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

 
 
 
 

A les onze hores i quinze minuts del dia set de juliol 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, Juan Verger Pocoví, Juan Flaquer Riutort,  María Salom i Coll, 
Guillermo Vidal Bibiloni, Carlos Felipe Cañellas Fons, José Maria Gonzàlez Ortea, 
Juana Ana Vidal Burguera, Francisco Antich Oliver, José Ramón Orta Rotger,  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. 

 
 

Secretari General: Sr. Bartomeu Tous i Aymar. 
 

Interventora General: Sra. Pilar García Docio. 
 
 

El Sr. Blanquer entra al punt 30 de l'ordre del dia. El Sr. Orta surt al punt 
31 i entra al 32. Els Srs. Verger i González Ortea surten al punt 35 i entren al 38.  El Sr. 
Grosske surt al 1r. punt de despatx extraordinari i torna al començar el torn de precs i 
preguntes. Els Srs. Triay, Sampol i Antich surten al 2n. punt de despatx extraordinari i 
tornen al començar el torn de precs i preguntes. El Sr. Verger i la Sra. Ferrer surten al 
2n. punt de despatx extraordinari i ja no se reincorporen.  
 
 

Intervé el Sr. Rovira (PP). Demana que es pugui debatre la moció que el 
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seu grup va presentar sobre la Diada i que no figura a l'ordre del dia. 
La presidenta explica que també n'hi havia una altra sobre el mateix tema. 

Amb els portaveus es va acordar tractar-les en una reunió monogràfica que es faria 
dimecres. Si el portaveu del PP prefereix que es tracti avui no hi ha inconvenient. 
 

S'acorda per unanimitat incloure aquest punt dins l'apartat del despatx 
extraordinari. 
 
 
 

PUNT 1.- APROVACIÓ DE  L'ACTA ANTERIOR (30-6-97). 
 

S'aprova l'acta per unanimitat. 
 
 
 

PRESIDÈNCIA. 
 

PUNT 2.- DECRETS A DONAR COMPTE. 
 

Intervé la Sra. Thomàs (EU). Es refereix al decret de dia 15-5-97 de 
pagament d'un viatge del Sr. Salom a Itàlia. Demana els motius d'aquest viatge. 
 

La presidenta respon que li farà arribar la informació perquè ara no la té. 
 

El Ple en resta assabentat. 
 
 
 

PUNT 3.- DECRETS A RATIFICAR. 
 

Es llegeixen els següents decrets: 
 

"ASSUMPTE: Compareixença com a coadjuvants davant la Sala 
Contenciosa-Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Balears en el recurs 
contenciós-administratiu interposat pel Lletrat Sr. Sebastian Frau Gayá, en 
representació de la Sra. Maria Davila Trias i en nom de la seva filla Mª Carmen Vargas 
contra "resolució del Sevei Balear de la Salut de 24 de març de 1997, desestimant les 
reclamacions formulades en matèria de responsabilitat patrimonial de les 
Administracions Públiques, amb motiu de la defunció del seu marit Sr. Rafael Vargas 
Suarez. Reclamacions davant l'empresa Gestió Sanitària de Mallorca i Conselleria de 
Sanitat". Actuacions 537/97. 
 

Vist el meritat recurs contenciós-administratiu i examinat l'informe de 
l'Assessoria Jurídica del C.I.M. de 16 de maig 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 
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Consell Insular de Mallorca comparegui davant la Sala Contenciosa-Administrativa del 
Tribunal Superior de Justícia de Balears en dit recurs. Assumirà la representació del 
Consell Insular de Mallorca el Procurador de Palma Sr. Pedro Ferrer Amengual i la 
direcció tècnica el Sr. Gabriel de Oleza Serra de Gayeta i la Sra. Carmen de España 
Fortuny, indistintament, lletrats adscrits a l'Assessoria Jurídica del C.I.M., en base a 
l'article 447.2 de la llei Orgànica 6/85. 
 

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

Es ratifica el decret per unanimitat. 
 
 
 

"ASSUMPTE: Compareixença davant la Sala Tercera del Tribunal 
Suprem en el recurs de cassació interposat pel "Centro de Pegadogía Viva S.A." contra 
la sentència dictada per la Sala Contenciosa-Administrativa del Tribunal Superior de 
Justícia de Balears a les Actuacions 1350/94. 
 

Aquesta Presidència, vist l'informe de l'Assessoria Jurídica del C.I.M. de 
dia 11 de juny de 1997, resolc, per raons d'urgència i amb fonament a l'article 34.1.h) 
de la llei 7/1985, de 2 d'abril, que el Consell Insular de Mallorca comparegui com a 
recorregut davant la Sala Tercera del Tribunal Suprem en el recurs de cassació 
interposat contra la sentència dictada per la Sala Contenciosa-Administrativa del 
Tribunal Superior de Justícia de Balears a les Actuacions 1350/94. Assumirà la 
representació del Consell Insular de Mallorca el Procurador de Madrid Sr. Alejandro 
Gonzalez Salinas i la direcció tècnica el Sr. Gabriel de Oleza Serra de Gayeta i la Sra. 
Carmen de España Fortuny, indistintament, lletrats adscrits a l'Assessoria Jurídica del 
C.I.M., en base a l'article 447.2 de la llei Orgànica 6/1986. 
 

Que es doni compte de la present resolució al Ple, a la primera sessió 
que celebri, 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. Sara Truyols Alvarez-
Novoa, en representació de BELLPUIG S.A. contra "acord del Ple del Consell Insular 
de Mallorca adoptat el darrer dia 5 de maig, notificat el 21 (Reg. de sortida 7082), 
sancionant al recurrent amb una multa de 25.000.-pta. per presumpta infracció en 
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matèria de Protecció de Patrimoni Històric-Artístic". Actuacions 802/97. 
 

Vist el meritat recurs contenciós-administratiu i examinat l'informe de 
l'Assessoria Jurídica del C.I.M. de 17 de juny 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: Aquesta Presidència, a la vista de l'acord adoptat per 
l'Ajuntament de Santa Margalida, en sessió plenària celebrada dia 8 de maig de 1997 
"d'estimar el recurs de reposició interposat per LUMSA contra l'acord de 02 de maig de 
1991 pel qual es va atorgar llicència d'instal.lació d'una planta de residus sòlids urbans 
en el paratge Corral d'En Serra amb caràcter provisional i temporal en els termes de 
l'informe de la Comissió d'Activitats Classificades de 24 d'abril de 1991, revocant en 
aquest concret punt dit acord i eliminant la limitació temporal inicialment establerta" i de 
l'informe de l'Assessoria Jurídica del C.I.M. de 25 de juny de 1997, resolc, per raons 
d'urgència i amb fonament a l'article 34.1.h) de la llei 7/85, de 2 d'abril, que se formuli 
comunicació prèvia i s'interposi recurs contenciós-administratiu contra l'acord adoptat 
per l'Ajuntament de Santa Margalida, en sessió plenària celebrada dia 8 de maig de 
1997 "d'estimar el recurs de reposició interposat per LUMSA contra l'acord de 02 de 
maig de 1991 pel qual es va atorgar llicència d'instal.lació d'una planta de residus sòlids 
urbans en el paratge Corral d'En Serra amb caràcter provisional i temporal en els 
termes de l'informe de la Comissió d'Activitats Classificades de 24 d'abril de 1991, 
revocant en aquest concret punt dit acord i eliminant la limitació temporal inicialment 
establerta". 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, en la primera sessió 
que farà, per a la seva ratificació." 
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Es ratifica el decret per unanimitat. 
 
 
 

PUNT 4.- PROPOSTA DEL GRUP PP SOBRE MODIFICACIÓ 
ACORDADA PER AQUEST GRUP REFERIDA A LA COMPOSICIÓ DE DISTINTES 
COMISSIONS. 
 

Es dóna compte de la següent proposta: 
 
           "Amb la intenció d'aprofitar la disponibilitat de tots i cada un dels consellers del 
Grup Popular del Consell Insular de Mallorca, vos notificam la modificació acordada per 
aquest Grup referida a la composició de les següents comissions: 
 

Comissió de cultura i patrimoni històric: 
 

Baixa com a membre titular:Mauricio Rovira de Alós 
Nou membre titular: Joan Flaquer Riutort 

 
Comissió d'esport i joventut   

 
Baixa com a membre titular:Reyes Carbonell albertí 
Nou membre titular: Joan Flaquer Riutort" 

 
 

El Ple en resta assabentat. 
 

 
 

PUNT 5.- PROPOSTA DE PRESIDÈNCIA EN RELACIÓ AL 
NOMENAMENT D'UN DELEGAT EN EL CONSELL ASSESSOR DE L'INSTITUT 
MUNICIPAL DE FORMACIÓ OCUPACIONAL I TREBALL DE L'AJUNTAMENT DE 
PALMA. 
 

Es dóna compte del següent escrit de l'Ajuntament de Palma: 
 

"En dirigesc a Vós per posar en el vostre coneixement l'imminent 
aprovació en el Ple d'aquest Ajuntament de Palma, dels Estatuts de l'INSTITUT 
MUNICIPAL DE FORMACIÓ OCUPACIONAL I TREBALL, que a grans trets centrarà la 
seva activitat en l'intermediació en el treball amb la sol.licitud davant l'INEM de 
l'Agència de Col.locació, Formació Ocupacional i Promoció Econòmica (assessorament 
empreses locals). 
 

Es una gran satisfacció per a aquest Ajuntament poder col.laborar i 
participar en la solució d'un problema com és la desocupació. Les darreres dades 
conegudes sobre els desocupats en el nostre municipi es fixen en aproximadament 
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18.000, per la qual cosa creim que existeix una obligació de tots de participar en un 
projecte tan ambiciós i il.lusionat com és aquest. 
 

Es per això que desitjaria com a responsable del Projecte poder mantenir 
un contacte amb l'Institució que Vós representau a efectes de traslladar-vos el Projecte, 
així com, que hi participeu mitjançant el nomenament d'un delegat en el futur Consell 
Assessor, a efectes de centralitzar i aglutinar tots els esforços dirigits a posar en marza 
totes les polítiques actives d'ocupació necessàries a aquesta ciutat". 
 
 

Es dóna compte de la següent proposta de Presidència: 
 

"L'Ajuntament de Palma sol.licita el nomenament d'un delegat en el 
Consell Assessor de l'Institut Municipal de Formació Ocupacional i treball. 
 

 Aquesta Presidència proposta al Sr. Antoni Colomar Marí." 
 

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

PUNT 6.- ESCRIT DE L'AJUNTAMENT DE SES SALINES. 
 

Es dóna compte del següent escrit de l'Ajuntament de Ses Salines: 
 

"Este Ayuntamiento, por unánime aclamación de todos los miembros 
consistoriales, acordó solicitar del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, la 
concesión de la medalla al Mérito en el Trabajo en su categoria de plata para el 
Secretario de esta Corporación D. Juan Burguera Vidal, con el fin de premiar y 
enaltecer los extraordinarios servicios laborales prestados a este Ayuntamiento, como 
funcionario ejemplar, durante treinta años. 

La expresada petición, tal como se acredita en el correspondiente 
expediente, también fué apoyada incondicionalmente por el Colegio de Secretarios, 
Interventores y Depositarios de Administración Local. Asimismo el Ministerio de 
Administraciones Públicas ha mostrado su conformidad con la concesión de dicha 
condecoración. 
 

El expediente fué remitido por la Dirección Provincial al Ministerio de 
Trabajo y Asuntos Sociales -informado favorablemente tanto por la Inspección de 
Trabajo como por el Consejo Consultivo de dicha Dirección Provincial- mediente 
escrito registrado de Salida bajo el número 2882, de fecha 4 de marzo de 1.997. 
(Expte. nº 28/97 del Ministerio). 
 

Esta Alcaldía, recogiendo el unámine sentir de la Corporación y considerando 
que, además de ser de justicia premiar a quien se lo tiene merecido, también supone 
un estímulo para los demás funcionarios y trabajadores, estímulo que toda empresa o 
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Administración debe promover, en esta fecha dirige escrito a distintas Instituciones de 
esta Comunidad Autónoma solicitando su apoyo a dicho expediente, por ello también 
solicita de V.H. en su calidad de Presidenta del Consell Insular de Mallorca y 
representante de la Entidad Local más importante de Mallorca, que, si lo considera 
oportuno, muestra su adhesión y apoyo para la concesión de la indicada medalla al 
mérito en el trabajo al expresado funcionario. 
 

Dado que la resolución corresponde directamente al Sr. Ministro de 
Trabajo y Asuntos Sociales, si desea mostrar su adhesión y apoyo a la petición de esta 
Ayuntamiento puede hacerlo a través de este Ayuntamiento, quian a su vez elevará su 
escrito al Ministerio de Trabajo o bien dirigiendo directamente su adhesión al 
expresado Ministerio. De todas formas le agradecería que en su caso lo comunicara a 
este Ayuntamiento. 
 

Se acompaña fotocopia de la certificación del acuerdo municipal y del 
escrito de adhesión del Colegio de Secretarios de Baleares". 
 

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

Intervé el Sr. Grosske (EU). Explica que el seu grup ha optat per 
l'abstenció, no perquè posin en dubte els mèrits del funcionari, sinó perquè no en tenen 
informació a través de la tasca del grup en el Consell. 
 
 

PUNT 7.- MEMÒRIES DE GESTIÓ DE LES COMPETÈNCIES 
TRANFERIDES 1.996. 
 

El Sr. Rovira (PP) indica que hi ha algunes memòries que s'han rebut 
amb molt poc temps. Demana que, per poder-se estudiar, es retiri aquest punt de 
l'ordre del dia i es passi al Ple extraordinari previst per a aquest mateix mes. 
 

La presidenta, després de consultar els presidents de les diferents 
comissions, retira el punt de l'ordre del dia. 
 

 
 

MEDI AMBIENT I ORDENACIO DEL TERRITORI. 
 
 

La presidenta anuncia que retira tots els punts d'aquest apartat, ja que la 
Comissió de Medi Ambient no es va poder fer perquè coincidia amb un Ple 
extraordinari del Parlament i, tot i que es va tenir lloc dimarts no hi ha hagut prou temps 
per preparar la sessió plenària. 
 

El Sr. Antich (PSOE) fa notar que el punt 8 es podria tractar ja que no 
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prové d'aquesta Comissió. 
 
 

PUNT 8.- ESCRIT AMB REGISTRE GENERAL D'ENTRADA DE 7-5-96 
DE LA SRA. DIRECTORA PROVINCIAL DE LA SEGURETAT SOCIAL SOL.LICITANT 
LA MODIFICACIÓ DE LA RESOLUCIÓ DE QUALIFICACIÓ DE L'EXPEDIENT 11/96, 
(TORRES DE REFRIGERACIÓ D'AIRE ACONDICIONAT): PROPOSTA DE 
RESOLUCIÓ DE RECURS ORDINARI A ELEVAR AL PLE DEL CONSELL. 
 

Es dóna compte de la següent proposta de la Comissió Insular d'Activitats 
Classificades: 
 

"Vist l'escrit de la Sra. Directora Provincial de la Seguretat Social més 
amunt referenciat, pel qual s'oposa a la consideració, que fa la resolució de qualificació 
de les torres de refrigeració, de l'activitat principal, (oficines administratives de la 
seguretat Social), com a activitat subjecte a llicència. 
 

Vists els informes dels Srs. Director Tècnic de la CIAC, Lletrat-cap i 
Tècnic d'Administració General, de dates 27.05.1997, 28.05.1997 i 26.05.1997, 
respectivament. 
 

Vista la proposta, informada favorablement per la CIAC de 11 de juny de 
1997, aquest Conseller Delegat d'Activitats Classificades, resol elevar al Ple del Consell 
Insular de Mallorca la següent proposta." 
 

D'ACORD  
 

"Declarar la inadmissibilitat per extemporani del recurs ordinari de 
referència i, subsidiàriament, la desestimació del mateix, tot això en base als informes 
del Tècnics del Consell Insular de Mallorca." 
 
 

S'aprova la proposta per unanimitat. 
 
 
 

PUNT 9.- DICTAMEN DEL CONSELL CONSULTIU EN RELACIÓ A LA 
MODIFICACIÓ DEL PGOU DE LLUCHMAJOR, (SON VERI, S'ARENAL). 
 
 

Es retira la proposta. 
 
 
 

PUNT 10.- SUSPENSIÓ PLANEJAMENT POLÍGON 6, ES CANONS, 
NNSS, ARTA. 
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Es retira la proposta. 
 

 
PUNT 11.- RECURS ORDINARI INTERPOSAT PELS SRS. FERNANDO 

DAMETO COTONER I JOSE JIMENEZ, EN REPRESENTACIÓ DE "INMOBILIARIA 
GOLF DE PONIENTE, S.A.", CONTRA L'ACORD DE LA CIUM DE DIES 4 I 11 
D'OCTUBRE DE 1996, DE DENEGACIÓ DE L'APROVACIÓ INICIAL PER AL 
PROJECTE D'URBANITZACIÓ DE SECTOR UPT-6, "GOLF PONIENTE", DEL PGO 
DE CALVIÀ. 
 
 

Es retira la proposta. 
 
 
 

PUNT 12.- RECURS DE REVISIÓ INTERPOSAT PER LA SRA. 
ANTONIA RIGO MARTORELL CONTRA L'ACORD DEL PLE DEL CIM DE DIA 23 DE 
DESEMBRE DE 1996, DE CLAUSURA I TANCAMENT IMMEDIAT DE L'ABOCADOR 
DE FEMS IL.LEGAL SITUAT AL POLÍGON 45, PARCEL.LA 129, DE PALMA. 
 
 

Es retira la proposta. 
 
 
 

PUNT 13.- RECURS ORDINARI INTERPOSAT PER LA SRA. 
MARGALIDA MAS CALVO I SIS MÉS, CONTRA L'ACORD DE LA CIUM DE DIA 30 
DE JULIOL DE 1996, DE DECLARACIÓ D'INTERES COAISL DE LA FERRERIA 
ARTESANAL PROMOGUDA PEL SR. BALTASAR CALAFELL ALEMANY A 
SÓLLER. 
 
 

Es retira la proposta. 
 
 
 

PUNT 14.- RECURS ORDINARI INTERPOSAT PER L'AJUNTAMENT 
DE POLLENÇA CONTRA L'ACORD DE LA CIUM DE DIA 31 DE MAIG DE 1996, 
D'APROVACIÓ DE L'APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DEL PLA GENERAL DE 
POLLENÇA QUE AFECTA LES NORMES 94 (AIGUA POTABLE), 96 (EVACUACIÓ 
D'AIGUES RESIDUALS) I 168 (AIGÜES RESIDUALS) DE LES NNUU. 
 
 

Es retira la proposta. 
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PUNT 15.- RECURS ORDINARI INTERPOSAT PEL SR. HANS JURGEN 
BISCHOFF, EN REPRESENTACIÓ DE LA MERCANTIL "FINCA S'ANTIGÓ, S.L." 
CONTRA L'ACRD DE LA CIUM DE DIA 26 DE GENER DE 1996, DE DENEGACIÓ DE 
L'AUTORITZACIÓ PRÈVIA PER A LA CONSTRUCCIÓ D'UN HABITATGE EN SNU 
(PARCEL.LA 17, POLÍGON 30) DEL TERME DE FELANITX, PROMOGUDA PER LA 
DITA ENTIDAT. 
 
 

Es retira la proposta. 
 
 

PUNT 16.- RECURS ORDINARI INTERPOSAT PELS SRS. SEBASTIAN 
GIL ALZAMORA I MARIA MIR MONCADAS CONTRA L'ACORD DE LA CIUM DE DIA 
30 DE JULIOL DE 1996, DE SUSPENDRE LA TRAMITACIÓ DE L'EXPEDIENT 
D'AUTORITZACIÓ PRÈVIA PER A L'AMPLIACIÓ I REFORMA D'UN EDIFICI PER A 
L'HABITATGE A LA PARCEL.LA 197, POLÍGON 13, TERME MUNICIPAL D'ARTÀ. 
 
 

Es retira la proposta. 
 
 
 

PUNT 17.- RECURS ORDINARI INTERPOSAT PER LA SRA. OFELIA 
BAYBADOR NEITZKE, CONTRA L'ACORD DE LA CIUM DE DIA 30 DE JULIOL DE 
1996, DE SUSPENDRE LA TRAMITACIÓ DE L'EXPEDIENT D'AUTORITZACIÓ 
PRÈVIA D'UN HABITATGE UNIFAMILIAR AÏLLAT A LES PARCEL.LES 91 I 92 DEL 
POLÍGON 22, TERME MUNICIPAL D'ARTÀ. 
 
 

Es retira la proposta.   
 
 
 

PUNT 18.- RECURS ORDINARI INTERPOSAT PEL SR. IGNACIO 
FUSTER POMAR, CONTRA L'ACORD DE LA CIUM DE DIA 20 DE MAIG DE 1996, 
DE DECLARAR LA INADMISSIBILITAT DE LA SOL.LICITUD DE SUBROGACIÓ EN 
LA COMPETÈNCIA MUNICIPAL PER A LA RESOLUCIÓ DE LA LLICÈNCIA 
SOL.LICITADA PER A LA INSTAL.LACIÓ D'UNA XARXA DE DISTRIBUCIÓ DE B.T., 
AL TERME MUNICIPAL DE MARRATXI. 
 
 

Es retira la proposta. 
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PUNT 19.- RECURS ORDINARI INTERPOSAT PER LA SRA. ISOLDE 
EMMI JOSIPOVICI, CONTRA L'ACORD DE LA CIUM DE DIA 30 DE JULIOL DE 
1996, DE DENEGACIÓ DE L'AUTORITZACIÓ PRÈVIA PER A LA CONSTRUCCIÓ DE 
DOS HABITATGES UNIFAMILIARS AÏLLATS AL POLÍGON 4, PARCEL.LA 558, SNU 
DE POLLENÇA. 
 
 

Es retira la proposta.  
 
 
 

PUNT 20.- RECURS ORDINARI INTERPOSAT PEL SR. JOSEP 
GRIMALT LLULL, EN REPRESENTACIÓ DEL SR. RAFAEL REUS JAUME, CONTRA 
L'ACORD DE LA CIUM DE DIA 26 D'ABRIL DE 1996, DE DECLARAR LA 
INADMISSIBILITAT DE LA SOL.LICITUD DE SUBROGACIÓ EN LA COMPETÈNCIA 
MUNICIPAL PER A LA CONCESSIÓ DE LA LLICÈNCIA DE CONSTRUCCIÓ D'UN 
MAGATZEM-GARATGE AL CARRER CID CAMPEADOR, Nº 24 DE MANACOR. 
 
 

Es retira la proposta.   
 
 
 

PUNT 21.- RECURS ORDINARI INTERPOSAT PEL SR. CRISTOBAL 
MIQUEL BAUZA VILA CONTRA L'ACORD DE LA CIUM DE DIA 31 DE MAIG DE 
1996, DE DENEGACIÓ DE L'AUTORITZACIÓ PRÈVIA PER A LA CONSTRUCCIÓ 
D'UN HABITATGE UNIFAMILIAR AÏLLAT AL POLÍGON 4, PARCEL.LA 639, SNU DE 
POLLENÇA. 
 
 

Es retira la proposta.  
 
 
 

PUNT 22.- RECURS ORDINARI INTERPOSAT PEL SR. DOMINGO 
CORRO GELABERT CONTRA L'ACORD DE LA CIUM DE DIES 4 I 11 D'OCTUBRE 
DE 1996, DE DENEGACIÓ DE LA DECLARACIÓ D'INTERES SOCIAL DEL 
PROJECTE DE LÍNIA AÈRIA DE B.T. AL POLÍGON 5, PARCEL.LA 210, 213, 222, 
225, 232 I 262 SNU D'ALCÚDIA. 
 
 

Es retira la proposta. 
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PUNT 23.- RECURS ORDINARI INTERPOSAT PEL SR. FRANCISCO 

ANTICH SERRA, CONTRA L'ACORD DE LA CIUM DE DIA 30 DE JULIOL DE 1996 
DE DENEGACIÓ DE L'AUTORITZACIÓ PRÈVIA PER A LA CONSTRUCCIÓ D'UN 
HABITATGE UNIFAMILIAR AÏLLAT A LA PARCEL.LA 496, POLÍGON 31, SNU DE 
FELANITX. 
 
 

Es retira la proposta. 
 
 
 

PUNT 24.- RECURS ORDINARI INTERPOSAT PEL SR. JOSE MANUEL 
PINO LÓPEZ CONTRA L'ACORD DE LA CIUM DE DIES 25 I 26 DE FEBRER DE 
1997, DE DENEGACIÓ DE L'AUTORITZACIÓ PRÈVIA PER A LA CONSTRUCCIÓ 
D'UN HABITATGE AÏLLAT AL POLÍGON 10, PARCEL.LA 513, SNU D'INCA. 
 
 

Es retira la proposta. 
 
 
 

PUNT 25.- RECURS ORDINARI INTERPOSAT PER L'AJUNTAMENT 
DE CAMPOS, CONTRA L'ACORD DE LA CIUM DE DIA 14 DE GENER DE 1997, DE 
SUSPENDRE L'APROVACIÓ D'UNA MODIFICACIÓ DE LES NNSS DE CAMPOS 
QUE AFECTA SÒL URBÀ, SÒL URBANITZABLE, SÒL NO URBANITZABLE I 
ORDENANCES. 
 
 

Es retira la proposta. 
 
 
 

CULTURA I PATRIMONI HISTÒRIC. 
 
 

PUNT 26.- DENEGACIÓ RECURS ORDINARI INTERPOSAT DIA 8 DE 
GENER DE 1997, PER LA SRA. MERCÈ TRUYOLS ZAFORTEZA COM A 
PRESIDENTA DE L'ASSOCIACIÓ ARCA, CONTRA L'ACORD DE LA COMISSIÓ 
INSULAR DEL PATRIMONI HISTÒRICO-ARTÍSTIC DE MALLORCA DE 14 DE 
NOVEMBRE DE 1996, REFERENT A L'ASSUMPTE 38/96, SOBRE LA 
CONSTRUCCIÓ D'UN ESTABLIMENT DE SERVEIS PER A USUARIS PORTUARIS A 
LA DÀRSENA SANT MAGÍ, DE PALMA. 
 

Es dóna compte de la següent proposta de la comissió de Cultura i 
Patrimoni Històric: 
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"La Presidenta de l'Associació ARCA va interposar, en data 8 de gener de 

1997, recurs ordinari contra l'acord de la Comissió Insular del Patrimoni Històrico-
Artístic de Mallorca, de data 14 de novembre de 1996, referent a l'assumpte 38/96, 
sobre la construcció d'un establiment de serveis per a usuaris portuaris a la dàrsena 
Sant Magí de Palma. 
 

Dit recurs ordinari va esser objecte dels informes jurídics de 13 i 19 de 
maig de 1997, per part del tècnic jurídic del servei de Patrimoni Històric i del Lletrat Cap 
del Consell Insular de Mallorca, els quals proposen la inadmissibilitat del recurs per 
extemporeneitat, i subsidiàriament, la desestimació del mateix. 
 

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

Declarar la inadmissibilitat i, subsidiàriament, la desestimació del recurs 
ordinari interposat dia 8 de gener de 1997, per la Sra. Mercè Truyols Zaforteza com a 
presidenta de l'Associació ARCA, contra l'acord de la Comissió Insular del Patrimoni 
Històrico-Artístic de Mallorca, de dia 14 de novembre de 1996, sobre l'assumpte 38/96, 
sobre la construcció d'un establiment de serveis per a usuaris portuaris a la dàrsena 
Sant Magí de Palma; tot això, amb base als informes jurídics de dates 13 i 19 de maig 
de 1997 que s'adjunten, serveixen de base, i formen part integrant del present acord." 
 
 

S'aprova la proposta per unanimitat. 
 
 
 

PUNT 27.- PROPOSTA DE RESOLUCIÓ QUE FORMULA 
L'INSTRUCTOR DE L'EXPEDIENT SANCIONADOR QUE SE SEGUEIX CONTRA 
ELS SRS. TERRADES, FRANCISCA MARTÍ I JESÚS COMAS, PER UNES OBRES 
DUITES A TERME AL POLÍGON 3, PARCEL⋅⋅⋅⋅LA 121, AL TERME MUNICIPAL 
D'ANDRATX, SENSE AUTORITZACIÓ PRÈVIA DE LA COMISSIÓ DE PATRIMONI 
HISTÒRIC. 
 

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

"Atès el que disposa el Reglament d'organització i funcionament per a 
l'exercici de les competències atribuïdes per la CAIB. al Consell Insular de Mallorca en 
matèria de patrimoni històric, la Comissió Insular del Patrimoni Històrico-Artístic de 
Mallorca eleva al Ple la següent proposta de resolució perquè n'adopti l'acord 
corresponent: 
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 ANTECEDENTS DE FETS 
 

I.- Mitjançant escrit de data 5 de febrer de 1996, es va donar trasllat per 
part del Director de l'Àrea d'Urbanisme del Consell Insular de Mallorca, de la denúncia 
interposada pel Sr. José Mª. Darder Cirera davant aquest organisme, de data 5 de 
desembre de 1995 (reg. entrada núm 13661, de 12.12.95), denúncia consistent 
bàsicament en assenyalar la realització d'obres de construcció d'una caseta i 
l'aixamplament d'un camí existent en base a una llicència d'obres d'acondicionament de 
camí, a la finca anomenada "La Torre Nova", del terme municipal d'Andratx. 
 

El denunciant va reiterar l'esmentada denúncia davant la Comissió Insular 
del Patrimoni Històrico-Artístic de Mallorca, mitjançant escrit de data 7 de març de 1996 
(reg. entrada núm. 3451, de 12.03.96). Amb aquesta denúncia, el denunciant Sr. 
Darder va acompanyar un Acta de Presència, núm. 1480, de 6 d'octubre de 1995, 
lliurada pel Notari de l'Ilustre Col⋅legi de Balears, Sr. Luis Terrasa Jaume, en la qual 
queda reflexat, entre moltes d'altres manifestacions,  que el denunciant considera com 
a promotor de les obres d'ampliació del camí a un tal Sr. Terrades, a la Sra. Francisca 
Martí Mut i al Sr. Jesús Comas Mulet. 
 

II.- Entre ambdues denúncies, el tècnic del Consell Insular de Mallorca, 
Sr. Cardell Perelló, juntament amb aquest instructor i el celador d'obres de l'Ajuntament 
d'Andratx, va lliurar visita d'inspecció al lloc objecte d'aquest expedient sancionador. 
Inspecció que va recollir al seu informe de data 22 d'abril de 1996, en el que assenyalà 
el següent: "Es pogué comprovar que s'havien realitzat obres a una caseta de reduïdes  
dimensions, s'havien fet nous marges, un d'ells circular i que el camí d'accès a la 
parcel⋅la havia estat aixamplat amb els consegüents moviments de terra." 
 

III.- Com a conseqüència de les esmentades denúncies, i de l'esmentat 
informe d'inspecció, el President de la Comissió Insular del Patrimoni Històrico-Artístic 
de Mallorca, en us de les seves atribucions, acordà l'inici d'un expedient sancionador 
mitjançant resolució de data 13 de maig de 1996, contra els Srs. Terrades, Francisca 
Martí Mut i Jesús Comas Mulet, pels fets abans esmentats, objecte de les denúncies 
presentades. 
 

L'instructor de l'expedient formulà el corresponent plec de càrrecs, de 
data 15 de maig de 1996, en el que tipificà els fets com a infracció administrativa a la 
Llei 16/1985, de 25 de juny, del patrimoni històric espanyol, per incompliment dels 
articles 76.1, paràgrefs a), d) i e), donada la condició de l'indret de Paratge Pintoresc 
(Bé d'Interès Cultural per aplicació de la disposició transitòria vuitena de l'esmentada 
Llei). 
 

Per tal de procedir a la preceptiva notificació, l'instructor de l'expedient, en 
escrit de data 14 de maig de 1996, interessà de l'Ajuntament d'Andratx les adresses 
dels interessats, així com el nom complet del Sr. Terrades, el qual fou contestat per 
l'Ajuntament per escrit de data 8 de juliol de 1996, no constant més dades sobre el Sr. 
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Terrades. 
 

IV.- La notificació de la incoació de l'expedient i del plec de càrrecs fou 
practicada als interessats Srs. Jesús Comas Mulet i Francisca Martí Mut mitjançant 
escrit de data 9 de setembre de 1996 (reg. sortida CIM núm. 10656, de 10.09.96), i 
rebuda pels interessats en data 19 de setembre de 1996. 
 

V.- Dins el termini legalment establert de quinze dies hàbils, els 
interessatas Srs. Jesús Comas Mulet i Francisca Martí Mut presentaren escrit 
d'al⋅legacions en el qual, en síntesi, exposen que "las obras han consistido en el 
arreglo, nivelado y aplanado de un camino preexistente, ... Tampoco se ha procedido a 
la realización de obras de construcción de una vivienda de nueva planta, ..., sino que 
únicamente ... se han realizado obras conducentes a su reconstrucción...", assenyalant 
també que comptava amb llicència municipal d'obres, i sol⋅licitant el sobreseïment de 
l'expedient sancionador i, subsidiàriament, la imposició d'una sanció mínima per tractar-
se d'una falta lleu. 
 

VI.- Mitjançant resolució de data 29 de gener de 1997, l'instructor de 
l'expedient acordà l'obertura d'un període de prova, en el que, a més d'admetre les 
proves aportades pels interessats Srs. Jesús Comas i Francisca Martí, en proposà 
d'altres (documentals i confessió dels interessats). La confessió de l'interessat Sr. 
Jesús Comas, que també actuà com a representant de la Sra. Francisca Martí ja que 
es tractava de la seva dona, es va dur a terme a les dependències del servei de 
patrimoni històric el dia 17 de març de 1997, a les 10'00 hores. 
 
 FONAMENTS JURÍDICS 
 

I.-Al punt III del plec de càrrecs formulat per l'instructor, de data 15 de 
maig de 1996, es tipifiquen els esmentats fets com a infracció al patrimoni històric, 
prevista a l'article 76.1, paràgrafs a), d) i e), de la LLei 16/1985, de dia 25 de juny. 
 

II.- Com a qüestió prèvia, assenyalar que al llarg de l'expedient 
sancionador no ha quedad demostrada la participació en els fets del "Sr. Terrades ", 
que segons la resposta que va donar el cap d'àrea d'urbanisme de l'Ajuntament 
d'Andratx a la posició segona de la prova testifical seguida a l'expedient sancionador 
7/1996, contra l'Ajuntament d'Andratx per atorgament indebut de llicència d'obres, es 
tracta del Sr. Matías Terrades Marqués, veï de la zona i del denunciant. 
 

III.- Pel que fa referència a les al⋅legacions presentades pels interessats, 
Srs. Jesús Comas Mulet i Francisca Martí Mut, es reconeix la realització d'unes obres 
all lloc de referència, obres consistents en arreglat, nivellat i aplanament de camí 
existent, i reconstrucció de caseta, i que les mateixes comptaven amb llicència 
municipal, al⋅legant, per tant, la bona fe dels actuants; manifesten clarament els 
interessats "el expreso reconocimiento de nuestra responsabilidad en cuanto a los 
hechos que se alegan, ..." 
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Tant de les afirmacions i proves presentades pels interessats, com les 

proves aportades per l'Ajuntament d'Andratx, pareix clar que les obres han consistit 
justament amb la reconstrucció d'una caseta existent, i arreglat, anivellat i aplanament 
de camí, així com la reconstrucció d'un marge i un era de trillar. I ha quedata demostrat 
també que aquestes no comptaven amb la preceptiva autorització de la Comissó 
Insular del Patrimoni Històrico-Artístic de Mallorca. Assenyalar que els  
interessats comptaven amb dues llicències d'obres, per reconstrucció de caseta 
existent i per arreglat, anivellat i aplanament de camí. 
 

L'existència de llicència municipal d'obres, atorgada indebudament, no és 
causa suficient per declarar la inexistència de responsabilitat per aquests fets, es a dir, 
per la realització d'obres sense comptar amb la preceptiva i prèvia autorització de la 
Comissió Insular del Patrimoni Històrico-Artístic de Mallorca. En aquest sentit, és 
clarificadora la sentència del Tribunal Suprem de 10 de juliol de 1989 que en el seu 
fonament de dret segon assenyala que:   
 

"En principio hemos de forzosamente afirmar la concurrencia  en  lo 
objetivo de dos distintas infracciones a la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio 
Histórico  Español,  perfectamente  diferenciadas,  una,  la  que pudiera haber cometido 
el Ayuntamiento de Cartagena por  haber  otorgado  la licencia  sin  la  previa 
autorización  de  la  Administración  competente, sancionada en el artículo 76.1.c) de 
dicha Ley y no  objeto  del  expediente seguido, y otra, la en que incurrió A. V. por 
haber  dado  comienzo  a  las obras sin tal autorización, prevista en el artículo 76.1.d) y 
e) de la misma Ley, sin que por la absoluta independencia de ambas  quepa  en modo  
alguno subsumir ésta en aquélla, ya que la obtención de la  expresada autorización 
previa actúa como condicionante tanto para que el  Ayuntamiento  otorgue  su licencia 
como para que el titular de la misma pueda comenzar las obras, y la falta de ella  
implica  el  que  uno  y  otro  obren  ilícitamente  en  sus respectivas actividades. Sobre 
esta base de partida, y admitiendo como hemos admitido al aceptar el  segundo  
fundamento  de  derecho  de  la  sentencia recurrida; el error en que incurrió A.  V.  al  
creerse  habilitada  por  la licencia municipal para iniciar las obras, sólo resta examinar 
si ese error, de indudable consideración en el campo penal, es de incidencia en el  
ámbito sancionador administrativo en que nos hallamos y, en su caso, si  al  mismo 
cabe atribuirle la condición  de  invencible  o  la  de  vencible,  con  las consiguientes 
exoneración o atenuación de la responsabilidad;  cuestiones  a las que ha de 
responderse, en primer lugar, con el pleno traslado al Derecho sancionador 
administrativo del error en cuanto elemento de influencia en  la culpabilidad, 
culpabilidad respecto de  la  cual  ha  sido  superada  en  la actualidad, y por obra del 
artículo 25 de la Constitución (RCL  1978\2836  y ApNDL 1975-85, 2875) con su  
alusión a la legalidad, que  envuelve  algo  más que lo que de la literalidad de esta 
expresión  se  desprende,  la  polémica acerca de su traslación o no traslación a dicho 
derecho; en segundo  término con el total rechazo de la condición de  
invencible  del  mismo,  por  cuanto ello, aparte de por contener la propia  licencia  
otorgada  una advertencia respecto de la necesidad de la autorización de la 
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Administración competente, equivaldría a una negación del  principio  de  la  no  
excusabilidad  de  la ignorancia de la Ley contenido en  el  artículo  6.1  del  Código  
Civil;  y finalmente, por exclusión, con la calificación del error como  de  vencible. Lo 
que consecuentemente conduce a una aminoración de la sanción impuesta,  a la que, 
además también habría de llegarse por imperativo  del  principio  de proporcionalidad, 
proporcionalidad por otra parte recogida  en  el  artículo 77.1 de la antes citada Ley, 
dada la escasa importancia de  los  hechos  que patentiza la posterior autorización  de  
las  obras,  para,  dentro  de  los límites señalados en el artículo 76.3.B) de la misma 
Ley, dejar reducida  la cuantía de la multa a cien mil pesetas."  
 

Ara bé, és induptable que comptar amb llicència municipal atempera  i és 
causa jurídica suficient per aminorar la quantia de la sanció corresponent. La Sra. Martí 
Mut tenia llicència d'obres per a la reconstrucció de caseta existent, i el Sr. Comas 
Mulet tenia llicència d'obres per arreglar, aplanar i nivellar camí existent. 
 

IV.- No és aplicable al present cas l'article 76. 1, a) en relació amb l'article 
36 de la Llei 16/1985, de 25 de juny, del patrimoni històric espanyol, donat que les 
obres han estat autoritzades per la Comissió de Patrimoni Històric. 
 

V.- Tampoc és aplicable al cas l'art. 76. 1, e) en relació amb l'art. 20 de 
l'esmentada Llei, donat que és produïria una dualitat d'infraccions per un mateix fet. 
 

VI.- Sí és d'aplicació l'article 76. 1, d) en relació amb l'article 22 de la Llei 
16/985, per la realització d'obres a zona declarada bé d'interès cultural (serra de 
tramontana) sense comptar amb la prèvia i preceptiva autorització de la Comissió 
Insular del Patrimoni Històrico-Artístic de Mallorca. 
 

VII.- També és d'aplicació la disposició transitòria vuitena de la Llei 
16/1985, de 25 de juny, en quant a la condició de bé d'interès cultural de la Serra de 
Tramontana, i la sentència del Tribunal Suprem, de data 10 de juliol de 1989. 
 

VIII.- Pel que respecte a la quantia de la sanció, s'haurà d'estar a les 
disposicions contingudes als arts. 76.3 i 77 de la Llei 16/1985. 
 

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

En el present cas, i vistes les al⋅legacions i proves realitzades, no s'hi 
descobreix l'existència d'intencionalitat ni reiteració, més aviat el contrari, queda patent 
la presumpció de la bona fe en l'actuació dels interessats, donat que comptaven amb 
llicència municipal d'obres. 
 

IX.- Són d'aplicació al present cas, a més de l'article 76.1,d) , en relació 
amb l'article 22, i els articles 77 i 78, de la Llei 16/1985, de 25 de juny, del Patrimoni 
Històric Espanyol, i la jurisprudència abans assenyalada, el Decret autonòmic 14/1994, 
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de 10 de febrer, en quant al procediment a seguir en l'exercici de la potestat 
sancionadora, i les disposicions contingudes a la Llei autonòmica 6/1994, de 13 de 
desembre, en quant a les competències assumides pel Consell Insular de Mallorca en 
matèria de patrimoni històric. 
 

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

I.- Sancionar al  Sr. Jesús Comas Mulet, per la infracció administrativa 
prevista a l'article 76.1, d) en relació amb l'article 22 de la Llei 16/1985, de 25 de juny, 
del Patrimoni Històric Espanyol, amb una multa de 40.000.- ptes.). 
 

II.-Sancionar igualment a la Sra. Francisca Martí Mut, per la infracció 
administrativa prevista a l'article 76.1, d) en relació amb l'article 22 de la Llei 16/1985, 
de 25 de juny, del Patrimoni Històric Espanyol, amb una multa de 40.000.- ptes.). 
  

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

IV.- Comunicar aquest acord al batle president de l'Ajuntament d'Andratx." 
 
 

S'aprova la proposta per unanimitat. 
 
 
 

PUNT 28.- DELIMITACIÓ DE L'ENTORN DE PROTECCIÓ DE LA 
FORTALESA (PUNTA DE L'AVANÇADA) DEL TERME MUNICIPAL DE POLLENÇA. 
 

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

"Atès que el Ple del Consell Insular de Mallorca acordà, en la sessió de 
data 6 de novembre de 1995, la incoació de l'expedient de delimitació de l'entorn de 
protecció de l'edificació de La Fortalesa, del terme municipal de Pollença, segons 
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plànol adjunt a la proposta. 
 

Atès que s'han duit a terme els tràmits preceptius i prevists per a la 
incoació i instrucció de l'expedient de referència per a procedir a a efectuar la 
declaració. 
 

En virtut del que disposen la Llei 16/1985, de 25 de juny, del patrimoni 
històric espanyol, el Reial Decret 111/1986, de 10 de gener, de desenvolupament 
parcial de l'esmentada Llei, el decret autonòmic 94/1991, de 31 d'octubre, sobre el 
procediment; i la Llei 6/1994, de dia 13 de desembre, d'atribució de competències als 
Consells Insulars en matèria de patrimoni històric, de promoció sòciocultural, 
d'animació sòciocultural, de dipòsit legal de llibres i d'esports, i el Reglament 
d'organització i funcionament de la Comissió Insular del Patrimoni Històrico-Artístic de 
Mallorca de 25 de gener de 1995, modificat per acords de Ple de 9 de març, 17 i 31 de 
juliol, i 18 de desembre de 1995, sobre l'òrgan competent per a la resolució d'aquest 
expedient de delimitació de bé d'interès cultural, i a proposta de la Comissió Insular del 
Patrimoni Històrico-Artístic de Mallorca, el Ple del Consell Insular de Mallorca adopta el 
següent 
 
 ACORD  
 

I.- La delimitació de la zona de protecció de La Fortalesa (declarat 
monument per decret de 22 d'abril de 1949), del terme municipal de Pollença, és la que 
figura com a tal al planol que s'adjunta i forma part de l'expedient. 
 

Aquesta delimitació ve motivada i descrita a l'annexe del present acord. 
 

II.- Els efectes d'aquesta delimitació són els que genèricament 
estableixen la Llei 16/1985, de 25 de juny, del  
patrimoni històric espanyol i la normativa que la desplega. 
 

III.- Aquest acord s'ha de publicar en el Butlletí Oficial de l'Estat i el Butlletí 
Oficial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, i s'ha d'inscriure d'ofici al 
Registre Insular de Béns d'Interès Cultural. Així mateix, s'ha de comunicar aquest acord 
al Registre de Béns d'Interès Cultural de la CAIB. i al Registre General de Béns 
d'Interès Cultural per a la seva inscripció. 
 

IV.- Aquesta delimitació s'ha notificar als interessats, i comunicar a 
l'Ajuntament de Pollença, que haurà de donar-li publicitat mitjançant el tauló d'anuncis 
per a general coneixement. 
 

V.- Així mateix, i atès que es tracta de la delimitació d'un immoble que 
gaudeix de la condició de monument històric, el Consell Insular de Mallorca instarà 
d'ofici la inscripció d'aquesta delimitació al Registre de la Propietat.  
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 ANNEXE 
 

La delimitació de l'entorn afectat per la declaració de Bé d'Interès Cultural 
de La Fortalesa de Pollença es fa en compliment del que disposa l'article 11.2 de la Llei 
16/1985, de 25 de juny, del Patrimoni Històric Espanyol. La delimitació que es fa obeeix 
essencialment a una raó històrica: La Fortalesa es construí en el punt més eminent de 
la península que protegeix el port de Pollença a fi de barrar amb el seu foc l'accés de 
les naus inimigues al moll. És lògic que la delimitació contempli la preservació de 
l'element natural, la península, que fou aprofitada per empleçar-hi l'element 
arquitectònic (La Fortalesa). La delimitació, per tant, respecta l'estratègia de combinar 
naturalesa i enginyeria en la defensa de Pollença. 
 

La Fortalesa de l'Avançada d'Albercutx és una fortificació traçada per 
Vicente Mut i construida entre 1682 i 1684, desprès d'esbucar-se una primera edificació 
del 1622. Té una planta exagonal centralitzada en un pati circular amb cúpula i 
lluernari. L'exterior és de marès, ordenat en dos pisos, voltat d'un fossat, parapet i camí 
de ronda. Dins el conjunt de l'arquitectura defensiva mallorquina es tracta d'una obra 
excepcional ja que, sense oblidar el caràcter defensiu, apareixen certs elements 
decoratius que reflecteixen la formació humanista i enciclopèdica de l'autor. 
 

La Fortalesa fou propietat de l'Estat fins a l'any 1878, i en 1916 la va 
comprar, junt als terrenys del voltant, el pintor argentí Roberto Raumagué (1892-1973). 
Aquest va dissenyar un pla unitari destinat a reconvertir l'edificació en vivenda i a la 
vegada la construcció de jardins, pavellons, etc... Dins tot aquest programa constructiu 
el més interessant és la intervenció de l'escultor Joseph de Creeft Champane (1884-
1982), que esculpí unes docentes peces. El conjunt resultant és d'un vanguardisme 
exepcional, allunyat de qualsevol adscripció estilística concreta i resultat de totes les 
influències que reb l'autor: cubisme, art negre, Art Decó, art esquimal, ... 
 

Durant els anys vint del nostre segle el lloc es transformà en centre 
d'encontre dels artistes i intel⋅lectuals, però la Guerra Civil acabà amb aquesta situació, 
essent abandonada pels seus propietaris. 
 

L'any 1949 el conjunt va esser declarat Monument pel Decreto de 
Protección de los Castillos Españoles, de 22 de abril, inventariat amb el núm. R-I-51-
0008482." 
 
 

S'aprova la proposta per unanimitat. 
 
 
 

ESPORTS I JOVENTUT. 
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PUNT 29.- APROVACIÓ DEL PLA  D´INSTAL⋅⋅⋅⋅LACIONS ESPORTIVES 
DEL CIM  PEL BIENNI  1997 I  1998. 
 

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

"ANTECEDENTS: La  Comissió d´Esports del Consell Insular de Mallorca 
ha preparat, novament, el  Pla d´Instal⋅lacions  Esportives del CIM ,que per  primera 
vegada serà plurianual,pel bienni 1997 i 1998, mitjançant el qual es recolzarà 
econòmicament  als ajuntaments illencs pels seus projectes municipals d´Instal⋅lacions 
esportives. 

 Per això, es sotmet a la Comissió,la següent  
 
                         P R O P O S  T A 
 

1.- Aprovar el   Pla d´ Instal⋅lacions Esportives del CIM pel   bienni 1997 i 
1998, que com annex s`uneix a aquesta   proposta, amb una despesa  PLURIANUAL, 
pel CIM, de 200.000.000.-pta.,dels quals 100.000.000.-pta son en càrrec al pressupost 
de 1997, i els altres 100.000.000.-PTA. en càrrec al pressupost de 1998, essent el  cost 
 total de les  38 obres subvencionades, de  35 ajuntaments illencs,de 368.458.670.-
PTA., i  la contribució dels ajuntaments , en conjunt, de 168.458.670.-PTA., que 
representa el  45,72 % de dit cost total, i les ajudes del CIM  el 54,28 %. 
 

 2- Un cop revisades les  85   peticions presentades, s´han   inclòs  les  38 
    detallades a l´annex,  per esser les de major interès des del punt de vista  de la seva 
rendibilitat esportiva, amb lo que s´esgoten  les disponibilitats pressupostàries previstes 
 per aquesta convocatòria,  per lo qual no s´inclouen al present Pla, les sol⋅licituts 
presentades pels Ajuntaments d´Alcudia, Capdepera, Consell, Esporles, Fornalutx, 
Lloret, Lloseta, Muro ,Puigpunyent, Sa Pobla,i  Sant  Llorenç de Cardassar. 
 

  3-Autoritzar la variació de la proporció del 70% entre la quantitat 
destinada en càrrec al primer i al segon pressupost en  una obra de financiació 
bianual,que estableix amb caràcter general  el 3  de l´article 155 de la Llei 
39/1988,d´Hisendes Locals,en el sentit de que la financiació en  càrrec a cadascun dels 
exercicis de 1997 i 1998 sigui igual,100.000.000.-PTA., en base a la possibilitat de  tal 
variació que  s´ estableix en la pròpia L.R.H.L., si concorren en la despesa  condicions 
excepcionals que en aquest cas es reflecteixen en l´Informe de data 16 de juny de 
1997, de la Comissió d´Esports i Joventut." 
 
 

El Sr. Diéguez (PSOE) destaca el caràcter bianual del Pla, cosa que ha 
permès incrementar-ne la dotació fins a uns 200 milions, de manera que serà possible 
una inversió global de prop de 400 milions en instal⋅lacions esportives a la nostra illa. 
 

Informa també que tots els grups hi han fet propostes i aquestes s'han 
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acceptat majoritàriament i, per tant, també confia en l'aprovació unànime. 
 

Intervé el Sr. Riera (PP). Fa notar que el Pla és de 200 milions i no de 
400. A més, indica que no hi ha increments, ja que durant el mandat anterior se n'hi 
destinaven 190 anualment. 
 

Per altra banda, retreu el fet que de les 11 peticions excloses, n'hi hagi 8 
que corresponen a ajuntaments del PP, com ja va passar l'any passat en què la majoria 
de peticions excloses també eren del PP, set dels quals són també els exclosos 
d'enguany. Demana per quin motiu es nega sistemàticament l'ajuda a aquests 
ajuntaments. 
 

Considera en general correctes els criteris que s'han seguit pel que fa a 
les piscines i l'acabament de les obres començades, tot i que critica el fet que Algaida i 
Felanitx rebin dues subvencions. 
 

Fa notar que els ajuntaments que no han quedat exclosos han estat els 
d'UM i els del PSOE, de manera que sembla que el repartiment ha estat polític. També 
fa avinent que, si bé la majoria d'ajuntaments són del PP, els beneficiats pel Pla reben 
80 milions, mentre que els dels altres partits en reben 115. Demana també per quina 
raó a Porreres li donen més quantitat que la que va demanar. 
 

Es refereix al pobles han rebut prop del 60%  o més del pressupost, 
mentre que n'hi ha que han rebut uns percentatges molt més petits i que són del PP. 
 

Demana que els municipis no beneficiats enguany, ho puguin esser l'any 
que ve i que en comptes de cobrir pistes se'n facin de noves allà on no n'hi ha. 
 

Tot i els retrets, anuncia el vot afirmatiu del seu grup i reitera la sol⋅licitud 
d'explicacions sobre Porreres i Felanitx. 
 

El Sr. Diéguez (PSOE) explica que la inversió total entre el Consell i les 
aportacions del ajuntaments sumen quasi 400 milions. 
 

Fa notar que el Sr. Riera no ha fet cap valoració del Pla per raons 
esportives i que s'ha limitat a fer-ne una interpretació política. Considera que seria més 
adequat fer una crítica amb criteris esportius, per la utilitat, la conveniència o 
l'adequació. 
 

Argumenta que la qualitat i la quantitat no sempre van juntes i que és 
possible que un ajuntament rebi més poc per dues subvencions que un altre que 
només en rep una. Pel que fa a Felanitx, fa notar que una proposta prové del Sr. Riera 
mateix.  Informa que Capdepera serà un dels pocs que tindrà una pista subvencionada 
directament del Govern per una via estranya d'intervenció en les competències sobre 
instal⋅lacions esportives. 
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En referència a Porreres, indica que es tracta d'un error ja que el 
pressupost son un 12 milions i uns 7 els assumeix el Consell, un 59'57%, és a dir, un 
poc més de la meitat.  
 

El Sr. Riera (PP) insisteix que no es pot presumir de donar 200 milions 
quan el PP en donava 176 només en un any, per tant 200 en dos anys representen una 
disminució. Indica que si s'ha referit al PP és perquè, curiosament, els municipis 
exclosos són del PP. Critica la sol⋅licitud d'Alaró que es titula adequació poliesportiu i 
no hi té res a veure, ja que es tracta d'unes obres d'accés, cosa que no ha entrat mai 
dins aquest Pla. Retreu que s'hagi inclòs Felanitx per poder incloure Algaida que també 
demanava una instal⋅lació a un col⋅legi públic. 
 

Torna intervenir el Sr. Diéguez (PSOE). Demana al Sr. Riera que continuï 
citant les xifres que el seu grup destinava al Pla i veurà que el PP anava baixant fins 
que va arribar el Pacte de Progrés que va aturar la baixada i va començar a pujar una 
altra vegada. 
 

S'aprova la proposta per unanimitat.   
 
 
 

PROPOSTES GRUPS POLÍTICS. 
 
 

PUNT 30.- MOCIÓ CONJUNTA PRESENTADA PELS GRUPS DE 
CONSELLERS DEL PSIB-PSOE, PSM-NACIONALISTES DE MALLORCA, EU I UM 
PER PROCEDIR A  L' AGERMANAMENT ENTRE L'ILLA DE MALLORCA I L'ILLA DE 
CUBA. 
 

Es dóna compte de la següent moció: 
 
 

"Separades per la mar, allunyades per la immensa distància, Cuba i 
Mallorca estan fortament unides per la història, una història de mútues emigracions, de 
mestissatges i barrejes de costums i tradicions. 
 

Però, més enllà de la distància, ambdues illes estan íntimament lligades 
per la insularitat. De totes les característiques geogràfiques diferencials, aquesta, la 
insularitat, és la que més intenses complicitats desperta, la que més fàcilment identifica 
els seus titulars.  
 

     Independentment de la mar que els envolta, del tamany de cada illa, els 
illencs desenvolupen una relació especial amb el seu país, amb el seu entorn, una 
relació que només els altres illencs poden entendre en els seus recòndits matissos. 
Cuba i Mallorca, illes admirades per la seva bellesa, ambdues carregades de qualitats 
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que han estat exaltades per milers de viatgers i artistes. 
     Quan Mallorca era una terra castigada per la pobresa i la emigració, molts de 

mallorquins triaren l'illa del Carib, i la convertiren en segona pàtria. En aquells moments 
de dificultats, de separaciò dolorosa de les famílies, varen ésser rebuts amb 
hospitalitat, amb solidaritat pels ciutadans de Cuba. Sembraren Cuba d'inequívocs 
llinatges mallorquins i varen establir unes arrels que encara avui es mantenen fermes. 
 

Avui, des d' el malecón de l'Havana o des del Passeig Marítim de Palma 
es pot travessar el mirall de la mar per ésser una unitat, per retrobar les arrels dels 
seus cognoms. Avui els mallorquins exporten els secrets de la indústria turística a les 
platjes de Cuba, abans va ser la necessitat: la història segueix insistint en agermanar 
Mallorca i Cuba. 
 

Aquesta afectuosa i entranyable realitat humana, no ens pot fer oblidar, 
però, les dificultats que pateixen actualment els ciutadans cubans, víctimes d'un 
bloqueig injust i injustificable.  
 

      El poble cubà, més enllà de circumstàncies polítiques conjunturals, mereix la 
solidaritat,mereix la gratitud dels mallorquins expressada políticament mitjançant la 
institució que els representa, i rubricada pels fets de la cooperació, de les inversions, 
de la transferència d'experiència i de saber. I també pel fet de rebre com a germans -
que ho són- als qui vénen a compartir les seves vides amb les nostres. 
 

Els representants dels pobles de Cuba i Mallorca volen deixar palesa la 
voluntat -que és la voluntat dels pobles que representen- de crear, mantenir i fer créixer 
els sentiment de solidaritat i germanor; de treballar en l'aprofundiment de les relacions 
culturals i humanes; de garantir i reforçar les relacions econòmiques; de defensar els 
valors i els interessos que ens són comuns i de contribuïr a la pau, la llibertat, el 
respecte i la cooperació entre ambdós pobles.Pobles germans que es vinculan amb 
forts lligams de solidaritat. 
 

Per tot això,es proposa al Ple del Consell Insular de Mallorca l'adopcio 
dels seguents acords: 
 
   1.- DECLARAR mitjançant aquest acte la voluntat del Consell Insular de 
Mallorca d'agermanarse en l'illa de Cuba utilitzant la figura del Grup Institucional 
d'Amistat. 
 

2.- CONSTITUIR el Grup d'Amistat que estarà integrat pels consellers que 
manifestin la voluntat d' adherirse en el termini de tres dies després de l'adopció de l' 
acord mitjançant escrit dirigit a la Presidència del CIM. 
 

3.-TRASLLADAR aquest acord així com els noms dels integrants del Grup 
d'Amistat a la Asamblea del Poder Popular de Cuba als efectes de que procedeixi a 
l'adopció d'un acord de reciprocitat." 
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Intervé el Sr. Triay (PSOE). Informa que la proposta  és de procedir a un 
acte d'agermanament entre les dues illes utilitzant la figura del grup institucional 
d'amistat del Consell de Mallorca amb l'Assemblea del Poder Popular de la República 
de Cuba. 
 

Les raons, que s'expliquen en el preàmbul, es basen en el fet de recordar 
els lligams que hi ha hagut els darrers 150 anys, quan Mallorca no podia mantenir tots 
els seus fills. L'emigració a Cuba va esser una sortida per a aquesta gent i ara en 
aquella illa hi ha molts de descendents de mallorquins. En aquests moments el poble 
cubà pateix unes dificultats que demanen solidaritat i que en bona part resulten del 
bloqueig injust a què sotmet l'illa la gran potència que avui ens visita a través del seu 
president i que provoquen unes condicions de vida difícils que avui el Consell, com a 
representant dels mallorquins, hauria de contribuir a pal⋅liar. 
 

A part d'això, recorda que hi ha uns lligams de caràcter cultural i humà 
que s'haurien de reforçar. També hi ha uns lligams de caràcter econòmic que ja 
existeixen a través de la presència empresarial. Tot això exigeix un gest de solidaritat 
per part d'un Consell que en fa pràctica habitual i que té com un dels seus objectius dur 
a terme una política de solidaritat, tant en la política interior com en la projecció exterior 
de solidaritat amb països que necessiten cooperació. 
 

No es tracta de demanar cap programa, sinó d'establir un mecanisme 
d'agermanament del qual puguin sorgir iniciatives oportunes i, a més, pugui ajudar a 
mantenir els lligams a què s'ha referit. El grup estaria format pels consellers que 
personalment s'hi vulguin adherir. 
 

Intervé el Sr. Grosske (EU). Hauria preferit que la proposta dugués la 
signatura del tots els grups presents al Consell, ja que pensa que una proposta com 
aquesta, al marge que pugui tenir una instrumentalització i una vehiculació institucional, 
és eminentment un acte de germanor ciutadana i popular, de reconeixement d'uns 
lligams històrics i de solidaritat entre els pobles, que estan per damunt els institucions 
polítiques. Per tant, opina que actes d'aquestes característiques es poden discutir des 
del punt de vista de l'oportunitat o de la prioritat, però no poden esser políticament 
discutibles. Els arguments que avalen la proposta són molt sòlids, ja que qualsevol 
mallorquí pot tenir un lligam familiar que el relacioni amb Cuba. Pensa que la proposta 
és molt oportuna i voldria que com a mínim en la votació tingués també el suport del 
PP. 
 

El Sr. Rovira (PP) anuncia l'abstenció del seu grup, a pesar que no estan 
d'acord amb la proposta. Consideren que s'ha de donar suport al poble de Cuba a 
través d'ajudes als mallorquins que hi viuen, i als descendents dels mallorquins, al 
poble de Cuba i als empresaris que hi inverteixen. Tot això és bo que es faci i el PP hi 
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dóna suport. Però el PP no vol una instrumentalització política. Consideren que 
qualsevol tipus d'acord amb una assemblea que no representa el poble cubà, perquè 
no és democràtica, no es pot dur a terme de cap manera.  
 

Per altra banda recorda que el Govern cubà no té el detall de retornar la 
casa confiscada de Santa Clara que va pertànyer a la Diputació i que ara pertanyeria al 
Govern Balear. Pensa que l'amistat hauria d'esser recíproca i per això insisteix que tot 
allò que es faci a favor del poble està molt bé i s'ha de continuar fent, però allò que es 
faci a favor del Govern d'una dictadura no està bé i no hi votaran a favor. 
 

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

PUNT 31.- PROPOSTA DEL GRUP MIXT D'APROVACIÓ PER EL CIM 
D’UNA DOTACIÓ PRESSUPOSTÀRIA I DE PROJECTES PRIORITARIS A FAVOR 
DE LA DONA. 
 

Es dóna compte de la següent proposta: 
    

"Atès que el Ple del CIM va aprovar el Pla Estratègic de Benestar Social. 
 

Atès que un dels sectors al qual va prestar una atenció prioritària és el de 
les dones. 
 

Atès que encara no s’ha fet cap definició clara dels programes que es 
desenvoluparan. 
 

Atès que no hi ha cap unitat orgànica del Servei d’Acció Social 
responsabilitzada ni dotació pressupostària pròpia. 
 

Ateses les necessitats existents i el retràs en l’inici de les activitats 
apuntades al Pla Estratègic, Joana A. Vidal Burguera, com a membre i portaveu del 
Grup Mixt, presenta al Ple del CIM la següent proposta d’ 
 

ACORD 
 

Aprovar una dotació pressupostària inicial, per l’any en curs de 10 milions 
 de pessetes. 
 

Aprovar com a projectes prioritaris els següents: 
 

a.Promoure la inclusió de programes específics als serveis d’atenció 
primària. 
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b.Promoure el desenvolupament dels serveis especialitzats necessaris i la 

seva articulació amb els nivells d’atenció primària. 
 

c.Atenció prioritària amb càrrec al salari social, per a famílies 
monoparentals en dificultats socioeconòmiques." 
   
 

Intervé la Sra. Vidal (Mixt). Es refereix al Pla Estratègic de Benestar 
Social, aprovat pel Ple del Consell, que preveu que un dels sectors als quals s'ha de 
prestar una atenció prioritària ha d'esser el de la dona i especialment el de la dona més 
necessitada. Es tracta d'un sector on hi ha problemes socioculturals de reconeixement 
efectiu dels drets i hi ha situacions de greus necessitats. 
 

Recorda que encara no s'ha fet cap definició clara dels programes que els 
serveis socials pensen desenvolupar en aquest sector i tampoc no hi ha cap unitat 
responsabilitzada ni cap dotació pressupostària al marge de l'aprovada en la 
convocatòria de subvencions a entitats que, a més, s'administra des d'una altra 
comissió. 
 

Ateses aquestes necessitats detectades i el retard en l'inici de els 
activitats previstes en el Pla Estratègic, proposa aprovar com a projectes prioritaris 
fomentar la prestació de serveis a favor de la dona, particularment els orientats a les 
que tenen una necessitat especial d'ajuda; promoure la inclusió de programes 
específics en el serveis d'atenció primària, uns programes que són molt importants 
perquè d'aquests se'n deriva la resta; promoure el desenvolupament dels serveis 
especialitzats necessaris; i dedicar atenció prioritària, amb càrrec al salari social, per a 
famílies monoparentals amb dificultats socioeconòmiques. 
 

Per altra banda, proposa iniciar els treballs per desenvolupar aquests 
programes designant una responsabilitat orgànica clara dins l'àrea de serveis socials. 
 

Finalment demana una dotació pressupostària per a aquest any de 10 
milions de pessetes. 
 

Intervé el Sr. Pons (PSOE). Fa notar que la proposta d'acord parla de 
projectes prioritaris a favor de la dona, però que ni l'exposició de motius ni la 
intervenció de la Sra. Vidal no es refereixen a una visió global, sinó a la part social de la 
dona. 
 

Recorda que al Consell hi ha una divisió de tasques: els aspectes socials 
es tracten en la Comissió de Benestar Social i els altres aspectes corresponen a una 
altra àrea. Per això entén que la proposta es limita a recordar que hi ha un Pla 
Estratègic, aprovat sense el vot afirmatiu de la Sra. Vidal que ara en reclama l'aplicació, 
que inclou aspectes d'actuació en matèria de dones, cosa que no feia el Pla elaborat 
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en temps de la majoria anterior.  
 

Reconeix que encara no s'han desenvolupat els programes que s'hi 
preveuen, cosa lògica si es té en compte que només fa uns mesos que es va aprovar. 
L'elaboració d'aquests programes requerirà contactes amb les associacions que 
treballen a favor de la dona i una feina llarga, que es farà. 
 

Considera que la proposta d'acord està bé, però per votar-hi a favor 
demana que retiri la dotació pressupostària, ja que la prioritat per enguany és 
l'elaboració dels programes i una vegada elaborats es podrà determinar quina 
quantificació requereixen. Per això demana que transformi el primer apartat en: "Que el 
pressupost del 98 contengui una dotació específica per als programes de la dona". Pel 
que fa al punt a i el punt b del segon apartat, no hi té inconvenient, però remarca que 
són una reiteració del Pla Estratègic. Demana que es retiri, l'apartat c, ja el salari social 
està reglat, amb participació de moltes entitats, altres àrees del Consell i, fins i tot, 
l'oposició, i, a més, l'aplicació d'aquest salari du precisament a allò que la Sra. Vidal 
proposa, és a dir, que les famílies monoparentals resultin el sector majoritàriament 
beneficiat pel salari social, cosa que, per altra banda, indica que la reglamentació del 
salari està ben feta. 
 

Anuncia el vot a favor de la moció si s'introdueixen les modificacions 
indicades. 
 

Intervé la Sra. Thomàs (EU). Anuncia el vot a favor i demana que es retiri 
l'apartat c, ja que com a membre de la Comissió d'Aplicació sap que es tracta d'aplicar 
una reglamentació que no admet prioritzacions i, de fet, aquest sector és el que en 
resulta més beneficiat i es podria desdibuixar la normativa. 
 

Pel que fa a la previsió de 10 milions, pensa que es una quantitat que es 
pot ajustar al segon semestre del 97. Si la Sra. Vidal accepta la proposta de 
modificació del Sr. Pons, pensa que s'hauria d'assumir el compromís de dedicar durant 
el 98 una quantitat mínima que, si no es fixa ara, es podria estudiar després.  
 

 
La Sra. Ferrando (PP) anuncia el vot a favor del seu grup, ja que la 

proposta es limita a demanar una prioritat en uns actuacions ja previstes dins el Pla. 
Recorda que, tant el grup Mixt, com el del PP varen votar en contra d'aquest Pla 
perquè precisament no tenia un element fonamental que han de tenir els Plans i que és 
prioritzar les actuacions. La proposta recull els punts 7.1, 7.2 i 7.3 d'aquell Pla.  
 

Fa notar la incoherència de demanar la retirada de l'apartat que coincideix 
amb el punt 7.3., ja que la referència a prioritats en el salari seria una mesura de 
discriminació positiva.    
 

El seu grup hauria preferit, i així ho va demanar al Ple, que es 
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presentassin els plans específics de cada àrea d'actuació i no només aquests tres 
punts per separat com a resultat d'una moció. Per això demana que es presentin també 
aquests plans. 
 

Pel que fa a la dotació, tot i que considera que es podria quantificar, 
pensa que es tracta només d'una previsió i anuncia que hi votaran a favor, tant si la 
retira, com si no. 
 

Intervé la Sra. Vidal (Mixt). Explica que no va votar a favor del Pla, no 
perquè no estigués d'acord amb el contingut, sinó perquè no hi havia una priorització ni 
un quantificació.  
 

Manté la previsió dels 10 milions i de l'apartat c retira "amb càrrec al salari 
social". 
 

Agraeix els suports anunciats. 
 

El Sr. Pons (PSOE) convida la Sra. Vidal a repassar el Pla que es va 
elaborar quan ella era presidenta i veurà que no hi ha cap quantificació, cosa que sí té 
la Pla, d'acord amb el pressupost del Consell que és la institució que destina més 
percentatge, amb diferència, en relació a les institucions en què governa el PP. 
Considera incoherent que s'invoqui l'aplicació d'un document aprovat sense els vots del 
PP o del grup Mixt.  
 

Assegura que els programes prevists es duran endavant i que s'hi 
destinaran els doblers que faci falta quan se sàpiga quines són les necessitats que hi 
ha després de tenir els programes elaborats. 
 

Demana que consti en acta un fet que qualifica de xantatge. Es tracta del 
Pla d'atenció a l'adolescència en risc, sense quantificar, que es va aprovar al 
Parlament. Ara s'intenta transferir la competència sense aquesta quantificació que 
podria dur a la ruïna econòmica del Consell. L'equip de Benestar Social calcula que pot 
passar de 1.000 milions de pessetes i la proposta de transferència només en preveu 
500. 
 

 
Se sotmet a votació la proposta amb la supressió indicada per la Sra. 

Vidal i s'aprova per desset vots a favor (PP, EU, Mixt) i quinze en contra (PSOE, PSM-
NM, UM). 
 

 
 
 

PUNT 32.- PROPOSTA DEL GRUP MIXT D'ANUL.LACIÓ COMISSIÓ 
PROMOCIÓ SOCIOCULTURAL I ASSOCIACIONISME. 
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Es dóna compte de la següent proposta: 

 
 

"Atès que els plantejaments generals de la Comissió de Promoció 
Sociocultural i Associacionisme són els recollits al Pla Estratègic de la Comissió de 
Benestar Social. 
 

Atès que el personal de l’ esmentada Comissió prové de la Comissió de 
Benestar Social. 
 

Atès que un dels objectius d’ aquesta Comissió es augmentar l’ eficiència i 
l’únic que han sorgit han estat problemes d’ organització. 
 

Atès que la Comissió de Benestar Social tenia personal i plantejaments 
suficients i li mancava pressupost i major preocupació per aquest tema. 
 
 

Joana A.Vidal i Burguera com a membre i portaveu del Grup Mixt 
proposa al Ple del CIM la següent proposta d’  
 
 

ACORD 
 
 

Que la Comissió de Promoció Sociocultural i Associacionisme quedi 
anul·lada. 
 

Que les competències, el personal i el nou pressupost de l’ esmentada 
Comissió torni a la Comissió de Benestar Social." 
 
 
 

Intervé la Sra. Vidal (Mixt). Davant la reiterada presentació de 
problemes en la relació d'aquesta Comissió creada fa poc, considera necessari 
presentar aquesta moció. 
 

Argumenta que els plantejaments generals de la Comissió es 
recullen en el Pla Estratègic de la Comissió de Benestar Social, ja que no s'hi ha fet cap 
aportació programàtica nova; tot el personal assignat prové de la Comissió de Benestar 
Social on duia a terme les mateixes activitats que la de Benestar Social ja havia previst. 
 

Recorda que a les altres administracions que es poden utilitzar com 
a referent, les persones majors i la dona estan integrats dins les àrees de benestar 
social o d'afers socials, des que hi ha democràcia. Això passa tant al Govern central 
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com a la Generalitat de Catalunya o a l'Ajuntament de Barcelona. 
 

Es podria argumentar que la nova Comissió ajuda a augmentar 
l'eficiència, però pensa que això no és cert, ja que s'ha augmentat el pressupost i es 
necessita més gent per fer allò que ja feien els professionals d'una única Comissió. 
 

Recorda que ja hi va haver una proposta d'un grup que demanava 
que la feina d'aquesta Comissió la dugués a terme el personal de la Comissió de 
Benestar Social.  
 

Per tot això demana que aquesta Comissió s'anul⋅li i les 
competències i el personal retornin a l'àrea d'on prové. 
 

Intervé la Sra. Thomàs (EU). Recorda que la proposta d'un grup a 
què s'ha referit la Sra. Vidal va esser el resultat de la discussió dels Pressuposts del 97 
en què hi havia una partida econòmica destinada a Presidència amb les finalitats que 
ara té la Comissió de Promoció. Com a conseqüència de la proposta d'EU es va 
reconvertir la proposta inicial en una comissió informativa. Després, com a 
conseqüència de la tasca d'aquesta Comissió, EU ha anat presentant propostes que ha 
estat rebutjades.  
 

Anuncia que la posició coherent d'EU seria votar a favor d'aquesta 
proposta, però seria en part també incoherent, ja que EU va esser el grup que en va 
proposar la creació. 
 

És conscient que la Llei d'Acció Social, article 32, prescriu que no 
es podran destinar a Acció Social les partides que facin referència a la prestació d'altres 
atencions socials com les culturals, educatives i similars. De manera que aquest article 
donaria peu perquè hi hagués una partida d'associacionisme i promoció diferent de les 
de finalitats estrictes d'Acció Social. També són conscients que aquell document del 
pressupost ha estat objecte d'una sèrie de compromisos per part del Pacte de Govern, 
que no s'han complert, com ara els criteris per al Pla territorial de Mallorca que s'havien 
d'estudiar, els primers mesos, el Reglament de subvencions, que inexplicablement no 
s'ha duit a l'ordre del dia d'avui, la campanya del sòl rústic, la proposta de col⋅laboració 
dels ajuntaments sobre disciplina urbanística, els criteris per dur endavant la Diada i el 
Pla de modernització administrativa. La creació de la Comissió sí que es va complir i 
ara, EU, no en pot demanar la supressió i, per això, optarà per l'abstenció. 
 

Intervé el Sr. Rovira (PP). Anuncia el vot a favor del seu grup, ja 
que en el moment de discutir els pressuposts, ja no varen estar d'acord en la creació 
d'aquesta Comissió. Pensa que la Comissió no ha servit per controlar allò que es 
pretenia controlar i els decrets d'avui en són una il⋅lustració, de manera que es possible 
que quan es pugui controlar aquesta Comissió, ja no hi quedi cap pesseta, igual que 
quan s'aprovi el Reglament de subvencions és possible que ja no quedi pressupost per 
donar-ne. 
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El Sr. Pons (PSOE) precisa que, d'acord amb l'art. 32, que ha citat 

EU, les competències no poden estar dins Benestar Social. 
 

 
La Sra. Thomàs (EU) puntualitza que l'art. 32 diu que no podran 

computar-se com a Acció Social els doblers dedicats a la promoció sociocultural, 
sanitària, educativa etc., però que repartir les partides destinades a aquests objectius 
des d'altres àrees distintes s'havia fet i es pot fer. 
 

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

PUNT 33.- CAMPANYA PER MILLORAR EL CONEIXEMENT DE LES 
NOSTRES INSTITUCIONS I EQUIPAMENTS. 
 

Es dóna compte de la següent proposta: 
 

"Atès que el nivell de coneixement del Consell Insular de Mallorca i dels 
equipaments que d’ ell depenen és molt escàs. 
 

Atès que el CIM és l’ institució que té  major representació del poble 
mallorquí. 
 
 

Atès que el CIM és una institució oberta als ciutadans i ciutadanes de 
Mallorca i que vol tenir la rellevància política i institucional que li correspon. 
 
 

Joana A.Vidal Burguera, com a membre i portaveu del Grup Mixt 
presenta al Ple del CIM la següent proposta d’ 
 
 

ACORD 
 
 

Que el Govern del CIM dugui a terme una campanya per millorar el 
coneixement del Consell, a la que s’ informi de la seva ubicació, funcions, etc. 
 

Que el Govern del CIM també impulsi una campanya per donar a conèixer 
als nostres ciutadans i ciutadanes els equipaments culturals, deportius, etc que 
depenen d’ aquesta institució." 
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Presenta la moció la Sra. Vidal (Mixt). Es refereix a una enquesta de 

Gadeso que reflecteix que la majoria (98%) de ciutadans sap on hi ha l'Ajuntament, 
però només el 28% sap on es troba el Consell. Sorprèn aquest fet si es té en compte la 
proximitat geogràfica de la seu de les dues institucions. 
 

Una de les fórmules, continua, per aconseguir el coneixement de les 
institucions per part dels ciutadans és començar pel coneixement de la ubicació i 
continuar per les funcions, l'equipament etc. 
 

El baix nivell de coneixement pot provenir del fet que hi ha moltes 
institucions i això produeix confusió. 
 

Si es volen millorar les relacions entre els ciutadans i les institucions s'ha 
d'intentar fer arribar les institucions als ciutadans de Mallorca i, per aconseguir aquest 
objectiu, la moció proposa fer una campanya d'informació sobre el Consell i dels 
diferents equipaments que en depenen.  
 

Intervé el Sr. Grosske (EU). Anuncia l'abstenció, no perquè hi estiguin en 
desacord, ja que és bo que hi hagi un coneixement de les institucions per part dels 
ciutadans, sinó perquè considera que s'ha d'equilibrar aquest objectiu amb els recursos 
que s'hi haurien d'utilitzar i emmarcar-lo en allò que és la publicitat institucional que fa el 
Consell. En aquest sentit anuncia la intenció d'EU de dur al Ple una proposta de criteris 
per a la publicitat institucional. En aquest nou marc seria on s'hauria d'abordar la 
possibilitat de dur a terme aquesta campanya. 
 

Intervé el Sr. Rovira (PP). Anuncia que el vot del PP serà d'abstenció. 
Explica que en condicions normals seria raonable dur a terme aquesta campanya, però 
que a la vista del fet que aquestes campanyes ja es duen a terme, deuen costar 
moltíssim, i no difonen la institució, sinó que són campanyes polítiques que 
promocionen les persones que estan al davant del Consell, el seu grup no hi pot estar 
d'acord. 
 

El Sr. Triay (PSOE) considera que la proposta de la Sra. Vidal és 
magnífica. Recorda que, des del 1979, el Consell va estar governat per unes forces 
polítiques que varen conduir la institució a la més absoluta ignorància. Des de fa dos 
anys, el Consell va començar a esser més conegut i, així i tot, no se sap prou què fa ni 
on és. 
 

Els ciutadans, continua, no han sabut mai què era el Consell perquè ha 
estat sempre una institució subalterna i subsidiària d'un altre lloc de poder polític com 
era el Consolat quan la Sra. Vidal repartia talons del Consell de Mallorca en nom del 
president Cañellas, de manera que no es podia saber com era aquesta institució. 
 

Per això pensa que és ben necessari que el Pacte de Progrés expliqui que 
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el Consell és una institució diferent i que té uns objectius diferents dels del Govern 
Balear. 
 

Qualifica la proposta d'autocrítica de la Sra. Vidal i opina que se li ha de 
fer cas, s'hi han de dedicar recursos, molt costosos, igual que ho són les del Govern 
Balear, ja que les campanyes no són gratuïtes. 
 

Considera, per tant, que els objectius estan ben justificats i anuncia el vot 
favorable. 
 

El Sr. Sampol (PP) anuncia el vot afirmatiu per aquesta magnífica 
iniciativa que segurament no hauria estat necessària si quan governava el grup de la 
Sra. Vidal s'haguessin  exercit les responsabilitats d'Acció Social en nom del Consell i 
no s'hagués donat la situació esperpèntica d'un local de la tercera edat del Pla de 
Mallorca, pagat íntegrament pel Consell, amb una magnífica placa en commemoració 
de la inauguració per part del president Cañellas. 
 

La Sra. Vidal (Mixt) assegura que s'han dit coses que no són certes, com 
ara que hagi repartit mai talons en nom del Partit Popular i vol que això consti en acta. 
Recorda que els programes que es varen fer d'Acció Social són programes estrella del 
Consell i que si s'ha equivocat sempre està disposada a rectificar.   
 

Assegura que aquesta proposta l'ha feta amb tota la bona intenció i 
suggereix que es podria concretar a través de la Comissió de Cultura, de manera que 
arribàs als escolars per tal de fer-los conèixer amb seriositat i rigor allò que és la nostra 
institució i això es podria fer mitjançant un conveni amb el MEC. Aquesta, assegura, era 
la seva intenció original. Ara les coses s'han tret de polleguera i, per això, o bé retira la 
proposta, o bé demana que passi a Cultura i s'hi estudiï per començar la campanya 
dirigida als escolars, seriosament i sense demagògies. 
 

La presidenta demana que concreti si retira la moció o si no la retira. 
 

La Sra. Vidal (Mixt) demana a través de quina comissió es prepararia la 
campanya. 
 

La presidenta respon que d'aquestes activitats se n'encarrega el gabinet 
de mitjans de comunicació. 
 

El Sr. Grosske (EU) observa que el debat ha produït aliances conjunturals 
prou interessants que requereixen un aclariment. Fa notar que el problema fonamental 
és el que ha assenyalat el Sr. Rovira. El problema, continua, no és tant que es faci una 
campanya com aquesta que, en principi, hauria de suscitar unanimitat, sinó que es 
caigui en la temptació de commemorar el pas de l'equador de la mateixa manera com 
ho fa el Govern Balear i fent allò que tant s'ha criticat del PP, és a dir, convertir la 
publicitat institucional, en una autopropaganda pagada pels ciutadans. Per aquestes 
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raons s'abstenen i per aquesta raó faran la proposta de criteris que ha anunciat abans. 
 

El Sr. Rovira (PP) a la vista de les intervencions demana a la Sra. Vidal 
que retiri la proposta i s'ofereix a presentar conjuntament una proposta de campanya 
dirigida als escolars. Si es vota, com que rectificar és de savis, no s'abstendran, hi 
votaran en contra. Reconeix que la intenció de la Sra. Vidal és bona. 
 

El Sr. Sampol (PSM) fa notar que la campanya que es fa informa sobre 
les competències que tenen les distintes comissions i s'hi expliquen tots els serveis que 
presta el Consell. De fet, això ho defensa la Sra. Vidal. Pot entendre que es critiqui la 
campanya si no compleix les funcions per la qual va esser dissenyada, però es nega a 
admetre que hi hagi publicitat personal, ja que no hi ha noms. Referint-se concretament 
a la campanya que surt de la Comissió de Cultura, fa a saber que els anuncis serveixen 
per divulgar publicacions diverses i s'intenta, a través d'un fascicle, subvencionat 
íntegrament, fer una aportació cultural. 
 

Reconeix que el fil conductor, constituït per un eslògan que es va repetint, 
pot semblar l'efecte principal quan l'objectiu prioritari és donar a conèixer tots els 
serveis que presta la institució. 
 

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

PUNT 34.- PROPOSTA DEL GRUP MIXT DE COMISSIÓ DE CONTROL 
NORMES AMBIENTALS DE L'UNIÓ EUROPEA.  
 
 

La Sra. Vidal fa notar que els punts 34 i 37 són preguntes presentades per 
escrit i, per tant, correspon tractar-los dins l'apartat de precs i preguntes. 
 

Es traslladen aquests dos punts a l'apartat de precs i preguntes. 
 
 
 

PUNT 35.- CAMPANYA PER LA NO UTILITZACIÓ DEL COTXE UN DIA 
A LA SETMANA A CANVI DE DESCOMPTES I ALTRES BENEFICIS. 
 
 

Es dóna compte de la següent proposta: 
 
 

"Atès que el CIM es troba molt sensibilitzat en el tema del Medi Ambient. 
 

Atès que el CIM a traves de la seva Conselleria de Medi Ambient ha 
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desenvolupat actuacions encaminades a millorar.lo.  
 

Atès que s’ ha d’ intentar preservar el Medi Ambient mitjançant la 
disminució de la contaminació. 
 

Atès que no basta s’ esforç de ses institucions i que és necessari sa 
col·laboració ciutadana, és necessari concienciar als ciutadans perquè d’ una forma 
voluntària prescindeixin en lo possible del seu vehicle privat. Seria per lo tant un 
compromís actiu del ciutadà del qual s’ en derivarien uns beneficis i exencions 
percentuals. 
 

Joana A. Vidal Burguera, com a membre i portaveu del Grup Mixt 
presenta al Ple del CIM la següent proposta d’ 
 
ACORD 
 

Realitzar un programa per el qual el ciutadà de Mallorca es comprometi a 
deixar d’ utilitzar el cotxe un dia a la setmana ( els caps de setmana queden fora) 
durant un període de tres, sis o dotze mesos i a canvi obtengui descomptes a l’ ITV i en 
activitats culturals, esportives, etc. depenents del CIM ( aquests descomptes anirien 
augmentant o disminuint segons els períodes de temps a que el ciutadà es compromet 
a deixar aturat el seu cotxe durant un dia a la setmana ). 
 

El control es realitzaria mitjançant una ferratina ( similar a la de l’ ITV ) que 
s’ hauria d’ aferrar a l’ interior del vidre davanter , que variaria de color segons el dia 
que s’ ha escollit per no utilitzar el cotxe i que estaria realitzada amb un material 
especial que permetés reconèixer fàcilment si s’ ha intentat desferrar. S’ haurien d’ 
articular els procediments adients de control de les ferratines i l’ incompliment del 
compromís o l’intent de desferrar-la duria la subsegüent pèrdua de beneficis." 
 
 

Intervé la Sra. Vidal (Mixt). Considera que en una societat com la nostra 
en què el mediambient preocupa tant les institucions com els ciutadans, correspon a les 
institucions conscienciar els ciutadans perquè ells mateixos participin activament en la 
seva preservació. 

Considera que una acció interessant per sensibilitzar els ciutadans i 
mobilitzar-los personalment seria una campanya de racionalització de l'ús del vehicle 
privat que consistiria en un compromís actiu del ciutadà que renunciaria a utilitzar-lo un 
dia a la setmana durant un període de temps. A canvi el Consell podria premiar aquesta 
conducta cívica amb descomptes o beneficis a la ITV, l'Hipòdrom o el Teatre en 
proporció al grau d'assumpció d'aquest compromís. El control es podria fer, com ja es 
fa a qualque ajuntament pioner, mitjançant un adhesiu, amb un color diferent per a 
cada dia de la setmana, aferrat al vidre del cotxe i confeccionat amb un material que 
permeti detectar si s'ha volgut desferrar. 
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També es podrien fer convenis amb ajuntaments adherits a la campanya 
que podrien aportar personal i podrien reduir l'impost de circulació. 
 

Destaca la importància de dur la campanya des del Consell perquè 
considera que per a l'illa és important tenir aquests beneficis globalment i que no es 
limitin a alguns municipis. 
 

Recorda que el parc mòbil ha crescut molt a Mallorca i aquesta acció, per 
tant és molt adequada.  
 

Mostra als consellers un esbós de disseny d'adhesiu que podria consistir 
en un fons verd amb una autopista sense cotxes i l'anagrama del Consell.  
 

Tot i que se sap que el cotxe és una eina de feina, creu que aquesta 
acció, que ja s'ha duit a terme amb èxit a algunes ciutats, contribuiria a fer-ne un ús 
solidari i racional i contribuiria a la millora del medi ambient i a la descongestió del 
trànsit. 
 

Demana el suport de tots els consellers. 
 

Intervé el Sr. Grosske (EU). Considera encomiable l'objectiu polític de la 
racionalització de l'ús del cotxe perquè permetria reduir el consum energètic, disminuiria 
la contaminació i faria més habitable la ciutat i més fluid el trànsit per les carreteres. 
 

Qualifica el sistema d'enginyós, però considera que la vigilància del 
compliment correspon als municipis través de la policia municipal, que el Consell no té. 
I pel que fa als incentius, pensa que també haurien d'esser municipals, concretament 
l'impost de circulació i el transport municipal. 
 

Proposa modificar el text i que comenci de la manera següent:"Promoure 
un programa en col⋅laboració amb els ajuntaments mitjançant el qual el ciutadà de 
Mallorca...". Així la voluntat política i el mandat institucional és manifest, però es posa 
per davant la voluntat destacar la col⋅laboració dels ajuntaments perquè és la manera 
d'assegurar l'èxit de la campanya. 
 

El Sr. Alorda (PSM) considera que l'objectiu té interès, però també fa 
avinent que no es poden ignorar els mecanismes per arbitrar mesures com aquestes. 
En primer lloc, s'hauria de veure quines institucions tenen competències. Recorda que 
les de transports corresponen al Govern i que el marge de maniobra fiscal dels 
ajuntaments és molt escàs i s'hauria d'estudiar, en canvi, el Parlament té més marge, 
però el Consell no pot prendre cap mesura d'àmbit fiscal, llevat de la la taxa per ITV, on 
es podria estudiar una bonificació a l'hora d'aprovar l'ordenança fiscal. 
 

Per tot això, demana que la proposta quedi damunt la taula, perquè un 
debat de Ple no és adequat per estudiar bé aquests aspectes. La proposta podria 
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passar a comissió per estudiar la fórmula de les bonificacions. 
 

Pel que fa al control del compliment, fa notar que el Consell tampoc no té 
competències per posar multes o intervenir. En aquestes condicions un ciutadà, amb 
un adhesiu podria tenir uns descomptes, però no hi hauria manera de sancionar un 
incompliment. L'única via possible podria esser una llei del Parlament. Una solució 
municipal, la veu poc factible, ja que un ajuntament difícilment pot sancionar dins el seu 
terme un adhesiu concedit pel Consell.  
 

Opina que es tracta d'una iniciativa d'aplicació, en principi impossible, que 
s'hauria d'estudiar la manera d'aplicar-la. 
 

Assegura que el seu grup és partidari de racionalitzar el transport privat a 
les Balears, ja que ha arribat a un punt que ja afecta negativament la qualitat de vida. 
Des del Consell es vol col⋅laborar amb les iniciatives que siguin. Tal vegada una solució 
seria insularitzar tot el transport privat, un camp en què la Sra. Vidal té molt de camí per 
fer en el proper període de sessions. 
 

El Sr. Triay (PSOE) considera que la moció no és pròpia del Consell. Té 
un origen municipal i s'hi ha volgut traslladar. Es podrien donar algunes bodificacions al 
Teatre o a Son Pardo, però no donarien gaire joc. Molt més en donaria deixar edificar 
en sòl rústic, ja que això provocaria coes per demanar adhesius. Les campanyes que 
es puguin fer des la ITV han d'incidir en l'obligatorietat de passar la inspecció, no per fer 
calaix, sinó per garantir un trànsit segur. 
 

Fa notar que la campanya és pròpia de ciutats molt congestionades on 
poden tenir una justificació, però que no en tenen per a la ciutat de Palma. Les 
compensacions adequades són precisament incentius per fer servir els transports 
públics, ja que aquest és l'única fórmula que permet deixar el cotxe privat. Una 
bonificació al Teatre Principal no representa cap relació racional entre la causa i 
l'efecte. 
 

Opina que la moció constitueix un bon tema de debat polític, però que 
resulta esperpèntic discutir-lo aquí amb els mitjans que el Consell té a la seva 
disposició. 
 

El Sr. Rovira (PP) opina que les motivacions són bones, però que la 
proposta d'acord no és l'adequada. Per això en la línia que ha proposat el Sr. Alorda 
demana que es retiri l'acord, es dugui a Comissió i s'hi estudiï bé, per veure quin profit 
se'n pot treure. 
 

La Sra. Vidal (Mixt) recorda que el Consell es l'ajuntament dels 
ajuntaments i que no és la primera vegada que s'hi estableix un conveni de 
col⋅laboració. Per altra banda, recorda que la campanya va dirigida a persones 
sensibles amb el medi ambient i que l'aportació personal seria un fet gratuït i voluntari, 
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sense que requerís la necessitat de cap municipal que els controlàs. 
 

Per altra banda fa notar que ara es tracta d'aprovar un programa general i 
que després s'hauria de concretar en la comissió respectiva la manera de dur-lo a 
terme.  
 

La presidenta demana si es tracta de retirar la proposta perquè vagi a 
Comissió. 
 

La Sra. Vidal assenteix. 
 

S'acorda que la proposta passi a Comissió. 
 

El Sr. Grosske (EU) exposa que hi ha temes del debat que l'han preocupat 
extraordinàriament i fa notar que es tracta d'una qüestió que no es pot abordar 
frívolament. Recorda que aquesta qüestió constitueix la preocupació central de totes els 
societats europees. 
 

Si bé ha dit que la institució adequada per a una mesura com aquesta és 
el municipi, considera que tots han de tenir clar que una de les funcions del Consell és 
promoure polítiques municipals i, per tant, aquesta moció està molt ben presentada, 
amb independència que la concreció de l'aplicació requereixi una col⋅laboració dels 
ajuntaments. 
 

El Sr. Triay (PSOE) vol deixar clar que tot això que acaba de dir el Sr. 
Grosske no figura a la proposta, ja que aquesta no parla per res d'impulsar polítiques 
municipals. Per això, aquesta moció no és seriosa proposada des del Consell, amb una 
renúncia a utilitzar el cotxe identificada amb un adhesiu, una bonificació al Teatre o a la 
ITV. Això està copiat d'unes campanyes municipals amb bonificacions als transports 
públics. 
 

La Sra. Vidal demana la paraula, però la presidenta recorda que la 
proposta ja s'ha retirada i que està més que debatuda. 
 

La Sra. Vidal (Mixt) protesta perquè considera que ha de poder respondre 
a les al⋅lusions. 
 

La presidenta recorda que el Ple ha dedicat més hores a les propostes del 
Grup Mixt que a tota la resta de l'ordre del dia i que ha estat més que generosa 
concedint la paraula. Ara la proposta està retirada i no és el moment de continuar-ne el 
debat. 
 

La Sra. Vidal (Mixt) recorda que l'obligació d'una persona que està a 
l'oposició és presentar propostes al Ple. 
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La presidenta argumenta que el debat requereix agilitat i que l'equip de 
govern tanca els debats a totes les institucions. 
 
 
 

PUNT 36.- PROPOSTA DEL GRUP MIXT PER L'ELABORACIÓ D'UN 
ESTUDI DE LES NECESSITATS EXISTENTS A LES INFRAESTRUCTURES 
CULTURALS DE LA PART FORANA DE MALLORCA. 
 

Es dóna compte de la següent proposta: 
 

"Atesa sa necessitat de que es CIM pugui disposar d’ un Pla d’ 
Infrastructures Culturals. 
 

Atès que en aquest moment no se disposa d’ un anàlisis de les 
infrastructures culturals existents. 
 

Atès que aquest anàlisis es necessari per poder, en un futur, realitzar l’ 
esmentat Pla. 
 

Joana A. Vidal i Burguera, com a membre i portaveu del Grup Mixt 
presenta al Ple del CIM la següent proposta d’ 
 

ACORD 
 

Que s’ elabori abans de finals de 1997 un estudi de necessitats d’ 
infrastructures culturals a la part forana de Mallorca que ens permetrà el proper any 
1998 elaborar l’ esmentat Pla." 
 
 
 

Intervé la Sra. Vidal (Mixt). Opina que el Consell hauria de col⋅laborar 
perquè a tots els municipis es pugui gaudir d'un mínim d'equipaments culturals. Per tal 
de poder dur a terme aquest objectiu de forma seriosa, seria necessari realitzar un 
estudi de les instal⋅lacions culturals que hi ha a la Part Forana i determinar les 
necessitats existents. Això permetria garantir unes actuacions mínimes que es podrien 
concretar en alguns casos en instal⋅lacions comarcals supramunicipals i amb centres 
polivalents ubicats en edificis ja existents que es troben infrautilitzats. 
 

Opina que el Consell ha de poder comptar amb un Pla d'infraestructures 
culturals en què es prevegi la dotació mínima i el cost de l'execució. 
 

Per tot això demana el suport a la moció. 
 

Intervé el Sr. Pons (PSM). Reconeix que és evident que a Mallorca hi ha 
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mancances com a resultat del fet que durant molts d'anys no s'ha fet la programació ni 
la inversió que s'hauria d'haver fet i, a més, resulta que en el moment de produir-se les 
transferències en matèria cultural no es varen transferir dotacions destinades a 
solucionar les mancances d'infraestructures. 
 

Considera que aquest estudi pot esser útil per ajudar a programar les 
intervencions necessàries per tal d'assegurar que un dia Mallorca pugui comptar amb 
aquestes infraestructures. 
 

Recorda que actualment es fa una actualització del catàleg 
d'infraestructures teatrals que va fer el Govern Balear fa uns anys. També informa que, 
a través del Servei d'Arxius i Biblioteques, hi ha informació sobre allò que hi ha ara 
mateix en aquest àmbit i que la Comissió de Cooperació té en curs d'elaboració una 
enquesta per detectar les infraestructures a tots els municipis de Mallorca que inclouen 
les culturals. 
 

Per tot això, opina que allò que s'hauria de fer seria cohesionar aquestes 
informacions disperses i, per altra banda, que la Sra. Vidal allargàs el termini 
d'elaboració fins a mitjan 1988, ja que l'enquesta de Cooperació no s'acabarà fins al 
final de l'any i serà aleshores quan es podrà globalitzar la informació.  
 

Amb aquesta modificació es podrà votar a favor de la proposta. 
 

El Sr. Orta (PP) anuncia el vot favorable del grup Mixt i, després de la 
informació que ha facilitat el president de la Comissió de Cultura, també acceptarien la 
proposta de modificació. 
 

La Sra. Vidal (mixt) es mostra d'acord amb la modificació. 
 

Se sotmet a votació la proposta fixant el termini per a mitjan 1998 i 
s'aprova per unanimitat. 
 

 
 

PUNT 37.- PROPOSTA DEL GRUP MIXT PER MESURES DEL CIM 
ENFRONT INCOMPLIMENT PLA RESIDUS SÒLIDS. 
 
 

S'ha passat a l'apartat de precs i preguntes. 
 
 
 

PUNT 38.- MOCIÓ DEL GRUP E.U., EN RELACIÓ A LES HORES 
EXTRAORDINÀRIES DEL PERSONAL FUNCIONARI I LABORAL. 
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Es dóna compte de la següent moció del grup E.U.: 
 

"EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 

Malgrat que el creixement econòmic és una dada estadística constant a la 
nostra Comunitat Autònoma, sense entrar a debatre la naturalesa del mateix i el 
repartiment de la riquesa; a pesar que la nostra Comunitat Autònoma és la que 
presenta unes taxes més baixes de desocupació, però també les taxes més altes 
d´estacionalitat laboral i d´eventualitat, essent la manca d´ocupació una de les 
preocupacions principals de la nostra societat. 
 

A la nostra Comunitat i al conjunt de l´Estat Espanyol i Europa, s´ha 
demostrat que el creixement de l´activitat econòmica no assegura la reducció dels 
nivells d´atur per la qual cosa es requereixen actuacions dirigides al foment i 
repartiment de l´ocupació. 
 

Així s´ha vist per la pròpia Comissió Europea la necessitat que les 
Administracions han de contribuir activament en l´impuls dels nous jaciments 
d´ocupació actuant en afavorir les possibilitats d´activitats relacionades amb Serveis per 
a la millora de la qualitat de vida (millora de l´habitatge, revalorització dels espais 
públics i urbans, seguretat, transports col.lectius locals, i altres...), Serveis Culturals i 
d´oci (turisme jove, acampades, revalorització del patrimoni cultural, desenvolupament 
cultural local, i altres...), Temes mediambientals (gestió de residus, control de 
contaminació, manteniment de zones naturals, i altres...). 
 

A més en el si de la pròpia Unió Europea s´està generant un ampli debat 
sobre la desocupació en el qual el repartiment i la reordenació del temps de treball com 
una manera de creació d´ocupació i d´obrir espai de temps lliure. Aquestes mesures, 
com altres, no poden ser decretades pels poders públics, són els agents socials aquells 
que han d´imaginar, elaborar i decidir les formes més adaptades a cada situació 
particular, tenint present el context econòmic, les característiques dels mercats i les 
aspiracions dels treballadors i les treballadores. Però és evident que les 
Administracions han de donar exemple essent els poders públics, i el Consell Insular de 
Mallorca com a Administració pot esser model per a altres. És per això que presentam 
la següent 
 

 
MOCIÓ 

 
El Consell Insular de Mallorca, a través de l´Àrea de Recursos Humans, 

iniciarà negociacions amb la Junta de Personal i el Comitè d´Empresa d´aquesta 
institució en el sentit de l´eliminació de les hores extraordinàries del personal funcionari 
i laboral, i convertir aquesta en ocupació. 
 

En conseqüència de l´anterior, en la negociació i concreció de l´oferta 
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d´ocupació pública i negociació de les plantilles del CIM per a l´any 1998 es tindrà 
present la norma anterior, per tal d´ampliar els llocs de feina adients". 
 
 

Intervé la Sra. Thomàs (EU). No vol repetir l'argumentació que ja figura en 
l'exposició de motius i explica que l'objectiu és que el Consell sigui un model per a les 
altres administracions en matèria de supressió d'hores extraordinàries per tal de crear 
ocupació i, per això, la moció demana que se n'aprovi la supressió a través de la 
negociació amb la representació del personal.  Aquesta supressió s'hauria de traduir en 
la creació d'ocupació en la mateixa institució i plasmar-se en les plantilles. 
 

Informa que es presentarà una iniciativa similar al Parlament per tal que el 
Govern la impulsi. Pensa que seria una passa endavant que permetria un ús racional 
d'aquesta figura i no apareixerien en els decrets a donar compte, com ha passat avui, 
més de 250 hores, amb algun funcionari que en té més de 50. 
 

Repeteix que s'hauria de concretar la proposta a través de l'àrea de 
recursos humans i amb la negociació amb la representació laboral. 
 

Intervé el Sr. Sansó (PSM). Entén que aquest ha d'esser un objectiu del 
Consell que s'haurà de reflectir en la plantilla i en el pressupost del 98. Per tant, a curt 
termini, és difícil anul⋅lar les hores extraordinàries.  
 

Proposa substituir l'expressió: "amb la Junta de Personal i el Comitè 
d'Empresa" per: "dins les meses negociadores corresponents", ja que seria més precís. 
 

Intervé el Sr. Espinós (PP). Anuncia el vot en contra del seu grup perquè 
creuen que és molt difícil preveure quantes d'hores extraordinàries seran necessàries ja 
que moltes vegades són el resultat de necessitats puntuals de feina que no poden fer 
més que funcionaris familiaritzats amb el seu entorn de feina i, per altra banda, seria 
molt difícil preparar especialment unes persones que els poguessin substituir. Una altra 
cosa seria veure si hi ha alguna feina que ha de menester reforçar-se, però això no ho 
relacionaria directament amb la supressió de les hores extraordinàries. 
 

La Sra. Thomàs (EU) accepta la modificació que proposa el Sr. Sansó, 
perquè allò que voldria és que es negociï. 
 

Es relació a la intervenció del Sr. Espinós fa veure que hi ha unes hores 
que, a través dels decrets, es pot veure que són estructurals, amb llocs de feina que 
pràcticament doblen la jornada i en aquests casos es podria crear ocupació 
perfectament.  
Agraeix al resposta positiva del Sr. Sansó. 
 

Intervé el Sr. Crespí (PSOE). Considera que el terme "eliminació" que 
figura a la proposta és excessivament rotund i que seria millor triar-ne un de més 
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convenient, ja que sempre hi pot haver necessitats conjunturals de realitzar una tasca 
en hores extraordinàries. També opina que no es pot admetre que un servei infradotat 
provoqui la realització sistemàtica d'hores extraordinàries. 
 

La Sra. Thomàs (EU) admet aquesta modificació amb què el primer punt 
de la proposta quedaria redactat així: 
 

"El Consell Insular de Mallorca, a través de l'Àrea de Recursos Humans, 
iniciarà negociacions amb les meses negociadores obertes d'aquesta institució en el 
sentit de cercar una reducció fins al límit que sigui funcionalment possible de les hores 
extraordinàries del personal funcionari i laboral i convertir aquesta reducció en 
ocupació". 
 

El segon punt queda igual. 
 

El Sr. Espinós (PP) anuncia el vot favorable amb aquestes modificacions. 
 

S'aprova la proposta per unanimitat. 
 
 
 
 

PUNT 39.- MOCIÓ DEL GRUP E.U., EN RELACIÓ A LA SUSPENSIÓ DE 
LES NNSS DEL SECTOR Nº 27 D'ARTÀ (ES CANONS). 
 

Es dóna compte de la següent moció del grup E.U.: 
 

"EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 
Aprovada la suspensió de la vigència de les Normes Subsidiàries del 

Planejament municipal en l´àmbit del Sector núm. 27 ("ES CANONS") per a la revisió 
del planejament. 
 

Considerant que, en aquesta zona, l´Ajuntament d´Artà aprovà el 21 de 
setembre de 1992 un projecte d´urbanització que comporta una població de 6.000 
habitants i l´edificació de 559.781 metres quadrats. 
 

Considerant els alts valors ecològics i paisatgístics de la zona i la voluntat 
del Govern de la Comunitat Autònoma, CIM i Ajuntament d´Artà de preservar la zona 
corresponsabilitzant-se dels costos que se´n derivin d´aquesta operació. 
 

I considerant, en darrer lloc, que durant les darreres setmanes, s´han 
produït preocupants declaracions dels responsables de l´Ajuntament d´Artà en el sentit 
de negociar amb la promotora una simple reducció del nombre de places, es proposa al 
Plenari del Consell Insular de Mallorca l´adopció del següent 
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ACORD 

 
1. El Plenari del CIM manifesta la seva inequívoca voluntat política de 

protegir integralment Es Canons, en primera instància, a través de les Normes 
Subsidiàries subsegüents a la suspensió del planejament de la zona. 
 

2. El Plenari del CIM insta l´Ajuntament d´Artà a incloure la protecció 
integral de la zona en la revisió del planejament que ha de seguir, necessàriament, a la 
seva suspensió. 
 

3. El Plenari del CIM reitera el seu compromís de col.laborar amb el 
Govern Autonòmic i l´Ajuntament d´Artà en els eventuals costos econòmics derivats de 
la protecció integral d´Es Canons". 
 
 

La presidenta suggereix que seria més convenient tractar aquesta moció 
conjuntament amb els punts d'urbanisme que es debatran en el proper Ple. 
 

El Sr. Grosske (EU) opina que és políticament i pedagògicament 
interessant debatre-la avui. 
 

Lamenta que el Ple d'avui no hagi estat el Ple de la suspensió dels 
Canons. Considera que la suspensió del planejament és una passa necessària, però no 
una passa suficient per a la protecció. 
 

La proposta de la Comissió era la suspensió i això vol dir que s'obre un 
període durant el qual s'aproven unes normes subsidiàries i es produeix una revisió 
global del planejament per part de l'Ajuntament. Aquest procés pot derivar en una 
protecció integral, parcial o en usos no prevists en el planejament inicial. 
 

Per això, considera que és bo fer veure que es tracta de coses 
independents tractant-les en Plens diferents. 
 

La condició suficient seria que el Consell fes unes normes subsidiàries 
que incloguessin la protecció integral i que l'ajuntament s'hi incolucràs. 
 

El sentit de la moció es aquest i EU la presenta, ja que de fonts municipals 
ha sorgit la noticía que és possible que s'arribi a un acord amb l'empresa promotora 
que significaria una reducció a un 33% de les previsions originàries. Des del punt de 
vista d'EU, aquesta simple reducció és francament negativa perquè probablement la 
promotora mateixa no tenia la intenció de fer la macrourbanització projectada i, per altra 
banda, perquè fins i tot la urbanització reduïda tindrà un impacte paisatgístic, ambiental 
i d'increment de l'oferta turística negatiu en tots els aspectes. 
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Per això, és bo que, al marge de la tramitació administrativa, hi hagi una 
manifestació inequívoca de voluntat política de protegir integralment els Canons a 
través de les normes subsidiàries que han de seguir la suspensió, que s'insti 
l'Ajuntament a incloure aquesta protecció en el planejament i a la revisió del 
Planejament i que el Consell reiteri el compromís de cofinançar els costs derivats 
d'aquesta protecció. 
 

Fa avinent que la urbanització dels Canons representa una tal enormitat 
que va provocar una estranya unanimitat entre el Consell, el Govern i l'Ajuntament que 
havia inclòs aquesta urbanització en el seu planejament, n'havia aprovat el Pla parcial, 
n'havia aprovat el projecte i, una vegada creat el mort el va passar a la societat i al 
conjunt de les institucions. 
 

 
Aquesta unanimitat ha creat una expectativa de rectificació sobre la 

manera d'enfocar aquests tipus de desbarats urbanístics i pensa que seria bo no 
defraudar-la arribant fins al final en la protecció integral. 
 

Expressa que el desig que això sigui la primera passa per col⋅laborar entre 
tots per eliminar del nostre planejament tots els altres "Canons" que esperen dins els 
expedients urbanístics de la nostra Comunitat i que són molts. Seria el moment 
d'introduir racionalització en aquest àmbit. 
 

El Sr. Sampol (PSM) considera que la voluntat política de protegir 
íntegrament els Canons està demostrada des del mateix moment que el Consell està 
disposat a pagar la part proporcional de l'adquisició a la propietat, en principi a partir de 
l'oferta de 600 milions, més les despeses de la urbanitzadora que podrien sumar uns 
200 milions més.  
 

Recorda que també hi va haver una reunió al Parlament en què es va 
acordar el repartiment dels percentatges en el cas d'haver d'atendre les 
indemnitzacions per la desclassificació, sense saber ni tan sols quant sumarien. 
 

Per tant, la voluntat és inequívoca i, per això, no té inconvenient a reiterar-
la votant a favor dels punts 1 i 3 de la moció. 
 

Pel que fa al segon punt, sobretot després de la intervenció del Sr. 
Grosske, anuncia el vot en contra, perquè pensa que no hi ha cap grup al Consell que 
tengui autoritat moral per instar l'Ajuntament d'Artà a protegir els Canons. Recorda que, 
històricament, és l'Ajuntament més proteccionista de Mallorca i considera que es una 
expressió molt desafortunada acusar-lo de crear el mort i de passar-lo a la societat 
mallorquina, ja que aquesta és la que està en deute amb l'Ajuntament per la protecció 
del territori del municipi, sense que aquest hagi rebut cap tipus de compensació. 
Sobretot, no es pot instar l'Ajuntament sense oferir-li plenes garanties jurídiques i 
econòmiques que la protecció no li serà una hipoteca. 
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Recorda al Sr. Grosske que a la Comissió d'Urbanisme es varen presentar 

informes molt contradictoris que s'intenten superar per ajudar a la desclassificació. 
 

Proposa que es retiri aquest punt, ja que l'Ajuntament és el primer 
interessat, però les altres institucions li han de donar la sortides que evitin aquella 
hipoteca. 
 

Fa notar que hi ha un Pla parcial aprovat, que hi ha hagut unes cessions 
irreversibles i que fins que això no quedi aclarit pensa que és de mal gust instar 
l'Ajuntament. 
 

Recorda que aquest urbanitzable prové dels anys 70, requalificat el 77 i 
que, per tant, no és atribuïble a l'Ajuntament d'Artà. 
 

Intervé el Sr. Quetglas (PSOE). Considera que la voluntat del Consell ja 
ha estat manifestada a través d'un acord del Ple i a través de la manifestació de la 
voluntat de subscriure un conveni de cofinançament de les indemnitzacions que es 
puguin haver de pagar. 
 

Recorda que la tramitació administrativa d'aquest procés ha fet veure 
aspectes molt complexos de tipus econòmic, jurídic i polític. 
 

Pel que fa als aspectes econòmics recorda que les legislacions que 
afecten la gestió econòmica del Govern i del Consell són diferents i que es poden 
produir problemes que, en principi, són superables si hi ha voluntat política, es refereix 
concretament a la possibilitat d'haver d'assumir compromisos econòmics sense saber-
ne la quantitat, sinó només els percentatges.  
 

Els aspectes jurídics fan referència a la situació davant una empresa que 
té el dret de dur endavant una urbanització totalment legal i aprovada. En la mesura 
que sigui possible trobar una solució que faci compatible l'objectiu de la protecció dels 
Canons amb els drets que indiscutiblement té la promotora s'ha d'intentar trobar-la. En 
aquest moment no hi ha més que la proposta de suspensió de la totalitat del 
planejament. Per això, troba precipitat fer pronunciaments sobre preocupants 
declaracions de responsables de l'Ajuntament, ja que pensa que no és oportú 
reaccionar a unes informacions de premsa, sobretot quan el Consell ja ha declarat la 
seva voluntat. 
 

Per altra banda coincideix en l'opinió del Sr. Sampol en el sentit que no és 
propi de l'esquema lògic de relació entre institucions instar un ajuntament des del 
Consell. Seria adequat, comenta, que un ajuntament instàs el Consell a prendre una 
decisió de la seva competència, però en un sentit invers. El Consell té unes 
competències i s'ha de limitar a exercir-les. Fa notar que en aquest cas serà el Consell 
la institució que aprovarà allò que presenti l'Ajuntament i, a través d'aquesta decisió, el 
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Consell podrà calibrar si s'ha aconseguit l'objectiu de la protecció o no.   
 

La Sra. Salom (PP) recorda que ha quedat bastant clar que la voluntat del 
PP és aturar la construcció de la zona dels Canons d'Artà. Sembla que hi ha hagut uns 
canvis de criteris en el sentit de signar un conveni per reduir les places. Fa notar que si 
aquests convenis de reducció els fan segons quins grups de l'esquerra estan ben fets i 
no destrueixen la costa mallorquina i que si els convenis provenen del Partit Popular, 
aleshores aquest partit destrueix la costa. Qualifica d'hipocresia aquesta actitud.  
 

Recorda que el juny del 92, l'Ajuntament d'Artà, governat per un partit 
independent pròxim al PSM, va aprovar una revisió de normes. Recorda que el qui ha 
donat els permisos i ha permès arribar a aquesta situació ha estat aquest grup. 
 

Recorda que l'únic partit que de bon de veres s'ha compromès amb la 
voluntat de no construir ha estat el Partit Popular que en un Consell de Govern va 
aprovar un conveni que recull la voluntat del Govern Balear de protecció de la zona 
anomenada els Canons d'Artà. 
 

El problema, continua, a l'hora de decidir que no es construeixi en una 
zona autoritzada és saber quan sumen les indemnitzacions i qui les pagarà. En aquest 
sentit, recorda que el Govern ha aprovat que per finançar el cost que pugui tenir 
aquesta actuació de desclassificació o de compra hi aportarà el 50% del total. Ara 
falten els acords de les altres institucions, el Consell un 45% i l'Ajuntament el 5%. 
 

Es mostra d'acord amb els valors ecològics i paisatgístics d'aquesta zona i 
amb la voluntat clara de preservar-los i, per això, anuncia el vot a favor del primer punt. 
També votaran a favor del segon punt, quan sembla que alguns grups tenen objeccions 
a recomanar una decisió a un ajuntament i fa poc no en varen tenir cap en relació a 
cala Petita. Pel que fa al tercer punt proposa aprovar el conveni que ja ha aprovat el 
Consell de Govern deixant clara quina és la responsabilitat econòmica que està 
disposat a assumir el Consell de Mallorca. Pensa que abans d'aprovar una suspensió hi 
hauria d'haver el compromís formal, tant de l'Ajuntament com del Consell d'assumir 
aquestes responsabilitats. 
 

Fa notar que hi pot haver la dificultat legal de veure com s'articula aquesta 
voluntat. 
 

Respon el Sr. Quetglas (PSOE). No volia entrar en aquest debat, però ja 
que la Sra. Salom s'ha referit a unes paraules del Conseller Sr. Ramis no li queda més 
remei que respondre. Afirma que el Sr. Ramis els va qualificar d'hipòcrites a base de 
mentides, quan va declarar que el Consell havia oferit al Govern un conveni de reducció 
de places i assegura que això no és cert. Informa que, per cortesia, va fer arribar al Sr. 
Ramis el contingut de l'acord de suspensió que la Comissió Insular d'Urbanisme havia 
de prendre i, a més, li va explicar que aquesta decisió era la part del compromís que el 
Consell havia assumit en el conjunt d'actuacions previstes per aquest conveni.  
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Demana que transmetin al Sr. Ramis que aquesta acusació d'hipocresia 

es basa en un mentida, entre altres coses, perquè el Consell no és ningú per oferir un 
conveni que en tot cas s'hauria de signar entre el promotor i l'Ajuntament. 
 

Fa avinent que el Consell s'ha compromès encara més que el Govern, ja 
que assumeix el 45% en relació a un pressupost de 12.000 milions mentre que, el 50% 
per a un pressupost del Govern de 75.000 milions indica un grau molt més fort a favor 
del Consell. 
 

Manifesta que li agradaria que s'aprovàs també el contingut del conveni 
que ara demana el PP, però també demana que la interventora es pronunciï sobre la 
viabilitat legal de l'acord. Si contesta afirmativament el PSOE hi votarà a favor i si 
contesta negativament, demana que es pronunciï sobre les responsabilitats 
institucionals i personals que es puguin derivar d'aquesta aprovació.  

Manifesta que el seu objectiu és desbloquejar aquesta qüestió, però que si 
el PP utilitzant la pinça d'EU tria la via de governar des del Ple, sense tenir en compte 
els informes i la necessària gestió, ho pot fer, però la responsabilitat política serà 
exclusivament seva. Entén que no estiguin d'acord que hi hagi un govern diferent del 
PP i sucumbeixin a la temptació de posar el màxim de dificultats, però demana que 
cadascun dels grups es manifesti clarament i assumeixi les seves responsabilitats. 
 

La interventora llegeix un informe en què fa constar que no figura a 
l'expedient cap estudi sobre el cost de la responsabilitat derivada de les possibles 
indemnitzacions que pugui comportar i per atendre les quals el Consell no compta amb 
capacitat financera a bastament. Al mateix temps demana que consti en acta que hi ha 
l'informe de Secretaria i Intervenció dins l'expedient de suspensió planejament Polígon 
6 "Es Canons" Artà i que tracta de possibles responsabilitats de caràcter patrimonial. 
 

El Sr. Quetglas (PSOE) diu que no es referia a això, sinó que demanava si 
el Ple pot prendre la decisió, proposada per la Sra. Salom, d'assumir el contingut del 
conveni en què figura el compromís de pagar el 45% de la indemnització amb 
independència de la quantia. 
 

La presidenta recorda que hi ha una moció que es debat i que el 
pronunciament s'ha de fer al proper Ple. Aleshores hi haurà hagut temps de parlar amb 
tots els serveis tècnics i de consultar tots els informes que vulguin per tal de saber què 
es vota. 
 

Torna intervenir el Sr. Grosske (EU). Agraeix els suports anunciats en 
relació al punt 1, que reitera la voluntat proteccionista de l'acord de l'abril del 96, a 
pesar que algunes manifestacions que s'han fet semblen el preludi d'una rectificació de 
posicions ja que per primera vegada, des de l'equip de govern s'han argumentat les 
dificultats jurídiques i econòmiques d'una proposta de l'equip de govern mateix. 
Aquesta actitud insòlita li fa sospitar que no planin sobre l'ambient possibles 
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rectificacions de la posició inicial. 
 

Recorda que aquesta posició inicial ha estat exhibida com un dels èxits 
emblemàtics d'allò que significa el govern del Pacte de Progrés en el Consell. 
 

En referència a l'Ajuntament d'Artà afirma que no ha fet un judici global, ni 
ha entrat en judicis sobre els grups del Consell sobre si moralment poden prendre 
segons quines decisions. Si el Sr. Sampol troba poc adequada l'afirmació de traspassar 
el mort a la societat es retira aquesta expressió i no se'n parla més, però allò que és 
cert és que aquesta problemàtica s'inicia com a resultat d'unes actuacions municipals, 
encara que sigui dels anys 70. Això és un fet objectiu. 
 

Fa notar que la moció insta el Consell mateix a protegir íntegrament els 
Canons, després de l'aprovació de les normes subsidiàries i com que l'Ajuntament 
també ha de revisar les normes seves, la moció l'insta perquè ho faci en la mateixa 
direcció del Consell, ja que fer-ho en un altre sentit no seria raonable. Considera 
perfectament lògic que com que es tracta d'una acció institucional concertada que es 
faci acordadament i l'Ajuntament, això, ho comprendria perfectament. 
 

Pel que fa al conveni, afirma que els arguments del Sr. Quetglas l'inclinen 
a actuar de pinça amb el Partit Popular. De tota manera considera una mica forçat 
introduir tot un conveni d'aquesta transcendència que ni tan sols ha estat repartit. 
 

Convida a no parlar dobles llenguatges i recorda que aquest conveni ha 
estat objecte de publicitat i que el Consell hi ha dant suport públicament i políticament, 
de manera que ara no hi ha necessitat d'introduir-lo com una esmena transaccional. No 
es pot, a la vegada, presumir de protegir els Canons i després tenir una actitud diferent. 
Fa avinent que es tracta d'un cas emblemàtic per la possibilitat que les principals 
institucions col⋅laborin perquè no es produeixi una de les principals i més desgraciades 
malifetes urbanístiques que hi ha damunt la taula. No retira ni modifica cap dels punts, 
ja que els considera equilibrats, conviden l'Ajuntament a emprendre el mateix camí i 
reiteren la voluntat de col⋅laboració amb les institucions a l'hora de satisfer les eventuals 
indemnitzacions i, si es vol dir, es pot afegri "en els termes ja negociats amb aquestes 
institucions". 
 

Torna intervenir el Sr. Sampol (PSM). Recorda que el Pla General que 
preveu l'urbanitzable dels Canons és del 1964 i que el Pla parcial es va aprovar el març 
de 1977, les normes subsidiàries varen reduir el Pla Parcial, probablement perquè des 
de l'òptica de l'Ajuntament, la desclassificació total ja podia comportar possibles 
indemnitzacions, difícils d'exigir a un ajuntament tan proteccionista. Opina que la 
societat mallorquina està en deute amb aquest Ajuntament i no entén com es poden 
continuar aprovant urbanitzacions a Calvià baldament vagin disfressades d'ecològiques, 
i després voler enviar instàncies a l'Ajuntament d'Artà que si no ha protegit més ha estat 
perquè no el Govern no els ha deixat protegir més. 
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Qualifica de cínica la intervenció del PP, perquè ara aixeca la bandera de 
la protecció mentre a la Comissió Insular d'Urbanisme hi ha en tràmit la urbanització 
dels Pujols i la de la Talaiola, s'ha protegit cala Petita a pesar de l'oposició del PP i avui 
se sap que el Conseller de Medi Ambient promou 3.300 noves places a Alcúdia. 
Recorda que Calvià té 2,07 m2 per plaça turística, Alcúdia en té 16 i Artà en té 2.676.  
 

No defensa el conveni. Anuncia que el seu grup no hi donarà suport 
perquè el seu grup defensa la protecció integral. No accepta l'acusació de doble 
llenguatge, ja que l'equip de govern fa tots els possibles per protegir la zona. El doble 
llenguatge és presentar-se com el més proteccionista i no protegir els Pujols a la 
darrera Comissió Insular d'Urbanisme. 
 

Fa notar que el problema actual és exclusivament jurídic per avalar la 
decisió política. Els serveis jurídics argumenten que els Canons varen quedar exclosos 
de la Llei de protecció d'espais naturals. Recorda que juntament amb l'acord econòmic 
hi ha l'acord de protegir els Canons per la via Parlamentària i anuncia la intenció de 
passar a tots els portaveus una proposició que inclogui els Canons dins les àrees 
protegides amb què hi haurà plenes garanties jurídiques. Aleshores es veurà si 
realment el PP està d'acord amb la protecció integral. 
 

Lamenta que hi hagi hagut aquest intercanvi d'acusacions perquè pensava 
que hi havia consens entre les institucions, ja que aquestes actituds no fan més que 
posar traves a la protecció. S'ofereix a no tornar-ne parlar fins que s'hagi trobat el camí 
de la protecció. 
 

El Sr. Quetglas (PSOE) vol deixar clar que hi ha moltes diferències entre 
Calvià, cala Petita i els Canons, encara que l'instrument de protecció sigui el mateix, és 
a dir, la suspensió. A Calvià es preveuen indemnitzacions i l'Ajuntament es farà càrrec 
de les produïdes per la reclassificació, ja que la suspensió no hi dóna lloc. A cala Petita 
no hi havia res aprovat i, per tant, el fet de no aprovar el Pla parcial no dóna dret a 
indemnització perquè no hi ha drets patrimonialitzats. Als Canons la qüestió és 
totalment diferent, perquè hi ha Normes subsidiàries, Pla parcial i Projecte 
d'urbanització aprovat i en execució. Com que les situacions són diferents, requereixen 
també tractaments diferents. 
 

Recorda que el Consell no és el Parlament i que només té competències 
executives i voldria que es comprengués que l'equip de govern intenta arbitrar decisions 
polítiques que encaixen el respecte estricte de la legalitat. Des de l'oposició, si hi ha 
contradiccions entre una cosa i l'altra s'hi pot votar alegrement en contra, però això no 
es pot fer des de la responsabilitat de l'equip de govern. Si no es té en compte això, es 
pot caure en la temptació de voler forçar decisions executives que són més pròpies 
d'un organisme legislatiu. 
 

Intervé per al⋅lusions el Sr. Grosske (EU). Lamenta que el Sr. Sampol de 
tant en tant rebaixi el to del debat i entri en un enfrontament amb EU en uns termes que 
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qualifica d'inadequats. Recorda que el conseller que parla se'n va anar de la Comissió 
Insular d'Urbanisme perquè tenia la Ponència de Reforma de l'Estatut i aquesta 
absència no va afectar la protecció dels Pujols. 
 

Fa notar que es dóna una situació de tensió en aquest debat i la raó és 
que dins l'ambient hi ha la possibilitat d'un conveni que signifiqui dues mil places i hi ha 
la possibilitat que des de l'equip de govern es tengui la temptació de donar suport a 
aquest conveni. Per aquesta raó s'invoquen les dificultats econòmiques i jurídiques i, 
com que la funció d'EU dins aquesta institució és procurar que els Canons quedin 
íntegrament protegits, presenten aquesta moció.  
 

Intervé la Sra. Salom (PP) reitera la voluntat del PP d'intentar que els 
Canons d'Artà quedin preservats. 
 

No considera que sigui de bona educació que dins el Ple el Sr.  Quetglas 
qualifiqui de mentidera una persona que no hi és, el lloc adequat seria el Parlament. 
Adverteix que el Sr. Quetglas mateix en va dir de mentides quan a la darrera Comissió 
Insular d'Urbanisme va demanar a la consellera que parla quina seria la posició del seu 
grup i aquesta va dir que seria l'abstenció i aleshores el Sr. Quetglas li va respondre 
que el Sr. Ramis havia que el PP havia de votar afirmativament, quan no és cert que el 
Sr. Ramis hagués fet aquesta afirmació. La consellera que parla pot dir mentider, 
tranquil⋅lament, al Sr. Quetglas perquè el té davant, però no davant una persona que no 
hi és. 
 

En relació a les dificultats d'aprovar el conveni avui, recorda que en el cas 
de Calvià no hi va haver cap inconvenient a aprovar-lo a pesar que hi havia un informe 
negatiu. Es volia suspendre el planejament i ho varen fer, amb què varen establir un 
mal precedent. Ara la voluntat política tal vegada no és la mateixa i s'aferren a 
possibles dificultats.  
 

En relació a l'acusació de doble llenguatge, recorda al Sr. Sampol que el 
Sr. Alorda vota a favor de les tarifes de la incineradora dins el Consell i quan ha de 
votar a l'Ajuntament d'Inca no les aprova. 
 

Anuncia el vot favorable del seu grup per a tots els punts de la moció. 
 

La presidenta considera la qüestió prou debatuda i dóna la paraula al Sr. 
Quetglas perquè tanqui el debat. Comenta que sembla que s'ha instal⋅lat una nova 
majoria dins el Consell i tal vegada s'hauria de pensar si s'ha de fer qualque canvi. 
 

El Sr. Quetglas (PP) afirma que la Sra. Salom falta a la veritat. Informa 
que la documentació que va passar al Sr. Ramis era la proposta de suspensió de 
planejament, no el conveni, i li va dir que la suspensió era prèvia al conveni. Aleshores 
el Sr. Ramis va respondre: "Bé d'acord". Recorda també a la Sra. Salom que ella va dir 
que a la Comissió s'abstendrien. La resposta del conseller que parla va esser: "No és 
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això lo que pensa el Sr. Ramis". No va dir en cap moment que el Sr. Ramis hagués dit 
que havien de votar a favor.   
 

El Sr. Alorda (PSM), per al⋅lusions, recorda que el PP va posar en marxa 
el sistema d'incineració al 100%, que el PP estava d'acord amb tot i va dir que no hi 
votarien a favor mentre no ho fes el PSM i ho recorda perquè el PP acaba d'assegurar 
que són coherents entre allò que pensen i allò que voten. 
 

La Sra. Salom demana per respondre, però la presidenta dóna el debat 
per tancat definitivament. 
 

Se sotmet a votació el primer punt de la moció i s'aprova per vint-i-tres 
vots a favor (PP, PSM-NM, EU, Mixt) i deu abstencions (PSOE, UM). 
 

Se sotmet a votació el segon punt de la moció i s'aprova per devuit vots a 
favor (PP, EU, Mixt), tretze en contra (PSOE, PSM-NM) i dues abstencions (UM). 
 

Se sotmet a votació el tercer punt de la moció i s'aprova per vint-i-tres vots 
a favor (PP, PSM-NM, EU, Mixt) i deu abstencions (PSOE, UM). 
 
 
 

DESPATX EXTRAORDINARI 
 
 

La presidenta proposa incloure un punt referit a la proposta d'incorporació 
del Consell al Consorci del Museu d'Art Modern i Contemporani. 
 

Se sotmet a votació la inclusió d'aquest punt i s'aprova per trenta-un vots 
a favor (PP, PSOE, PSM-NM, UM, Mixt) i una abstenció (EU) 
 

D'aquesta manera resulten dos punts per tractar dins aquest apartat: 
 
 

Primer punt.- Incorporació del Consell al Museu d'Art contemporani. 
 

Segon punt.- Moció PP sobre la Diada, acordada al começament de la 
sessió. 
 

S'acorda per unanimitat incloure aquests dos punts a l'ordre del dia. 
 
 

PRIMER PUNT. PROPOSTA DE PRESIDÈNCIA EN RELACIÓ A LA 
INCORPORACIÓ DEL CONSELL INSULAR DE MALLORCA AL CONSORCI DEL 
MUSEU D'ART MODERN I CONTEMPORANI DE PALMA. 
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Es dóna compte de la següent proposta de Presidència: 

 
"Aquesta Presidència presenta a la consideració del Ple del Consell 

Insular de Mallorca la següent proposta:  
 

Que el Consell Insular de Mallorca té la intenció d'incorporar-se al 
Consorci del Museu d'Art Modern i Contemporani de Palma, el qual es regeix pels 
Estatuts aprovats a la sessió constitutiva d'11 de març de 1.997. 
 

Que l'article 7 dels Estatuts contempla la possibilitat d'incorporar altres 
membres, els quals tendran la condició d'adherits. 
 

Que l'article 9 del mateix document estableix que podran ser membres 
adherits entitats públiques o privades que col.laborin en el compliment dels fins del 
Consorci, i que els drets i deures d'aquests membres serán els que es pactin a l'acord 
d'adhessió que s'hi suberigui. 
 

Que l'article 12 concreta com a funció de la Junta Rectora l'admissió de 
nous membres i l'aprovació de l'acord d'adhesió corresponent. 
 

Per tots aquest motius aquesta Presidència proposa: 
 

Que s'incorpori al Consell Insular de Mallorca com a membre adherit del 
Consorci del Museu d'Art Modern i Contemporani de Palma, amb les condicions que a 
continuació es detallaran, les quals haurien de constar a l'acord d'adhesió de la Junta 
Rectora que a tal efecte es realitzi. 
 

- El Consell Insular de Mallorca aportarà al Consorci del Museu d'Art 
Modern Contemporani de Palma, en concepte de col.laboració en les obres de 
contrucció del Museu les quantitats següents: 
 

- En haver-se aprovat la revisió de P.G.O.U de Palma, 15.000.000.- PTA 
 

- La quantitat de 60.000.000.- PTA anuals durants els anys 1.998, 1.999 i 
2.000. 
 

- L'aportació econòmica realitzada pel Consell Insular de Mallorca haurà 
d'esser justificada per part del Consorci del Museu d'Art Modern Contemporani de 
Palma mitjançant l'acreditació de les obres realitzades. 
 

- Un cop acabada la contrucció del Museu iniciada la fase de 
funcionament el Consell Insular de Mallorca, continuarà col.laborant económicament 
amb el Consorci en la forma i condicions que establiran ambdues parts mitjançant el 
Conveni corresponent. 
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- Un representant del Consell Insular de Mallorca formarà part de la Junta 

Rectora del Consorci. 
 

- Formaran part de la Comissió Executiva dos representants del Consell 
Insular de Mallorca." 

 
 

La presidenta recorda que hi havia la idea inicial era incorporar-s'hi com a 
membre fundador i no va poder esser així, ja que les aportacions dels altres socis no 
són equiparables a les aportacions que hi faria el Consell amb una aportació d'un fons 
pictòric valorat en uns 60 milions, sense aportació d'instal⋅lacions. Per tant, el Consell 
s'hi pot incorporar com a membre adherit amb les mateixes condicions econòmiques i 
de representativitat que el Govern com poden veure a la proposta. 
 

D'aquesta manera, seria possible que les tres institucions, Govern, 
Ajuntament i Consell formassin part de la Fundació en proporció a les seves 
possibilitats i també el Consell tendria representació dins els òrgans de la Junta Rectora 
i de la Comissió Executiva igual a la del Govern Balear. 
 

Intervé el Sr. Orta (PP). Manifesta la satisfacció del seu grup per la 
inclusió del Consell en el Consorci del Museu d'Art Contemporani. Recorda que la 
incorporació en aquestes condicions respon a una proposta presentada pel seu grup a 
la Comissió de Cultura i Patrimoni i que se n'han respectat els termes, llevat com acaba 
d'explicar la presidenta, de la condició de soci fundador. Considera que és bo per al 
Consell i per a Mallorca i hi estan absolutament a favor. 
 

La Sra. Thomàs (EU) explica que l'abstenció del seu grup ha estat perquè 
no consideren que sigui adequat tractar aquest punt en el Ple sense una explicació a la 
Junta de Portaveus i a la Comissió de Cultura, ja que EU havia presentat una moció per 
esser soci fundador i la resposta és una sèrie de condicions per esser soci adherit 
sense que això s'hagi pogut estudiar nii conèixer amb prou temps per prendre una 
decisió més conseqüent. Demana que es retiri i passi a la Comissió. 
 

La presidenta fa veure que hi ha una amplíssima majoria que considera 
que es pot tractar ara i, per tant, no la retira. 
 

La Sra. Thomàs (EU) en aquest cas anuncia que no hi pot votar a favor, 
per les raons que ja ha indicat i perquè dubta que les condicions per esser soci adherit 
siguin les úniques possibles. 
 

Se sotmet la proposta a votació i s'aprova per vint-i-sis vots a favor (PP, 
PSOE, PSM-NM, Um, Mixt) i un en contra (EU). 
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SEGON PUNT.- MOCIÓ DEL PP SOBRE LA DIADA. 
 
 

Es dóna  compte de la següent moció: 
 

"EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 

El portaveu del Grup de Consellers Populars a la Comissió de Cultura i 
Patrimoni Històric, Sr. José Ramón Orta, va demanar a la darrera reunió d'aquesta 
Comissió, celebrada el passat dia 20 de juny, sobre el programa d'actes i actuacions a 
realitzar per part del Consell Insular de Mallorca a la Diada de Mallorca.  
 

A través de declaracions realitzades per part del Sr. Pere Sampol i per 
part de la Presidenta del Consell als diferents medis de comunicació i a la Junta de 
Portaveus, la Comissió encarregada de coordinar aquests actes havia de ser la 
Comissió de Cultura. 
 

Sorpresivament, la contestació del President de la Comissió de Cultura, 
Hble. Sr. Damià Pons i Pons (PSM) va ser que ell no havia rebut cap encàrrec 
d'organitzar ni coordinar cap qüestió relacionada amb la Diada de Mallorca. 
 

Atès tot això, el Grup de Consellers Populars proposa per a la seva 
consideració, la seguent 
 
 MOCIÓ 
 

1.-Abans del final d'aquest mes de juliol de 1997, es reunirà la Junta de 
Portaveus o l'organisme que es consideri adient per tal d'establir i fixar tots els actes i el 
calendari de la Diada de Mallorca de 1997. 
 

2.-Que en Plenari Extraordinari s'aprovi, amb el major consens possible 
l'esmentat programa i calendari d'actes." 
 
 

La presidenta informa que la reunió de la Junta de Portaveus serà 
dimecres ja que dimarts hi ha la Comissió d'Urbanisme. S'hi tractarà el programa i els 
actes de la Diada. Demana al PP que, o bé retirin la moció, o bé, que s'acordi no haver 
de tractar més aquest assumpte en sessió plenària per no haver de retardar més 
l'acord. 
 

Intervé el Sr. Orta (PP). Manifesta que no tenen inconvenient a retirar la 
moció, sempre que quedi clar que la intenció del PP és demanar que en el Ple 
extraordinari del mes de juliol es pugui aprovar el calendari d'actes per celebrar la 
Diada i també qui ha d'organitzar. Recorda que la Diada és el 12 de setembre i falta 
només un mes i mig. 
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La presidenta comparteix la preocupació per la urgència. Informa que hi 

ha tot un dossier de feina feta. Proposa que els diferents grups autoritzin els portaveus 
per prendre els acords en la reunió de dimecres, ja que així s'avançarien quinze dies, 
amb independència que el Ple els ratifiqui. 
 

El Sr. Orta (PP) està d'acord amb aquestes condicions i es retira la moció. 
 
 
 

PRECS I PREGUNTES. 
 
 

Es dóna compte de la següent pregunta: 
 

"Atès que el CIM va aprovar la clausura dels abocadors il·legals de 
Mallorca. 
 

Atès que el Parlament de les Illes Balears va aprovar el Pla  director de 
residus per el qual tots els Ajuntaments de Mallorca haurien de dur els residus sòlids 
urbans a les respectives estacions de transferència. 
 

Atès que hi ha Ajuntaments que no han complit aquestes directrius. 
 

Atès que el CIM es pod trobar amb responsabilitats tan jurídiques com 
mediambientals per aquest tema. 
 

Joana A. Vidal Burguera, com a membre i portaveu del Grup Mixt 
presenta al Ple del CIM la següent 
 
 

PREGUNTA 
 
 

¿ Quines són les actuacions que pensa dur a terme el CIM enfront d’ 
aquestes situacions d’ incompliment de la normativa mediambiental?." 
 
 

La Sra. Vidal (PP) recorda que el Consell va acordar la clausura dels 
abocadors il⋅legals i que el Parlament va aprovar el Pla director de residus que preveu 
que tots els ajuntaments els han de dur a les respectives estacions de transferència. 
Com que hi ha ajuntaments que no compleixen això i el Consell podria incórrer en 
responsabilitats, demana quines actuacions pensa fer el Consell davant aquestes 
situacions d'incompliment. 

Respon el Sr. Antich (PSOE). Informa que el Consell està en procés de 
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compliment d'aquell acord de tancament. S'han fet inspeccions als abocadors no 
tancats, s'ha sol⋅licitat la col⋅laboració de la policia local, del SEPRONA i de la Guàrdia 
Civil. Aquestes actuacions es traduiran en denúncies davant els jutjats i el compliment 
del tancament serà efectiu. 
 
 

Es dóna compte de la següent pregunta: 
 

"¿ Té prevista sa creació d’ una Comissió de participació i control que 
tengui com a objectiu vetllar per el compliment de les normatives ambientals dels Estats 
membres de l’ Unió Europea i a la qual hi participin l’ administració, els organismes 
científics i les organitzacions ciutadanes?" 
 
 

La Sra. Vidal (PP) considera que seria interessant crear una Comissió de 
Participació i Control amb l'objectiu de vetlar pel compliment de les normatives 
ambientals dels Estats Europeus, amb la participació de l'Administració, organismes 
científics i organitzacions ciutadanes d'aquesta illa. Demana si s'ha pensat crear una 
comissió d'aquestes característiques. 
 

Respon el Sr. Antich (PSOE). Informa que no hi ha la idea de crear cap 
comissió amb aquest objectiu. Recorda que funciona la Comissió de Participació i 
Control en matèria de residus sòlids de composició similar a la que proposa la Sra. 
Vidal i que podria estar oberta a dur a terme les funcions demana la Sra. vidal sense 
haver de crear una comissió específica. 
 

La Sra. Vidal (PP) recorda que en els acords de creació del Pacte de 
Progrés hi figura la voluntat de crear aquesta comissió. 
 

El Sr. Antich (PSOE) afirma que la comissió que figura als acords del 
pacte és la que hi ha creada i que fa el seguiment de la gestió dels residus sòlids. 
Reitera la possibilitat d'ampliar-ne els objectius perquè també pugui fer les funcions que 
demana la Sra. Vidal. 
 
 

La Sra. Carbonell (PP) demana com es va commemorar el Dia del Medi 
Ambient. 
 

El Sr. Antich (PSOE) informa que el Consell, durant tota una setmana, va 
realitzar una sèrie d'activitats en col⋅laboració amb els municipis que també celebraven 
aquest Dia i que eren sa Pobla, Palma, Alcúdia i Sóller. També es varen posar uns 
anuncis a la premsa per fomentar la recollida selectiva i, per tant, el reciclatge. Es va 
aprofitar per fer l'acte formal, a l'Ajuntament de Fornalutx, de tancament i rehabilitació 
de l'abocador situat en un espai protegit. 

La Sra. Carbonell (PP) remarca que havia demanat què s'havia fet i no on 
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s'havien fet els actes. 
 

El Sr. Antich (PSOE) informa que a sa Pobla hi va haver tres xerrades 
sobre temes de medi ambient i tres tallers de reciclatge, a Alcúdia dos tallers més i 
punts d'informació sobre reciclatge, a Sóller una jornada de recollida selectiva i 
exposicions amb participació d'escolars, a Palma un taller i un punt d'informació a la 
Plaça Major sobre reciclatge. El conseller que parla va assistir al tancament formal de 
l'abocador de Fornalutx. La Conselleria no va fer res i aquest dia varen tenir tancat. 
 

La Sra. Thomàs (EU), a la vista de l'hora que és, demana que se li 
contestin per escrit les preguntes que també hi ha presentat. Demana si està previst 
incloure a l'ordre del dia el Reglament de Subvencions que ja té el consens que tots els 
grups i que inexplicablement no s'ha duit al Ple d'avui. 
 

La presidenta respon que si ha passat per la Comissió i tots els grups 
l'han aprovat, no hi ha dubte que anirà al proper Ple. 
 

La Sra.Thomàs (EU) demana que passi per la Comissió perquè pugui 
anar al Ple. 
 

La presidenta fa notar que si no havia anat a Comissió, no podia anar al 
Ple d'avui. Si està consensuat assegura que anirà al proper Ple. 
 

La Sra. Salom (PP) demana que les preguntes que han fet per escrit es 
contestin, ja que n'hi més d'un 40% que no es contesten a pesar que les reiteren. 
 
 
 

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

 
 


