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ACTA  DE  LA  SESSIÓ  ORDINÀRIA DEL PLE 
DEL CONSELL INSULAR  DE MALLORCA DE SET 
D'ABRIL DE  MIL  NOU-CENTS  NORANTA-SET. 

 
 
 
 

A les deu hores i deu minuts del dia set d'abril 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 Sureda ,María Rosa Estaras Ferragut, Margarita Ferrando Barceló, Maria del 
Pilar Ferrer Bascuñana,  Maria de los Reyes Carbonell Alberti, Andres Riera Bennàsar, 
Mauricio Rovira de Alós,  María Salom i Coll, Guillermo Vidal Bibiloni, José Maria 
Gonzàlez Ortea, Juana Ana Vidal Burguera, Francisco Antich Oliver,  Juan Flaquer 
Riutort, José Ramón Orta Rotger, Carlos Felipe Cañellas Fons, Antonio José Diéguez 
Seguí, Juan Mesquida Ferrando,  Catalina Mercedes Amer Riera, Andres Crespí Plaza, 
Damià Pons Pons, Francesc Quetglas Rosanes,  Juan Francisco Triay Llopis, Antoni 
Alorda Vilarrubias,  Damià Pons Pons, Pere Sampol Mas, Catalina Maria Bover 
Nicolau, Antoni Sansó Servera, Antonio Pascual Ribot, Eberhard Grosske Fiol, Maria 
Margarita Thomas Andreu. 
 
 

Consellers que excusen la seva assistència: Hble. Sr. Juan Verger 
Pocoví. 
 
 

Secretari General: Sr. Bartomeu Tous i Aymar. 
 

Interventora General: Sra. Pilar García Docio. 
 
 

El Sr. Bartomeu Blanquer entra al punt 10; la Sra. Presidenta s'absenta al 
punt 11 i assumeix la presidència el Sr. Francesc Triay; els Srs. Carlos Cañellas i Pere 
Sampol surten al punt 11; la Sra. Pilar Ferrer i els Srs. Guillermo Vidal, Bartomeu 
Blanquer, Alejandro Espinós, Juan Flaquer, Eberhard Grosske, Antoni Alorda i Damià 
Pons surten al punt 12; els Srs. Bartomeu Blanquer, Guillermo Vidal, Damià Pons, Pere 
Sampol i Antoni Alorda entren al punt 13; el Sr. Carlos Cañellas entra al punt 14; la Sra. 
Joana Vidal surt al punt 14; el Sr. Alejandro Espinós entra el punt 25; la Sra. Joana 
Vidal entra al punt 26; el Sr. Eberhard Grosske entra al punt 27; els Srs. Bartomeu 
Blanquer, Alejandro Espinós i surten al punt 27. 
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PUNT 1.- APROVACIÓ DE  L'ACTA ANTERIOR (3-3-97). 

 
S'aprova l'acta per unanimitat. 

 
 
 

PRESIDÈNCIA. 
 
 

PUNT 2.- DECRETS A DONAR COMPTE. 
 

Intervé la Sra. Ferrando (PP). Manifesta la sorpresa del seu grup pel fet 
que de la Comissió de Promoció Sociocultural, que encara no ha fet cap sessió, ja hi 
hagi una sèrie de decrets, tot i que es va adoptar un acord en Ple en el sentit que no es 
faria cap despesa fins que no s'hagués convocada la reunió i fins que no hi hagués un 
decret de subvencions. 
 

Respon la presidenta. Recorda que la Sra. Vidal va demanar que no es 
gastassin els doblers de la Comissió fins que aquesta no s'hagués reunit. La veritat és 
que les despeses que hi ha hagut han estat en concepte de monitors, equips de 
música i altres de semblants. Totes corresponen a activitats pròpies del Consell i a 
despeses imprescindibles. Anuncia que la reunió de la Comissió serà dijous a la una i 
s'hi donarà informació detallada.  
 

Assegura que va autoritzar aquestes despeses perquè una cosa són les 
subvencions i una altra les despeses de funcionament habitual. 
 

La Sra. Ferrando (PP) cita l'exemple de l'adquisició d'una màquina de 
cosir que no entra en el concepte de despesa d'activitat pròpia del Consell, ni de 
despesa necessària. Tot i així, es remet a la sessió anunciada on espera rebre 
informació detallada. 
 

La presidenta suposa que deu tractar-se d'una despesa de l'any anterior. 
 

Intervé el Sr. Riera (PP). Es refereix als decrets de data 5 de febrer 
d'autorització als ajuntaments de Marratxí i ses Salines de modificació del Pla 
d'Instal⋅lacions Esportives. Pensa que aquesta autorització correspon al Ple. També es 
refereix al decret de data 14 de febrer d'abonament per a l'activitat esportiva "beca amb 
aletes" i demana què significa. Finalment s'interessa pel decret de data 21 de febrer i 
demana per quina activitat s'abona un desplaçament a l'esportista Gamundí 
Salamanca. 
 

Respon el Sr. Diéguez (PSOE). Suposa que les modificacions 
autoritzades del Pla d'Instal⋅lacions deuen esser sense importància i que els serveis 
tècnics les han resoltes per aquesta via legal, ja que si no fos així s'haurien duit al Ple. 
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L'activitat denominada "beca amb aletes" correspon a la transcripció errònia de "beca 
per a natació amb aletes". Pel que fa al Sr. Gamundí, recorda que es tracta del millor 
jugador d'escacs de la nostra Illa. 
 

El Sr. Riera (PP) insisteix, pel que fa al decret corresponent al Pla 
d'Instal⋅lacions Esportives, que es tracta d'una modificació del projecte inicial i voldria 
que, com a mínim, s'informàs en comissió. Assegura que sap perfectament qui és el Sr. 
Gamundí, però recorda que per a desplaçaments es donen 75.000 pts. i el decret és de 
290.000 i això no es va veure en comissió.  
 

El Sr. Diéguez (PSOE) recorda que el Sr. Riera no va assistir a la 
comissió el dia que s'hi va tractar. 
 
 
 

PUNT 3.- DECRETS A RATIFICAR. 
 

Es llegeixen els següents decrets: 
 

"ASSUMPTE: compareixença com a demandat davant la Sala 
Contenciosa-Administrtiva del Tribunal Superior de Justícia de Balears en el recurs 
contenciós administratiu interposat pel Procurador Sr. Juan Cerdó Frias, en 
representació de BELLPUIG S.A. contra "acord del Ple del Consell Insular de Mallorca 
d'11 de novembre de 1996 pel qual es suspèn la vigència del planejament de Calvià a 
determinades àrees, publicat en el BOCAIB de dia 30 de novembre de 1996". 
Actuacions 169/97. 
 

Vist el meritat recurs contenciós-administratiu i examinat l'informe de 
l'Assessoria Jurídica del C.I.M. de 26 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 coadjuvant davant la Sala 
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Contenciosa-Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Balears en el recurs 
contenciós-administratiu interposat pel Procurador Sr. Jesús Molina Romera, en 
representació de Unión General de Trabajadores (U.G.T.), contra "Decret 193/1996, de 
25 d'octubre, d'assumpció per la CAIB dels Centres Hospitalàris dependents del 
Consell Insular de Mallorca i d'organització del ejercici de competències sobre 
aquests". Actuacions 101/1997. 
 

Vist el meritat recurs contenciós-administratiu i examinat l'informe de 
l'Assessoria Jurídica del C.I.M. de 3 de març 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 comperegui 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-Administrtiva del Tribunal Superior de Justícia de Balears en el recurs 
contenciós administratiu interposat per la Procuradora Sra. Monserrat Montane Ponce, 
en representació de Limpiezas Urbanas de Mallorca S.A. contra "acord de 23 de 
desembre de 1996 pel qual s'aproven definitivament l'Ordenança fiscal pel tractament, 
transferència i transport dels residus sòlids urbans de l'Illa de Mallorca, publicada al 
BOCAIB el dia 31 de desembre de 1996, estimant-se només en part la reclamació 
formulada". Actuacions 270/97. 
 

Vist el meritat recurs contenciós-administratiu i examinat l'informe de 
l'Assessoria Jurídica del C.I.M. de 5 de març 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." 
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Es ratifica el decret per unanimitat. 

 
 
 

"ASSUMPTE: compareixença com a demandat davant la Sala 
Contenciosa-Administrtiva del Tribunal Superior de Justícia de Balears en el recurs 
contenciós administratiu interposat per la Procuradora Sra. Monserrat Montane Ponce, 
en representació de la Sra. Maria Gelabert Garau, contra "acord del Consell Insular de 
Mallorca de 23-12-96 pel qual s'aprova definitivament l'Ordenança fiscal pel tractament, 
transferència i transport dels residus sòlids urbans de l'Illa de Mallorca, publicada al 
BOCAIB el dia 31-12-96", Actuacions 324/97. 
 

Vist el meritat recurs contenciós-administratiu i examinat l'informe de 
l'Assessoria Jurídica del C.I.M. de 7 de març 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-Administrtiva del Tribunal Superior de Justícia de Balears en el recurs 
contenciós administratiu interposat pel Lletrat Sr. Jaime Bueno Pardo, en representació 
d'Esquerra Unida contra "acord del Ple del Consell Insular de Mallorca de 12-2-97 
d'autorització a Tirme S.A. de l'inici de l'explotació, ordinaria dels serveis de gestió de 
residus sòlids urbans de l'Illa de Mallorca". Actuacions 341/97. 
 

Vist el meritat recurs contenciós-administratiu i examinat l'informe de 
l'Assessoria Jurídica del C.I.M. de 14 de març 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 
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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." 
 
 

Intervé el Sr. Grosske (EU). Anuncia el vot favorable del seu grup, per 
coherència amb el criteri de considerar que es tracta d'un tràmit el fet que el Consell es 
pugui personar davant els tribunals per defensar un acord del Ple, amb independència 
que el demandant, en aquest cas, sigui EU. 
 

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. José Luís Nicolau Rullán, en 
representació de l'Ajuntament d'Alcúdia contra "l'aprovació de l'ordenança fiscal de la 
taxa pel tractament, transferència i transports de residus sòlids urbans de l'Illa de 
Mallorca, aprovat pel Ple del Consell Insular de 12 de febrer de 1997 publicat al 
BOCAIB de 22 del mateix mes". Actuacions 333/97. 
 

Vist el meritat recurs contenciós-administratiu i examinat l'informe de 
l'Assessoria Jurídica del C.I.M. de 14 de març 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-Administrtiva del Tribunal Superior de Justícia de Balears en el recurs 
contenciós administratiu interposat pel Procurador Sr. José Luís Nicolau Rullán, en 
representació de l'Ajuntament de Santa Margalida contra "acord del Consell Insular de 
Mallorca sobre aprovació definitiva de l'Ordenança Fiscal de la Taxa pel tractament, 
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transferència i transport dels residus sòlids urbans de l'Illa de Mallorca, publicat al 
BOCAIB núm. 162 de dia 31.12.96". Actuacions 334/97. 
 

Vist el meritat recurs contenciós-administratiu i examinat l'informe de 
l'Assessoria Jurídica del C.I.M. de 14 de març 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 a les Actuacions Judici 
Menor Quantia número 159/97-C seguits davant el Jutjat de 1era. Instància número 6 
de Palma pel Procurador Sr. Miguel Arbona Serra, en representació dels Srs. Antero 
Correia Dos Santos i Maria Lourdes Dos Santos, contra el Consell Insular de Mallorca i 
altres organismes en reclamació de quantitat. 
 

Vist l'informe de l'Assessoria Jurídica de 17 de març de 1997 i amb 
fonament amb el que preveu l'article 34.1.h) de la Llei 7/85, de 2 d'abril, Reguladora de 
les Bases de Règim Local, resolc que el Consell Insular de Mallorca comparegui com a 
part demandada a les meritades Actuacions Judici Menor Quantia 159/97-C seguits 
davant el Jutjat de 1era. Instància número 6 de Palma pel Procurador Sr. Miguel 
Arbona Serra, en representació dels Srs. Antero Correia Dos Santos i Maria Lourdes 
Dos Santos, contra el Consell Insular de Mallorca i altres organismes en reclamació de 
quantitat, mitjançant el Procurador de Palma Sr. Pedro Ferrer Amengual i  els lletrats 
adscrits a l'Assessoria Jurídica del Consell Insular de Mallorca Sr. Gabriel de Oleza 
Serra de Gayeta i Sra. Carmen de España Fortuny que, indistintament, en base a 
l'article 447.2 de la Llei Orgànica del Poder Judicial, assumiran la representació i 
direcció tècnica d'aquest. 
 

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

Es ratifica el decret per unanimitat. 
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"ASSUMPTE: compareixença com a demandat davant la Sala 

Contenciosa-Administrtiva del Tribunal Superior de Justícia de Balears en el recurs 
contenciós administratiu interposat pel Sr. Josep García López, en representació d'ell 
mateix contra "Resolució de la Presidència del Consell Insular de Mallorca de 4.12.96 
denegant l'ajuda econòmica pels seus estudis de geografía". Actuacions 378/97. 
 

Vist el meritat recurs contenciós-administratiu i examinat l'informe de 
l'Assessoria Jurídica del C.I.M. de 21 de març 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.- PROPOSTA DE PRESIDÈNCIA REPRESENTANTS DEL CIM 
A L'ORGANISME DE GESTIÓ I SEGUIMENT DEL POOT DE MALLORCA. 
 

Es dóna compte de la següent proposta de Presidència: 
 

"De conformmitat a l'article 3 del Decret 221/1996, de 12 de desembre, 
pel qual es crea i regula l'organisme de Gestió i Seguiment del POOT de Mallorca es 
proposa el nomenaments dels Hbles. Consellers Srs. Francesc Triay Llopis i Pere 
Sampol Mas representants del CIM a l'organisme de Gestió i Seguiment del POOT de 
Mallorca i els Hbles. Srs. Francesc Quetglas Rosanes i Antoni Alorda Vilarrubias, com a 
suplents, respectivament." 
 

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

PUNT 5.- PROPOSTA DE PRESIDÈNCIA REFERIDA A LA 
CANDIDATURA DEL SR. JOAQUIN RUIZ-GIMENEZ CORTÉS AL PREMI "PRINCIPE 
DE ASTURIAS" EN LA MODALITAT DE "COMUNICACION Y HUMANIDADES". 
 

Es dóna compte del següent escrit remès a l'Hble. Sra. Presidenta del 
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CIM pel Sr. Gaspar Rul.lan Losada President del Comite Unicef-Baleares: 
 

" Nos comunica la FUNDACION ENCUENTRO que presenta la 
candidatura de nuestro President Nacional, D. Joaquín Ruiz-Giménez, a la 
convocatoria del Premio "Principe de Asturias", en la modalidad de "COMUNICACION 
Y HUMANIDADES". 

Le agradeceré mucho tenga a bien considerar la posibilidad de remitir su 
adhesión a esta candidatura para una persona que desde distintos ámbitos, se ha 
distinguido siempre por su capacidad y generosa entrega a los demás y en especial en 
lso últimos años como Presidente del Comité Español del Unicef, organzación a la que 
sigue volcado a sus 83 años de edad. 

El President de la FUNDACION ENCUENTRO, el P. José María Martín 
Patino nos indica que el urado empieza las deliberaciones el próximo 11 de abril, por lo 
que disponemos de muy poco tiempo. 
 

Las adhesiones a la candidatura se pueden enviar a: 
 

-FUNDACION ENCUENTRO 
 Oquedo, 23, 3º/28006 Madrid 
 Tel. 411 07 61 y Fax: 563 29 32 
 (nos indican que son vàlidas las adhesiones por fax). 

 
También si alguien desea hacerlo así, puede enviar la adhesión a la 

FUNDACION "PRINCIPE DE ASTURIAS" (General Yagüe, 2 /33004 Oviedo). 
 

MODELO: Expreso mi adhesión a la candidatura de D. Joaquín Ruiz-
Giménez Cortés al Premio "Príncipe de Asturias" en la modalidad de 
"COMUNICACION Y HUMANIDADES". 
 

Agradeciéndole por anticipado su interés en esta cuestión  y quedando a 
su disposición para cualquier aclaración adicional, le envió un cordial saludo." 
 
 

S'aprova la proposta per unanimitat. 
 
    
 

PUNT 6.- ASSIGNACIONS GRUPS POLITICS AMB REPRESENTACIó 
EN EL CIM 1997. 
 

Es dóna compte de la següent proposta de Presidència: 
 
 

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

1.- Assignar a cadascun dels diferents grups polítics amb representació 
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en el Consell Insular de Mallorca, la quantitat de 1.400.000'- pta. anuals, amb excepció 
del Grup Mixt que tendrà una assignació de 700.000'-pta. anuals. També s'assignaran 
230.303'- pta. anuals, per a cada conseller integrant dels esmentats grups, d'acord amb 
el següent detall:  
 

- Al Grup polític PP, integrat per 15 consellers des del 1 de gener al 31 de 
desembre: 4.854.500'-pta. 
 

- Al Grup polític PSOE, integrat per 8 consellers des del 1  de gener al 31 
de desembre: 3.242.424'- pta. 
 

- Al Grup polític PSM, integrat per 5 consellers des del 1 de gener al 31 de 
desembre: 2.551.515'- pta. 
 

-Al Grup polític IU., integrat per 2 consellers des del 1 de gener al 31 de 
desembre: 1.860.606'-pta. 
 

- Al Grup polític UM, integrat per 2 consellers, des del 1 de gener al 31 de 
desembre: 1.860.606'-pta. 
 
   - Al Grup Mixt, integrat per 1 conseller, des del 1 de gener al 31 de 
desembre: 930.303'-pta. 
 

2.- Les referides quantitats s'abonaràn en dues parts. La primera part, 
dins el primer semestre de l'any 1997 i la segona, dins el segon semestre de l'any 
1997, amb càrrec a la partida 00.11100.22608 del vigent pressupost ordinari de 1997 i 
s'ingressaràn a la c/c dels respectius grups." 
 
 

Intervé el Sr. Grosske (EU). Considera incorrecte passar de puntetes per 
damunt un acord com aquest, ja que podria semblar que no se'n té plenament assumit 
el contingut. Fa notar que hi ha un increment important de les assignacions als grups 
polítics del Consell, un increment que es va negociar en el moment d'elaborar el 
pressupost. EU hi votarà a favor perquè hi està totalment d'acord. Fa notar que és bo 
que els grups disposin de recursos per fer la seva feina i també fa notar que 
comparativament amb el Parlament hi ha unes diferències clamoroses i que també n'hi 
ha amb l'Ajuntament de Palma.  
 

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

PUNT 7.- EXPEDIENT NúM.1 DE MODIFICACIó DE CRèDITS EN EL 
PRESSUPOST DE 1997. 
 

Es dóna compte de la següent proposta de Presidència: 
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"Aplicant els articles 160 i 161 de la Llei 39/1988 de 28 de desembre, 

Reguladora de les Hisendes Locals, els articles 40, 41 i 42 del R.D. 500/1990, de 20 
d'abril i la Base 7 de les d'execució del Pressupost General per a l'exercici de 1997, es 
procedeix a confeccionar el present expedient de modificació de crèdits per 
transferències entre partides pressupostàries amb diferent vinculació jurídica incloses a 
distints grups de funció. Per tot això, es proposa a la Comissió de Govern la següent 
  

          PROPOSTA D'ACORD    
 

Aprovar l'expedient núm. 1 de modificació de crèdits al Pressupost de 
1997 per transferències (EXP.TR1/97) entre partides pressupostàries que afecten a 
distints grups de funció, d'acord amb el següent detall: 
 
A) RELACIó D'AUGMENTS DE CRèDITS P/TRANFERèNCIES: 
----------------------------------------------------------------- Codi   
 Concepte         Import 
----------------------------------------------------------------- 
10.12120.23001   Locomoció Svs.Generals                209.000 
 
 
          TOTAL AUGMENTS P/TRANFERèNCIES.............. 209.000             
 
 
B) RELACIó DE BAIXES P/TRANSFERèNCIES: 
----------------------------------------------------------------- 

Codi        Concepte          Import 
----------------------------------------------------------------- 
20.45700.22707  Representacions Teatre Principal       209.000 
 
 

TOTAL BAIXES P/TRANSFERèNCIES..............  209.000   
                           

Per la qual cosa queda anivellat el Pressupost." 
 
 

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

 
PUNT 8.- PROPOSTA D'APROVACIÓ DE L'EXPEDIENT NÚM. 2 DE 

MODIFICACIÓ DE CRÈDITS PER AL PRESSUPOST DE 1997. 
 

Es dóna compte de la següent proposta de Presidència: 
 

"Aquesta Presidència, per decret de data d'avui, atenent les necessitats 
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que s'especifiquen a la memòria corresponent i de les quals n'hi ha constància en els 
antecedents de l'expedient, ordena la incoació d'un expedient de modificació de crèdits 
per al pressupost de 1997, a l'objecte de poder atendre algunes despeses que no es 
poden ajornar per a l'exercici següent, les partides a les quals s'havien d'imputar no 
tenien la consignació pressupostària suficient en el pressupost d'enguany. 
 

Atès que la Intervenció d'aquest Consell Insular ha emès el dictamen 
preceptiu, amb data 26 de febrer de 1997, i d'acord amb allò que es preveu a la 
legislació vigent de Règim Local i a les bases respectives de les d'execució del 
pressupost de la Corporació per a l'exercici corrent, he resolt de proposar al Ple de la 
Corporació la següent 
 
 
 PROPOSTA D'ACORD: 
 
 

1er.- Aprovar l'expedient núm. 2 de modificació de crèdits al Pressupost 
de 1997, d'acord amb el següent detall: 
 
 
EXPEDIENT NÚM.2 DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS EN EL PRESSUPOST 1997 
 
* CRÈDITS EXTRAORDINARIS (EXP.CE1/97): 
 
 
A) RELACIÓ D'AUGMENTS DE CRÈDITS PER CRÈDITS EXTRAORDINARIS: 
 
-------------------------------------------------------------       Codi            Concepte                       
Import 
------------------------------------------------------------- 50.43210.48900  Altres 
Transf.Urbanisme/Habit.     5.000.000 
 
 

TOTAL AUGMENTS P/CRÈDITS EXTRAORDINARIS ..... 5.000.000 
 
 
 
 
 
 
B) FONS FINANÇACIÓ DELS CRÈDITS EXTRAORDINARIS:  
 
- BAIXES PER ANUL.LACIÓ: 
 
-----------------------------------------------------------------       Codi            Concepte                     
  Import 
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----------------------------------------------------------------- 
50.43210.22706  Estudis Tècnics Urbanisme/Habit.   5.000.000 
 
   TOTAL FONS P/FINANÇAR CRÈDITS EXTRAORDINARIS... 5.000.000" 
 
 

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

MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ DEL TERRITORI 
 
 

PUNT 9.- APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PROGRAMA SECTORIAL 
ANUAL DE LA XARXA VIÀRIA LOCAL PER A L'ANY 1997. 
 

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

" El Consell Insular de Mallorca, en sessió plenària ordinària de data 2 de 
desembre de 1996 aprovà inicialment el Programa Sectorial Anual de la Xarxa Viària 
Local per a l'any 1997, amb la següent financiació: 
 
 
TOTAL IMPORT                    FINANÇAMENT 
 PROJECTES 
 
       MAP     CIM 

ajuda que es sol.licita fons propis   
168.671.934  84.418.934   84.253.000 

 
 

La Direcció General d'Acció Econòmica Territorial del Ministeri per les 
Administracions Públiques mitjançant escrit de data 3 de febrer de 1997 va comunicar 
que en relació al Pla de Conservació i Millora de la Xarxa Viària Local per l'any 1997 la 
subvenció asignada és de 88.350.000 pessetes, quantitat superior  a la sol.licitada en 
4.097.000 pessetes, per la qual cosa l'esmentat Pla s'ha d'adpatar a la subvenció 
concedida  per tal de no perdre la diferència entre les aportacions, i per tant, s'afegeix 
un nou projecte d'obra , tal com figura al quadre que s'adjunta, resultant el finançament 
de la manera següent: 
 
 
TOTAL IMPORT                    FINANÇAMENT 
 PROJECTES 
 
       MAP     CIM 
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ajuda que es so.licita fons propis  
  
177.092.374  88.350.000   88.742.374 
 

Conforme el que disposa l'article 10 del Reial Decret 665/1990 de 25 de 
maig, pel que es regula la Cooperació Econòmica de l'Estat a les inversions de les 
Entitats Locals, procedeix que el Ple del CIM aprovi definitivament el Programa 
Sectorial amb les seves modificacions i el remeti, acompanyat del corresponent 
expedient administratiu, al MAP, a fi que, confirmada la seva procedència, es tramiti la 
subvenció corresponent. 
 

Així mateix i com l'esmentat Pla s'aprova definitivament amb 
modificacions es sotmetrà l'acord a informació pública per un termini de DEU DIES de 
conformitat amb el que preveu l'apartat 5 de l'art. 32 del RD Legislatiu 781/86, i també 
es sol.licitarà inorme de col.laboració a la Delegació de Govern en compliment de 
l'article 7.1 del R.D. 665/1990 de 25 de maig 
 

Conseqüentment la Comissió de Medi Ambient i Ordenació del Territori 
en sessió de data 18 de març de 1997 eleva al Ple del CIM la següent proposta d' 
 
 A C O R D 

 
1r.- Aprovar definitivament el Programa Sectorial Anual de la Xarxa Viària 

Local per l'any 1997, amb les seves modificacions, que incloeun la priorització dels 
projectes d'obres inclosos en aquest Programa Sectorial de referència amb les 
modificaciones pertinents, conforme a l'ordre en que apareixen descrits en el Model 
6.C.1. incorporat a l'expedient i sotmetre a informació pública el present acord per un 
termini de DEU DIES de conformitat amb el que preveu l'apartat 5 de l'art.32 del RD 
Legislatiu 781/86, així com sol.licitar informe de col.laboració a la Delegació de Govern 
en compliment del article 7.1 del R.D. 665/1990 de 25 de maig. 
 

 L'esmentat Pla comprén les obres explicitades en el full que s'uneix com 
annex, amb el següent finançament: 
 
TOTAL IMPORT                    FINANÇAMENT 
 PROJECTES 
 
 
       MAP     CIM 

ajuda que es so.licita fons propis  
  
177.092.374  88.350.000   88.742.374 
   

2n.- Aprovar definitivament, així mateix, i amb les oportunes rectificacions, 
la resta de la documentació que integrava l'expedient administraitu que es va aprovar 
inicialment en sessió plenària de data 2 de desembre de 1995. 
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3r.- Trametre l'expedient administraitu corresponent al MAP als efectes 

prevists a l'article 10 del RD 665/1990, de 25 de maig i fer constar que el certificat 
d'informació pública i informe de col.laboració es remetrà al MAP transcorreguts els 
terminis corresponents." 
 
 

Intervé la Sra. Amer (PSOE). Recorda que la proposta es va aprovar en 
comissió per unanimitat. Explica que el finançament del MAP arriba a un 50%. Informa 
que amb relació a l'aprovació inicial hi ha un projecte més. La participació del MAP en 
relació als anys anteriors baixa un 31%. Informa que aquesta proposta recull una part 
important de l'esforç inversor del Consell, el qual repercuteix en una infraestructura tan 
important com és la xarxa viària de l'Illa. 
 
 

S'aprova la proposta per unanimitat. 
 
 

PUNT 10.- SUSPENSIÓ VIGÈNCIA TOTALITAT D'INSTRUMENTS DE 
PLANEJAMENT GENERAL MUNICIPAL DE L'ILLA DE MALLORCA PEL QUE FA A 
LES PARCEL.LES SUITUADES EN SÒL NO URBANITZABLE O URBANITZABLE 
PROGRAMAT SENSE PROGRAMA D'ACTUACIÓ URBANÍSTICA I APROVACIÓ 
INICIAL DE LES NN SS DEL PLANTJAMENT QUE MANA L'ART. 130 TRLS 1992.   
 

Es dóna compte de la següent proposta de la Comissió Insular 
d'Urbanisme de Mallorca: 
 

"I) Davant la progressiva ocupació del sòl rústic com si es tractàs d'una 
font inesgotable de recursos, que ha provocat la pèrdua d'uns valors ecològics que 
difícilment es podran tornar recuperar, sobretot si no s'actua amb promptitud i ferma 
decisió, el Conseller Delegat d'Urbanisme del Consell Insular de Mallorca decidí 
encarregar a l'Àrea d'Urbanisme la realització dels estudis i informes pertinents sobre 
aquest particular, amb redacció alhora de les propostes conseqüents i amb vista a una 
millor preservació del medi rural, fins a incloure una eventual modificació, si s'escau, de 
la Norma Subsidiària sobre parcel⋅la mínima als efectes de possibilitat de formació de 
nucli de població, de 5 de setembre de 1994, aprovada de conformitat amb allò que 
estableix l'article 130 del Text Refús de la Llei del Sòl. 
 

En compliment d'això anterior va esser elaborat un informe per part de 
l'Àrea d'Urbanisme, en el qual es ratificaven les reflexions apuntades pel Conseller 
Delegat, alhora que s'aportaven un conjunt de dades que donaven suport a les 
propostes d'actuació considerades. 
 

El mateix Conseller Delegat d'Urbanisme donà trasllat a tots els 
Ajuntaments de l'illa de Mallorca, dels anteriors antecedents, com també de la proposta 
de suspensió de la vigència dels planejaments considerada, a l'efecte que aquests 
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poguessin deduir les al⋅legacions que estimassin oportunes. 
 

II) Fent ús del tràmit oferit, han formulat al⋅legacions dins termini els 
Ajuntament següents: 
 

A) Ajuntaments que formalment es pronuncien en sentit desfavorable a la 
proposada suspensió de planejament: 
 

CAMPOS (4-2-97) 
   Discomformitat amb l´augment de la parcel.la mínima. 
   a) Les parcel.les predominants al municipi de Campos són les de 7.103 
m2. 
   b) Pèrdua de valor urbanístic i augment considerable del valor de les 
parcel.les de 14.206 m2. 

 
INCA (7-2-97) 
   1) Es considera poc justificada la suspensió, tenint en compte que 
l´estudi que l´acompanya és insuficient i incomplet. Consideren que 
aquesta Norma no té uns criteris clars i no fa distincions per àrees o 
zones. Consideren correcta la normativa vigent del PGOU. 
   2) L´Ajuntament reivindica la seva autonomia municipal per a fixar les 
condicions d´edificació en sòl no urbanitzable. 
   3) Es demana que la suspensió de llicències exclogui el municipi 
d´Inca. 
   Consideren que els criteris per arribar a les dues quarterades són 
aleatoris, sense cap suport tècnic, ni que estigui documentat en relació a 
les parcel⋅les afectades. 
   S´informa desfavorablement la iniciativa del Consell. 

 
SÓLLER (11-2-97) 
   Les parcel.les de la zona Agrícola Intensiva tenen una extensió al 
voltant dels 7.000 m2. 
   Consideren aquesta extensió mínima del tot abusiva per al terme 
municipal de Sóller. 
   Entenen que la parcel.la mínima hauria d´esser de 7.000 m2 perquè 
s´adapta molt més a l´especial idiosincràsia del municipi de Sóller. 

 
SANTANYÍ (14-2-97) 
   Consideren preferible continuar aplicant les actuals Normes 
Subsidiàries de Planejament, ja que en el seu moment d´aprovació es va 
tenir en compte la divisió parcel⋅lària. 
   Sol.liciten que als projectes presentats abans de l´aprovació inicial de la 
Norma els sigui aplicable la normativa municipal vigent. 

 
MURO (14-2-97) 
   Existeix una àmplia zona de Muro totalment protegida (Parc Natural de 
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S´Albufera), una altra amb parcel.les mínimes de 30.000 m2, i una altra 
zona amb valor agrícola amb parcel.les de 15.000 m2. 
   Existeixen dues zones on les superfícies mínimes són de 10.000 i 
7.000 m2, que no tenen cap valor agrícola ni paisatgístic. 
   Informen desfavorablement la proposta si no es respecten aquestes 
peculiaritats del Pla General de Muro. 

 
BÚGER (13-2-97) 
   Al.legació en contra, considerant que donada l´extensió i naturalesa del 
terme de Búger, els 14.206 m2 esdevenen una mesura urbanística 
excessivament restrictiva. Consideren suficient la parcel.la d´una 
quarterada.  

 
 
B) Ajuntaments que formalment es pronuncien en sentit favorable a la 

proposada suspensió de planejament: 
 

SINEU (4-2-97) 
   Favorable, sol.licitant fixar un coeficient d´edificabilitat per a cada 
parcel.la superior a les dues quarterades. Normes de tipologia de la 
construcció en relació al seu entorn. 
   Disciplina urbanística a nivell d´organisme supramunicipal. 
   Estudiar les possibilitats que ofereix la legislació estatal en matèria de 
recursos naturals ubicats en sòl rùstic (terra cultivable, aigua subterrània, 
espais i masses forestals, paisatge, etc.). 

 
SANT LLORENÇ (10-2-97) 
   Manifesten el seu acord, de principi, sobre les motivacions i 
conseqüències de l'estat actual de les construc- 
cions en sòl no urbanitzable. Accepten el mínim de dues  quarterades 

per a la construcció en sòl no  urbanitzable. 
   Que la suspensió no afecti els expedients en tramitació. 
   Articular un règim de construcció en sòl no urbanitzable. Disposar d´un 
annex on els autors dels projectes donassin raó de l´adequació dels 
edificis proposats al marc territorial. Utilització de materials tradicionals 
(pedra, fusta, teulades en corba). 

 
SES SALINES (10-2-97) 
   Favorable amb les següents consideracions: 
   1).- Mantenir a la zona de "Ses Colònies" o el "Mitjà Gran" (Excedent 
dins les NNSS), la possibilitat d´edificar dins una quarterada, ja que 
aquesta zona és una parcel.lació existent des de l´any 1892. 
   2).- Al.lega que la suspensió no afecti les sol.licituds de llicéncia 
registrades a l´Ajuntament abans de la suspensió del Planejament.    
   3).- Sol.liciten que els expedients que disposin de superfícies de 
parcel.les superiors als 15.000 m2 puguin continuar la seva tramitació. 
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MARRATXÍ (11-2-97) 
   Amb caràcter general sembla oportú establir la parcel.la mínima en 
dues quarterades, però s´hauria de permetre que els planejaments 
municipals en zones determinades, i prèvia justificació adient, poguessin 
establir amb caràcter restrictiu zones en què la parcel.la mínima resultàs 
d´una quarterada. 
   Respectar els expedients en tramitació davant els Ajuntaments amb 
parcel.les inferiors als 14.206 m2, abans de la difusió pública de la 
suspensió del planejament. 

 
MANACOR (11-2-97) 
   1.- Conformitat amb la fixació de la parcel.la mínima de 14.206 m2 per 
a habitatge familiar. 
   2.- Ratificar el criteri, plasmat dins les Normes Subisidiàries, d´una 
quarterada en parcel.les segregades abans de 1958. 
   3.- Rebutjar, per excés en l´habilitació legal de les competències del 
CIM, la pretensió de fixar com a parcel.la mínima en zones d´orografia 
especial una superfície supe-rior a les dues quarterades. 
   4.- Sol.licitar que no s´apliqui la suspensió de llicències en el terme 
municipal de Manacor i que la suspensió només tengui efectes en 
sol.licituds posteriors a la suspensió. 

 
PETRA (12-2-97) 
   Estan d´acord amb la superfície mínima de dues quarterades, amb les 
matisacions següents: 
   1) Mantenir els mateixos criteris de les NNSS pel que fa a parcel.les 
segregades abans de l´any 1958 si disposen d´una parcel.la mínima de 
7.000 m2. 
   2) Estudi de zonificació, ja que consideren que a segons quines àrees 
n'hi hauria prou amb dues quarterades. 
   3) Respectar l´estil mallorquí (pb+pp+sala) (pedra, marès). 
   4) Donar un temps per a les persones que tenen autorització amb 
estudis previs. 

 
   5) Tenir en compte les sol.licituds que hagin tengut entrada al Registre 
de l´Ajuntament i que es trobin pendents de reparació o tramitació. 
 
LLUBÍ (13-2-97) 
   Donen suport a la Norma Subsidiària, però demanen que es tengui en 
compte que les Normes Subsidiàries del terme disposen d´una parcel.la 
de superfície superior (15.000 i 30.000 m2). 

 
CALVIÀ (13-2-97) 
   Que el Pla General de Calvià disposa en Sol No Urbanitzable d´una 
parcel.la mínima de 30.000 m2, i per tant aquesta Norma no l´afectaria. 
   Consideren que la Norma hauria d´anar complementada   
amb unes mínimes determinacions d´orde estètic i compositiu com les 
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següents: 
   a) Planta de secció rectangular i coberta inclinada. 
   b) Forats en façana de més altària que amplària. 
   c) Utilització de materials tradicionals en façana. 
    
CAMPANET (14-2-97) 
   Acord global a la proposició, ja que la mesura de les 7.103 m2 presa 
amb anterioritat no ha frenat l´expansió de la construcció amb aquestes 
condicions. 
   Sol.liciten que es respectin els projectes presentats de bona fe amb 
anterioritat a la promulgació de la llei, que compleixen la legislació vigent. 

 
C) Ajuntaments que solament formulen al⋅legacions de caràcter puntual: 

 
FELANITX  (6-2-97)  
   Que s´apliqui la normativa actualment vigent a tots el expedientes que 
es trobin en tramitació. 
   Especificar el concepte d´habitatge unifamiliar i reducció dels 
paràmetres edificatoris permesos pel planejament municipal. 

 
ALARÓ (7-2-97)  

Manifesten que a l´àrea qualificada com a Agrícola-Ramadera i 
dins les NNSS es proposa, com a parcel.la mínima edificable, la vigent 
en el moment de l´aprovació de les NNSS (1985), tenint en compte que 
es tracta d´una parcel.lació que es remunta a principis de segle. És el 
reconeixement d´un fet existent en una àrea que suposa ùnicament el 
8% de la superfície total del terme municipal. 

 
LLORET DE VISTALEGRE (10-2-97)  
   Regulació dels procediments administratius d´atorgament de llicència 
en tramitació en el moment de l´entrada en vigor de la suspensió. 
Aplicació de la legislació vigent amb anterioritat a la suspensió. 
   Respectar la situació existent respecte de les parcel.les amb superfície 
superior a una quarterada i inferior a dues, segregades amb anterioritat al 
27 de maig de 1958. 

 
SENCELLES (10-2-97)  
   Que es reguli la situació dels procediments administratius d´atorgament 
de llicències en tramitació en el moment de la suspensió. 
   Les Normes Subsidiàries ja tenen establerta una parcel.la mínima de 
14.206 m2. 
   Es demana que es respecti la situació de les parcel.les segregades 
abans de l´any 1958, amb superfície superior a una quarterada i inferior a 
les dues quarterades. 
 
LLOSETA (11-2-97)  
   Sol.liciten que per al cas de LLoseta, i a les zones "Agrícola I" i 
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"Reserva Minera", es mantengui la Norma Subsidiària del Consell Insular 
de Mallorca de 5-9-94. 
   Sol.liciten que es respectin els procediments iniciats o en tramitació. 
 
BUNYOLA (11-2-97)  
   Que la segregació tradicional en el terme és la quarterada, sense cap 
incidència negativa. 
   Es proposa mantenir les segregades abans de l´any 1958 i donar un 
termini de quatre anys per tal que els propietaris afectats puguin dur-hi a 
terme construccions. 
   Incloure una disposició transitoria per als expedients en tramitació. 
 
PORRERES (11-2-97)  
   Predominen les parcel.les de 7.000 m2. El planejament en revisió 
contempla l´habitatge dins parcel.les de 7.103 m2 
segregades abans del 27-5-58. Es demana continuar mantenint els 
criteris continguts dins la Revisió de les NNSS. 
 
ALCÚDIA (11-2-97)  
   S´inclou una àmplia exposició inicial, indicant entre altres temes que la 
mesura a adoptar afectaria 364 parcel.les (360 Ha.), que és inferior al 7% 
del sòl rústic; amb unes conclusions finals que es resumeixen de la 
següent manera. 
   1.- S´hauria de justificar l´empara legal de l´acord del CIM de 14-1-97 
de revisió de la N.S. aprovada el 15-9-94. 
   2.- No és prudent establir uan parcel.la mínima de 14.206 m2 en 
parcel.les anteriors a l'any 1958. 
   3.-Segons l´article 102-4 del TR de la LLei del Sòl no es poden 
suspendre llicències fins que no hagin transcorregut cinc anys des de 
l´aprovació definitiva de la N.S. de 5 de setembre de 1994. 
   Es suggereix: 
   1.-Desestimar el procediment de suspensió del planejament municipal. 
   2.-Acordar l´ampliació del contengut de la Norma Subsidiària de 5 de 
setembre de 1994, tot incorporant: 

a) Criteris objectius que permetin al planejament municipal 
delimitar els àmbits en els quals es pot mantenir o s´ha de 
suprimir l´autorització d'habitatge unifamiliar amb parcel.les 
compreses entre 7.000 i 14.206 m2, procedents o no de 
segregacions anteriors al 27-5-58. 
b) Criteris de parcel.la mínima per a sòls forestals o amb 
topografia especial. 
c) Nou termini per a adaptacions del Planejament Municipal. 

PALMA (12-2-97) 
Existència d'antigues parcel⋅lacions inferiors a 15.000 m2 

legalitzades pel mateix planejament, com també d'altres recollides per la 
Llei d'Espais Naturals (Son Oliver, S'Aranjassa i Son Gual). 

Reconeixement del caràcter transitori de la Norma Subsidiària i del 
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seu rang jeràrquic (no superior al Pla que substitueixen). 
Previsió d'un règim transitori per a les sol⋅licituds en tramitació. 
Impossibilitat de noves suspensions de llicències, per no haver 

transcorregut el termini legal de cinc anys des de l'adopció de la 
suspensió anterior, amb motiu de la promulgació de la Norma Subsidiària 
de 1994. 

 
III) Les al⋅legacions formulades, en síntesi, poden quedar resumides i 

també contestades en els termes següents: 
 

CAMPOS: 
 

a) <<Esser les parcel⋅les predominants en el municipi del voltant d'una 
quarterada>>. 
 

Amb vista precisament a impedir les construccions d'habitatges en 
parcel⋅les inferiors a les dues quarterades, dins la perspectiva general de la preservació 
del sòl no urbanitzable del procés de desenvolupament urbà, tenint en compte els 
impactes que provoca que es puguin realitzar les dites obres en parcel⋅les amb les 
dites superfícies, tal com es va explicar com a fonament per a la iniciació del 
procediment de suspensió del planejament, és el motiu pel qual es pretén l'adopció 
d'aquesta mesura. 

Res no impedirà que es puguin agrupar aquestes parcel⋅les, concentració 
que possiblement resulti afavorida per la mateixa mesura suspensora. 
 

b) <<Pèrdua del valor urbanístic de les parcel⋅les inferiors. Augment 
considerable del valor de les d'extensió superior>>. 
 

Des de la perspectiva de l'Ordenament jurídic-positiu, la determinació de 
la valoració del sòl no urbanitzable s'efectua, sense cap consideració envers la seva 
possible utilització urbanística, capitalitzant a l'interès reglamentari les rendes reals o 
potencials del mateix, segons l'aptitud de la terra per a la producció, els diferents 
conreus o aprofitaments i d'acord amb les seves característiques cadastrals. 
 

INCA: 
 

c) <<Insuficiència de la justificació aportada per a la proposada suspensió 
del planejament, sense que es proposi establir una gradació o determinació de 
zones>>. 
 

Les argumentacions contingudes en l'informe tècnic emès com a 
justificació per a la suspensió del planejament, i els estudis complementaris efectuats 
(gràfics i diagrames) resulten de sobres suficients, ja que expliquen inequívocament el 
procés lògic i jurídic que ha determinat l'eventual decisió suspensora. 

Òbviament, resultaria més adient i correcte urbanísticament establir una 
gradació de zones. Ara bé, aquesta possibilitat desborda les previsions inicials 
d'establir una regulació de mínims per a corregir mancances del mateix planejament 
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municipal i també, molt possiblement, l'àmbit competencial d'actuació legalment atribuït 
al Consell Insular. Amb tot, aquesta qüestió (la seva solució) queda remesa al 
planejament municipal. 
 

d) <<Autonomia municipal, que es reivindica, per a fixar les condicions per 
a l'edificació del SNU>>. 
 
 

També en l'exercici de les competències autonòmiques en aquesta 
matèria es té autonomia. Repari's que la proposta solament incideix en la regulació 
d'aspectes inclosos dins l'autorització prèvia per a la construcció d'habitatges en el 
medi rural, per a la resolució de la qual el Consell Insular té competència plena. 
Repari's, igualment, que el procediment iniciat es dirigeix fonamentalment cap a la 
correcció de certs efectes no desitjables detectats en el planejament vigent, per a la 
qual cosa el Consell Insular disposa de plenes competències, enunciades des de la 
mateixa Llei (art 130, TRLS). 
 

e) <<L'exclusió de determinats municipis d'una eventual suspensió de 
llicències>>. 
 

El tractament desigual solament es pot donar quan hi concorren 
situacions objectivament desiguals, cosa que no es produeix, ni s'al⋅lega, al concret 
municipi. 
 

f) <<Insuficiència de la motivació per a la fixació de les dues 
quarterades>>. 
 

Es reprodueix aquí la contestació donada en l'apartat c). 
 

SÓLLER: 
 

g) <<Es proposa respectar la parcel⋅lació (del voltant dels 7.000 m2) de la 
zona agrícola intensiva de Sóller>>. 
 

Així es proposa en el projecte de Norma Subsidiària, això en aplicació de 
la mateixa Llei balear d'Espais Naturals. 
 

SANTANYÍ: 
 

h) <<Escaiença d'aplicar el vigent planejament, atès que per a la seva 
formulació es va considerar la divisió cadastral real>>. 
 

Aquest és un criteri més a tenir en compte, però els considerats per a la 
suspensió del planejament es pensa que en aquests moments resulten prevalents per 
a la reparació de certs efectes no desitjables que el vigent planejament està produint 
en el SNU. 
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i) <<No aplicació de la nova normativa per a les sol⋅licituds presentades 
abans de la seva aprovació inicial>>. 
 

Això que se sol⋅licita constitueix una qüestió plenament resolta en el 
projecte de Norma Subsidiària, establint-se amb aquest efecte la pertinent Disposició 
Transitòria. 
 

MURO: 
 

j) <<Existència de dues zones sense valor agrícola, on el planejament 
municipal permet superfícies inferiors a les dues quarterades, que s'haurien de 
mantenir>>. 
 

Es reprodueix aquí la contestació donada en l'apartat a). 
 

BÚGER: 
 

k) <<La mesura proposada resulta excessivament restrictiva, atesa 
l'extensió del municipi>>. 
 

Es reprodueix aquí la contestació donada en l'apartat a). 
 

SINEU: 
 

l) <<Sol⋅licita que es fixi un coeficient d'edificabilitat i que s'incloguin 
normes tipològiques>>. 
 

Això que se sol⋅licita queda atès en el projecte de Norma Subsidiària 
elaborat. 
 

m) <<Estructuració de la disciplina urbanística amb un Organisme 
supramunicipal i altres qüestions>>. 
 

La satisfacció d'això que es demana desborda les possibilitats del 
procediment actuat. 
 

SANT LLORENÇ DES CARDASSAR: 
 

n) <<No-aplicació de la nova normativa a les sol⋅licituds en tramitació. 
Fixació de normes tipològiques>>. 
 

Es reprodueixen aquí les contestacions donades en els apartats i) i l). 
 

SES SALINES: 
 

o) <<Manteniment de les possibilitats edificatòries amb una quarterada en 
dues concretes zones, constitutives d'unes parcel⋅lacions existents des de 1892>>. 
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Es compleix aquí reproduint la contestació donada a la lletra a).  

 
p) <<No-aplicació de la nova normativa a les sol⋅licituds en tramitació>>. 

 
Es reprodueix la contestació donada en l'apartat i). 

 
q) <<No-suspensió de llicències integral per a les parcel⋅les de més de 

dues quarterades>>. 
 

Pertoca acceptar aquest al⋅legat, ja que la mesura cautelar de la 
suspensió de llicències no ha d'anar més enllà d'allò que calgui per a l'exercici amb 
garanties del ius variandi en matèria de planejament. 
 

MARRATXÍ: 
 

r) <<Possibilitat d'admetre la quarterada en zones determinades>>. 
 

Es reprodueix aquí la contestació donada en l'apartat a). 
 

s) <<No-aplicació de la nova normativa a les sol⋅licituds en tramitació>>. 
 

Es reprodueix aquí la contestació donada en l'apartat i). 
 
 

MANACOR: 
 

t) <<Manteniment de la quarterada per a les parcel⋅les d'abans de 
1958>>. 
 

Es reprodueix aquí la contestació donada en l'apartat a). 
 

u) <<Rebuig, per excés competencial, de la pretensió d'establir una 
gradació en la superfície de les parcel⋅les>>. 
 

Aquesta possibilitat considerada en el document sotmès a audiència no 
ha estat exercitada. Ultra això, i atesa la seva similiar fonamentació, cal reproduir aquí 
la contestació donada en l'apartat d). 
 

v) <<No-aplicació de la nova normativa a les sol⋅licituds en tramitació>>. 
 

Es reprodueix aquí la contestació de l'apartat i). 
 

PETRA: 
 

w) <<Manteniment de la quarterada per a les parcel⋅les d'abans de 1958. 
Establiment de normes tipològiques. Previsió d'un règim transitori per a les sol⋅licituds 
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autoritzades i en tramitació>>. 
 

Es reprodueixen aquí, i pel mateix orde, les contestacions donades en els 
apartats a), l) i i). 
 

LLUBí: 
 

x) <<Sol⋅licita que es considerin els supòsits en què s'exigeix una 
parcel⋅lació superior a les dues quarterades>>. 
 

Així queda regulat en el projecte de Norma Subsidiària elaborat, ja que els 
planejaments municipals resten vigents quan comporten una major restricció. 
 

CALVIÀ: 
 

z) <<Proposa que es prevegin determinades normes tipològiques>>. 
 

Es reprodueix aquí la contestació donada per a l'apartat l). 
 

CAMPANET: 
 

ab) <<No-aplicació de la nova normativa a les sol⋅licituds en tramitació>>. 
 

Es reprodueix aquí la contestació de l'aparat i). 
 

FELANITX: 
 

ac) <<No-aplicació de la nova normativa a les sol⋅licituds en tramitació. 
Concreció del que s'ha d'entendre com a habitatge familiar en el SNU amb limitació 
dels actuals paràmetres edificatoris>>. 
 
 

Es reprodueix aquí la contestació donada per a l'apartat i). Pel que fa a la 
segona part de l'al⋅legació, s'ha d'assenyalar que es preveu d'acord amb el que se 
sol⋅licita en el projecte de Norma Subsidiària elaborat.  
 

ALARÓ: 
 

ad) <<Possibilitat d'admetre superfícies inferiors en una determinada zona 
que representa un 8% del terme municipal, la parcel⋅lació de la qual és de molta 
antiguitat>>. 
 

Es reprodueix aquí la contestació donada per a l'apartat a). 
LLORET: 

 
ae) <<No-aplicació de la nova normativa a les sol⋅licituds en tramitació. 

Manteniment de la superfície d'una quarterada per a les parcel⋅les d'abans de 1958>>. 
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Es reprodueixen aquí les contestacions donades per als apartats i) i a). 

 
SENCELLES: 

 
af)  <<No-aplicació de la nova normativa a les sol⋅licituds en tramitació. 

Manteniment de la superfície d'una quarterada per a les parcel⋅les d'abans de 1958>>. 
 

Es reprodueixin aquí les contestacions donades per als apartats i) i a). 
 

LLOSETA: 
 

ag) <<No-aplicació de la nova normativa a les sol⋅licituds en tramitació. 
Manteniment de la superfície d'una quarterada en determinades zones. 
 

Es reprodueixin aquí les contestacions donades per als apartats i) i a). 
 

BUNYOLA: 
 

ah) <<No-aplicació de la nova normativa a les sol⋅licituds en tramitació. 
Manteniment de la superfície d'una quarterada per a les parcel⋅les d'abans de 1958, 
això tot donant un termini de quatre anys>>. 
 

Es reprodueixin aquí les contestacions donades per als apartats i) i a). 
 

PORRERES: 
 

ai) <<Manteniment de la superfície d'una quarterada per a les parcel⋅les 
d'abans de 1958, atès que en el terme municipal predomina aquesta parcel⋅lació>>. 
 

Es reprodueix la contestació donada per a l'apartat a). 
 

ALCÚDIA: 
 

aj) <<Manca de justificació del suport normatiu de la mesura suspensora 
proposada>>. 
 

En la documentació tramesa això queda plenament justificat. En puritat 
tècnico-jurídica no s'efectua una revisió de la Norma  
Subsidiària provisional de 1994, sinó que es parteix de fer aplicació del que disposa 
l'art. 130 TRLS 1992, després de considerar que hi concorren els pressupòsits i 
requisits que preveu el mateix precepte legal. 
 

ak) <<Manteniment de la superfície d'una quarterada per a les parcel⋅les 
d'abans de 1958>>. 
 

Es reprodueix la contestació donada per a l'apartat a). 
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al) <<Improcedència d'una nova suspensió de llicències per no haver 

transcorregut el termini legal dels cinc anys des de l'acordada amb anterioritat>>. 
 

Resulta molt dubtós (almanco és una tesi que no es comparteix) que el 
límit invocat resulti aplicable al procediment singular de l'art. 130 TRLS 1992, i, encara 
que ho resultàs, no seria aplicable el dit límit, atès que la suspensió anterior va recaure 
sobre les parcel⋅les inferiors a 7.000 m2 i no pas, com ara es pretén, sobre les que 
tenen una superfície entre els 7.000 m2 i les dues quarterades, les quals no han estat 
objecte de suspensió pel que fa a l'atorgament de llicències per la mateixa finalitat 
perseguida per la proposada suspensió del planejament. Sobre aquest particular es fa 
també remissió a allò que se significa en el dictamen jurídic de març de 1997, en el seu 
paràgraf 2, que figura en l'expedient actuat. 
 

am) <<Ampliació (pareix que es refereix a modificació o revisió) de la 
Norma Subsidiària de 1994>>. 
 

La possibilitat apuntada no resulta conforme a la legalitat per aconseguir 
els objectius pretesos, ja que la Norma Subsidiària de 1994 va ser dictada en el marc 
del que disposa l'art. 130 TRLS 1992, i fora d'aquest manca de virtualitat per a prevaler 
sobre el planejament municipal. 
 

PALMA: 
 

an) <<Existència d'antigues parcel⋅lacions inferiors a 15.000 m2 
legalitzades pel mateix planejament, com també d'altres recollides per la Llei d'Espais 
Naturals (Son Oliver, S'Aranjassa i Son Gual)>>. 
 

Es reprodueixen les contestacions donades per als apartats a) i g). 
 

ao) <<Reconeixement del caràcter transitori de la Norma Subsidiària i del 
seu rang jeràrquic (no superior al Pla que substitueixen)>>. 
 

En el projecte de Normes Subsidiàries elaborat es preveu conforme al 
que es demana. 
 

ap) <<Previsió d'un règim transitori per a les sol⋅licituds en tramitació>>. 
 

Es reprodueix la contestació donada per a l'apartat i). 
aq) <<Impossibilitat de noves suspensions de llicències, per no haver 

transcorregut el termini legal de cinc anys des de l'adopció de la suspensió anterior, 
amb motiu de la promulgació de la Norma Subsidiària de 1994>>. 
 

Es reprodueix la contestació donada per a l'apartat al). 
 

IV) Així mateix, i tenint en compte les conclusions extretes de l'estudi i 
valoració de les dites al⋅legacions, l'Àrea d'Urbanisme del CIM ha procedit a redactar el 
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projecte de Normes Subsidiàries del planejament provisionals a què fa esment l'article 
130, TRLS 1992. 
 

V) El dit projecte de Normes Subsidiàries fou objecte d'estudi a les 
sessions celebrades per la Ponència Tècnica els dies 18 i 19 de febrer de 1997 i per la 
Comissió Insular els dies 25 i 26 del mateix mes i any, respectivament, i s'introduiren al-
gunes modificacions dirigides a millorar-lo. 
 

VI) Atès que sorgiren algunes discrepàncies jurídiques d'ordre intern 
(informe del Lletrat-en-Cap de 28 de febrer de 1997) en relació a la proposta formulada 
per l'Àrea d'Urbanisme del CIM, que després resultà dictaminada favorablement per la 
Ponència Tècnica i per la Comissió Insular d'Urbanisme segons ha quedat esmentat en 
el paràgraf anterior, es va decidir encarregar al Catedràtic de Dret Administratiu de la 
Universitat de les Illes Balears un dictamen sobre aquest particular. I aquest dictamen 
ha vengut a donar suport a la proposta originària, no obstant formular diverses 
puntualitzacions i suggerències. 
 

VII) Per tot el que ha estat exposat, tot assumint íntegrament allò que es 
manifesta en el Dictamen del Catedràtic de Dret Administratiu, com també les esmenes 
introduïdes per la mateixa Presidència de la Comissió Insular respecte a la norma de 
dret transitori i a la graduació de la grandària dels habitatges, això en atenció a factors 
de proporcionalitat i amb la finalitat d'eliminar certes rigideses observades en la 
redacció anterior, respectivament, va resultar elevada al Ple del CIM i aprovada per 
majoria la proposta següent: 
 

1r.- Suspendre la vigència de la totalitat d'instruments de planejament 
general municipal de l'illa de Mallorca pel que fa a les parcel⋅les situades en Sòl No 
Urbanitzable o Urbanitzable No Programat sense Programa d'Actuació Urbanística 
aprovat, l'extensió de les quals superi els 7.000 m2 però no arribi a les dues 
quarterades (14.206 m2), com també la d'aquelles ordenances que regulin el que s'ha 
d'entendre per un habitatge familiar que contradiguin les contingudes en les Normes 
Subsidiàries l'aprovació de les quals s'adopta en el present acord, tot això amb 
l'exclusiva finalitat de construir habitatges familiars i a l'efecte de la revisió de tot 
l'esmentat planejament municipal. 
 

2n.- Resoldre les al⋅legacions causades pels Ajuntaments de conformitat 
amb el que resulta dels termes del present acord.  

 
3r.- Aprovar inicialment les Normes Subsidiàries del Planejament que 

mana l'art. 130, TRLS 1992, que hauran de regir fins que no es revisin els planejament 
afectats. 
 

4t.- Sens perjudici del que es regula en la Disposició Transitòria Única de 
les mateixes Normes Subsidiàries, els precedents acords comporten la suspensió de 
l'atorgament de llicències per a la construcció d'habitatges familiars en les parcel⋅les de 
Sòl No Urbanitzable o Sòl Urbanitzable No Pro-gramat sense Programa d'Actuació 
Urbanística aprovat, l'extensió de les quals superi els 7.000 m2 i no arribi a les dues 



 
 

29 

quarterades (14.206 m2), això fins a l'aprovació definitiva de les Normes Subsidiàries 
del Planejament de l'art. 130 del Text Refús de la Llei del Sòl de 1992 que es dictin per 
a ordenar provisionalment el dit territori, fins que no s'aprovi el Planejament revisat. 
Igualment, les llicències d'habitatges familiars que s'atorguin en Sòl No Urbanitzable o 
Sòl Urbanitzable No Programat sense Programa d'Actuació Urbanística aprovat hauran 
de respectar les determinacions contingudes en el Projecte de les Normes Subsidià-
ries. 
 

5è.- Publicar els anteriors acords en el Butlletí Oficial de la Comunitat 
Autònoma de les Illes Balears i en un dels diaris de més difusió dins aquestes, això tot 
sotmetent les Normes Subsidiàries inicialment aprovades a informació pública per 
l'espai d'un mes. 
 

6è.- Una vegada acabada la informació pública, concedir un mes 
d'audiència als Ajuntaments de Mallorca". 

 
 

Intervé el Sr. Quetglas (PSOE). Recorda que, del 93 al 96, les sol⋅licituds 
de construcció en sòl rústic han de passat de 270 a 900. Hi ha factors que incideixen 
en aquest augment, com ara l'anunci que la parcel⋅la mínima s'augmentaria, l'entrada 
en vigor del nou Codi Penal i, també, l'anunci del Consell d'augmentar aquesta 
parcel⋅la. 
 

La realitat és que es produeix un augment de la pressió constructora que, 
si no es prenen mesures quan encara hi ha temps, podria reproduir a l'interior de l'illa el 
fenomen de superurbanització que  va produir al litoral de Mallorca fa unes dècades. 
 

Explica que a la vista d'aquesta pressió evident es va iniciar el 
procediment per incrementar l'exigència que el Consell té competència per establir. Es 
va demanar als tècnics que iniciassin els estudis corresponents i que a partir d'aquesta 
realitat fessin les propostes de les mesures i els procediments corresponents. 
 

La proposta dels tècnics va esser al revisió de la norma del 94 acordada 
per aquest Consell sobre la parcel⋅la mínima, amb audiència prèvia als ajuntaments. El 
resultat va esser un pronunciament de 24 ajuntaments, sis dels quals es pronunciaven 
de manera desfavorable a la norma, 9 no en feien informe desfavorable i matisaven 
alguns aspectes i n'hi havia nou que presentaven al⋅legacions de caràcter puntual 
referides a aspectes competencials, sense fer però referència al contingut. 
 

Resumeix aquestes al⋅legacions i informa que se centraven en els 
següents punts: Una se centrava en el fet que les parcel⋅les predominants són d'una 
quarterada. Argumenta que precisament aquest fet permet impedir un excés de 
construccions dins el sòl rústic exigint una parcel⋅la mínima superior; un altre argument 
feia referència a la pèrdua de valor urbanístic de les parcel⋅les inferiors a dues 
quarterades. Afirma que aquest argument no es pot tenir en compte perquè es tracta 
de sòl rústic que en principi no té cap valor urbanístic; Una altra objecció deia que el 
Consell no pot prendre aquesta decisió perquè no han transcorregut cinc anys des que 
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es va prendre la decisió anterior de suspendre el planejament i aprovar una norma 
subsidiària, el 94. Els tècnics de la Comissió Insular d'Urbanisme no consideren que hi 
sigui d'aplicació l'article que conté aquesta prescripció perquè, en primer lloc, fa 
referència només a la suspensió de llicències i no és extrapolable a la suspensió del 
planejament, però, fins i tot en el cas que ho fos, l'exigència de la llei és que perquè no 
es pugui repetir la suspensió en cinc anys, la suspensió ha de tenir idèntica finalitat i 
idèntic abast territorial, unes característiques que no es donen en aquest cas. 
 

Una al⋅legació presentada per l'Ajuntament d'Inca demana que es tengui 
en compte una gradació per zones. Es tracta d'una al⋅legació que el conseller que parla 
comparteix personalment, però que, segons els tècnics, si s'acceptava constituiria una 
extralimitació competencial perquè ja es tractaria d'ordenació del territori i, per tant, no 
es va recollir. 
 

Una altra al⋅legació feia referència a la invasió de l'autonomia municipal. 
Una afirmació que no s'ha tingut en compte, ja que el Consell també té la seva 
autonomia i no es pot al⋅legar que exercir la seva competència sigui invadir la 
municipal. En aquest sentit, és el Consell l'organisme que dóna les autoritzacions 
prèvies de construcció en sòl rústic. 
 

Una altra al⋅legació feia referència a les parcel⋅les segregades abans del 
58, en el sentit de considerar edificables les que sobrepassassin els 7.000 metres. No 
veu que hi hagi cap raó per considerar les segregacions anteriors al 58 com a diferents 
de les altres i tampoc no s'ha tingut en compte aquesta excepció. 
 

En canvi s'han incorporat al projecte de norma quatre tipus al⋅legacions. 
El primer el proposava l'Ajuntament de Sóller i demana que es respecti allò que la Llei 
d'espais naturals respecta. Un altre grup d'al⋅legacions demanaven una disposició 
transitòria, de manera que aquelles sol⋅licituds d'habitatges presentades als 
ajuntaments en el moment d'entrada en vigor de la norma fossin respectades. Un altre 
grup de municipis demanaven formes tipològiques, una qüestió que preocupa molt 
l'opinió pública i, finalment, un altre grup demanaven que no se suspengués el 
planejament per a aquelles sol⋅licituds corresponents a parcel⋅les superiors a dues 
quarterades. 
 

Després, per tant, de l'audiència als ajuntaments i d'incorporar una part 
de les al⋅legacions, la proposta va arribar al Ple passat en què un informe de 
l'Assessoria Jurídica elaborat a sol⋅licitud del grup de consellers del PP posava en 
dubte la capacitat del Consell per prendre la decisió a causa del fet que no havien 
transcorregut cinc anys des de la darrera suspensió. Davant els informes contradictoris, 
es va optar per retirar la proposta i demanar un informe extern, al catedràtic de la 
Universitat de les Illes Balears, Sr. Blasco. El dictamen dóna la raó a la postura inicial 
del Consell i aconsella unes petites correccions que feien referència al títol, a la 
conveniència de tramitar una valoració d'impacte ambiental durant la tramitació i de 
cara a l'aprovació definitiva i la supressió d'un article que feia referència a les casetes 
d'eines. Els grups polítics varen acordar posteriorment dos canvis més que eren 
modificar la disposició transitòria en el sentit que inclouria les sol⋅licituds amb entrada 
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fins el 21 de març i una flexibilitat més gran de les dimensions de l'habitatge en relació 
a la parcel⋅la, amb una gradació que en qualsevol cas tindrà efectes positius perquè 
estimularà la construcció a les parcel⋅les més grans. 
 

Avui es presenta al Ple una proposta d'acord que, bàsicament, suspèn el 
planejament i totes les ordenances en sòl rústic, només en relació a habitatge, resol les 
al⋅legacions i aprova una norma subsidiària de planejament que consisteix a establir en 
dues quarterades la parcel⋅la mínima de sòl rústic i exigeix que les parcel⋅les tenguin 
accés per un camí existent en aquest moment, és a dir que no s'obrin nous camins que 
emmascarin parcel⋅lacions il⋅legals. A més exigeix a les segregacions posteriors unes 
determinades proporcions, en concret que hi sigui inserible un cercle de 80 m de 
diàmetre,  i el respecte a les normes arquitectòniques tradicionals. L'article 4 fa 
referència a la superfície màxima de la vivenda en relació a la parcel⋅la. L'article 5 
regula l'altària, dues plantes com a màxim. La disposició addicional preveu les 
excepcions de la Llei d'espais naturals i la disposició transitòria, que es considera 
absolutament necessària per garantir la seguretat jurídica. 
 

Informa que posteriorment a l'elaboració de la proposta han sorgit dues 
qüestions que no vol eludir. La primera ha estat l'elaboració per part del Govern de la 
Comunitat d'una Llei de sòl rústic i, en segon lloc, una sentència del Constitucional que 
va fer dubtar sobre la capacitat del Consell per prendre aquesta decisió. 
 

Pel que fa a la Llei, és evident que el Govern té, no tan sols la 
competència, sinó l'obligació i la necessitat d'elaborar el projecte de Llei. El Consell no 
fa lleis, ara només aprova una norma subsidiària de planejament en exercici de les 
competències pròpies. Una norma que és molt urgent i que permetrà eliminar la 
urgència de la Llei del sòl, de manera que aquesta es podrà aprovar després d'un 
debat molt més reflexiu. 
 

Amb relació a la sentència del Tribunal Constitucional fa notar que l'art. 
130 sobre el qual es basa la competència del Consell per prendre la decisió d'avui, ha 
estat declarat inconstitucional. Mentre la sentència no es publiqui, no té la plena 
vigència, però aquesta, sens dubte es produirà abans de l'aprovació definitiva de la 
proposta d'avui. Per tant, convé tenir clar quines són les possibles conseqüències. 
Recorda que la raó de la inconstitucionalitat prové del reconeixement que el Congrés 
no pot legislar sobre aquesta qüestió i, per tant, la sentència deixa en vigor la legislació 
antiga, el text refós de 1976 amb un article, el 51, que té exactament el mateix 
contingut. En aquest sentit recorda que les competències en matèria urbanística del 
Consell són anteriors a la Llei avui declarada inconstitucional i que provenen de la 
legislació que aquesta sentència ha rescatat. Els assessors jurídics ho entenen així, 
sense discrepàncies. Una vegada publicat el text de la sentència s'haurà de canviar la 
referència legal de la proposta, sense que quedi afectada la capacitat competencial del 
Consell. 
 

Afirma que la proposta respon a la necessitat urgent de sortir en defensa 
del sòl rústic i dels valors estètics i mediambientals que té. Recorda que la falsa 
polèmica sobre la pretesa invasió d'alemanys té molta relació amb aquesta qüestió, ja 
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que la pressió es fa fonamentalment sobre el sòl rústic i a aquesta pressió, el Consell hi 
ha de donar una resposta ajustada a les seves competències. 
 

La proposta, conclou, és positiva per a Mallorca, per al medi ambient, per 
al futur i per a al creixement sostenible de l'illa.  
 

Per totes aquestes raons demana el vot favorable de tots els consellers. 
 

 
Intervé la Sra. Vidal (Mixt). Es refereix a la sensibilitat social que es concreta en el 
desig de la majoria d'habitants de disposar d'un model territorial de qualitat i que 
permeti mantenir els valors naturals i mediambientals i, per això, considera que és 
important ordenar el territori a partir d'aquest esperit i tenir en compte la idea del 
desenvolupament sostenible. Recorda que a partir d'aquesta consciència, el Govern 
Balear ha iniciat l'elaboració de la Llei del sòl rústic que, possiblement si estigués 
aprovada en aquest moment no hi hauria la situació que hi ha.  
 

Anuncia l'abstenció per a la primera part i el vot contrari per a la segona. 
 

La finalitat de la proposta, continua, és protegir el sòl rústic de la 
progressiva construcció de vivendes i, per això, es modifica la superfície mínima. En 
aquest moment sembla poc clar que el Consell pugui suspendre el planejament 
municipal ja que no han passat cinc anys des de la darrera suspensió. Fa notar que si 
la normativa del 94 ha estat inútil, lògicament sembla mal de fer que es puguin resoldre 
aquests problemes amb una modificació simplement quantitativa de l'anterior 
modificació. 
 

La norma subsidiària, continua, pel que fa a la definició de perill de 
formació de nucli de població, si bé es pot considerar com a competència del Consell, 
identifica clarament aquest concepte amb la superfície mínima de la parcel⋅la, quan allò 
que hauria de fer seria fixar una sèrie de criteris per preservar el sòl de 
desenvolupaments propis del sòl urbà. Recorda que la determinació de la superfície 
mínima correspon a cadascun dels municipis i si el Consell vol fixar la superfície 
mínima ho hauria de fer coordinadament amb cadascun dels municipis. Opina que la 
fixació d'uns paràmetres edificatoris màxims suposa una clara il⋅legalitat, ja que la 
modificació de les normes municipals correspon als ajuntaments o al Govern Balear, bé 
a través d'una futura Llei del sòl o a través dels plans prevists a la Llei del territori. 
 

Es refereix a les al⋅legacions i fa notar que moltes no s'han tingut en 
compte, llevat de casos molt puntuals que ja estaven previst en la Llei d'espais 
naturals. 
 

Retreu que no hi hagi un estudi d'impacte ambiental, tot i que el president 
de la Comissió ha anunciat que es tindrà elaborat abans de l'aprovació definitiva. 
 

Opina que l'exigència de tenir un camí d'accés ja existent és una norma 
poc clara i que pot constituir una font de conflictes. Són pocs els ajuntaments que 
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disposin d'un inventari de camins públics. Fa notar que allò que es pretén és evitar la 
segregació de finques amb efectes edificatoris, cosa que pot dur a greuges 
comparatius derivats de la situació de les finques en relació als camins actuals. 
 

Es refereix a una esmena seva que no es va tenir en compte i que 
considerava que si es fixa el model arquitectònic, també s'han de preveure les zones 
enjardinades, evitant la proliferació de la gespa i promocionant les plantes autòctones. 
 

Fa notar que molts d'ajuntaments coincideixen a demanar que la norma 
subsidiària no tengui efectes retroactius i, per tant, no sigui d'aplicació als expedients ja 
iniciats. Si no es feia així hi podria haver persones perjudicades i que han obrat de 
bona fe. 
 

Intervé el Sr. Grosske (EU). Anuncia una intervenció de caràcter més 
polític que jurídic i fa notar que es tracta d'una proposta que arriba tard. Recorda que el 
pacte d'investidura del 95 ja parlava de mesures urgents i que la urgència s'ha convertit 
en l'equador del mandat, és a dir arriba més de mil cases tard. 
 

En contrast amb això, fa notar que es van obrint pas uns elements 
propugnats des d'Esquerra Unida, ja que una política efectiva de protecció del sòl rústic 
no es pot limitar al canvi d'una parcel⋅la mínima de 7.000 a 14.000 metres. Esquerra 
Unida per tant, volia anar més enllà i era acusada d'estar-hi en contra i de tenir afany 
de protagonisme i de posar pals a les rodes del del Consell. 
 

Considera que avui les coses estan més clares i, en aquest sentit, recorda 
fa uns dies el Govern Balear va aprovar un projecte de Llei que recull la parcel⋅la 
mínima dels 14.000 metres, cosa que vol dir, venint d'on ve, que aquesta parcel⋅la no 
és la pedra filosofal de la protecció del sòl rústic, i sobretot quan des del PP mateix s'ha 
demanat més protecció a Menorca. S'han conegut també els criteris per a l'elaboració 
del Pla Territorial de Menorca que són molt més restrictius que la proposta d'avui. 
També el PSM ha manifestat que està a favor de les esmenes que EU presenta, 
malgrat que per raons de coherència hi han votat en contra. Avui mateix, el Sr. 
Quetglas diu a la premsa que personalment està a favor d'una revisió a l'alça de la 
norma. Tot això, remarca, són elements que fan veure que la posició inicial, més 
proteccionista, d'EU es va comprenent i compartint més. 
 

Argumenta que la necessitat d'una política més agosarada es basa en la 
pressió que hi ha sobre el sòl rústic i que amenaça de convertir aquest sòl en un 
contínuum urbanitzat, com es pot veure a una foto, que surt avui a la premsa, d'una 
zona rústica de Pollença que no és més que un barri desorganitzat. 
 

Fa notar que la qüestió se situa en el fet d'acceptar o no acceptar, en un 
horitzó d'uns 15 a 20 anys, un sòl rústic quadriculat i urbanitzat i, per tant, el problema 
no són les dimensions de la quadrícula. 
 

És cert que la norma presenta algunes mesures més que el simple canvi 
d'extensió de la parcel⋅la mínima. Considera que la mesura de més profunditat és la 
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dels camins ja existents, però que és insuficient i a més és molt difícil de fer complir, 
però que és l'única que avança en el sentit d'impedir la fragmentació de les finques de 
Mallorca amb finalitats urbanístiques. 
 

Opina que les úniques mesures que impedirien arribar a aquest horitzó 
serien, per una banda la que EU proposa en la seva primera esmena, de manera que 
la parcel⋅lació de finques fetes a partir d'ara no donin peu a drets edificatoris i, una 
segona gran mesura, que seria més pròpia d'una llei de sòl rústic, que no d'aquesta 
norma, i que consistiria a vincular l'edificació en sòl rústic a l'explotació agrícola, amb 
les excepcions que es poguessin estimar oportunes. Aquestes dues mesures tallarien 
el procés d'arrel, totes les altres no són més que apedaçaments que milloren 
objectivament la qüestió, però que no resolen el problema. 
 

Es refereix a les esmenes que el seu grup presenta. La primera és la més 
important i ja s'hi ha referit. Totes pretenen l'efecte limitador i dissuasori de construcció 
en sòl rústic. Es tractaria d'establir una distància mínima entre vivendes en qualsevol 
cas i el cercle dels 80 metres inscrivible dins les parcel⋅les s'hauria de fer extensible a 
qualsevol parcel⋅lació. Pel que fa al criteri restrictiu en les dimensions de la vivenda, EU 
proposa 200 m en qualsevol cas. Pel que fa a la disposició transitòria, EU demana que 
desaparegui i a partir de l'aprovació de la norma, qualsevol sol⋅licitud es resolgui 
segons la Llei de disciplina urbanística, és a dir que la Comissió Insular, a partir de 
l'aprovació de les noves normes les apliqui als expedients que hi vagin arribant. Establir 
una altra fita, com la data d'entrada als ajuntaments no té gens de sentit i només és 
una concessió de caràcter electoralista que tracta de pal⋅liar les pressions socials que 
pot provocar una mesura com aquesta, unes pressions que fan que no es vegin amb 
bons ulls les propostes d'EU, ja que limiten les perspectives d'aquells que volen 
construir. Es tracta, afirma, d'una qüestió electoralista que se sobreposa als criteris de 
protecció del sòl rústic. 
 

Opina que amb l'aprovació de les esmenes d'EU, es faria realment una 
passa endavant qualitativament important en la protecció del sòl rústic i sense 
aprovar-les, se'n dóna una de caràcter quantitatiu i interessant, però no de caràcter 
qualitatiu que trenqui la lògica de la urbanització total del sòl rústic de Mallorca. 
 

Convida l'equip de govern a reflexionar sobre la necessitat d'haver 
d'esperar el pròxim mandat per prendre mesures més proteccionistes, ja que són 
decisions que no es poden demorar. 
 

Intervé el Sr. Pascual (UM). Considera que sempre és bo prendre 
mesures per contenir la pressió de la construcció sobre el sòl rústic, per tant, 
benvinguda sigui aquesta norma que és la proposta d'acord que es presenta al Ple. És 
conscient que la norma no soluciona el problema. També és cert que s'ha de tenir en 
compte que és una mesura favorable i igualment que hi ha un percentatge en relació a 
l'extensió. Per altra banda, la proposta ofereix una certa seguretat jurídica. La tipologia i 
l'estètica és igualment una bona mesura, com ho és també la disposició transitòria amb 
què ningú podrà al⋅legar que l'han agafat per sorpresa. 
 



 
 

35 

Anuncia que UM considera que la norma és satisfactòria, sobretot tenint 
en compte quines són les competències del Consell. Recorda que la norma sorgeix en 
el moment en què s'intenten regular la formació de nucli de població. Conclou la 
intervenció amb l'anunci del suport del seu grup. 

El Sr. Alorda (PSM) expressa la satisfacció del seu grup pel fet que avui 
s'aprovi aquesta proposta. Recorda que aquesta prové de la iniciativa que el seu grup 
va prendre el 94 i que aleshores algú va considerar fruit d'un fonamentalisme, mentre 
que ara es veu com una decisió que arriba tard. 
 

El procés accelerat d'urbanització és alarmant i dibuixa la possibilitat 
d'una Mallorca constituïda per una gran àrea metropolitana amb pèrdua dels valors 
paisatgístics, ecològics, agraris etc.  
 

A més de l'ampliació de la parcel⋅la, considera que les tipologies 
constitueixen un punt positiu que també contribueix a preservar l'entorn rural, ja que es 
tracta d'impedir un entorn urbà, una arquitectura culta, o una imatge de xaletets, 
mansions o hotels camuflats. 
 

També la mesura que fa referència als camins preexistents és una bona 
mesura, ja que impedeix que hi hagi noves artèries que permetin incrementar la divisió 
del sòl rústic.  
 

Expressa la satisfacció del seu grup per haver de prendre aquesta 
decisió, ja que es tracta d'una norma necessària, però no una norma que es prengui 
alegrement, ja que té unes conseqüències delicades per a moltes de famílies, si es té 
en compte que per a moltes persones treballadores utilitzar el sòl rústic és una opció de 
lleure. El PSM, afirma, voldria poder contrarestar la mesura que ara es pren amb altres 
que permetessin usar el camp i la muntanya i lamenta que des del Consell no es pugui 
fer. Òbviament la figura del pagès del cap de setmana, ara s'ha d'aturar perquè la 
pressió és insuportable i cal redreçar la situació existent. 
 

Destaca la necessitat d'un consens a l'hora d'aprovar una norma com 
aquesta. Considera que de cada vegada més la gent està d'acord amb la necessitat de 
preservar el sòl rústic. Saluda la Llei del sòl rústic que elabora el Govern, ja que entén 
que hi haurà unes normes de protecció. 
 

Fa notar que la tradició cultural que hi ha a Mallorca de creure que 
cadascú pot fer amb la seva finca allò que vol, s'ha de combatre. Fa notar que dins la 
zona urbana ja s'ha comprès que l'interès col⋅lectiu preval damunt l'interès privat i 
aquesta idea també ha d'arribar a la zona rústica. Això fa que els nivells d'indisciplina 
urbanística hi siguin molt greus. Afirma que més enllà de la norma dels 7.000 metres, el 
gran problema és la indisciplina, no les 200 vivendes que s'autoritzen anualment, sinó 
les 2.500 anuals de què parlen hipòtesis d'ordenació del territori. Un fet tan 
absolutament alarmant que no es pot tallar amb un increment de la normativa, sinó que 
cal una gran actuació, fet que exigeix una interiorització de la norma per part dels 
ciutadans, que implica un gran consens entre les forces polítiques i que no es pot fer 
efectiva a partir del clam d'unes minories sensibilitzades. 
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Qualifica la norma d'insuficient, ja que hi ha una sèrie de matèries que 
són pròpies del sòl rústic, com ara la modulació per zones, el dret de propietat amb les 
segregacions i agregacions, les plusvàlues, el tempteig i el retracte, la utilitat pública o 
les declaracions d'interès social. Fa notar que l'informe mateix del Sr. Blasco recomana 
no entrar en normes agràries que són molt importants. Aporta l'exemple de la caseta 
d'eines, que no és dolenta en si, sinó que ho és la perversió que se'n fa, és a dir la 
indisciplina urbanística que intensifica el procés de degradació del sòl rústic. 
 

El seu grup, per tant, pensa que s'ha d'anar més enllà, però cercant el 
consens, la satisfacció de poder aprovar aquesta proposta compensa el vot favorable, 
tot i que comprèn que altres grups vulguin més protecció. 
 

Recorda que es tracta d'una norma de caràcter provisional, en el sentit 
que és del mateix rang jeràrquic que les normes municipals i, per tant, que té el 
caràcter de mínima i els ajuntaments la poden ampliar. No es pot esperar que aquesta 
norma de caràcter general i abast de tota l'illa la facin els ajuntaments i per això, l'ha de 
fer el Consell, precisament perquè tampoc no l'ha feta el Govern Balear. 
 

Intervé El Sr. Rovira (PP). Es refereix en priemr lloc als arguments tècnics 
i legals que s'han aportat a favor de la proposta i amb els quals el seu grup no hi està 
d'acord. Considera molt clar que els articles 102.4 de la Llei del sòl del 92 i el 
corresponent 27.2 de la Llei anterior del 76, deixen ben clar que no es poden fer dues 
suspensions amb una finalitat idèntica i a la mateixa àrea. L'equip de govern del 
Consell ha intentat defugir aquest argument legal fent un malabarisme perillós que pot 
conduir a una inseguretat jurídica gran i que pot esser l'origen de molts de plets. 
 

Argumenta que la finalitat és idèntica perquè la idea de la preservació del 
sòl rústic evitant un procés urbanístic era l'objectiu del 94 i és l'objectiu del 97. Pel que 
fa a l'àmbit, Fa notar que el corresponent al 97 és l'illa de Mallorca, territori que 
coincideix amb el que es volia protegir el 94.  
 

Opina que és així perquè en la norma es parla de Mallorca i en la 
suspensió és parla dels 7.000 fins a 14.000 metres perquè se cerca un subterfugi legal 
per poder aplicar una norma quan realment no s'haurien de cercar argúcies legals per 
evitar la Llei. Això, assegura, és molt dubtós que els tribunals ho vulguin admetre. 
Argumenta que aquesta coincidència és molt clara perquè la norma subsidiària neix per 
regular aquells aspectes que queden orfes com a resultat de la suspensió i per això els 
àmbits han d'esser necessàriament els mateixos.  
 

Per tot això, el seu grup opina que la suspensió és il⋅legal, com es 
desprèn també de l'informe de l'assessor jurídic. 
 

Fa notar que aquesta norma subsidiària té un caràcter transitori i, més en 
aquest cas, quan, contràriament, es pretén que sigui un instrument d'ordenació del 
territori. En aquest sentit allò que s'intenta fer és sostraure una competència, la 
d'ordenació del territori, que correspon a la Comunitat Autònoma i no al Consell, el qual 
no té res més enllà de la competència executiva en matèria d'urbanisme. 
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Fa notar que aquesta norma, en els aspectes tècnics, no compleix la 

idoneïtat dels requisits de l'art. 90 del reglament de planejament de l'any 78 en què es 
marquen uns requisits mínims.  
 

Opina que per una qüestió d'imatge, el Consell no ha tingut en compte 
l'autonomia de la Comunitat Autònoma ni la municipal quan ha elaborat aquesta norma. 
 

Es refereix als dictàmens interns i externs que figuren a l'expedient i 
argumenta que dins l'Administració hi ha uns funcionaris que mereixen un mínim de 
respecte. Per això, comsidera que la decisió prèvia de no demanar a l'assessor jurídic 
cap informe, com a mínim, és molt curiosa, sobretot quan l'assessor ja havia dit que 
pensava que la norma era il⋅legal. Per altra banda opina que perquè una persona sigui 
catedràtic, no necessàriament ha de tenir més credibilitat que un funcionari d'aquesta 
casa que cada dia defensa els interessos del Consell. La mateixa credibilitat que el Sr. 
Blasco, assegura, la tenen el Sr. Aguiló, el Col⋅legi d'Arquitectes i el Sr. Torres Lana, 
també catedràtic, els quals opinen igual que el Sr. Oleza. Per això pensa que, actuant 
així, es pot perdre la confiança que es té amb els funcionaris i donar una imatge molt 
negativa, no de la majoria que hi governa, sinó de la institució. 
 

Es mostra d'acord amb el fet que una disposició transitòria reguli tot allò 
que pugui resultar dubtós, però no veu de cap manera que la data del 21 de març 
resolgui res. Es demana si aquesta data deu coincidir amb el moment en què els 
compromisos polítics i personals de la majoria quedaven assegurats, perquè no veu 
cap raó per posar una altra data, com ara la més correcta de totes que seria la data de 
publicació en el Butlletí Oficial i d'aquesta manera no es produiria inseguretat jurídica. 
En aquest sentit fa notar que les persones que presentin projectes entre el 21 de març i 
la data de publicació podrien tenir dret que se'ls abonin els projectes i recorda que els 
articles 212 del Reglament de planejament i el 27.4 de la Llei del 76 són molt clars. 
 

En referència a les tipologies, opina que havent-hi una Llei de sòl rústic 
que està a punt d'aprovar-se, s'haurien de fer les distincions corresponents segons les 
comarques, ja que no són iguals a tot Mallorca, a part que el bon gust a l'hora de 
dissenyar no s'ha tingut en compte. Allò que seria lògic seria retirar aquests aspectes, 
esperar que sortís la Llei i, després, aprofitar els sis mesos de termini per elaborar una 
norma ajustada a aquesta Llei.  

Pel que fa a la referència als camins s'hi mostra en desacord perquè 
opina que és mal de fer determinar si un camí és preexistent o no a partir del moment 
en què no hi ha un catàleg ni es defineix què s'entén per camí. Això a part que 
qualsevol propietat, segons el Codi Civil, té dret a tenir un camí d'accés i, en 
conseqüència, es podria entendre que totes les parcel⋅les tenen camí. 
 

Per que fa a l'extensió de les parcel⋅les opina que el límit dels 14.000 
metres està ben marcat, tot i que pensa que s'haurien de tenir en compte unes 
excepcions, com ara les segregades abans del 58, que és una de les peticions que el 
PP ha fet al redactor de la Llei que es presentarà al Parlament. Considera que és 
important aquesta excepció, ja que no afecta més enllà d'un 2% de les parcel⋅les 
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actuals. 
 

No entén les preses per elaborar aquesta norma, quan seria raonable 
esperar l'aprovació de la Llei. Per aquest motiu i per tots els aspectes legals que ha 
comentat, anuncia el vot en contra del seu grup pel que fa a la norma subsidiària i 
l'abstenció pel que fa a la suspensió del planejament. 
 

Pel que fa als aspectes més polítics recorda que durant aquests tres 
darrers mesos... 
 

La presidenta interromp el Sr. Rovira i li demana que centri la intervenció 
en la proposta, tenint en compte que s'han de rebatre les intervencions de tots els 
grups, s'han de debatre les esmenes presentades per EU i que hi ha d'haver un altre 
torn d'intervencions. Fa notar que si ara vol parlar dels darrers tres mesos del Consell 
la cosa es pot allargar molt. 
 

El Sr. Rovira (PP) diu que es limitarà als aspectes que fan referència a la 
proposta.   
 

Opina que amb aquesta proposta s'ha volgut prendre una mesura 
d'imatge i electoralista, ja que si efectivament hi hagués hagut la intenció de protegir el 
sòl rústic, des del principi del mandat, no s'hauria esperat el mes de gener per anunciar 
que es protegiria el sòl rústic, just 48 hores després que el Govern anunciàs 
l'elaboració de la Llei del sòl rústic. Retreu que amb aquell anunci l'única cosa que es 
va provocar fos allò que el Sr. Quetglas diu que volia evitar i és que a Mallorca hi 
hagués una allau de ciutadans demanant llicències. Amb més tacte s'hauria pogut 
evitar tot això. 
 

Fa notar que en el moment que la majoria va tenir un mínim acord amb 
EU ja no li va interessar gens el diàleg amb el PP. Recorda que amb els temes 
importants el PP ha facilitat el consens com ara amb el POS i el Pla de Residus. Per 
això convida el Sr. Quetglas a negociar com ho fan altres membres del PSOE. 
 

Fa notar que han estat ateses peticions d'UM. No considera lògic allò que 
ha passat amb EU que, a més de no dur endavant les seves esmenes, accepta com a 
mal menor votar a favor, després d'haver-se expressat en sentit contrari davant la 
premsa. 
 

Es refereix a l'actitud del PSM que en un moment determinat va votar a 
favor de les esmenes d'EU i després en contra.  
 

Adverteix al PSOE que ha hagut de menester tres mesos per posar 
d'acord els tres partits que governen el Consell. Hi veu una improvisació i una mala 
gestió. Això el preocupa perquè per començar ha provocat 200 sol⋅licituds més en 
posar una data alegrement. Considera que no és seriós en un tema legalment dubtós, 
quan encara queden dos anys per a les eleccions, prendre una decisió de manera que 
si va als tribunals, en tenir la sentència, aquestes ja hagin passat. 
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La presidenta demana al Sr. Quetglas que respongui a tots els grups i a 

les esmenes d'EU en una mateixa intervenció. 
 

El Sr. Quetglas (PSOE) respon a la Sra. Vidal. No admet que pugui dir 
que no han estat escoltats els ajuntaments perquè es varen avisar tots i, tot i que la 
majoria no varen contestar, la majoria dels que ho varen fer es varen pronunciar a favor 
de la norma a més dels altres que varen fer les al⋅legacions que ha explicat. Acceptaria 
la norma sobre vegetació de zones enjardinades, però opina que es tracta d'un aspecte 
que s'ha de preveure dins una llei de sòl rústic i ara es tracta de fer una norma de 
caràcter urbanístic i no és possible introduir-hi elements que no facin referència a 
l'edificació. Recorda que es va iniciar el procediment enviant a tots els ajuntaments 
l'anunci d'aquest inici i el dia abans va fer una roda de premsa perquè considerava que 
era més correcte per informar l'opinió pública, inclosos els ajuntaments, de la intenció 
del Consell. 
 

Respon al Sr. Grosske. Afirma que la norma arriba quan ha estat possible 
que arribàs. Pel que fa a la revisió a l'alça, recorda que la proposta inicial era que a 
partir del mínim dels 14.000 hi hagués una discriminació segons les característiques 
dels sòl. Això no ha estat possible perquè seria entrar en un terreny d'ordenació 
territorial que no correspon al Consell. Es tracta d'un mínim de mínims. Si es reprodueix 
allò que va passar amb la norma de 1994 no quedarà més remei que revisar, com 
sembla que ho preveu la Llei del sòl rústic i com ho demanen, fins i tot, alguns 
representants del PP. 
 

El respecte a l'estat de dret, que també és un argument de tipus polític, és 
tant important i respectable com altres tipus de consideracions referides a valors 
ambientals o ecològics. Per tant respectar la igualtat dels ciutadans davant la Llei, o la 
seguretat jurídica són principis molt importants. Situat dins aquest context, considera 
arbitrari demanar que la parcel⋅la pugui esser preexistent a l'aprovació de la norma ja 
que discrimina i aquest  criteri no seria comprès per la majoria de la població. La 
distància mínima entre vivendes inclou una espècie de rifa que fa que el primer que 
arribi invadeixi els drets dels veïnats, sense beneficis clars en relació a la protecció del 
sòl. Pel que fa a la referència a les parcel⋅lacions ja existents, recorda que allò que 
pretén és evitar parcel⋅lacions de 14.000 m2 que creïn de fet un nucli de població a 
base d'unes tipologies que s'ha detectat que es poden produir ja amb la parcel⋅la de 
7.000 m. Pel que fa a la les dimensions de l'habitatge, considera més poc perniciós 
definir una gradació, perquè estimula que les parcel⋅les siguin més grans. Considera 
una penalització sense sentit voler evitar que en sòl rústic hi pugui haver una piscina o 
una zona enjardinada o una pista per practicar qualsevol tipus d'esport familiar. Pel que 
fa a la disposició transitòria, assegura que és molt millor per a la seguretat jurídica dels 
ciutadans i per als ajuntaments on la gent acudeix i s'informa, evitar que hi pugui haver 
sorpreses i arbitrarietats. 
 

En resposta a les intervencions dels representants del PSM i d'UM els 
agraeix les argumentacions addicionals que posen de manifest que la proposta la fa 
l'equip de govern i que és compartida plenament, encara que les postures poden esser 
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de més exigència en un moment determinat, i constitueix l'oferta possible en aquest 
moment. 
 

Respon al Sr. Rovira. Es nega a acceptar que s'hagin fet malabarismes, 
ja que la Llei quan vol evitar una doble suspensió dins un període de cinc anys es 
refereix a la suspensió de llicències i, per tant, no és aplicable a la suspensió del 
planejament i, a més, exigeix una finalitat idèntica, no semblant. Si el Sr. Rovira diu que 
la finalitat és protegir el sòl rústic, en aquest mateix nivell de generalització resultaria 
que qualsevol norma es fa per fer planejament i això no és així, ja que quan la Llei 
exigeix objectiu idèntic pretén, i hi ha jurisprudència que ho confirma, evitar que als 
ciutadans els caiguin dues suspensions seguides per al cas que l'Administració no hagi 
estat capaç de treure la normativa substitutòria i, per una via que seria fraudulenta 
pugui prorrogar les suspensions indefinidament. Afirma que en aquest cas no es tracta 
d'una mateixa suspensió, ni pel que fa al criteri territorial, ni pel que fa a la finalitat, ja 
que la del 94 es va fer per establir la parcel⋅la mínima de 7.000 m2 i ara és de 14.000 
m2, la del 94 es va fer per a les parcel⋅les compreses entre 0 i 7.000 m2 i ara es fa entre 
7.000 m2 i 14.000 m2 i això és una gran diferència. És cert que hi ha informes 
contradictoris, però aquests no són vinculants i s'ha de prendre una decisió. Es nega a 
admetre que s'estigui fent planejament i en relació a les al⋅lusions als col⋅legis 
professions, recorda que tenen representació en la Ponència Tècnica i que aquesta 
ponència proposa la norma, sense que hi hagi ni un sol vot particular dels col⋅legis 
representats. Això és precisament una garantia sobre la solvència jurídica de la norma. 
Pel que fa a l'informe del Sr. Blasco, recorda que el Govern mateix li ha demanat molts 
d'informes i suposa que deu esser per la solvència professional que el Dr. Blasco 
ofereix. Quant a la llibertat de disseny de les tipologies, recorda que el sòl rústic no és 
un sòl urbà, ni una parcel⋅la que s'ofereixi a la creativitat, sinó que és un sòl al qual 
aquests professionals s'han d'adaptar perquè no és el lloc natural on s'hagi de 
desenvolupar cap creativitat. Amb relació a les excepcions a partir del 58 afirma que el 
PP té una gran confusió, ja que per una banda pretenen que es respectin les de 7.000 
m2 ja que aquestes són la majoria i el PP no sap dir quantes, cal deduir que moltes, 
resulten de parcel⋅lacions anteriors al 58 i, en canvi des del Govern s'afirma que 
l'excepció del 58 afecta només el 2% com a molt. Recorda que el conseller que parla 
va demanar al Sr. Rovira aquesta informació i que no la hi va saber donar i també 
recorda que quan es va voler negociar, la resposta del PP va esser que si s'acceptaven 
les seves esmenes hi votarien a favor i si no en contra i que això va esser tot el diàleg 
possible.  
 

Considera que el PP hauria d'esser un poc més prudent a l'hora de 
retreure que hi ha hagut dilacions en l'elaboració d'aquesta norma, quan han passat 
només tres mesos. Recorda que el PP, que fa el retret, que tenia majoria absoluta el 
94, va prendre l'acord de suspensió el 29 de juny del 93, l'aprovació inicial va esser el 
febrer del 94, és a dir 8 mesos després, i l'aprovació definitiva el 94, en total 11 mesos, 
durant els quals hi va haver 270 sol⋅licituds, quan la mitjana era de 200. 
 

Considera que de tot aquest debat resulta clar que al PP l'única cosa que 
el preocupa és que hi hagi una norma de protecció del sòl rústic. 
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La Sra. Vidal (Mixt) assegura que no ha dit que no s'haguessin escoltat 
els ajuntaments, sinó que només s'havia tingut en compte allò que havien dit en relació 
a la Llei d'ordenació del Territori, però no en temes importants com tenir en compte les 
propietats registrades abans del 58 o el efectes retroactius de l'acord. Lamenta que 
estigui d'acord amb l'esmena, però que no l'accepti perquè pensa que tan important 
com la vivenda és el seu entorn. Tampoc no s'ha tingut en compte que la disposició 
transitòria recollís la data d'avui o, més lògic encara, la de la publicació al BOCAIB. 
 

El Sr. Grosske (EU) recorda que algunes de les primers esmenes, les han 
retirades per manca de consistència jurídica, com ara l'excepció dels 500 m de la 
costa. Fa notar que no pot oposar arribar tard a arribar quan ha estat possible, ja que 
ha estat possible tard com a resultat de les contradiccions de l'equip de govern. No 
admet que pugui qualificar de rifa la primera esmena, ja que on hi ha realment una rifa 
és en la disposició transitòria, sobretot després d'haver anunciat públicament que no 
s'admetrien sol⋅licituds posteriors al 16 de gener i després s'admeten al 21 de març, de 
manera que es premien els que no els varen fer cas i es castiguen els que els en varen 
fer. Pel que fa a l'esmena núm. 1 considera que és tan vàlida com la del camí 
preexistent, perquè es basa en una realitat fàctica, allò que passa és que, com diu el 
Sr. Quetglas "no seria compresa per la població" i en aquesta afirmació hi detecta la 
causa de no admetre les esmenes, és a dir, la por al cost electoral de la mesura. No es 
té en compte, afirma, que el Consell passarà, el Partit Socialista, el Popular i Eu també 
i el sòl rústic no haurà passat. La distància dels 100 metres impedirien que fossin 
possibles fotos com la de Pollença que la premsa publica avui. Amb relació als 80 m 
inscrivibles, fa notar que no es tenen mesurades les formes de totes les parcel⋅les, però 
considera que si de tota manera ja està implantat aquest fet no hi ha raó per no 
admetre l'esmena. Quant als usos complementaris, fa notar que es tracta de fer efectiu 
allò que diu la llei, és a dir que el sòl rústic és per a usos agrícoles, forestals, etc. i, a 
més, s'hi pot autoritzar una vivenda. Per tant, aquesta invasió de superfície per altres 
usos és un imcompliment de la Llei. Oposar-se a la limitació dels 200 m2 és el resultat 
de l'òptica de la parcel⋅lació amb finalitat constructora en què es mou el Sr. Quetglas. 
 

Recorda que les actes del Ple d'avui recolliran que el Sr. Pascual ha dit 
que aquesta norma no dóna solució a tots els problemes, que el PSM ha afirmat que la 
mesura és insuficient i que el Sr. Quetglas es ratifica en les declaracions que li hauria 
agradat una revisió a l'alça de la norma.  
 

Assegura que aquestes afirmacions no es posen en pràctica per 
consideracions de caràcter electoralista. 
 

Reconeix que el seu grup va afirmar que no acceptarien la lògica del mal 
menor per sistema. Aclareix que en aquest cas l'accepten amb dos requisits, un és el 
fet que aquesta norma és excepcional en el sentit que si no s'aprova, les coses no 
queden igual que abans, sinó molt pitjor per allò que l'anunci de l'aprovació ha 
provocat. Fa notar que el seu grup intenta esser conseqüent i que el fet d'haver 
d'admetre la norma en aquests termes els du a resituar-se dins el Consell, a trencar els 
mecanismes de presa de decisions amb la majoria i a remarcar el paper d'oposició. 
Aprofita per anunciar solemnement la voluntat de tenir un efecte positiu i de fer anar la 
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institució cap a millores, tot basat en el principi de la negociació i en el principi de la 
concessió mútua. Adverteix que si les coses es fan així el Consell rutlarà i si no, no 
rutlarà, si les coses no es fan així, remarca, i no quan el Sr. Rovira digui que no ha de 
rutlar. 
 

El Sr. Rovira (PP) opina que el Sr. Quetglas ha conclòs la seva 
intervenció amb una frase molt equivocada, ja que no és cert que el PP no vulgui 
aprovar la norma perquè és proteccionista amb el medi ambient i la prova és que 
acaben de presentar un projecte de Llei, elaborat com s'ha d'elaborar, a partir de la 
legalitat i sense dubtes. 
 

Es mostra preocupat pel fet que el Consell prengui decisions havent-hi 
tantes d'opinions jurídiques. No critica que es faci una roda de premsa per anunciar la 
mesura, sinó que faci l'anunci sense que l'equip de govern hagi arribat a un acord. 
Recorda també que el Sr. Quetglas va afirmar que les esmenes del PP eren més 
acceptables que algunes dels altres partits i que tampoc no les va tenir en compte. Fa 
notar que si el Sr. Quetglas no sap quantes parcel⋅les hi ha que siguin anteriors al 58, 
més poc ho ha de saber el conseller que parla que no es dedica a l'urbanisme, només 
recorda que hi ha municipis en què aquestes parcel⋅les tenen una certa importància, 
igual que n'hi ha d'altres en què n'hi tenen les previsions de la Llei d'espais naturals i 
això vol dir que no s'han de fer servir criteris uniformes per a tot el territori. 
 

Assegura que el PP està a favor del mínim dels 14.000 m2 i que això es 
durà al Parlament. Per això reitera que l'actitud més prudent seria fer la suspensió i 
deixar la norma damunt la taula fins que la Llei del sòl rústic estigui aprovada. Així hi 
haurà seguretat jurídica perquè la norma nova es farà ajustada a aquesta Llei. 
 

Amb relació als informes del Sr. Blasco, recorda que és molt bo de fer 
anar a demanar un informe a una persona que se sap que comparteix la mateixa idea. 
També repeteix la idea que l'informe d'una persona que té per ofici defensar el Consell 
cada dia davant els tribunals li mereix més confiança.  
 

Fa notar que el Sr. Quetglas no ha explicat la raó del canvi de data i 
suposa que deu esser perquè no té resposta. 
 

En relació a l'explicació de l'excepcionalitat a quès'ha referit el Sr. 
Grosske, fa notar que EU va actuar igual amb els pressuposts en què a pesar d'afirmar 
que no hi votarien ho varen fer i varen acceptar una Comissió d'Associacionisme, a 
canvi de no res, i que també varen votar a favor de la ITV. Per això opina que, se 
resituï o no EU, tot continuarà igual i donaran suport a l'equip de govern. 
 

La presidenta es congratula perquè es pugui aprovar aquesta proposta. 
Afirma que el Govern de Mallorca ha exercit les seves competències i que ha quedat 
ben clara la voluntat política de tots els grups de prendre mesures en defensa de 
Mallorca. S'ha millorat la norma en quantitat i també en qualitat i s'ha intentat evitar al 
màxim, la inseguretat jurídica i el perjudicis per als particulars. Destaca que no és la 
mesura de cap partit, però que és una mesura que no compta amb un vot en contra, 
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cosa que vol dir que és la millor mesura possible feta a partir del consens.  
 

Proposa fer una petita modificació a l'enunciat de l'ordre del dia i on diu: 
"en sòl no urbanitzable o urbanitzable programat", digui: "en sòl no urbanitzable o 
urbanitzable no programat" no fos cosa que poguessin sorgir dubtes sobre allò que 
s'aprova. 
 

Tots els grups manifesten l'acord amb la rectificació. 
 

El Sr. Rovira demana votació separada per al primer punt. 
 

Se sotmeten a votació les esmenes presentades per EU i es rebutgen per 
dos vots a favor (EU) i vint-i-nou en contra (PP, PSOE, PSM-NM, UM, Mixt). 
 

Se sotmet a votació el primer apartat de la suspensió i s'aprova per 17 
vots a favor (PSOE, PSM-NM, UM, EU) i quinze abstencions (PP, Mixt). 
 

Se sotmet a votació la resta dels apartats de la proposta i s'aproven per 
17 vots a favor (PSOE, PSM-NM, UM, EU) i quinze en contra (PP, Mixt). 
 

La presidenta proposa, atesa la urgència d'aprovar-lo abans de la una, 
tractar a continuació el punt 24, corresponent a COOPERACIÓ MUNICIPAL, FOMENT 
I OCUPACIÓ. 
 

Tots els portaveus hi estan d'acord. 
 
 

PUNT 24.- APROVACIO DEL PLA BIENNAL 1997-98 I APROVACIO 
DEFINITIVA DEL PLA D'OBRES I SERVEIS DE 1997. 
 
 

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

          "El Consell Insular de Mallorca en sessió plenària de data 2 de  desembre 
de 1996 aprovà inicialment el Pla d'Obres i Serveis de 1997 amb el següent 
finançament:  
 
 
- Fons del Consell Insular de Mallorca  ......... 405.069.739,- 
- Aportació Comunitat Autonòma   ................ 200.000.000,- 
- Aportació MAP   ............................... 277.532.955,- 
- Aportació Entitats Locals...................... 608.698.049,-  
- Aportació empreses .............................          0,- 
- Import dels Pressuposts .......................1.491.300.743 
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Així mateix, el Ple a la mateixa sessió va aprovar el Pla Biennal 1997-
1998 amb les quantitats anuals següents: 
 

Any 1997:  1.491.300.743.- 
Any 1998:    453.628.786.- 

 
TOTAL:     1.944.929.529.-    

 
         Sotmesos els esmentats Plans a informació pública, pel periode reglamentari, al 
BOCAIB núm 155 de data 17 de desembre de 1996 i a informe de la Comissió de 
Col.laboració amb les Corporacions Locals, el Ministeri per a les Administracions 
Públiques, mitjançant escrit de data 3 de febrer de 1997 de la Direcció General d'Acció 
Econòmica Territorial comunicà al Consell Insular de Mallorca que la subvenció estatal, 
pel que fa referència a la Secció General del Pla Insular de Cooperació a les obres i 
serveis de competència municipal per l'any 1997 ascendeix a la quantitat de 
178.310.000 pessetes. 
 
        Conseqüentment, s'ha de procedir a modificar el Pla d'Obres i Serveis, ja que 
l'aportació del MAP és inferior a l'aprovada inicialment per aquest Consell Insular; 
també s'han hagut de traspassar obres incloses a l'anualitat de 1997 a l'anualitat de 
1998.Per tot això, de comformitat el que disposa l'article 10 del Reial Decret 665/1990, 
de 25 de maig, pel que es regula la Cooperació econòmica de l'Estat a les inversions 
de les Entitats Locals, procedeix pel Ple del Consell Insular a l'aprovació definitiva del 
Pla d'Obres I Serveis de 1997 i el Pla Biennal 1997-1998.  
 
        I per tot el President de la Comissió de Cooperació Municipal, Foment i Ocupació 
fa la següent proposta d' 
 
 
                                     

   A C O R D  
 
        1r.- Aprovar definitivament el Pla d'Obres i Serveis de 1997, referent a l'illa de 
Mallorca, que compren les obres explicitades als fulls annexes, amb el següent 
finançament: 
 
- Fons del Consell Insular de Mallorca  ......... 468.001.153- 
- Aportació Comunitat Autonòma   ................ 200.000.000,- 
- Aportació MAP   ............................... 178.310.000,- 
- Aportació Entitats Locals...................... 590.669.670,-  
- Aportació empreses .............................          0,- 
- Import dels Pressuposts .......................1.436.980.823,- 
 

2n. Aprovar el Pla Biennal 1997-1998 amb les quantitats anuals següents: 
 

Any 1997:  1.436.980.823,- 
Any 1998:    463.101.529,-  
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TOTAL:     1.900.082.352,- 
 
           
         3r.- D'acord amb la clàusula 8a., punt 5è., de la convocatòria del Pla d'Obres i 
Serveis de 1997, els Ajuntaments  hauran de presentar el projecte Tècnic corresponent 
en el termini máxim de 30 dies, comptadors des de la notificació de l'acord. En el cas 
que l'obra estigui inclosa en el Pla Biennal, el projecte podrà ser el complet, contemplat 
en el Pla Biennal, o adaptat estrictament a l'anualitat del 1997.  
 

Així mateix, d'acord amb la clàusula 9è de la convocatoria del Pla s'ha de 
remetre en el termini d'un mes certificació acreditativa que garanteix l'aportació 
municipal. 
 
          4è.- La contractació de les obres incloses en el Pla d'Obres i Serveis de 1997 la 
realitzaran els propis Ajuntaments, pero s'hauran de respectar les següents normes de 
procediment: 
 
         - Les obres incloses en el Pla es contractaran ordinàriament mitjançant subhasta 
amb procediment obert, per tal de aconseguir la màxima objectivitat, lliure concurrència 
i publicitat en el procés de selecció del contractista. No obstant això, la Corporació, 
prèvia petició motivada al Consell Insular de Mallorca i la corresponent autorització 
d'aquest, podrà utilitzar les altres formes i procediments previstes a la LLei de 
Contractes de les Administracions Públiques.  
 
         - S'ha de remetre, abans de dia 15 de maig de 1997     , al departament de 
Cooperació Municipal els Plecs de Condicions administratives particulars per la 
contractació de les esmentades obres, aprovats pel Ple municipal, d'acord amb el 
model annexe. En el cas de contractar-se una obra amb despesa plurianual, es faran 
constar explícitament en el Plec les condicions del finançament. També s'especificarà 
que el termini d'execució es fraccionarà en fases o terminis parcials que es realitzaran 
anualment depenent de les disponibilitats financeres asignades a l'obra durant cada 
exercici pressupostari. 

Així mateix es comunicarà el tècnic (o tècnics) director de l'obra i, cas que 
no coincideixi amb el redactor del projecte, s'aportarà també la declarció jurada de no 
estar incurs en causa d'incompatibilitat. 
         - Un representant del Consell de Mallorca serà membre de la Mesa de 
Contractació i l'ajuntament haurà de comunicar al CIM la data de la constitució de la 
Mesa de Contractació amb l'antelació suficient. En el cas que el representat del CIM no 
assisteixi a la sessió de la Mesa, s'haurà de remetre al Consell l'Acta que contengui la 
proposta de resolució. 
 

- L'obra ha d'estar adjudicada i comunicada l'esmentada adjudicació al 
CIM abans de dia 15 de juliol de 1997.                           . 

- L'incompliment de les anteriors condicions poden esser causa de pèrdua 
de les subvencions otorgades. 
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          5è.- Els Ajuntaments que hagin procedit a la contractació d'una obra han 
d'adjuntar en la darrera certificació, l'acta de recepció, o la certificació corresponent a 
l'acabament de la fase d'obra a realitzar en cada anualitat (cas que s'hagi contractat en 
base al Pla Plurianual), que seran signades conjuntament pel director de l'obra, el 
contractista i un tècnic designat pel Consell Insular de Mallorca. A tal efecte, 
l'Ajuntament comunicarà al Consell Insular de mallorca el dia i hora previst per la 
recepció amb una antelació mínima de tres dies hàbils. En tot cas, les obres 
corresponents a l'anualitat de 1997 hauran d'estar finalitzades abans del dia 31 de 
desembre de 1998. 
 

6è.- Una vegada recepcionada l'obra, s'ha de comunicar al CIM amb 
antelació suficient la data de la seva inaguració oficial, si n'és el cas.  
 

7è.- Els romanents de la subvenció del MAP que es produeixin com a 
conseqüència de la contractació del Pla d'Obres i Serveis de 1997, s'aplicaran a obres 
incloses en el Pla Biennal, d'acord amb l'art. 17 del RD 665/1990 de 25 de maig, tenint 
en compte que d'acord amb el punt 2n. de l'esmentat article la contractació dels 
esmentats romanents ha de dur-se a terme abans de finalitzar l'any 1997. 
 

8è.- Els romanents de les quantitats que figuren a càrrec de la CAIB 
resultants de baixes per adjudicacions, no realització de l'obra o per qualsevol altre 
causa es podran destinar per finançar obres o serveis inclosos en el Pla, sempre que 
afectin a matèries d'abastament d'aigües o sanejament de població, segons determina 
el Conveni Marc de data 20 de desembre de 1989. Les obres del Pla d'Obres i Serveis 
de 1996 a les quals es podran aplicar els romanents de les baixes d'adjudicació amb 
finançament de la CAIB seran les següents: 
 

- AJUNTAMENT DE CAMPOS: "Sanejament 2a. fase". Pressupost: 100.000.000 
PTA. 
 

- AJUNTAMENT DE MARRATXÍ: "Xarxa sanejament Pla de Na Tessa". Press: 
50.964.109 PTA. 
 
            9è.- Les subvencions del POS per a 1997 seran incompatibles amb les 
previstes al Decret 6/97, de 23 de gener, de la CAIB, pel qual es regula la concessió 
d'ajudes econòmiques als Ajuntaments de la Serra de Tramuntana." 
 
 

S'aprova la proposta per unanimitat. 
 

En aquest moment la Presidenta abandona la sala i el Sr. Triay ocupa la 
Presidència. 
 
 

PUNT 11.- CLAUSURA I TANCAMENT ABOCADORS TERMES 
MUNICIPALS D'ARTÀ, BUNYOLA, PALMA, SENCELLES I SÓLLER. 
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Es dóna compte de la següent proposta de la Comissió Insular 

d'Urbanisme de Mallorca: 
 

" La Comissió Insular d'Urbanisme de Mallorca, en sessió celebrada els 
dies 25 i 26 de febrer de 1997, adoptà, entre d'altres, el següent acord: 
 

"En el tràmit de l'Article 1.2 del Reglament Organitzatiu d'aquesta Comissió, per 
unanimitat, es va acordar proposar al Ple que adopti el següent 
 
 ACORD 
 

<<1r.- Ordenar a les persones i entitats responsables que a continuació es 
relacionen, la clausura i tancament immediat dels abocadors de fems il⋅legals que recull 
aquest acord, com també impedir definitivament els usos a què haguessin donat lloc, 
havent de restituir els terrenys danyats per l'esmentada infracció al seu primitiu estat, 
mitjançant l'adopció de les mesures que escaiguin en cada cas, tot advertint-los que en 
cas d'incompliment aquest Consell Insular de Mallorca l'executarà al seu càrrec 
subsidiàriament. 
 

2n.- Ordenar a les persones i entitats responsables, amb vista a mantenir en les 
degudes condicions sanitàries i de salubritat els esmentats terrenys, l'adopció de les 
següents mesures cautelars : 
 

A.- Regularitzar el terreny el millor posible, amb l'objectiu d'aconseguir 
pendents suaus. 
 

B.- Finalitzar la regularització amb residus de demolició o materials 
sobrants d'obres dels voltants, si és necessari. 
 

C.- Procedir a iniciar, amb urgència, una campanya de desratització, per 
tal de limitar l'escampada de rosegadors vers als voltants. 
 

D.- Cobrir la superfície de l'abocador amb una capa d'argila de 100 cm. 
de gruix, aproximadament, que evitarà que les aigües de pluja puguin penetrar dins la 
massa de fems i produir lixiviats. 
 

E.- Construir una recollida de les aigües superficials. 
 

3r.- Concedir a les persones i entitats responsables un termini de DOS (2) 
MESOS a fi que presentin davant aquest Consell Insular un PROJECTE firmat per un 
tècnic competent, de restitució de la superfície degradada, el qual haurà d'esser 
aprovat prèviament a l'adopció de les mesures proposades. Aquest Projecte haurà de 
contenir com a mínim els següents aspectes: 
 

- Estudi geològic. 
- Col⋅locació d'una capa drenant per damunt de l'argila. 
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- Col⋅locació d'una capa de terra vegetal damunt l'anteri   or que servesqui 
de suport de vegetació. 

- Estabilització de la superfície mitjançant la plantació    d'espècies 
autòctones. 

- Evacuació dels gasos d'abocador. 
- Ornamentació addicional i opcional. 
- Pla d'execució. 

 
4t.- Sol⋅licitar als Ajuntaments respectius el fidel i  

exacte compliment del present acord a través de les seves policies locals, com també 
sol⋅licitar, sobre la base del que  
estableix l'art. 61.5 de la Llei 10/1990, de 23 d'octubre, de Disciplina Urbanística, la 
col⋅laboració del Servei de Protecció de la Naturalesa de la Guàrdia Civil. 
 

5è.- Advertir a les persones i entitats responsables que l'incompliment de la 
present ordre de clausura donarà lloc que es passi el tant de culpa al Jutjat d'Instrucció, 
per a la determinació de les responsabilitats penals a què s'hagués donat lloc. 
 

6è.- Sol.licitar als corresponents Registres de la Propietat la inscripció d'aquest 
acord per tal d'aconseguir una publicitat registral del mateix. 
 

7è.- Delegar en els Consellers Delegats de Ordenació del Territori i Medi 
Ambient i/o d'Urbanisme l'adopció de totes les resolucions i actuacions que es 
poguessin derivar de l'execució del present acord en relació als abocadors afectats i 
que són els següents: 
 
  MUNICIPI  SITUACIÓ    PERSONA O ENTITAT   
       RESPONSABLE 
 
 
Artà   Camí Can Canals   Ajuntament d'Artà 
 
Bunyola  Pol.2 , Parc.8   Bartomeu Quetglas Mateo 
 
Palma     Bellavista, p.1,2,3  Bevi S.A. 
 
Palma  Bellavista, camí  Alfonso Castellano Vidal 

pedrera, 1 
 
Palma      C. Gènova/Coll Sa Creu Santiago Tomás Bonnin 
 
Sencelles  Pol. 15, parc. 32  Ajunt. de Sencelles    
                                
                       Catalina Llabrés Viu 
 
Sóller  Pol. 2, parc. 371  Ajuntament de Sóller 
    Camí Sa Figuera>>". 
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Es trasllat d'aquest acord es fa a reserva de l'aprovacio de l'Acta. 

 
 

Intervé el Sr. Antich (PSOE). Explica que la proposta fa referència a 
l'execució de la sentència del Tribunal Superior de Justícia que ordena al Consell el 
tancament de tots els abocadors sense llicència. Explica que la sentència va en la línia 
del Pla Director que preveu tancar tots els abocadors. Es tracta també d'una actuació 
bàsica per eliminar un dels problemes mediambientals més grans que segurament ha 
tingut la nostra illa. Recorda els precedents de tancaments anteriors, amb 15 
abocadors, als quals s'afegeixen els 7 d'aquesta proposta. Informa que la proposta 
inclou mesures cautelars per tal d'evitar problemes i també la necessitat de presentar 
un projecte per assegurar el segellament dels abocadors per part dels seus 
responsables. Igualment s'hi inclou l'advertiment de les responsabilitats en què poden 
incórrer si no compleixen el tancament.  
 

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

 
 
 

PUNT 12.- ACORD TANCAMENT ABOCADORS TERMES MUNICIPALS 
DE MANACOR I SANTA MARGALIDA. 
 

Es dóna compte de la següent proposta de la Comissió de Medi Ambient i 
Ordenació del Territori, informada favorablement per la Comissió Insular d'Urbanisme 
de Mallorca: 
 

" Atès l'informe del senyor inspector de RSU de data 10 de març de 1997, 
pel qual es posa de manifest que els abocadors de Santa Margalida i Manacor 
continuen en funcionament després de la posada en marxa ordinària del Servei de 
Gestió de RSU (Incineradora). 
 

Atès l'informe del mateix tècnic relatiu a les mesures a aportar pel 
tancament d'abocadors, de data 12 de març de 1997. 
 

Atès l'informe-proposta dels tècnics d'Administració General del Servei 
d'Activitats Classificades i del Servei de Medi Ambient de data 12 de març de 1997. 
 

Atès que la Comissió Insular d'Activitats Classificades de data 12 de març 
de 1997, acordà per unanimitat aprovar l'informe presentat i elevar la proposta que 
conté, favorablement informada, al Ple del Consell Insular de Mallorca. 
 

I atesa l'acta d'inspecció de data 18 de març de 1997 de l'Inspector del 
Servei de Gestió de RSU relativa als abocadors de referència; el President de la 
Comissió Insular d'Activitats Classifcades i de la Comissió de Medi Ambient i Ordenació 
del Territori , eleva al Ple del Consell Insular de Mallorca la següent proposta d' 
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A C O R D 

 
1r.- Ordenar a les persones i entitats responables que a continuació es 

relacionen, la clausura i tancament immediat dels abocadors de fems que recull aquest 
 acord, com també impedir definitivament els usos a què haguesin donat lloc, havent de 
restituir els terrenys danyats per l'esmentada infracció al seu primitiu estat, mitjançant 
l'adopció de les mesures que escaiguin en cada cas, tot advertint-los que en cas 
d'imcompliment aquest Consell Insular de Mallorca l'executarà al seu càrrec 
subsidiàriament. 
 

2n.- Ordenar a les persones i entitats responsables, amb vista a mantenir 
en les degudes condicions sanitàries i de salubritat els  esmentats terrenys, l'adopció 
de les següents mesures cautelars: 
 

A.-Regularitzar el terreny el millor posible, amb l'objectiu d'aconseguir 
pendents suaus. 
 

B.- Finalitzar la regularització amb residus de demolició o materials 
sobrants d'obres dels voltants, si és necessari. 
 

C.- Procedir a iniciar, amb urgència, una campanya de desratització, per 
tal de limitar l'escampada de rosegadors vers els voltants. 
 

D.- Cobrir la superficie de l'abocador amb una capa d'argila de 100 cm.  
de gruix, aproximadament, que evitarà que les aigües de pluja puguin penetrar dins la 
massa de fems i produir lixiviats. 
 

E.- Construir una recollida de les aigües superficials. 
 

3r.- Concedir a les persones i entitats responsables un termini de DOS (2) 
MESOS a fi que presentin davant aquest  Consell Insular un PROJECTE firmat per un 
tècnic competent, de restitució de la superficie degradada, el qual haurà d'esser 
aprovat prèviament a l'adopció de les mesures proposades.  Aquest Projecte haurà de 
contenir com a mínim els següents aspectes: 
 

- Estudi geòlogic. 
- Col.locació d'una capa drenant per damunt de l'argila. 
- Col.locació d'una capa de terra vegetal damunt  l'anterior que servesqui de 

suport de vegetació. 
- Estabilització de la superficie mitjançant la plantació d'espècies autòctones. 
- Evacuació  dels gasos d'abocador. 
- Ornamentació addicional i opcional. 
- Pla d'execució. 

 
4t.- Sol.licitar als Ajuntaments respectius el fidel i exacte compliment del 

present acord a través de les seves policies locals, com també sol.licitar, sobre la base 
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del que estableix l'art. 53.3 i 4 de la LAC, la col.laboració del Servei de Protecció de la 
Naruraleza de la Guàrdia Civil. 
 

5è.- Advertir a les persones i entitats responsables que l'incompliment de 
la present ordre de clausura donarà lloc que es passi el tant de cullpa al Jurjat 
d'Instrucció, per  a la determinmació de les responsabilitats penals a què s'haguès 
donat lloc. 
 

6è.- Sol.licitar als corresponents registres de la propietat la incripció 
d'aquest acord per tal d'aconseguir una publicitat registral del mateix. 
 

7è.- Delegar en el Consellers Delegats de Ordenació del Territori i Medi 
Ambient i/o d'Urbanisme l'adopció  de totes les  
Resolucions i actuacions que es poguessin derivar de l'execució del present acord en 
relació als abocadors afectats i que són els següents: 
 
 
SITUACIÓ DE L'ABOCADOR: Son Sureda Pobre, Manacor. 
ENTITAT RESPONSABLE: Neteges de Manacor, SA 
 
SITUACIÓ DE L'ABOCADOR: Polígon 12, parcel.les 119 i 121, Santa Margalida. 
ENTITAT RESPONSABLE: Limpiezas Urbanas de Mallorca, SA". 
 
 

Intervé el Sr. Antich (PSOE). Explica que ara es tracta de tancar uns 
abocadors que tenien algunes llicències. Recorda que el Consell té autoritzada la 
gestió ordinària dels residus urbans de l'illa de Mallorca i que en el moment de l'entrada 
en vigor del Pla director s'han de clausurar i segellar els abocadors que tenien uns 
permisos de caràcter transitori i que caducaven en el moment de posar en marxa el Pla 
director.  
 

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

PUNT 13.- CONVENI DE COL⋅⋅⋅⋅LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL 
INSULAR DE MALLORCA I L'ASSOCIACIÓ DE PORTS ESPORTIUS I CLUBS 
NÀUTICS DE BALEARS (ANADE) PER A LA IMPLANTACIÓ DE PARCS VERDS DE 
RECOLLIDA SELECTIVA A LES INSTAL⋅⋅⋅⋅LACIONS NÀUTIQUES" 
 
 

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

" Atès l'escrit de l'Associació de Port Esportius i Clubs Nàutics de data 2 
de desembre de 1996, sol.licitant col.laboració a aquest Consell Insular de Mallorca per 
tal d'aconseguir paulatinament l'implantació de Parcs Verds  als Ports Esportius i Clubs 
Nàutics de Mallorca. 
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I atès l'informe del Cap del Servei de Medi Ambient d'aquest Consell 

Insular de Mallorca de data 11 de febrer de 1997 proposant subscriure un Conveni de 
col.laboració entre el Consell Insular de Mallorca i l'esmentada Associació, la Comissió 
de Medi Ambient i Ordenació del Territori eleva al Ple la següent proposta d' 
 

A C O R D  
 

1.- Aprovar el Conveni annex a aquesta proposta de col.laboració entre el 
Consell Insular de Mallorca, l'Associació de Ports Esportiur i Clubs Nàutics de Balears 
(ANADE) per a la implantació de Parcs Verds de recollida selectiva a les instal.lacions 
nàutiques. 
 

2.- Facultar l'Hble. Sra. Presidenta del Consell Insular de Mallorca per a la 
signatura de l'esmentat Conveni, així com de tots els documents públics o privats que 
d'ell es derivin. 
 

Annex 
 

"CONVENI DE COL⋅LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL INSULAR DE 
MALLORCA I L'ASSOCIACIÓ DE PORTS ESPORTIUS I CLUBS NÀUTICS DE 
BALEARS (ANADE) PER A LA IMPLANTACIÓ DE PARCS VERDS DE RECOLLIDA 
SELECTIVA A LES INSTAL⋅LACIONS NÀUTIQUES" 

 
REUNITS 

 
Per una banda, l'Hble. Sra. Presidenta del Consell Insular de Mallorca, 

Sra. Maria Antònia Munar  i Riutort. 
 

I per altra banda, el President de l'Associació de Ports Esportius i Clubs 
Nàutics, Sr. Ricardo Ferrer. 
 

Les dues parts es reconeixen la capacitat legal necessària per atorgar el 
present Conveni i, posats prèviament d'acord,  

 
CONVENEN 

 
1.-  Amb la finalitat d'anar assolint cada vegada majors quotes de recollida 

selectiva de residus reciclables, a més de desviar del fluxe normal de residus a eliminar 
aquells que, pel seu potencial tòxic o perillòs, puguin donar unes conseqüències 
negatives per el medi ambient, es fixa com a objectiu arribar a disposar  a cada un dels 
Clubs Nàutics de Mallorca un PARC VERD principal, a més dels secundaris que, 
segons la tipologia de cada Club siguin necessaris per a l'esmentat objectiu. 
 

2.- La dotació dels PARCS VERDS serà capaç per rebre els tipus de 
residus que aquestes instal⋅lacions esportives generan i que són les següents: 
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- Paper, cartó 
- Vidre 
- Llaunes metàliques 
- Piles de botó 
- Piles d'altres tipus 
- Bateríes 
- Olis d'automoció 
- Olis vegetal 
- Ferralla en general 
- Material perotècnic 
- Plàstics 
- Residus de polièster 
 

3.- Queda clar que, de la relació anterior, no tots els residus estan, ara 
per ara, en disposició de ser recollits pels Serveis del Consell Insular de Mallorca, per la 
qual cosa s'iniciarà l'activitat amb aquells contenidors que actualment gestiona el 
Consell Insular de Mallorca, els quals seran ampliats a mesura que el Consell Insular 
de Mallorca amplii el marc de recollides. 
 

4.- Els  Clubs Nàutics que vulguin acollir-se a aquesta iniciativa 
disposaran de punts preferents per a la ubicació del PARC VERD i es faran 
responsables del manteniment, de la neteja i de la presentació dels mateixos. 
 

5.- El Consell Insular de Mallorca, a més dels contenidors necessaris per 
a la dotació esmentada, subministrarà els cartells informatius en idioma català, anglès i 
alemany. 
 

6.- El Consell Insular de Mallorca s'encarregarà de la recollida dels 
residus dipositats als contenidors instal⋅lats en les mateixes condicions en que aquesta 
activitat es realitza per als PARCS VERDS d'àmbit municipal. 
 

7.- Els Clubs Nàutics es comprometen a donar la màxima difusió entre els 
usuaris de les seves instal⋅lacions i a proporcionar les informacions adients per a una 
bona utilització dels mitjans que el Consell Insular de Mallorca posarà al seu abast per 
millorar la qualitat ambiental de l'entorn." 
 
 

Intervé el Sr. Antich (PSOE). Recorda el suport unànime a la Comissió i 
també l'antecedent de la bona acollida que va tenir una experiència pilot situada la Club 
Nàutic de s'Arenal i sa Ràpita i que ha implicat la sol⋅licitud d'extensió als altres clubs 
nàutics. 
 

Fa una esmena in voce, ja acordada amb els altres grups, que consisteix 
a afegir una clàusula núm. 8 al conveni que digui:  
 

"La durada del conveni serà d'un any, prorrogable automàticament si no 
hi denúncia expressa per part de qualsevol de les parts firmants, dos mesos abans de 
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la terminació." 
 

Se sotmet a votació la proposta amb l'afegitó proposat pel Sr. Antich i 
s'aprova per unanimitat. 
 
 
 

PUNT 14.- CONVENI ENTRE EL CONSELL INSULAR DE MALLORCA, 
LA FUNDACIÓ DEIXALLES I LES ONG GRUP ORNITOLOGIC DE BALEARS I 
APOTECARIS SOLIDARIS, PER DUR A TERME LES CAMPANYES DE 
CONSCIENCIACIÓ CIUTADANA PER  MILLORAR EL TRACTAMENT DELS 
RESIDUS. 
 

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

" Atès l'informe del Cap del Servei de Medi Ambient de data  10 de març 
de 1997. I atès  que la Intervenció General del Consell Insular de Mallorca ha informat 
de la existència de crèdit amb càrrec a la partida pressupostària 50.44400.78900, núm. 
reserva de crèdit 1997011094, el President de la Comissió de Medi Ambient i 
Ordenació del Territori eleva al Ple la següent proposta d' 
 
 

A C O R D 
 

1.- Aprovar el conveni annex a aquesta proposta entre el consell insular 
de mallorca, la fundació deixalles i les ong grup ornitologic de balears i apotecaris 
solidaris, per dur a terme les campanyes de conscienciació ciutadana per  Millorar el 
tractament dels residus. 
 
 

2.- Facultar a la Hble. Sra. Presidenta del Consell Insular de Mallorca per 
a la signatura de l'esmentat conveni, així com de tots els documents públics o privats 
que d'ell es derivin. 
 
 

Annex 
 

CONVENI ENTRE EL CONSELL INSULAR DE MALLORCA, LA 
FUNDACIÓ DEIXALLES I LES ONG GRUP ORNITOLOGIC DE BALEARS I 
APOTECARIS SOLIDARIS, PER DUR A TERME LES CAMPANYES DE 
CONSCIENCIACIÓ CIUTADANA PER  MILLORAR EL TRACTAMENT DELS 
RESIDUS. 
 
 

R E U N I T S 
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L'Hble. Sra. Maria Antònia Munar i Riutort, Presidenta del Consell Insular de Mallorca . 
 
El Sr. Antoni Pons i Cañelles, Gerent de la Fundació Deixalles. 
 
El Sr. Pere Tomàs i Vives, President del GOB. 
 
La Sra. Aina Salom i Soler, Presidenta d'Apotecaris Solidaris. 
 
 

E X P O S E N  
 

I.- Que per Decret Autonòmic 87/1990, de 20 de setembre, s'aprovà el Pla Director 
Sectorial  per a la Gestió dels Residus Sòlids Urbans de l'illa de Mallorca. 
 
II.- Que a l'esmentat Pla s'atribueix al Consell Insular de Mallorca la gestió del 
mateix en  l'àmbit insular de Mallorca. 
 
III.- Que uns dels objectius centrals del Pla Director són la minimització de l'impacte 
ecològic,  l'aprofitament prioritari dels RSU mitjançant la seva transformació i 
l'obtenció d'una major  qualitat ambiental a través d'una millor gestió, que haurà 
d'esser fomentada amb  campanyes de conscienciació ciutadana, promoguent 
sistemes de separció domèstica de residus. 
 
IV.- Que el Consell Insular de Mallorca ha assolit els compromisos fixats pel Pla 
Director  duguent a terme, a més de les pròpies accions que es deriven de 
l'aplicació del Pla,  campanyes educatives i de sensibilitació sobre la problemàtica dels 
resiudus. 
 
V.- Que la Fundació Deixalles col.labora amb el Consell Insular de Mallorca en totes 
les  iniciatives dins el terreny del tractament dels RSU mitjançant recollida selectiva i 
 reciclatge, a més de les seves pròpies actuacions en el mateix camp. 
 
VI.- Que el GOB és una entitat que duu a terme, des de fa llarg temps, campanyes 
educatives  i divulgatives en tot l'àmbit mediambiental i en el dels residus en 
particular. 
 
VII.- Que Apotecaris Solidaris també està col.laborant amb el Consell Insular de 
Mallorca en  el tractament específic dels medicaments residuals, incorporant, a més de 
la corresponent  

ambiental, l'aspecte de caire social i solidari. 
 

Per aquests motius les parts reunides subscriuen el present Conveni, 
amb subjecció a les següents: 
 

C L À U S U L E S 
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PRIMERA.- L'objecte del Conveni és dur a terme els objectius i actuacions del 
programa que s'adjunta com a Annex al present. 
 
SEGONA.- El GOB i la Fundació Deixalles aportaran els recursos humans i materials 
necessaris per desenvolupar l'esmenat programa, i l'ONG Apotecaris Solidaris 
col.laborarà en la part que afecta al tractament dels residus específics de la seva 
competència. 
 
TERCERA.- El C I M aportarà els recursos econòmics que es desprenen de l'execució 
del  programa esmentat, fixant-se per a 1997 un pressupost de  12.130.000 ptes en 
càrreg a la partida pressupostària 50.44400.78900,  núm. RS 1997011094. Aquesta 
quantitat serà revisable anualment segons l'evolució de l'IPC, si bé l'aplicació d'aquesta 
revisió per a pròxims exercicis pressupostàris exigirà un acte exprès del Consell Insular 
de Mallorca prorrogant-la anualment. 
 
QUARTA.- La gestió económica del programa anirà a càrrec de la Fundació Deixalles, 
la qual rebrà del C I M un 20% del pressupost anual a la signatura del present Conveni 
i en el mes de gener dels anys succesius. La resta de les despeses seran abonades 
pel C I M a la Fundació Deixalles trimestralment, mitjançant la presentació dels 
corresponents justificants. La liquidació anual es farà abans del dia 15 del mes de 
desembre de cada any. 
 
CINQUENA.-Per dirigir les actuacions descrites al programa s'ha de crear la figura del 
Coordinador seleccionat entre els alumnes participants a l'iniciativa europea ADAPT 
que està cofinanciada pel C I M i contractat per la Fundació Deixalles. 
 
SISENA.- S'estableix una Comissió Tècnica de Seguiment del present Conveni, 
constituïda pels següents membres: 

 
- Dos representants designats per la Comissió de   

 Medi Ambient del C I M 
- Un representant de la Fundació Deixalles. 
- Un represenant del GOB 
- Un representant d'Apotecaris Solidaris 
- El Coordinador del Programa 

 
 

Les funcions d'aquesta Comissió seran les següents: 
 

- Supervisar el desenvolupament del programa 
- Controlar l'evolució del pressupost 
- Avaluar resultats de les actuacions 
- Proposar modificacions del programa 
- Establir les directrius de feina a seguir pel   

 Coordinador 
- Redactar la memòria anual de l'activitat. 
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SETENA.- Una de les funcions del Coordinador serà elaborar un informe trimestral 
que serà supervisat per la Comissió Tècnica de Seguiment. 
 
VUITENA.- L'execució de les activitats compreses en el programa annex anirà a càrrec 
del coordinador i l'equip de treball constituït amb les persones ( monitors i altres) 
aportades pel GOB i la Fundació Deixalles, segons la distribució de feines que la 
Comissió de seguiment determini en el programa anual. 
 
NOVENA.- La duració del Conveni serà d'un any, prorrogable automàticament si no 
hi ha denúncia expressa per qualsevol de les parts firmants dos mesos abans de la 
terminació, a excepció del que disposa la clausula tercera la qual requereix una 
prorroga expresa. 
 

I en prova de conformitat, signan aquest conveni el el lloc i data abans 
indicats." 
 
 

El Sr.Antich (PSOE) explica que la proposta pretén crear un marc adient 
per poder dur a terme campanyes d'informació, educació i conscienciació que fomentin 
la imprescindible participació ciutadana en una matèria tan important com aquesta.  
 

Informa que la tasca es durà a terme mitjançant la firma d'aquest conveni 
i d'acord amb un programa elaborat conjuntament per aquestes entitats i la Comissió 
de Medi Ambient. Informa també que aquestes entitats són antigues col⋅laboradores el 
Consell en aquesta matèria. Fent el conveni amb aquestes entitats el Consell en pot 
aprofitar l'experiència que tenen. 
 

Avança que serà fonamental la col⋅laboració dels ajuntaments, ja que 
aquests tenen relació directa amb els ciutadans, i amb aquest objectiu es convocaran 
el batles i els responsables de medi ambient dels municipis per tal de programar 
coordinadament les actuacions. 
 

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

PUNT 15.- EXPEDIENT SANCIONADOR ECOMERCA S.L 
 

Es dóna compte de la següent proposta de la Comissió Insular 
d'Urbanisme de Mallorca: 
 

" La Comissió Insular d'Urbanisme de Mallorca, en sessió celebrada el dia 
1 d'abril de 1997, acordà, entre d'altres, el següent acord: 
 

En el tràmit de l'article 1.2 del Reglament d'Organització d'aquesta 
Comissió, per unanimitat es va acordar proposar al Ple del CIM que adopti el següent 
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A C O R D 
 

1º- IMPOSAR, vist l'expedient sancionador per infracció urbanística nº 
100/95 tramès per l'Ajuntament de Palma, a ECOMERCA S.L., REPRESENTADA PEL 
SR. ANTONIO SOLIVELLAS SUREDA, en qualitat de promotora, en aplicació d'allò 
que disposa l'art. 40 de la Llei 10/1990, de 23 d'octubre, de Disciplina Urbanística, UNA 
SANCIÓ DE TRES-CENTS VUITANTA-NOU  MILIONS CENT VINT-I-UNA MIL DUES-
CENTES VINT-I-CINC PESSETES (389.121.225 ptes), per la comissió d'una infracció 
urbanística tipificada en els arts. 27 i 28.2 de la Llei 10/1990, de 23 d'octubre, de 
Disciplina Urbanística, consistents en la realització d'actes d'edificació i ús del sòl sense 
llicència i no legalitzats en la Finca Registral nº 35839 duplicat, del terme municipal de 
Palma (en la inscripció núm. vuit figura dividida en 93 parcel⋅les inscrites a favor de 
l'esmentada entitat, amb els números 70766 a 70858 en els folis 28 a 225 del llibre 
1207 de Palma número u, Secció IV i Folis 1 a 79 del llibre 1208 de Palma, Secció IV, 
Inscripcions 1ª), tot això refermat en la realització en l'esmentada finca de feines de 
marcatge, replanteig i col⋅locació d'estaques numerades per a assenyalar i parcel⋅lar 
aquesta, parcel⋅les marcades que van des de les numerades amb el 89 fins a la 110, 
d'unes mesures aproximades de 2.000m2 cada una; com també s'han marcat els vials 
o carrers entre parcel⋅les, total 24 parcel⋅les, també a la parcel⋅la nº 93, al centre de la 
qual hi ha un vell estany o safareig, s'han realitzat feines de neteja i anivellament del 
sòl i s'està construint una caseta damunt les ruïnes d'un altra de 2x4m., en què manca 
la coberta. 
 

2º- El pagament de l'esmentada multa s'haurà de realitzar en metàl⋅lic en 
la Tresoreria d'aquest Consell Insular de Mallorca, en el termini de 30 DIES, 
comptadors des del següent a la notificació del present acord. 
 

Transcorregut el termini sense que s'efectuï el pagament voluntari de la 
sanció, aquest Consell Insular procedirà al cobrament per la via de constrenyiment. 
 

El pagament de la multa se suspendrà si durant el termini legal per a la 
interposició del recurs es garanteix l'import de la totalitat de la multa. 
 

La garantia a constituir per part del reclamant per a obtenir la suspensió 
serà depositada en la Tresoreria d'aquest Consell Insular, en efectiu, en valors públics 
o mitjançant un aval o fiança per l'import de la sanció. 
 

Tot això de conformitat amb l'informe del Cap del Servei de Disciplina 
Urbanística i Habitabilitat de data 20 de març de 1997. 
 

El trasllat d'aquest acord es fa a reserva de l'aprovació de l'Acta." 
 
 

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

PUNT 16.- EXPEDIENT SANCIONADOR EL CORTE INGLES, S.A. 



 
 

59 

 
Es dóna compte de la següent proposta de la Comissió Insular 

d'Urbanisme de Mallorca: 
 

" La Comissió Insular d'Urbanisme de Mallorca, en sessió celebrada el dia 
1 d'abril de 1997, acordà, entre d'altres, el següent acord: 
 
 

En el tràmit de l'article 1.2 del Reglament d'Organització d'aquesta 
Comissió, per majoria es va acordar proposar al Ple del CIM que adopti el següent 
 

A C O R D 
 

Procedir a la devolució definitiva a l'Ajuntament de Palma, dels expedients 
sancionadors per infracció urbanística instruïts contra EL CORTE INGLES, S.A. 
(Promotor), Hermorios S.A. (empresa constructora) i els Srs. Antonio Fernández Oliva, 
Feliciano Zubillaga Estanga i Enrique Velasco Boto (Tècnics Directors), per la 
realització d'actes d'edificació i ús del sòl sense llicència i legalitzats, consistents en la 
construcció d'una nau industrial de dues plantes amb una superfície total construïda 
d'uns 10.000m2, en el carrer Enagistes-1, Illeta V, Polígon Can Valero, del terme 
municipal de Palma, a fi que en l'exercici de les seves pròpies competències, l'Instuctor 
de l'expedient formuli noves propostes de resolució en les quals es recullin les 
consideracions exposades en l'informe del Cap de Servei de Disciplina Urbanística i 
Habitabilitat d'aquest Consell Insular, de data 17 de març de 1997". 
 

El trasllat d'aquest acord es fa a reserva de l'aprovació de l'Acta." 
 
 

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

PUNT 17.- EXPEDIENT SANCIONADOR ALCUDIAMAR S.A. 
 

Es dóna compte de la següent proposta de la Comissió Insular 
d'Urbanisme de Mallorca: 
 

" La Comissió Insular d'Urbanisme de Mallorca, en sessió celebrada els 
dies 25 i 26 de febrer de 1997, acordà, entre d'altres, el següent acord: 
 

En el tràmit de l'Article 1.2 del Reglament d'Organització d'aquesta 
Comissió, per unanimitat, es va acordar proposar al Ple del CIM que adopti el següent: 
 
        A C O R D                            
 

<<Procedir a la devolució a l'Ajuntament d'Alcúdia de l'expedient 
sancionador incoat contra Alcudiamar, S.A., en la seva qualitat de promotora, Grupo 
Múltiple, S.A., en qualitat de constructora, i Jesús J. Pou Usallán, en qualitat de tècnic 
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director, com a responsables de la construcció d'un complex d'edificis aïllats que 
manca de Projecte d'Execució autoritzat i que no s'ajusta al Projecte Bàsic autoritzat nº 
U-120/89, ja que modifica el nombre de plantes, altàries, volums, etc., situat a Marítim-
Port Esportiu d'Alcúdia, sense llicència i no legalitzades, a l'efecte que, prèviament a la 
seva nova tramesa a aquest Consell Insular de Mallorca, l'Instructor de l'expedient obri 
un nou període de prova en què s'emeti un informe dels Serveis Tècnics municipals 
descriptiu dels criteris seguits per a la determinació del valor de les obres efectivament 
realitzades, tot donant-ne trasllat als interessats a fi que puguin formular al⋅legacions, i 
formuli noves propostes de resolució en què, amb caràcter independent, fixi la sanció 
aplicable a cada una de les persones responsables de l'esmentada infracció en 
consideració a la seva culpabilitat, participació o intencionalitat, com també a les 
circumstàncies agreujants o atenuants que siguin predicables de cada una d'elles>>. 
 
 

El trasllat d'aquest acord es fa a reserva de l'aprovació de l'Acta." 
 

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

PUNT 18.-  RECURS ORDINARI INTERPOSAT PEL SR. HANS 
HURGEN BISCHOFF, EN REPRESENTACIÓ DE " ES CLAPER, S.L". 
 

Es dóna compte de la següent proposta de la Comissió Insular 
d'Urbanisme de Mallorca: 
 

" La Comissió Insular d'Urbanisme de Mallorca, en sessió celebrada el dia 
1 d'abril de 1997, aprovà, entre d'altres, el següent acord: 
 

"Acceptar el desistiment formulat pel Sr. HANS JURGEN  BISCHOFF, en 
representació de l'entitat Es Claper, S.L., en relació al recurs ordinari interposat per la 
seva representada contra l'acord adoptat per la Comissió Insular d'Urbanisme, en 
sessió celebrada dia 10 de maig de 1996, pel qual es va procedir, a la denegació de 
l'autorització prèvia per a la construcció d'un habitatge unifamiliar aïllat, a la parcel⋅la 
17-10, polígon 30, Sòl No Urbanitzable del terme municipal de FELANITX, i per 
consegüent declarar conclòs l'esmentat procediment. 
 

El trasllat d'aquest acord es fa a reserva de l'aprovació de l'Acta." 
 
 

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

PUNT 19.-  RECURS ORDINARI INTERPOSAT PELS SRS. JOSÉ LUIS I 
FELIPE GASPAR ANGUITA. 
 

Es dóna compte de la següent proposta de la Comissió Insular 
d'Urbanisme de Mallorca: 
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" La Comissió Insular d'Urbanisme de Mallorca, en sessió celebrada el dia 

1 d'abril de 1997, aprovà, entre d'altres, el següent acord: 
 

"Desestimar el recurs ordinari interposat pels Srs. JOSE LUIS i FELIPE 
GASPART ANGUITA  contra l'acord adoptat per la Comissió Insular d'Urbanisme, en 
sessió celebrada dia 29 de març de 1996, pel qual es va procedir, en subrogació de la 
competència municipal, a la denegació de la llicència que havien sol⋅licitat per a la 
construcció d'un edifici aïllat d'habitatges i el tancament del solar núm. 6, a la "Vía de la 
Cruz" de la urbanització Santa Ponça (polígon VII, zona 3) del terme municipal de 
CALVIÀ, tot confirmant l'acord impugnat, això en base al informe emès per el Lletrat-
Cap del CIM de 31 de gener de 1997. 
 

El trasllat d'aquest acord es fa a reserva de l'aprovació de l'Acta." 
 
 

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

PUNT 20.-  RECURS ORDINARI INTERPOSAT PELS SRS. WERNER I 
DANIELA MATISSEK. 
 

Es dóna compte de la següent proposta de la Comissió Insular 
d'Urbanisme de Mallorca: 
 

" La Comissió Insular d'Urbanisme de Mallorca, en sessió celebrada el dia 
1 d'abril de 1997, aprovà, entre d'altres, el següent acord: 
 

"Desestimar el recurs ordinari interposat pels Srs. WERNER i DANIELA 
MATISSEK contra l'acord adoptat per la Comissió Insular d'Urbanisme, en sessió 
celebrada dia 31 de maig 1996, pel que va resultar denegada l'autorització prèvia 
sol⋅licitada per ells per a la construcció d'una casa de salut, al Polígon 29, Parcel⋅la 24, 
en Sòl No Urbanitzable de FELANITX, tot confirmant l'acord recorregut, això en base 
als informes emesos pel tècnic urbanista el 13 de febrer de 1997 i el Lletrat-Cap del 
CIM el 19 de febrer de 1997". 
 

El trasllat d'aquest acord es fa a reserva de l'aprovació de l'Acta." 
 
 

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

PUNT 21.-  RECURS ORDINARI INTERPOSAT PEL SR. JOSÉ 
ANTONIO ENCINAS SÁNCHEZ, EN REPRESENTACIÓ DE " POLLEN, S.A"  
 

Es dóna compte de la següent proposta de la Comissió Insular 
d'Urbanisme de Mallorca: 
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" La Comissió Insular d'Urbanisme de Mallorca, en sessió celebrada el dia 

1 d'abril de 1997, aprovà, entre d'altres, el següent acord: 
 

No admetre, i subsidiàriament desestimar, el recurs ordinari interposat pel 
Sr. JOSE A. ENCINAS SANCHEZ, actuant en la representació de la companya 
mercantil "POLLEN, S.A.", contra l'acord adoptat per la Comissió Insular d'Urbanisme, 
en sessió celebrada dia 22 de març de 1996, pel que va resultar denegada 
l'autorització prèvia sol⋅licitada per la seva representada per a la realització d'unes 
instal⋅lacions per a compravenda d'artesania i equipament rural, en el Polígon 6, 
Parcel⋅la 189, La Moià, en Sòl No Urbanitzable de POLLENÇA, tot confirmant l'acord 
recorregut, això en base als informes emesos pel tècnic urbanista l'11 de febrer de 
1997 i el Lletrat-Cap del CIM el 14 de febrer de 1997". 
 

El trasllat d'aquest acord es fa a reserva de l'aprovació de l'Acta." 
 
 

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

PUNT 22.-  RECURS ORDINARI INTERPOSAT PEL SR. GUILLERMO 
CRYNS DE SHUTER, EN REPRESENTACIÓ DE " MAYURKA ESTATESM S.L". 
 

Es dóna compte de la següent proposta de la Comissió Insular 
d'Urbanisme de Mallorca: 
 

" La Comissió Insular d'Urbanisme de Mallorca, en sessió celebrada el dia 
1 d'abril de 1997, aprovà, entre d'altres, el següent acord: 
 

Desestimar el recurs ordinari interposat pel Sr. GUILLERMO CRYNS DE 
SUCHTER, actuant en la representació de la companya mercantil "Mayurka Estates, 
S.L.", contra l'acord adoptat per la Comissió Insular d'Urbanisme, en sessió celebrada 
dia 31 de març de 1996, pel qual resultà denegada l'autorització prèvia que la seva 
representada havia sol⋅licitat per a la construcció d'un habitatge unifamiliar aïllat a la 
Parcel⋅la núm. 26 del Polígon Cadastral núm. 1, Son Vidal, en Sòl No Urbanitzable de 
SANTA EUGÈNIA, tot confirmant l'acord impugnat, això en base als informes emesos 
pel tècnic urbanista el 31 de gener de 1997 i la Lletrada del CIM el 25 de febrer de 
1997". 
 

El trasllat d'aquest acord es fa a reserva de l'aprovació de l'Acta." 
 

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

PUNT 23.-  RECURS ORDINARI INTERPOSAT PEL SR. JERONI 
ADROVER SANSÓ. 
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Es dóna compte de la següent proposta de la Comissió Insular 
d'Urbanisme de Mallorca: 
 

" La Comissió Insular d'Urbanisme de Mallorca, en sessió celebrada el dia 
1 d'abril de 1997, aprovà, entre d'altres, el següent acord: 

 
"Desestimar el recurs ordinari interposat pel Sr. JERONI ADROVER 

SANSO contra l'acord adoptat per la Comissió Insular d'Urbanisme, en sessió 
celebrada dia 10 de maig de 1996, pel qual es va denegar l'autorització prèvia 
(declaració d'interès social) sol⋅licitada per ell mateix per a la realització d'una xarxa en 
baixa tensió en Sòl No Urbanitzable de MANACOR (per al servei de les parcel⋅les 70 i 
72 del Polígon Cadastral núm. 17), tot confirmant l'acord impugnat, això en base als 
informes emesos pel tècnic urbanista de 19 de desembre de 1996 i el Lletrat-Cap del 
CIM de 16 de gener de 1997". 
 

El trasllat d'aquest acord es fa a reserva de l'aprovació de l'Acta." 
 

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

COOPERACIÓ MUNICIPAL, FOMENT I OCUPACIÓ. 
 
 
        PUNT 24.- APROVACIO DEL PLA BIENNAL 1997-98 I APROVACIO 
DEFINITIVA DEL PLA D'OBRES I SERVEIS DE 1997. 
 
 

Ja s'ha tractat aquest punt després del punt 10 de l'ordre del dia. 
 
 
 

PUNT 25.- APROVACIÓ DEL PROJECTE DE L'ESCOLA-TALLER 
SERRA DE TRAMUNTANA I SOL.LICITUD D'UNA SUBVENCIÓ A L'INEM. 
 

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

 
"D'acord amb l'ordre de 3 d'agost de 1994 que regula el programa 

d'Escoles Taller de l'INEM i amb la finalitat de qualificar joves en atur menors de 25 
anys en els oficis de margers i treballadors forestals  alternant la seva formació amb 
treballs de conservació de la naturalesa a l'Illa de Dragonera,  a la finca Tossals Verds i 
a altres indrets públics de la Serra de Tramuntana, la Comissió de Cooperació, Foment 
i Ocupació  eleva a la Comissió de Govern el següent acord: 
 
 A C O R D  
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1er. Aprovar el projecte de l'Escola-taller "Serra de Tramuntana" . 

 
2on. Sol.licitar a l'INEM una subvenció de 86.601.897.-PTA. per dur a 

terme l'esmentada Escola-taller. 
 

3er. Assumir el compromís de la Corporació d'aportar la quantitat total de 
15.810.006.-PTA. per dur a terme treballs a l'Illa de Dragonera en càrrec al Programa 
53300 en els següent exercicis pressupostàris. 
 

Any 1997:  7.000.000.-PTA.  
Any 1998:  4.900.000.-PTA. 
Any 1999:  3.910.006.-PTA." 

 
 

Intervé la Sra. Bover (PSM-NM). Informa que l'objectiu de l'Escola és 
formar joves menors de vint-i-cinc anys que es trobin en atur en oficis de margers i 
treballadors forestals. Explica que, per tant, duran a terme tasques de conservació de 
recursos naturals, restauració del patrimoni i ordenació de l'ús públic en els espais 
naturals. La proposta d'acord inclou l'aprovació de l'escola, la sol⋅licitud a l'INEM d'una 
subvenció de 86 milions de pessetes i per altra banda, l'autorització d'una despesa de 
caràcter plurianual per un import de 15 milions. 
 

Recorda que a la Comissió ja es va informar de les tasques concretes que 
es duran a terme. 
 

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

ESPORTS I JOVENTUT. 
 
 

PUNT 26.- ADJUDICACIÓ DE LES   OBRES  D´EDIFICACIÓ D´UNA 
NAU  D´ARRENDAMENT D´ESPAIS PER CAVALLS  A L´HIPÒDROM DE SON   
PARDO. 
 

Es dóna compte de la següent proposta de la comissió d'Esports i 
Joventut: 
 
 

"ANTECEDENTS: El Ple del Consell Insular de Mallorca, en sessió 
extraordinària celebrada el dia 23 de desembre de 1996, aprovà el  Plec de Condicions 
i el Projecte Tècnic per la contractació mitjançant subhasta , de les obres de 
construcció d´una nau per a l´arrendament d´espais per cavalls a l´Hipòdrom de Son 
Pardo,amb un  import màxim previst  de 17.042.536.-PTA.,10.025.021.-PTA.  en càrrec 
al pressupost de 1996 i la resta al de 1997, disposant també dit acord la convocatòria  
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als licitadors  interessats ,havent-se  realitzat  dita convocatòria i sel.lecció,que ha 
acabat amb  la proposta de la mesa de contractació  admetent  a  subhasta quatre de 
les cinc propostes presentades,(Llabrés  Feliu M.A. S.L., Ferrer Pons Hnos.S.A., 
Pavimentos Quimipres Baleares S.L., i Juan Cifre S.A., no admetent la conjunta dels 
Srs.  Reinaldo Expósito González,Román Pérez Hurtado i Antonio Santiago 
Ramírez,per no  acreditar suficientment la solvència  econòmica i mitjans tècnics 
requerits per l´obra, finalment,elevant proposta  a  favor de  l´oferta més econòmica de 
les admeses,la de  Pavimentos Quimipres  Baleares S.L., atès lo qual, es sotmet al Ple 
del CIM  la següent 
 
                      P R O P O S T A: 
 
      Assumir la proposta de data 14 de març de 1997,de la mesa de contractació de 
la subhasta convocada per acord del Ple Extraordinari del CIM del 23 de desembre 
passat,admetent a subhasta les ofertes  presentades per  Llabrés  Feliu M.A. S.L., 
Ferrer Pons Hnos. S.A., Pavimentos Quimipres Baleares S.L., i Juan Cifre S.A.,  
rebutjant la conjunta dels Srs.  Reinaldo Expósito González,Román Pérez Hurtado i 
Antonio Santiago Ramírez, i ,de conformitat amb dita proposta  de la taula,  
ADJUDICAR  A  PAVIMENTOS QUIMIPRES BALEARES S.L., amb C.I.F. B-
07684913,el contracte de les obres de  construcció d´una nau per l´arrendament 
d´espais per cavalls a l´Hipòdrom de Son Pardo, per l´import ofert per dita empresa, de 
14.350.000.-PTA., I.V.A. inclòs,que es realitzaran en el termini també esmentat a la 
seva oferta, de tres mesos, comptadors a  partir de la data de l´acta de comprovació  
del replantejament. 
       

De conformitat amb el previst a les bases de la subhasta, l´adjudicatari 
haurà de constituir fiança definitiva per import de  574.000.-PTA.( 4 % de l´import de 
l´adjudicació) en el termini de quinze dies hàbils  comptadors desde la notificació de 
l´adjudicació, retirar el projecte de les obres del Col.legi d´Arquitectes, i  tramitar, amb 
la major urgència, l´oportuna llicencia municipal d´obres, i  signar  el corresponent 
contracte amb el CIM dins del termini  de 30 dies establert per la seva formalització, a 
les esmentades bases . 
   

Els 14.350.000.-PTA.  import  d´aquesta contractació, en finançaran, 
10.025.021.-PTA., que s´han incorporat  a aquests efectes al pressupost de 1997, la 
resta, de 4.324.949.-PTA. en càrrec al vigent Pressupost de 1997, i  la  diferència o 
baixa entre el tipus de licitació i l'import d´adjudicació,  de 2.692.536.-PTA. ,es  
retornarà al disponible de la partida." 
 
 

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

BENESTAR SOCIAL. 
 

PUNT 27.- PROPOSTA D'APROVACIÓ DEL PLA ESTRATÈGIC 1997-
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1999 DE LA COMISSIÓ DE BENESTAR SOCIAL DEL CONSELL INSULAR DE 
MALLORCA.  
 
 

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

"Atès que, en funció del previst en el Reglament del Consell d'Acció 
Social del Consell Insular de Mallorca aprovat pel Ple del Consell Insular de Mallorca el 
dia 31 de juliol de 1995 amb les modificacions introduïdes per acord de Ple de dia 18 
de desembre de 1995, el dia 17 de febrer de 1997 es convocà el Consell Insular 
d'Acció Social per a la presentació del Pla Estratègic 1997-1999 de la Comissió de 
Benestar Social del Consell Insular de Mallorca, concedint un període de temps per a la 
presentació de propostes que finalitzà el dia 7 de març de 1997. 
 

Ateses les modificacions intoduïdes a partir de les suggerències i 
propostes presentades a aquests efectes. El President de la Comissió de Benestar 
Social fa la següent proposta d' 

ACORD 
 

Únic.- Aprovar el Pla Estratègic 1997-1999 de la Comissió de Benestar 
Social del Consell Insular de Mallorca que amb la present proposta s'adjunta." 
 
 

Intervé el Sr. Pons (PSOE). Considera que l'aprovació d'aquest Pla 
marcarà una fita en el procés de fer del benestar social un dret general i normal a 
Mallorca. 
 

Recorda que el Consell té, d'acord amb l'Estatut, la funció executiva i de 
gestió en aquesta matèria, però que fins ara hi ha hagut molt poques transferències 
des del 83 en què es va aprovar l'Estatut. Des d'aleshores la Comunitat Autònoma ha 
experimentat un creixement competencial important que es pot veure comparant els 
pressuposts, resulta que la Comunitat té moltes més competències i molts més 
recursos que el 83, cosa que no passa amb els consells insulars. El Consell de 
Mallorca, continua, només ha rebut unes poques competències de les previstes i amb 
un finançament notòriament insuficient. 
 

Tots els grups polítics coincideixen en l'opinió que el benestar social ha 
d'esser una competència del Consell, una competència que s'ha de rebre sense 
presses, però sense pauses perquè ja n'hi ha hagudes massa. 
 

Explica que ha fet aquestes manifestacions prèvies amb la voluntat de 
cridar l'atenció sobre la persistència d'una situació que constitueix una vulneració 
flagrant de l'Estatut. Tothom, continua, vol que el vell estat centralista sigui desmuntat i 
aquesta voluntat no és compatible amb el creixement continuat del Govern Balear 
mentre els consells perden pes proporcionalment. Aquest centralisme afecta l'actuació 
del Consell i especialment el Pla Estratègic que ara es debat. 
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Amb aquest Pla el Consell exerceix la competència que li atorga l'art. 15 

de la Llei d'acció social, el document constitueix el fruit, tant d'un treball tècnic, com 
d'una voluntat política, però no és un document neutre, sinó una eina per avançar cap a 
un objectiu polític clar: fer del benestar social un dret general i normal a Mallorca. 
 

Explica que el marc general d'actuació defineix els criteris generals, es 
detallen les competències i l'organització del Servei de Benestar Social, s'hi estableix el 
finançament, s'hi planteja la presència en el territori i s'hi analitzen les necessitats. 
 

La segona part, la més extensa, relaciona les propostes i els programes 
d'actuació sectorials i les estructura en apartats. 
 

Recorda que el Pla va esser sotmès a la consideració del Consell Insular 
d'Acció Social, després les institucions hi varen poder formular al⋅legacions, algunes 
varen esser parcialment recollides, posteriorment la Comissió de Benestar Social en va 
fer un informe favorable. 
 

Hi ha les partides pressupostàries corresponents en el pressupost del 97, 
el detalls de les quals s'ha incorporat al Pla. 
 

Demana el vot unànime per un Pla que, si bé s'ha fet esperar, ha estat 
objecte de millores fins al darrer moment des dels tres màxims que el sustenten: màxim 
esforç social, màxima cooperació i màxima participació i que representa una fita molt 
important per a l'acció social a Mallorca. 
 

La Sra. Vidal (Mixt) recorda que al llarg dels darrers anys s'ha produït el 
procés d'implantació dels serveis socials a Mallorca, amb una primera fase que 
comprèn el desenvolupament dels elements organitzatius amb uns serveis que 
comencen a configurar un volum important de recursos. Ara hi ha les bases, però falten 
correccions per tal que la situació pugui evolucionar favorablement. Recorda que hi ha 
pendent un desenvolupament normatiu i que el procés de transferències no ha acabat, 
per tant, és necessari delimitar bé les competències per evitar actuacions paral⋅leles 
que no beneficien ningú. 
 

Recorda també que el Pla no parteix de zero perquè el Consell té una 
trajectòria anterior evident que té l'origen en la Diputació que tenia el 80% del 
pressupost dedicat als serveis socials. Avui el pressupost és el 21% del pressupost del 
Consell. Recorda també que les actuacions del 97 són aplicacions de programes ja 
iniciats i que no n'hi ha cap de nou, si bé aquests han crescut. Aquesta continuïtat 
indica que el Consell ja anava ben encaminat. Opina que la dotació econòmica està bé, 
però considera que hi ha algunes observacions a fer com ara que s'hi hagin eliminat les 
referències a la Comissió i als serveis com a responsables de dur el Pla endavant. 
També retreu que es mantengui el capítol de suport al moviment associatiu de la gent 
gran i d'igualtat d'oportunitats de la dona quan ja s'ha creat una comissió que 
suposadament assumeix aquestes responsabilitats. Retreu que no hi hagi un informe 
pressupostari que indiqui que els recursos són suficients. Fa notar que no s'hi preveu la 
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reforma ja decidida del CIPRES, igualment fa notar que es mantenen els capítols 
dedicats a immigrants internacionals amb els plantejaments dels programes finançats 
pel Ministeri sense saber si el Consell tindrà finançament o haurà d'assumir-ne el cost. 
 

En conjunt, llevat d'aquests detalls, assumeix el contingut del Pla. 
 

Fa avinent que la coherència s'ha de tenir molt en compte i recorda que 
molts de membres d'aquest Consell varen firmar la devolució del Pla gerontològic al 
Govern per dues qüestions. Una era la manca de dotació econòmica i l'altra era la falta 
d'ubicació dels equipaments. Ara s'ha demanat que el Govern torni quantificar i ubicar 
el Pla del menor. Per la mateixa coherència demana que el pla específic que preveu 
aquest Pla es faci ara mateix i s'adjunti al Pla estratègic, ja que així tindrà el mateix 
rigor que el Consell demana. Per tant, el pla específic hauria de preveure els recursos 
humans i la dotació econòmica. 
 

Demana a tots els grups que siguin coherents amb els plantejaments que 
han tingut amb el Pla gerontològic i amb el Pla del menor i esperin a tenir el pla 
específic que permetria poden assumir totalment la transcendència del Pla que avui es 
presenta. Considera que aquest requisit no representaria cap retard ja que en 15 dies o 
un mes es podria tenir sense haver d'aturar cap dels programes que estan en marxa. 
 

Intervé la Sra. Thomàs (EU). Manifesta el suport del seu grup tot i les 
mancances que ja s'han esmentat. Recorda que es tracta d'un document important que 
arriba amb un cert retard, però que s'ha elaborat a partir de la participació de les 
organitzacions socials afectades, els ajuntaments, els tècnics i altres organitzacions 
que incideixen en el món de l'acció social. 
 

Pensa que és una bona eina que permetrà poder dur endavant els 
programes d'acció social i, en aquest sentit, pensa que queden dos aspectes que 
s'hauran de concretar i que a partir de l'existència d'aquest document es podran exigir, 
es tracta del fet que hi hagi els programes de la tercera edat i de dona dins el Pla, un 
Pla que entén que és propi del Consell de Mallorca i no de l'Àrea de Benestar Social. 
Per tant, aquest programes es podran gestionar a través de la Comissió d'Acció 
Sociocultural i Associacionisme. Per això pensa que és imprescindible aprovar avui la 
proposta, per després poder dur endavant els programes que s'hi inclouen. 
 

Per altra banda pensa que el Pla s'haurà d'ampliar amb altres plans com 
ara un d'actuació integral que prevegi la interrelació entre els diversos departaments 
del Consell com poden esser Cultura, Esports o altres comissions. Pensa que igual que 
s'hi ha pogut afegir l'annex de la inversió prevista per al 97, s'hauria pogut fer l'esforç 
d'incloure-hi els corresponents del 98 i el 99 que haurien permès fermar les inversions 
dels anys vinents. 
 

Anuncia el vot favorable del seu grup. 
 

Intervé la Sra. Ferrando (PP). Fa notar que la intervenció del Sr. Pons 
s'ha assemblat més a un debat parlamentari de sol⋅licitud de transferències que no a 
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una presentació del Pla. Recorda que l'Estatut és del 83 i que les primeres 
transferències del 92 les va fer Govern central, que el Sr. Pons vol desballestar, que 
aleshores era socialista. 
 

Anuncia que el vot del PP no serà d'aprovació, tot i que es tracta d'un vot 
que és el resultat d'una crítica constructiva.  
 

Remarca que el Pla preveu tota una sèrie de programes que el PP 
assumeix perfectament. Els programes nous, en canvi no els assumeix, perquè opina 
que no donen resposta als interrogants a què ha de respondre un Pla estratègic, com 
ara quins programes es volen fer, a qui han d'anar dirigits, com es volen fer i quan es 
faran. 
 

Detecta que no hi consta qui assumeix la responsabilitat del compliment 
de Pla, ni es pot deduir, ja que la presidenta va assegurar que no era ella, es podria 
pensar que depèn d'acció social, però resulta que gent gran i la dona, depenen de la 
nova comissió, tot i que les dones en situació de risc també corresponen a acció social. 
Demana que es fixi clarament la responsabilitat per tal que el PP pugui dur a terme la 
tasca d'oposició que li correspon. 
 

Fa notar que la concreció dels programes no va més enllà de determinar 
les tendències de les actuacions, sense compromisos reals, que els programes es 
concretaran dins el 97 i que el 98 i el 99 es faran la consolidació i l'assoliment dels 
objectius. Es tracta d'un document que només conté propostes que no se sap si 
s'assumiran o no. Això es confirma amb l'afirmació que dins el termini d'un mes, cada 
sector i cada unitat haurà d'elaborar un pla específic amb les intervencions de cada 
any. Amb aquests exemples que demostren que encara s'han de fer plans específics, 
considera que la proposta no pot rebre la denominació de Pla estratègic. 
 

Detecta altres mancances com són la indefinició de la població a què va 
dirigit. Tampoc no queden clares les actuacions concretes que s'han de fer i aporta els 
exemples d'uns quants programes entre els quals cita el de promoció social, en què el 
programa es concretarà en tres programes més que no se sap en què consistiran; pel 
que fa a prevenció social, no s'hi diu quines actuacions es duran a terme; amb relació 
al programa d'atenció a les drogodependències, s'hi afirma simplement  que es crearan 
centres amb recursos i serveis complementaris, sense indicar en què consistiran; pel 
que fa al programa contra la SIDA passa igual; i pel que fa al programa de prevenció de 
la salut, resulta que el programes que ja funcionen són els mateixos que es pensen 
desenvolupar i igual passa amb tota una sèrie de programes nous que s'hi afegeixen, 
els quals s'anuncien sense indicar les actuacions. 
 

Pel que fa al programa d'igualtat de les dones, fa notar que no hi ha ni 
objectius generals ni específics, ni accions concretes, sinó tan sols línies d'actuació. 
 

Tampoc no se sap a què es compromet a fer l'any que ve el CIM. 
 

Pel que fa al pressupost considera que està ben fet, però no en fa una 
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anàlisi tan optimista com la que ha fet el Sr. Pons, ja que dels 2.600 milions, n'hi ha 500 
de finançament extern, 29 provenen de recursos humans i 1.500 estan destinats als 
centres propis, de manera que només queden 248 milions per fer execució de 
programes. 
 

Una altra mancança que hi detecta és el desconeixement de la realitat, ja 
que el Pla no va més enllà de constatar aquest desconeixement i incloure entre els 
objectius l'anàlisi de les necessitats. Comenta que és impossible planificar si es 
desconeixen quines són les necessitats. En altres casos en què s'aporten dades, 
aquestes estan desfasades. 
 

Una altra mancança, detectada pel PP i que va esser objecte d'una 
esmena, es referia a la inexistència d'indicadors d'avaluació, que són un altre dels 
elements fonamentals d'un Pla.  
 

 
Per altra banda, recorda les crítiques que s'han fet al Pla d'oportunitats de les dones 
elaborat pel Govern central, una de les quals era precisament el fet que estigués 
redactat en condicional i, per tant, no es podia considerar més enllà d'una declaració 
d'intencions. Cita alguns exemples, ara del Pla estratègic, com ara "aquest Pla haurà 
d'aportar", "s'ha d'atrevir a concretar", "caldrà avançar", "s'han de dotar", per fer veure 
que també s'hi pot aplicar la mateixa crítica. 
 

Recorda que el Sr. Pons es va comprometre a dur el Pla estratègic a un 
Ple extraordinari dedicat únicament i exclusivament a debatre aquest Pla i, no només 
no l'ha duit, com a punt únic, sinó dins trenta més en un moment en què ja hi ha poca 
gent interessada en el debat i falten de la sala una gran part dels membres del Consell, 
cosa que fa que el debat només hagi existit en certa manera. Fa notar en aquest sentit 
que en el document del mes de desembre hi constava que el Pla es debatria en el si de 
la Comissió de Benestar Social del CIM, una referència que ha desaparegut del 
document definitiu. 
 

El president en funcions recorda que hi ha tot el temps que faci falta per 
tramitar l'ordre del dia, que el Ple ha començat una hora més prest i, per tant no hi ha 
una hora límit. 
 

El Sr. Pons (PSOE) agraeix a EU, el PSM i UM el suport que han 
anunciat. Considera que encara que hagi intentat convèncer els consellers populars i 
del grup mixt, haurà estat inútil. 
 

Opina que si no donen el vot afirmatiu no és perquè el Pla no els agradi, 
sinó perquè el Pla l'ha elaborat una majoria diferent de la del PP. Recorda que el Pla 
del 94-95, que era molt més embrionari, el va elaborar i aprovar el PP. Ara que es 
presenta una Pla molt més dens i sòlid, tan bo com pot esser un pla estratègic d'un 
Consell de Mallorca amb 12.500 milions de pressupost i una gran voluntat d'incidir en el 
camp social, però que no té ni la capacitat ni els recursos del Govern i que no té moltes 
competències que a hores d'ara haurien d'estar transferides. Per tot això pensa que 
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l'abstenció respon a la necessitat de desmarcar-se, de manera que han hagut de 
cercar per tots els racons per trobar qualque cosa que pugui justificar no votar 
afirmativament. 
 

Pel que fa a la Comissió de Promoció Sociocultural, considera que era 
necessari crear-la, ja que la Llei d'acció social del 87 estableix que el Govern, els 
consells i els ajuntaments han de destinar, com a mínim, el 6% del pressupost a acció 
social i l'art. 32, diu taxativament que dins aquest 6% no podran computar-s'hi les 
quantitats destinades a altres atencions socials com les sanitàries, educatives i 
similars. Així, fins que no es va crear aquesta Comissió, els recursos se sumaven 
mecànicament com si fossin tots d'acció social. Fa notar que la Comissió de Benestar 
social disposa de 2.637 milions, és a dir un 21% del pressupost, una xifra que no inclou 
els 150 milions de la nova comissió i, per tant, en dos anys de Pacte de Progrés, els 
recursos d'acció Social han passat del 17,2% al 21 %, o sigui un increment del 24'8% 
que difícilment es pot qualificar de continuista. 
 

Fa un repàs de les accions que es feien llavors i les compara amb les que 
es fan ara i fa notar que no hi havia salari social, el fons mallorquí de solidaritat, que 
tenia 14 ajuntaments, ara en té 43 amb 87 milions de pressupost del Consell i els 
ajuntaments que hi falten són tots del PP; els dos centres d'atenció a la marginació, 
totalment degradats el 93, i el 97 totalment renovat un i en procés de renovació l'altre, 
el Puig des Bous, a més d'altres programes que cita i fa veure que tots han augmentat 
notablement en relació al mandat anterior. Després d'aquestes comparacions afirma 
que, si bé el PP pot reclamar uns fonaments, la casa la va construir el Pacte de 
Progrés. 
 

Assegura que el Pla proposa una acció social clara i enèrgica i això fa que 
el PP se senti molt incòmode. Recorda que alguns membres d'aquest partit, i algun 
altre que n'era membre i ara l'han tret defora, se solen remetre al programa del PP. En 
aquest sentit, cita la pàgina 133 del llibre del Sr. Aznar, España, la segunda transición 
en què s'afirma que "és possible mantenir i encara millorar l'actual nivell de prestacions 
amb un cost més baix", unes paraules escrites quan hi havia un Govern socialista i que 
indiquen que, com a molt, hi havia el propòsit només de mantenir, ja que la paraula 
incrementar no apareix. Més endavant s'hi indiquen les tres funcions bàsiques d'un 
estat en matèria social i que són pensions, sanitat i educació, és a dir no hi figura 
l'acció social. També es refereix a un anuari sobre l'estat del món que fa un balanç del 
primer any de Govern del PP i hi detecta un dràstic pla de reducció de la despesa 
pública que afectarà bàsicament la sanitat i els temes socials. De manera que si el 
Govern central redueix, la reducció arribarà al Consell i, per tant, al ciutadà.  
 

Lamenta que aquest Pla coincideixi amb el moment en què la voluntat de 
lluita pels temes socials en el Consell arriba al màxim i la política estatal del PP tendeixi 
a reduir-la al mínim.  
 

Recorda per això que un pla estratègic no serveix per res si a l'hora 
d'aplicar-se falten els recursos. Els del Consell no hi faltaran, assegura, pel que fa a les 
altres aportacions convida el grup del PP a escriure al president Aznar. 
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La Sra. Vidal (Mixt) considera que el Sr. Pons ha fet demagògia, ella s'ha 

limitat a recordar el caràcter de beneficència que tenia la Diputació. Ara aquesta 
paraula ha desaparegut i això ho sap tothom. Allò que també ha dit és que el Consell 
ha estat sensible i ha creat uns centres i això el Sr. Pons ho sap. Considera que al Sr. 
Pons li costa assumir que la majoria de programes els va trobar fets i algun l'ha eliminat 
i tot, com ara el de supressió de barreres arquitectòniques, i és natural que hagin anat 
creixent. Pel que fa a Madrid recorda que el Pla concertat té un 14% d'augment i, per 
això, insisteix en la necessitat de no fer demagògia i, en conseqüència, entrar en el 
contingut i parlar dels programes nous que vol fer. No creu que pel que fa al menor 
pugui fer tot quant consta al Pla amb cinc persones, amb cinc programes, unitats 
d'acollida i catorze places més. No pot dir que farà això sense aportar també la manera 
com ho farà.  
 

Es queixa que s'hagin dedicat uns doblers a pagar aperitius o dinars 
perquè ella tot el temps que va esser responsable no ho va fer mai i això fa pujar els 
colors a la cara com els fan pujar els programes de la dona que no diuen res. 
 

Recorda que ha demanat coherència amb l'actitud de tornar una pla al 
Govern perquè no estava quantificat, ni hi havia uns recursos humans suficients i ara 
no es pot presentar una pla que no té aquests requisits. 
 

Repeteix que considera correcte el contingut del Pla i que com que no hi 
ha hagut mamòries no té elements suficients per poder-lo valorar. Dient això considera 
que ha estat correcta i retreu al Sr. Pons que digui que el Govern abaixa el pressupost 
perquè no és cert. 
 

Assegura que si el Sr. Pons no aporta en el termini d'un mes la previsió 
de recursos humans i de dotació econòmica per desenvolupar el Pla no pot votar ara a 
favor. 
 

La Sra. Ferrando (PP) recorda que ha intentat fer la intervenció tant 
tècnica com ha pogut i que el Sr. Pons no ha contestat a cap de les preguntes que ella 
li ha plantejat. Per tant, no s'ha produït el debat que hi hauria d'haver hagut. Anuncia 
que el seu grup ha decidit en comptes d'abstenir-se, votar-hi en contra.  
 

Assegura que el seu grup està ben satisfet si es presenta un pla, sobretot 
si coincideix amb el seu programa. Per altra banda afirma que no és suficient per 
aprovar un Pla que aquest tengui 200 pàgines, sinó que ha de tenir tots els elements 
que un programa ben fet requereix i com que consideren que aquest Pla no els té, no 
l'aprovaran. Al mateix temps lamenta que el Sr. Pons s'enfadi. 
 

Pel que fa a la situació de la dona, recorda que ja fa un any que diu fan 
un pla de la dona i no s'ha vist, ja que la proposta no conté cap pla sinó tan sols unes 
línies d'actuació. 
 

Pel que fa a la Comissió de Promoció Social es demana per què si la 
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presidenta i el Sr. Pons la varen considerar tan fantàstica per quina raó no varen 
presentar una moció quan no governaven demanat-la en comptes de no parlar-ne mai. 
 

En relació al pressupost, repeteix que li dóna l'enhorabona per haver-lo 
augmentat i no li sap gens de greu dir-ho, com sap greu al Sr. Pons reconèixer que el 
Govern del Sr. Aznar també l'ha augmentat.  
 

Cita el llibre del Sr. García Abadillo, Luces y sombras de la España del 
PSOE que afirma que el PSOE ha estat el pitjor enemic de l'estat del benestar i que la 
diferència entre rics i pobres s'ha mantingut, mentre que el 10% dels espanyols 
continua controlant el 30% de la renda nacional, igual que l'any 82. Per tant, posats a 
llegir llibres, recomana al Sr. Pons que també llegeixi aquest. 
 

Tanca el torn d'intervencions el Sr. Pons (PSOE). Puntualitza les darreres 
afirmacions de la representant del PP. Considera que no hi ha una dicotomia entre 
tècnic i polític i que no és correcte considerar que el tècnic és un exemple de virtut i un 
polític, per definició és sospitós. Fa notar que el PP actua des d'aquesta perspectiva 
fins al punt que una de les al⋅legacions que aquest grup va presentar deia que un pla 
estratègic ha d'esser bàsicament un instrument de planificació que no ha d'incloure 
opinions ni comentaris de caire polític. Admetre això, comenta, seria tan aberrant com 
dir que no ha d'incloure comentaris de caire tècnic perquè un pla es fa a partir d'uns 
plantejaments polítics i aquest punt de partida no és cap element negatiu. Per tant la 
dicotomia apuntada és pròpia d'èpoques no democràtiques i considera que no s'hauria 
de fer servir dins aquesta institució. 
 

Pel que fa a la dona, fa veure que hi ha dos aspectes diferents, la part 
social, és dir marginació, soledat i toxicomanies en què les actuacions corresponen a 
Benestar Social, per altra banda hi ha la voluntat de fer avançar la dona en la nostra 
societat cap a la igualtat, i això s'haurà d'especificar dins la nova Comissió. 
 

Pel que fa a l'increment dels pressuposts socials, no admet que li diguin 
que s'ha incrementat el Pla de prestacions bàsiques o el Pla concertat, ja que ell es 
referia a despeses socials globals i la primera mostra de la reducció social que ha 
practicat el Govern de Madrid ha estat la supressió de tot un Ministeri d'Afers Socials. 
Comenta que quan se suprimeix un ministeri no és precisament per potenciar-lo. 
 

Opina que la proposta d'avui hauria de merèixer el vot favorable de tots 
els grups i qualifica d'infantilisme passar de l'abstenció al vot negatiu per part del PP, ja 
que el vot d'un grup, opina, s'ha de basar en la ideologia i no en la simpatia o la formes 
d'una intervenció. 
 

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

CULTURA I PATRIMONI HISTÒRIC. 
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PUNT 28.- PROPOSTA DE RESOLUCIÓ DE L'EXPEDIENT 
SANCIONADOR QUE SE SEGUEIX CONTRA EL SR. MIGUEL SALOM PIZÁ PER LA 
REALITZACIÓ D'OBRES ALS NÚM. 56, 57 I 58 DE LA PLAÇA DELS HOSTALS, DEL 
TERME MUNICIPAL DE SANTA MARIA DEL CAMÍ. 
 
 

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.- Mitjançant escrit de data 21 de març de 1996 (reg. entrada C.I.M. núm. 
4469, de data 2.04.1996), el batle-president de l'Ajuntament de Santa Maria del Camí 
remeté a les dependències del Servei de patrimoni històric del CIM. còpia de la 
sol⋅licitud de la llicència municipal d'obres presentada pel Sr. Miguel Salom Pizá en 
relació a determinades obres als núm. 56, 57 i 58 de la plaça dels Hostals, del seu 
terme municipal, per tal que la Comissió Insular del Patrimoni Històrico-Artístic de 
Mallorca lliuràs el corresponent informe, donat que l'indret de referència es troba dins 
l'entorn de protecció de l'ex-convent de Mínims declarat bé d'interès cultural mitjançant 
decret 921/1990, de 13 de juliol. 
 

Tractan-se de la sol⋅licitud d'una legalització d'obres duites a terme a 
l'entorn de protecció d'un Monument declarat bé d'interès cultural, el President de la 
Comissió Insular del Patrimoni Històrico-Artístic de Mallorca, mitjançant resolució de 
data 28 de maig de 1996 i en ús de les atribucions conferides per l'article 9, a) del 
Reglament d'organització i funcionament de la Comissió, incoà expedient sancionador 
contra el Sr. Miguel Salom Pizá per les obres realitzades i per les quals es sol⋅licitava la 
legalització. 
 

II.- En relació a aquesta sol⋅licitud, la Comissió Insular del Patrimoni 
Històrico-Artístic de Mallorca, en la sessió de data 7 de juny de 1996, acordà "que 
aquests expedient  
quedi damunt la taula i es posposi la seva anàlisi a l'espera d'informes tècnics adients." 
 

Una vegada efectuats els informes tècnics corresponents, la Comissió 
Insular del Patrimoni Històrico-Artístic de Mallorca, en la sessió de data 10 d'octubre de 
1996, acordà "aprovar, per unanimitat, la sol⋅licitud de referència, segons l'article 19 de 
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la Llei 16/1985, de 25 de juny, del patrimoni històric espanyol."  
 

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

IV.- Dins el termini legalment procedent, l'interessat formulà al⋅legacions 
per a la defensa dels seus interessos, on manifestà, en síntesi, que les obres de 
referència foren realitzades l'any 1984, i que per tant, qualsevol infracció a la Llei 
16/1985, de 25 de juny, hauria prescrit; a més, assenyalà que tant la declaració com a 
monument de l'ex-convent dels Mínims com l'aprovació de la pròpia Llei 16/1985, de 25 
de juny, del Patrimoni Històric Espanyol, són posteriors a l'execució material de les 
obres objecte del present expedient sancionador. 
 

A l'escrit d'al⋅legacions, l'interessat proposà com a mitjan provatori les 
oficines de l'Excm. Ajuntament de Santa Maria del Camí. 
 

V.- Mitjançant resolució de data 16 de setembre 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, així com la de confessió de 
l'interessat. 
 

VI.- En compliment de la resolució de l'instructor de data 16 de setembre 
de 1996, el batle-president de l'Ajuntament de Santa Maria del Camí aportà tota la 
documentació sol⋅licitada per l'instructor, consistent amb la còpia dels expedients de 
sol⋅licitud de llicència d'obres núm. 79/1984i 72/1985, així com les còpies de les 
sol⋅licituds de legalització de les obres objecte d'aquest expedient, de dates 8 de maig 
de 1991 i 7 de febrer de 1996. 
 

VII.- Tant de les al⋅legacions formulades per l'interessat com de les 
proves practicades (la de confessió de l'interessat no es va practicar per 
incompareixença, en dues ocasions), queda com a fet provat la realització d'una sèrie 
d'obres als núm. 56, 57 i 58 de la plaça dels Hostals de Santa Maria del Camí per part 
del Sr. Miguel Salom Pizá, obres consistents en col⋅locació de carpinteria, un muret de 
protecció i cinc claraboies; i també queda com a fet provat que les dites obres, que han 
ocasionat l'obertura d'aquest expedient sancionador per tractar-se d'una sol⋅licitud de 
legalització, foren realitzades abans de la incoació com a bé d'interès cultural del ex-
convent dels Mínims, i que per tant, no existia la delimitació de l'entorn de protecció del 
Monument, per la qual cosa no li és aplicable la legislació protectora del patrimoni 
històric espanyol. 
 
 
 FONAMENTS JURÍDICS 
 
 

I.-Al punt IV 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  



 
 

76 

a l'article 76.1, paràgraf e), en relació amb l'article 19 de la LLei 16/1985, de dia 25 de 
juny. 
 

II.- D'acord amb els antecedents de fets assenyalats, les obres foren 
realitzades amb anterioritat a la incoació de l'expedient de declaració de bé d'interès 
cultural, amb la categoria de Monument, l'ex-convent dels Mínims. Per tant, des de el 
punt de vista de la legislació de patrimoni històric hem de concloure que en el present 
cas és manifesta la inexistència de responsabilitat administrativa per part de l'interessat 
en el present expedient, Sr. Miguel Salom Pizá. Per la qual cosa, no és aplicable al 
present cas l'article 76.1, e) en relació amb l'article 19 de la Llei 16/1985, de 25 de juny, 
del patrimoni històric espanyol. 
 

III.- Són aplicables al present cas els principis rectors del dret 
administratiu sancionador, en particular els principis de legalitat, d'irretroactivitat, de 
tipicitat i de responsabilitat. 
 

En particular, article 128.1 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de 
Règim Jurídic de les Administracions Públiques  
i del Procediment Administratiu Comú: "Serán de aplicación las disposiciones 
sancionadoras vigentes en el momento de producirse los hechos que constituyan 
infracción administrativa." 
 

IV.- 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.- Declarar la inexistència de responsabilitat i d'infraccions administratives 
de les assenyalades a la Llei 16/1985, de 25 de juny, del patrimoni històric espanyol 
pels fets que motivaren l'obertura d'aquest expedient sancionador, i en conseqüència, 
arxivar el present expedient sancionador. 
 

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 Santa 
Maria del Camí." 
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Intervé el Sr. Pons (PSM-NM). Explica que la proposta és arxivar 

l'expedient sancionador que s'havia iniciat per tal com els tècnics no hi han observat 
raons per poder dur a terme cap tipus de sanció. 
 

S'aprova la proposta per unanimitat. 
 
 
 

SERVEIS GENERALS I RECURSOS HUMANS. 
 
 
 

PUNT 29.- CONVENI DE COL.LABORACIO ENTRE EL CONSELL 
INSULAR DE MALLORCA I L'O.N.G." BOMBERS SENSE FRONTERES" I "EL FONS 
MALLORQUI DE SOLIDARITAT I COOPERACIO". 
 

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

"Ateses les necessitats que de material contra-incendis tenen altres 
païssos, canalitzades per diversos organismes i persones particulars i que sovint es 
dónen de baixa per no complir la normativa vigent al nostre país  i que  resulterien útils 
en aquests païssos necesssitats, 
 

Atesa la proposta de Conveni de col.laboració presentada per les ONG's  
"Bombers sense Fronteres" i "Fons Mallorquí de Solidaritat i Cooperació" al Consell 
Insular de Mallorca, 
 

Ateses la naturalesa de les esmentades Organitzacions No 
Governamentals i la seva experiència i compromís amb l'ajuda desinteressada a 
païssos en vies de desenvolupament, aquesta Comissió Informativa eleva a la 
Comissió de Govern la següent proposta d' 
 
                        A C O R D  
 

 "1.- Subscriure el Conveni de col.laboració proposat per les ONG's 
BOMBERS SENSE FRONTERES i el FONS MALLORQUI DE SOLIDARITAT I 
COOPERACIO", per a la cessió gratuïta de bens i material contra-incendis  que ja no 
compleixi la normativa vigent perquè pugui ser aprofitat a païssos on encara siguin 
utilitzables, comprometent-se aquest Consell a reservar el material i a emmagatzemar-
lo convenientment fins que pugui ser enviat, en el seus cas, als païssos que el 
necessitin. 
    

2.- Les esmentades cessions es faràn d'acord amb la normativa vigent 
declarant-los efectes no utilitzables i en conseqüència patrimonials, d'acord en l'article 
7è del Reglament de Bens de les Entitats Locals de data 13 de Juny de 1.986, tot i 
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comunicant-les a la Secció de Patrimoni per al seu registre a l'Inventari, prèvia 
instrucció dels oportuns expedients si cal. 
 
       3.- Autoritzar a la Presidència del Consell per a  la signatura dels documents 
adients per l'execució d'aquest acord". 
 
 

Intervé el Sr. Sansó (PSM). Qualifica la proposta de positiva. Explica que 
els bombers renoven contínuament material el qual sol esser objecte de peticions per 
part de particulars i d'institucions. El Consell ha decidit donar una sortida a aquest 
material encaminada a reforçar les accions del Fons Mallorquí de Solidaritat. Per això 
es materialitza el compromís a través d'aquest conveni i el Consell es compromet a 
guardar aquest material fins que les associacions hi trobin la destinació adequada.  
 

S'aprova la proposta per unanimitat. 
 

PUNT 30.- PROPOSTA DE REVISIÓ DEL CONVENI SUBSCRIT ENTRE 
ASISA I EL CONSELL INSULAR DE MALLORCA 
 

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

"A la vista de l'escrit presentat per la Delegació de Balears de l'Entitat 
"Assistència Sanitària Interprovincial" (ASISA), la qual té al seu càrrec la prestació de 
l'assistència  sanitària del personal funcionari que presta serveis a la Corporació, en el 
que sol.licita, després de les conversacions mantingudes amb la correduria 
d'assegurances March, per a l'any 1997, l'augment de la prima  mensual que per 
assegurat abona el Consell Insular de Mallorca a l'esmentada Entitat, fixant-la en 4.800 
ptes, que suposa un increment d'un 3%. 
 

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

Procedir a la revisió del Conveni subscrit entre el Consell Insular de 
Mallorca i "Assistència Sanitària  Interprovincial" (ASISA) el dia 25 de febrer de 1982 
per a la prestació de l'assistència sanitària als funcionaris de la Corporació, d'acord 
amb allò que es preveu a la clàusula sisena, apartat segon de l'esmentat conveni, i 
fixar en 4.800 ptes. la prima mensual que per assegurat  abona el Consell Insular de 
Mallorca, amb efectivitat des de l'1 de gener de 1997. 
 

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

 
 
 

PRECS I PREGUNTES 
 

El Sr. Grosske (EU) anuncia que el seu grup formula una sèrie de nou 
preguntes per escrit. Informa que les set primeres fan totes referència a un text signat 
pels portaveus dels partits que formen l'equip de govern i EU, un document que anava 
vinculat a l'aprovació del pressupost per al 97. 
 

La primera pregunta es refereix al compromís d'increment salarial per al 
personal al servei del Consell i demana per quina raó no s'ha complert el compromís 
d'increment salarial i quines són les perspectives de compliment en el futur. 

El Sr. Sansó (PSM) recorda que amb l'aprovació del pressupost es va 
crear una nova partida de 81 milions per atendre la valoració clara dels llocs de feina 
de la institució. Informa que no és possible fer aquesta valoració des de recursos 
humans per manca de personal però que es treballa en un plec de condicions per 
poder convocar un concurs públic per encarregar aquesta feina a una empresa externa. 
 

Recorda que hi ha la voluntat de fer efectiu aquest compromís per una via 
legal. 
 

El Sr. Grosske (EU) manifesta, i vol que consti en acta, que des del punt 
de vista d'EU només hi ha dues alternatives possibles, una seria complir al peu de lletra 
l'increment, i l'altra, amb l'acord previ dels representants dels treballadors, que és el 
col⋅lectiu que es vol defensar, endegar una altra via. Li consta que aquests 
representants han fet propostes que han estat rebutjades per la corporació i voldria que 
el compromís polític s'assolís, ja que hi ha maneres tècnicament possibles per fer-ho, i 
que s'assolís com més aviat millor i d'acord amb els sindicats. 
 

El Sr. Sansó (PSM) recorda que en tot moment s'ha intentat fer les coses 
per les vies legalment possibles amb l'objectiu que els treballadors no perdin poder 
adquisitiu. Recorda les paraules del Sr. Grosske en el Ple d'aprovació del pressuposts 
en què afirmava que la prudència del conseller que ara parla era oportuna. Assegura 
que l'acord que es prendrà per fer efectiu el compromís, serà un acord que tindrà la 
seguretat que no s'hi podrà fer cap objecció legal. De moment es treballa en la solució 
que ha indicat, després d'haver fet la valoració, si es veu que no permet complir el 
compromís, serà el moment de cercar una altra via. 
 

El Sr. Grosske (EU) recorda que en el document que ha citat abans s'hi 
plasmava la voluntat de fer una campanya informativa i publicitària en relació amb la 
política de disciplina urbanística que vol dur endavant el Consell i de sensibilització de 
l'opinió pública sobre la defensa del sòl rústic. Entenia que la campanya s'havia de 
posar en marxa de manera immediata, ja que si no era el preludi, constituïa 
l'acompanyament necessari de la política de disciplina del Consell. Demana per quina 
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raó no s'ha iniciat aquesta campanya, quina consignació pressupostària hi ha i quan 
està previst posar-la en marxa. 
 

El Sr. Quetglas (PSOE) explica que el compromís existeix, però que està 
subjecte a les disponibilitats pressupostàries i que aquestes estan condicionades als 
ingressos provinents de l'exercici de la disciplina urbanística. Hi ha prevists 35 milions. 
El servei s'ha posat en marxa i ja hi ha uns expedients que impliquen ingressos 
compromesos, amb què és possible iniciar la campanya de forma pràcticament 
immediata tan aviat com hi hagi les disponibilitats en els termes i les condicions que 
assenyala el pressupost. 

El Sr. Grosske (EU) considera que "immediatament" i "quan es tengui 
disponibilitat pressupostària" són termes contradictoris. Afirma que la vinculació de la 
campanya als ingressos va esser un gol que EU no va advertir en aquell moment. 
Aquesta condició en retarda la posada en marxa i desvirtua l'efecte polític que es 
pretenia. Era important en el moment d'assumir les competències en aquesta matèria, 
precedir-ne les activitats amb una campanya de sensibilització. L'efecte polític ja està 
desvirtuat i allò que s'hauria de fer seria una modificació pressupostària que permetés 
endegar la campanya de la manera més ràpida possible. Encarregada a les darreries 
del 97, incompleix com a mínim l'esperit del document que es va signar. 
 

El Sr. Quetglas (PSOE) diu que tal vegada incompleix l'esperit del Sr. 
Grosske, però que no incompleix el compromís, ja que el pressupost no diu 
immediatament, sinó lligat a l'execució del pressupost i així es farà. La campanya 
s'hauria pogut fer simultàniament amb l'aprovació de la norma, però també fa notar que 
hi ha hagut debat ciutadà i que n'hi haurà molt encara perquè la norma encara ha de 
seguir tot un procés de tramitació que coincidirà amb la tramitació de la Llei del sòl 
rústic. Introduir durant aquest debat que es produirá l'element d'una campanya no creu 
que sigui negatiu, sinó tot al contrari. 
 

El Sr. Grosske (EU) recorda que aquell document també feia esment a 
l'inici d'un programa de col⋅laboració amb els municipis per tal de potenciar la disciplina 
urbanística. Demana perquè no s'ha elaborat aquest programa i si s'ha fet perquè no se 
n'ha informat la resta de forces polítiques i també quan es pensa oferir aquest 
programa als ajuntaments. 
 

Respon el Sr. Quetglas (PSOE). Afirma que, de fet, ja s'ha començat 
perquè dissabte passat, ell mateix va oferir als representants municipis d'un ajuntament 
la col⋅laboració del Consell. D'altra banda informa que el Servei de Disciplina 
Urbanística, la primera cosa que fa és adreçar-se als ajuntaments per explicar el 
contingut i l'abast del nou servei, què significa, etc. És cert, continua, que es pensa fer-
ne una presentació de caràcter més formal, més pública i, per això hi ha hagut 
contactes amb el president de la Federació d'Entitats Locals per començar aquesta 
presentació. 
 

El Sr. Grosske (EU) considera una frivolitat afirmar que dissabte ja va 
començar el programa de col⋅laboració. Opina que quan es parla d'un programa es 
parla d'una cosa seriosa, sistemàtica i organitzada i no d'entrevistes parcials i 
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fragmentàries. Afirma que el Sr. Quetglas no contesta, per què no s'ha començar el 
programa i perquè no s'ha plantejat com a tal programa dins la Comissió d'Urbanisme. 
La raó, continua el Sr. Grosske, és la mateixa per la qual no s'ha començat la 
campanya i la mateixa per la qual s'aproven unes normes subsidiàries insuficients i és 
perquè tenen por del cost electoral que pot representar parlar de disciplina urbanística. 
Si el gran problema és la disciplina com diu el Sr. Alorda no es pot resoldre 
delicadament, silenciosament i amb reunions semiclandestines als ajuntaments, cosa 
que constitueix una contradicció política evident. 
 

El Sr. Quetglas (PSOE) respon que hi ha tota la delicadesa i gens de por. 
És un servei delicat, difícil, amb moltes conseqüències de tipus jurídic i competencial 
que s'han de resoldre delicadament i sense clandestinitat. L'exemple de dissabte que 
ha posat era d'una reunió pública. Ara aquestes reunions es generalitzaran a través de 
la Federació d'Entitats Locals, com ja ha dit. 
 

El Sr. Grosske (EU) es refereix a la implicació del Consell en el debat 
polític sobre l'ordenació territorial de Mallorca en relació a la qual el document citat 
fixava per als primers mesos de 1997 l'elaboració d'una proposta de criteris. No se sap 
que, al començament d'abril, hagin començat les feines i, per tant, el Consell no té 
criteris sobre l'elaboració del Pla territorial de Mallorca. 
 

El Sr. Triay (PSOE) informa que és evident que el Consell participarà en 
el debat de les directrius quan sigui el moment, ja que representa més del 80% del 
territori que cobriran aquestes directrius. Pel que fa a la proposta de criteris afirma que 
hi ha la voluntat de fer-la amb visió de conjunt i que no es pot reduir a la suma del Pla 
del Raiguer o del de la serra de Tramuntana. Informa que encara no s'han fet les 
passes per fer realitat aquesta decisió política i afirma que s'ha d'entendre el concepte 
de primers mesos en un sentit lax. 
 

Per altra banda recorda que a altres qüestions, com ara el sòl rústic, s'hi 
han dedicat moltes més setmanes que les que en un principi es pensava, cosa que ha 
distret d'altres objectius que pròximament es volen abordar. 
 

El Sr. Grosske (EU) demana que concreti el concepte de primers mesos i 
quan pensa, l'equip de govern, començar aquestes feines i quan pensa presentar els 
criteris al Ple. 
 

El Sr. Triay (PSOE) respon que es plantejaran dur endavant un contracte 
d'assistència tècnica per poder fer aquests treballs pròximament i que el calendari es 
fixarà quan se sàpiga qui ha de fer aquesta feina. 
 

Fa notar que la pregunta següent va dirigida a la presidenta, que és la 
presidenta de la Comissió de la Diada, per tant si la formula no tindrà resposta. 
 

El Sr. Grosske (EU) afirma que la pregunta la formula a l'equip de govern i 
no a la presidenta i el fet que s'hagi constituït una comissió no desvirtua un compromís 
que és de tots i cadascun dels portaveus de l'equip de govern. Recorda que abans del 
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31 de març hi havia el compromís de dur al Ple una proposta de data per a la Diada. 
Demana perquè no s'ha complert el termini, i perquè es va esperar fins al mes de 
febrer, dues hores abans de començar el Ple d'ITEMA. 
 

El Sr. Sampol (PSM) diu que si ara mateix hi ha una manifestació de 
consens amb relació a una de les propostes que hi ha ja es podria fer el Ple. De 
moment hi ha la proposta del 31 de desembre, formulada pel PSM i la del 12 de 
setembre proposada per UM. El PP va parlar d'una diada sense concretar gaire. Ara cal 
una reunió per veure si hi ha aproximacions. 
 

El Sr. Grosske (EU) pensa que allò que no hi ha és voluntat política ni 
eficàcia per dur endavant els compromisos. Això de les dates ho saben tots els grups, 
el problema és que és necessari fixar-ne una que sigui un símbol de la identitat cultural 
de Mallorca i de la seva reivindicació d'autogovern, i si hi el compromís de dur endavant 
una proposta abans del 31 de març se n'hi ha de dur una tan consensuada com sigui 
possible, però se n'hi ha de dur una. 
 

El Sr. Sampol (PSM) es demana com es pot solucionar el dilema si no hi 
ha acord dins l'equip de govern. 
 

El Sr. Grosske (EU) recorda que l'elaboració del Reglament orgànic és un 
compromís adoptat al Ple, l'any 95, i que, després al final del 96, es va signar un 
compromís de presentar-lo al Ple abans del 31 de març. Demana perquè s'ha 
incomplert aquest termini i quan s'hi pensa dur tant el Reglament com el Consell 
Econòmic i Social que és un altre compromís escrit. 
 

Respon el Sr. Alorda (PSM). Explica que el 90% del compromís està 
complert ja que la part més complicada era elaborar el document. Informa que ara ja ha 
acabat el termini de presentació d'esmenes i considera que es tracta d'una qüestió prou 
delicada per dedicar-hi el temps que calgui i estudiar-lo article per article. Recorda que 
és un tema difícil per la doble naturalesa del Consell. Hi ha un ambient positiu per 
arribar a l'entesa i informa que des de la consciència del compromís es va intentar 
incrementar el ritme de les reunions, però alguns grups no hi varen poder dedicar tant 
de temps. Hi ha una reunió per al dia 10 i espera que es puguin solucionar els 
problemes més peremptoris de manera que el Consell podrà tenir un Reglament. 
 

Pel que fa al Consell Econòmic pensava que EU havia de presentar un 
primer document de treball. 
 

El Sr. Grosske (EU) afirma que el seu grup està disposat a dur endavant 
allò que firma. Fa molt de temps, recorda, se'ls va indicar la possibilitat de presentar 
una proposta d'aquestes característiques, però la cosa va quedar desbordada des del 
moment que aquest compromís, verbal, es va vincular, el 15 de desembre, al tema del 
Reglament. Considera que si la majoria pensava que dos anys no eren suficients per 
tenir el Reglament i no es podia tenir el 31 de març, no s'havia d'haver firmat. Allò que 
no es pot fer és adquirir un compromís i no complir-lo i, sobretot, quan es fixa una data 
amb la voluntat de tallar la reiterada dilació amb aquestes qüestions. 
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Lamenta que en relació a aquestes qüestions, que són molt sensibles per 

a EU, l'equip de govern no hagi estat capaç de complir els compromisos. 
 

El Sr. Alorda (PSM) reconeix que allò que s'ha constatat ha estat la 
dificultat d'establir quina podria esser la personalitat jurídica del Consell i, com més s'hi 
ha aprofundit, més dificultats han aparegut. Hi ha hagut temps d'espera d'esmenes i 
s'ha estat condescendent, precisament perquè hi havia la voluntat de consens. Si es 
convoca una reunió i a un grup no li va bé, seria possible convocar igualment per 
continuar avançant. Davant l'opció de complir el termini o cercar sempre el consens 
s'ha optar per cercar el consens. 
 

Pel que fa al Consell Econòmic, no havia entès que el compromís escrit 
retiràs la possibilitat que EU aportàs el primer esborrany. Es pot fer una primera 
proposta de redacció. Convida a una màxima participació i que cada grup faci l'intent 
d'aportar un text propi, si no és així, es compromet a dur una redacció dels articles que 
hagin de fer referència al Consell. 
 

El Sr. Grosske (EU) es refereix a un altre dels compromisos que són del 
document del desembre del 96, però que també són del pacte d'investidura del 95, i és 
el del Reglament de subvencions. El fet cert és que es donen subvencions reglades, 
però no queda clar el criteri per determinar fins a quin punt es poden donar sense 
reglar, no hi ha harmonització dels diferents reglaments, manca un reglament 
d'aplicació general que deixi fora de lloc la possibilitat de concedir subvencions fora 
reglamentació o amb tots els requisits aprovats pel Ple. Recorda que també es va fixar 
la data del 31 de març i la pregunta és per què no s'ha respectat aquest compromís i 
quan es pensa complir.  
 

El Sr. Triay (PSOE) recorda que al Ple del 3 de febrer el PP va presentar 
una moció, aprovada per unanimitat, que demanava que es fes la redacció 
conjuntament entre tots els grups i no a partir d'un document elaborat per la majoria. 
Això ha fet que, per ara, no s'hagin utilitzat uns documents que ja hi havia redactats. 
Recorda que hi ha una reunió convocada per al 10 d'abril per tractar aquest reglament. 
 

El Sr. Grosske (EU) considera patètic que l'equip de govern pugui al⋅legar 
que aquesta moció significa una interferència. Opina que el 4 de febrer s'hauria pogut 
convocar la Comissió amb els cinc portaveus i el 31 de març s'hauria pogut presentar el 
Reglament al Ple.  
 

Es demana per quina raó entre el 3 de febrer i el 10 d'abril no s'ha 
convocat la reunió. Lamenta que no es doni cap raó mínimament solvent i que es 
respongui amb aquesta manca d'atenció amb allò que s'ha firmat que qualifica de 
preocupant. 
 

El Sr. Triay (PSOE) fa notar que hi ha una setmana de retard amb relació 
a la data fixada. La comissió està convocada i el calendari el fixaran els portaveus. 
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El Sr. Grosske (EU) es refereix al conveni del personal. Recorda que va 
caducar el 94 i que s'ha anat prorrogant successivament. Considera que des del 
moment de la caducitat o, si més no, des del moment en què l'equip de govern va 
assumir la responsabilitat hauria estat lògic convocar la mesa de representants i iniciar 
la negociació del conveni nou. Demana per què no s'ha constituït encara aquesta mesa 
i quan es pensa fer.  
 

El Sr. Sansó (PSM) recorda la incapacitat de Recursos Humans per poder 
donar resposta simultània a totes les qüestions pendents. Per això es varen establir 
prioritats i es va decidir convocar en primer lloc l'oferta pública d'ocupació. De tota 
manera pot anunciar que en uns quinze dies es pot convocar la mesa. 
 

El Sr. Grosske (EU) considera que si la situació de Recursos Humans és 
tan dramàtica que no pot atendre dos expedients d'aquesta importància seria hora de 
plantejar si s'ha de reforçar aquest departament. Se suposa que un departament d'una 
institució de la importància del Consell ha d'esser capaç de negociar un conveni, treure 
endavant una oferta pública, fer una valoració de llocs de feina i tramitar els expedients 
normals. Si no és així es pot entrar en un col⋅lapse greu per als treballadors afectats. 
 

El Sr. Sansó (PP) afirma que s'hauran de replantejar les dotacions de 
Recursos Humans, ja que per dur a a terme totes les qüestions pendents no hi ha prou 
personal. Com que enguany no és possible fer aquests canvis, s'han hagut d'establir 
les prioritats que ja ha indicat. 
 

La Sra. Thomàs (EU) es refereix a una conferència internacional sobre 
turisme i desenvolupament sostenible del Mediterrani que s'ha de celebrar a Calvià els 
dies 17, 18 i 19 d'abril. Indica que entre les institucions que hi donen suport hi figura el 
Consell amb l'anagrama i la fotografia de la presidenta. Demana quina aportació 
econòmica hi fa el Consell i amb càrrec a quina partida es fa. 
 

Respon el Sr. Triay (PSOE). informa que es tracta d'una iniciativa de 
l'Ajuntament de Calvià en què participen la Unió Europea, el Govern Espanyol, el 
Govern Balear, l'Ajuntament i el Consell. El Consell s'ha compromès i, per això figura a 
la publicitat, perquè considera que és important participar-hi pel tema mateix i per la 
possibilitat de donar a conèixer l'existència d'aquesta institució a través d'un fòrum 
internacional com aquest. A més de participar en els actes de presentació, també 
elaborarà una ponència en matèria urbanística que formarà part dels documents de la 
conferència. L'aportació emparaulada és de cinc milions de pessetes, molt inferior a les 
aportacions de les altres institucions, i la previsió és que es distribuirà entre tres 
comissions, comunicació de Presidència, transferències de Medi Ambient i Ordenació 
del Territori i, també, transferències de la Comissió de Foment en matèria de turisme. 
 

La Sra. Thomàs (EU) agraeix l'aclariment i afirma que haurien preferit 
estar informats abans de prendre la decisió i que aquesta s'hagués pogut tractar en la 
Comissió de Foment a la qual correspon el turisme. Per altra banda no acaba 
d'entendre quin organisme elabora una ponència per presentar a la Conferència. 
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El Sr. Triay (PSOE) constata que de vegades els esdeveniments van més 
aviat que les reunions. Per altra banda assegura que no es tracta estrictament d'una 
qüestió de l'àrea de turisme, ja que hi ha elements urbanístics, d'ordenació del territori i 
de comunicació. Anuncia que els portaveus dels grups seran convidats a assistir a tots 
els actes de la conferència. 
 

Intervé la Sra. Carbonell (PP). Recorda que al darrer Ple va demanar 
informació sobre uns cursos que havien fet els funcionaris, amb desplaçaments a 
l'estranger i a la península. Assegura que el seu grup no s'oposa a la realització de 
cursos, sinó que considera que hi ha una mancança de cursos destinats al personal de 
la institució. Demana quina quantitat hi ha destinada a formació integral per al 96, la 
quantitat prevista en concepte de formació continuada per a l'any 96 i els cursos que es 
varen fer amb els doblers aportats pel MAP a través d'un conveni. Per altra banda, com 
que el termini per justificar les despeses acabava el 15 de març demana si s'ha fet 
aquest tràmit, ja que en cas contrari hi ha unes penalitzacions. 
 

El Sr. Sansó (PSM) diu que ara no pot contestar aquestes preguntes. La 
informarà per escrit de les quantitats i suposa que s'han seguit tots els tràmits 
d'administració dels doblers rebuts. 
 

El Sr. Orta (PP) es mostra preocupat per les afirmacions del Sr. Sampol 
en relació amb la Diada. Es refereix a l'acta del Ple de la sessió anterior que recull 
l'afirmació de la presidenta en el sentit que reunió per tractar aquest assumpte seria la 
setmana del 3 de març. Com que avui encara no s'ha reunit i, de les paraules del Sr. 
Sampol es pot deduir no hi ha la intenció de reunir-la, demana el dia i l'hora i el lloc de 
la reunió. 
 

El Sr. Triay (PSOE) respon que la reunió es farà a la seu del Consell i que 
el dia i l'hora no se sap. Recorda que la reunió a què es refereix el Sr. Orta es va fer i 
que no ha tingut continuïtat. Afegeix que correspon a la presidenta convocar-la i que li 
transmetrà la preocupació del PP. 
 

La Sra. Vidal (Mixt) recorda que el Consell va eliminar totes les barreres 
arquitectòniques de les seves instal⋅lacions. Ara resulta que al pati de la seu del 
Consell hi ha un muntacàrregues que impedeix l'accés a les persones disminuïdes. 
Demana que es tengui en compte aquest impediment i se solucioni. 
 

El Sr. Sansó (PSM) respon que s'intentarà resoldre aquest inconvenient.  
 

La Sra. Vidal (Mixt) agraeix l'interès. 
 

La Sra. Ferrando (PP) es refereix als decrets a donar compte. Hi ha un 
decret per patentar la llegenda de Gent Gran en Marxa que identifica les activitats 
esportives dels grups de la tercera edat. Demana en què consisteix aquesta patent. 
 

El Sr. Sansó (PSM) en pren nota i contestarà. 
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I, no havent-hi més assumptes a tractar, el Sr. President en funcions, 
aixeca la sessió a les catorze 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, 

 


