podria partir de 
l'inventari que es va elaborar fa set o vuit anys i actualitzar-
lo amb la finalitat de poder establir prioritats a l'hora de 
planificar. 
 

Demana el suport de la majoria. 
 

Intervé el Sr. Alorda (PSM). Manifesta que l'ha sorprès trobar-se amb 
aquesta moció, perquè l'esborrany de la convocatòria va quedar 
damunt la taula, per tal de poder-se estudiar i presentar-hi 
esmenes amb l'objectiu de cercar al màxim consens. Per això, 
pensa que el debat s'ha de tenir en aquella Comissió. No obstant 
això, la moció no té gaire dificultats per aprovar-se si es 
garanteix que no varia la idea general de la convocatòria que 
consistia en la possibilitat d'impulsar la rehabilitació de 
teatres des del Consell, però no a establir una xarxa de teatres 
del Consell. Establir un pla de teatres, a partir d'uns estudis 
propis implicaria escindir-lo del POS i convertir-lo en una 
espècie de Pla d'Equipaments Esportius. Allò que es pretén, 
explica, és que amb una sola convocatòria els ajuntaments 
s'animin a presentar projectes. 
 

Es podria donar suport a la moció en l'aspecte que demana fer uns 
estudis, és a dir en allò que és estrictament el text de la 
moció. Explica que hi ha un conveni amb la Universitat per fer un 
estudi de tots els equipaments municipals que proporcionarà 
informació comparativa de totes les instal⋅lacions municipals, un 
estudi que podria comprendre també un apartat destinat als 
teatres. També és cert que la Comissió de Cultura té un estat 
d'equipaments privats que s'hauria de posar al dia i aquestes 
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informacions sempre poden esser interessants a l'hora de resoldre 
la convocatòria del Pla del 98. 
 

Per tant, la condició per donar suport a la moció és que no canviï la 
idea de la convocatòria, com a mínim amb aquest acord de Ple. 
 

El Sr. Pons (PSM) considera que es tracta d'una bona iniciativa impulsar 
la rehabilitació dels teatres per part dels ajuntaments en un 
moment en què aquests promouen iniciatives teatrals. Seria bo 
implicar-hi també el Govern i l'Administració Central. 
 

Pel que fa a la proposta concreta, accepta la voluntat d'actualitzar el 
cens d'espais escènics i avaluar i determinar les accions que 
s'hagin de dur a terme. 
 

Intervé el Sr. Rovira (PP). Anuncia el suport a la moció en tots els 
seus termes. 
 

La Sra. Vidal (Mixt) agraeix a tots els grups el suport que han 
anunciat. Assegura que la proposta tracta simplement de tenir més 
elements a l'hora de tirar endavant la voluntat de promocionar 
els teatres i permetrà saber on hi ha mancances. 
 

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

Intervé el Sr. Grosske (EU) per qüestió d'ordre. Exposa la necessitat 
que els portaveus o els responsables d'àrea, inclòs el mateix, 
haurien de procurar no organitzar rodes de premsa durant la 
celebració dels plens, ja que això condemna les mocions a la 
clandestinitat més absoluta des del punt de vista dels mitjans 
informatius. 

La presidenta considera que s'hauria de fer així, tot i que no és 
partidària de prohibir res, sinó que opina que es tracta més 
aviat de la voluntat política dels diferents grups. 
 
 
 

PUNT 17.- PROPOSTA DEL GRUP MIXT SOBRE PLA CONCERTAT DE 
PRESTACIONS BÀSIQUES. 
 

Es dóna compte de la següent moció presentada pel Grup 
Mixt: 

" Joana A. Vidal i Burguera, com a Portaveu del Grup de Consellers del 
Grup Mixt, presenta per a la seva consideració del Plenari del 
CIM la següent proposta: 
 

                   TITOL 
 

Pla concertat de Prestacions bàsiques 
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                   PROPOSTA 
 

Es proposa que abans de tres mesos es presenti un informe 
tècnic d'Avaluació del Pla Concertat de Prestacions Bàsiques, amb 
el guió que es detalla a l'annex." 

 
Presenta la proposta la Sra. Vidal (PP). Exposa que necessitat que els 

consellers procurin actuar, no de cara a la galeria, sinó que 
l'acció de cadascú pugui servir per millorar la gestió. Allò que 
importa és actuar en positiu que en definitiva és l'única cosa 
que compta. 
 

En referència a la moció indica que es deriva de la posada en marxa, 
l'any 87, del programa Pobles, amb una dotació de 10 milions i 
amb la intenció que tots els ajuntaments tinguessin un servei 
d'atenció primària. El Partit Socialista que governava a Madrid 
va posar en marxa un servei de prestacions bàsiques que preveia 
aquesta classe de programes i el CIM s'hi va poder acollir, de 
manera que aquells 10 milions de pressupost inicial s'han 
transformat en gairebé 1.500 milions. 
 

Totes les Comunitats Autònomes han promulgat lleis d'Acció Social i 
algunes les han modificades al ritme de les necessitats d'una 
societat canviant, però el Consell continua igual que si no 
haguessin passat els anys, de manera que no hi ha hagut reflexió 
ni hi ha cap document d'avaluació que permeti saber com ha anat 
el Pla de Prestacions Bàsiques. 
 

Recorda que al final del 95 hi va haver un esborrany de proposta de 
conveni que el Ple va deixar damunt la taula a l'espera de 
l'informe dels serveis tècnics sobre el funcionament que havia 
tingut el Pla fins aleshores. Recorda igualment que va passar tot 
el 96 sense cap proposta de conveni nou i que al final del 96 hi 
va haver unes propostes de subvenció que no tenien res a veure 
amb el conveni. 
 

Avui proposa, més tècnicament que políticament, fer veure la necessitat 
de valorar d'una forma objectiva aquesta aplicació i veure la 
implicació que aquesta valoració pugui tenir en allò que ha 
d'esser el Pla estratègic del Consell. 
 

Demana el suport de tots els grups perquè està segura que serà una eina 
feta amb l'aportació de tots per millorar el Pla Estratègic que 
el Consell ha d'aprovar. 
 

La presidenta observa que es tracta, com ha dit la Sra. Vidal d'una 
proposta molt tècnica i es mostra preocupada per saber qui l'ha 
preparada. Espera que no provengui dels serveis tècnics del 
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Consell, ja que la seva feina és donar suport a l'equip de 
govern. Agrairia que informàs d'on surt la proposta. 
 

La Sra. Vidal (PP) respon que té un coneixement bastant exhaustiu del 
Consell i especialment d'allò que és el Pla de Prestacions 
Bàsiques. La proposta necessita unes dades que no poden sortir 
d'altre lloc que de les aportacions que els ajuntaments han fet a 
través de les memòries. Són unes informacions que ella no té i, 
per això, les ha demanades. 

La presidenta fa notar que no ha aclarit allò que li havia demanat, però 
afegeix que ho deixarà així. 
 

El Sr. Pons (PSOE). Considera que la proposta està bé, però a la vista 
de la finalitat que té proposa la següent redacció nova que 
considera que seria més adient: 
 

"En el termini de tres mesos, a partir de l'aprovació pel Ple del Pla 
Estratègic de Benestar Social, es presentarà a la Comissió de 
Benestar Social un informe tècnic d'avaluació del Pla Concertat 
de Prestacions Bàsiques que prevegi, entre altres, els punts que 
es relacionen en el guió adjunt:" 
 

La Sra. Vidal (Mixt) considera que allò que du a aprovació ja ho va 
aprovar el Ple el mes de gener del 96 i que es tracta només de 
dir amb un poc més de detall quin seria l'esquema de la feina i 
en aquest sentit recorda que el Consell va haver de deixar damunt 
la taula un conveni amb el Govern perquè no hi havia prou 
elements per d'avaluar-lo. Podria acceptar que es fes després 
d'haver-se aprovat el Pla, però pensa que si es tenia aquesta 
informació, seria possible col⋅laborar de manera molt més activa. 
Sense això és difícil coordinar els programes d'atenció primària 
que es preveuen en el Pla Estratègic. Es tracta, afirma, d'una 
eina necessària i si el Sr. Pons pensa que després d'haver 
esperat un any, encara s'ha d'esperar a aprovar el Pla i després 
s'ha de modificar el Pla com a resultat d'aquest estudi, ja està 
bé, però pensa que no és el millor procediment. 
 

El Sr. Pons (PSOE) afirma que no és cert que un acord del Ple de fa un 
any no s'hagi complit. Fa notar que la Sra. Vidal, mentre 
insisteix perquè el Pla Estratègic no està aprovat, du una moció 
en què demana un estudi que implica una demora d'aquell Pla. 
Demana coherència i afirma que es troba molest per aquestes 
exigències contradictòries de la Sra. Vidal. 
 

Recorda la voluntat que ja va manifestar en la reunió del Consell 
Insular d'Acció Social: en aquest moment acaba el termini de 
presentació  d'esmenes per part de les organitzacions, després es 
duran a Comissió, perquè després, en un Ple d'abans de les festes 
de Pasqua, es pugui aprovar definitivament.  
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Si la proposta de la Sra. Vidal ha de significar una demora, recomana 
que no es doni suport a la moció, ja que el Pla és un objectiu 
prioritari. Si allò que proposa la Sra. Vidal és un estudi per 
saber què ha passat amb el Pla Concertat de Prestacions Bàsiques, 
però que no demora l'aprovació del Pla, amb la matisació que ha 
introduït al començament, es pot aprovar la moció. 
 

Recorda que el Govern Socialista va esser el qui va impulsar la creació 
de la xarxa de serveis primaris i que el partit de la Sra. Vidal, 
amb el qual encara vota ella en cada Ple, ha estat el qui ha 
desmuntat el Ministeri d'Afers Socials. 
 

Vol fer una advertència en el sentit que es fa responsable de les 
informacions que s'hagin d'obtenir dins aquest termini a través 
del personal d'Acció Social, però no de les que s'hagin de 
demanar al Govern Balear o als ajuntaments. 
 

La Sra. Vidal (PP) assegura que ella fa les propostes per ajudar. 
Accepta la modificació proposada pel Sr. Pons, ja que va esser 
ell mateix que va dir que el Pla era dinàmic i se li podien anar 
incorporant coses.  
 

Recorda que un any abans d'incorporar-se el Sr. Pons, el PP ja havia 
pres la iniciativa d'elaborar el Pla. 
 

S'aprova la proposta per unanimitat amb la modificació proposada pel Sr. 
Pons. 
 
 

PRECS I PREGUNTES 
 

El Sr. Rovira (PP) demana al Sr. Quetglas quan ha rebut l'informe de 
l'assessor jurídic sobre la superfície dels 14.000 metres. 

El Sr. Quetglas (PSOE) respon que divendres li varen anunciar que el PP 
havia presentat unes esmenes i que ell va demanar formalment que 
les hi fessin arribar. En comptes de les esmenes li va arribar 
una còpia del text de l'informe. Va esser divendres a darrera 
hora. 

El Sr. Rovira (PP) diu que ells no varen presentar cap esmena. Allò que 
varen fer l'endemà de la Comissió, on varen sentir l'assessor 
jurídic, va esser presentar una sol⋅licitud d'informe. Informe 
que no han rebut. Demana una còpia d'aquest informe i insisteix a 
saber en quin moment en varen tenir coneixement. 

El Sr. Quetglas (PSOE) recorda que ja li ha dit que va esser divendres a 
darrera hora i se sorprèn que no en tenguin còpia. Recorda que el 
Sr. Oleza, a la Comissió, va fer una advertència i que, en un 
context d'una matèria absolutament opinable, defensava una 
postura oposada a la del Sr. Barceló. Aleshores, la Sra. Salom va 
demanar que se'ls fes arribar un extracte de l'acta amb la 
intervenció del lletrat. Això sembla que no va esser suficient i 
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no sap qui va demanar un informe que suposa que el PP degué 
obtenir.  

La presidenta demana que tots els grups que vulguin sol⋅licitar informes 
ho facin en temps i forma, ja que si es demana un divendres i el 
Ple és dilluns, no hi ha temps ni de fer les comunicacions. De 
tota manera considera que en aquest cas és intranscendent perquè 
no s'ha de debatre ni l'informe ni la proposta, ja que s'ha 
retirat de l'ordre del dia. Assegura que tindran l'informe i tot 
un mes per poder estudiar-lo. 
 

El Sr. Orta (PP) recorda que la Junta de Portaveus va 
decidir que es reuniria una comissió específica sobre la diada. 
Demana si n'està prevista la data. 
 

La presidenta respon que està pendent de fixar per poder 
combinar els horaris amb les sessions del Parlament. Així i tot 
anuncia que serà aquesta setmana. 

El Sr. Orta (PP) recorda que la Comissió del Cultura va acordar donar 
una subvenció per a la realització de la pel⋅lícula Bert. Demana 
si s'ha fet el rodatge i si s'ha pagat la subvenció. 

El Sr. Pons (PSM) confirma la concessió. No té més notícies. Suposa que 
no està acabada de fer i, per tant, suposa que no deuen haver 
cobrat la subvenció.  
 

El Sr. Orta (PP) demana que el Sr. Pons es vulgui 
informar, ja que el PP té notícies en el sentit que encara no 
s'ha començat el rodatge. 
 

El Sr. Pons (PSM) recorda que hi ha hagut molts de 
mitjans de comunicació que se n'han fet ressò i seria un muntatge 
molt sublim fer creure que es filmava si no era cert. Si és que 
no s'ha iniciat no es cobrarà perquè el pagament està condicionat 
a la finalització de la pel⋅lícula. 
 

La Sra. Vidal (Mixt) reitera la pregunta que va fer al 
darrer Ple sobre la partida de publicitat referida a Dona i a 
Gent Gran.  
 

La presidenta demana a la interventora que prengui nota 
de la pregunta per contestar a la Sra. Vidal. 

La Sra. Vidal (Mixt) considerant que el 97 és l'any europeu contra el 
racisme, prega que es promoguin des del Consell una sèrie 
d'activitats que podrien anar en la línia de cooperació amb 
diversos agents socials per tal que els programes es puguin 
presentar a la Comunitat Europea. 
 

La presidenta demana que presenti el prec per escrit en 
forma de proposta concreta i es podrà estudiar. 

La Sra. Vidal (PP) concreta la proposta. Es tractaria d'elaborar uns 
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programes que puguin optar a les ajudes de la Unió Europea. 
 

El Sr. Pons (PSOE) recorda que el Ple va aprovar per 
unanimitat pronunciar-se contra el racisme i la xenofòbia. 
Recorda també la visita de la Sra. Danielle Mittérand en ocasió 
de la presentació del passaport europeu contra el racisme. En 
aquell pronunciament hi ha previstes actuacions en la línia que 
demana la Sra. Vidal. Si, a més, hi ha la possibilitat de captar 
recursos que ajudin seria una cosa bona perquè fins ara el 
Consell s'ha fet càrrec d'aquestes actuacions. 
 

La Sra. Vidal (PP) recorda que el 94 es va iniciar el 
procés de normalització dels sistemes de registres bàsics de les 
unitats de treball social municipal, amb una delegació a favor 
del Consell de la gestió del sistema informàtic, amb reserva de 
les competències normatives, tot i que encara no s'ha regulat res 
en aquesta matèria. 

A partir d'aquesta situació s'incorporaren al sistema estatal els 
Consells d'Eivissa i Menorca i l'Ajuntament de Palma. Recorda 
també que el Servei d'Acció Social del CIM té un sistema 
informàtic amb un manual d'instruccions. 

Tots aquests processos fan que en el moment actual hi hagi una situació 
que es caracteritza per la manca de regulació autonòmica i per la 
no realització de cap activitat per part per part d'Acció Social 
durant els darrers sis mesos. 
 

Demana que se sol⋅liciti a la Comunitat Autònoma la 
immediata regulació del sistema informatiu dels Serveis Socials 
i, després, que el Consell presenti un programa per indicar quins 
són els objectius i les activitats de suport als ajuntaments i 
serveis per tal de garantir el manteniment del sistema informàtic 
que es va posar en marxa al seu temps i que ara es troba 
inoperatiu. 
 

El Sr. Pons (PSOE) es manifesta contrari al funcionament 
de les institucions a partir dels elements sorpresa. Considera en 
aquest sentit inadequat prendre una decisió a partir d'un prec. 
De tota manera informa que aquesta qüestió el preocupa. Recorda 
que des del 92 es fan accions en matèria informàtica, però que 
aquelles gestions no varen donar com a resultat un sistema 
generalitzat i compatible, de manera que hi ha dos llenguatges: 
la Comunitat Autònoma utilitzarà un programa del Ministeri i el 
Consell maneja un programa Apple que no hi és compatible. 
Qualsevol canvi de sistema representaria una ruptura, no només 
del funcionament del Consell, sinó també de la relació amb els 
ajuntaments. Recorda que hi ha hagut problemes greus perquè a 
base d'acords successius s'han creat uns embolics de caire legal, 
amb un cost molt alt i amb un contracte d'entre 16 i 17 milions 
que es va fer sense concurs. Una situació legalment insostenible 
i amb la realitat que si es va a una ruptura amb la persona que 
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en aquest moment té la titularitat dels programes, el sistema es 
paralitzarà. 

 
Hi ha relació continuada amb la Conselleria de 

Presidència i també s'intenta trobar una solució que salvi la 
legalitat i que permeti crear un sistema tan compatible com sigui 
possible, amb problemes difícils de resoldre, com ara que si 
s'optava per l'altra sistema, en comptes de dependre d'una 
persona d'aquí, en matèria d'assistència tècnica, dependríem 
d'uns serveis tècnics que estan a Madrid. 
 

Agraeix a la Sra. Vidal l'interès i anuncia que hi haurà 
ocasió de parlar-ne en les pròximes comissions. 
 

La Sra. Vidal (PP) recorda que a la Comissió varen donar 
suport  a la proposta del Sr. Pons. Li presentarà la proposta per 
escrit per poder avançar en una situació complexa, amb unes 
inversions i un personal que s'han de tenir en compte. 
 
 

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

  


